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ПСИХОЛОЭИЙА ВЯ ПЕДАГОЭИКА 

 

Азярбайъан халгынын милли психолоэийасынын 
формалашмасынын  сийаси амили 

 
                                               Пирийева Елнаря Аббас гызы, 

                             БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын мцяллими 
 

Милли психолоэийа етник бирлийи мющкямляндирир вя сийаси 
просесдя мянафе уьрунда мцбаризя эцъцнц артырыр. Сийаси 
ъящятдян тяшкилатланма просесиндя миллятин сийаси психолоэийасы 
арасыкясилмяз бир просес кими миллятин сийаси щадисялярдя 
иштиракыны тямин едир. Сийасят миллятин иътимаи щяйатда фяалиййят 
нювцнцн ясас истигамятиня чеврилир. Лакин рус империйасынын 
зцлмц шяраитиндя Азярбайъан халгынын милли психолоэийасынын 
инкишафынын гаршысынын алынмасы сийасяти апарылырды. 

XX ясрин яввялиндя Азярбайъан иътимаи-сийаси фикриндя 
эюркямли йер тутан Юмяр Фаиг Неманзадя 1917-ъи илдя “Мян 
кимям?” адлы мягалясиндя йазмышды: «Заманымызда, йяни дин вя 
ядябиййатдан, ъинс вя миллятлярин щюкм сцрдцйц бюйцмя  иля бир 
чаьда инсанын юз сой вя миллятини танымамаьы, даща доьрусу, 
юзцнц билмямяйи ян бюйцк эцнащлардан, силинмяз лякялярдян 
биридир. Лакин бу лякя тезликля эедян лякяйя дя бянзямир. Бу лякя 
йаман лякядир. Бу лякя сурятиндя юйля йыланъыг [гангрена] 
йарасыдыр ки, миллятин вцъудуну, тцрклцк варлыьыны йаваш-йаваш 
эямирир, йох едир» (6).  

Миллят сосиал мядяни сявиййясиня эюря йашадыьы тябии мцщитя 
уйьунлашыр, ону юз мягсядиня уйьун дяйишдирир, “икинъи тябият” 
йарадыр. Бу просесдя етно-психолоъи дяйишиклик вя инкишаф да 
мцщцм рол ойнайыр. Етник бирликляр торпаьын бежярилмяси нятижя-
синдя якинчилик мядяниййятини, мцлкиййят мцнасибятлярини идаря 
етмяк цчцн ганунлары гябул едир. Беляликля, “бизим ярази даща 
мящсулдарды”, “одлар йурдуна од тямизлик эятирир”, “бизим тябият 
даща эюзялдир” анлайышы формалашыр. Ясрляр бойу ейни етносун 
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йашадыьы яразидя мадди вя мяняви мядяни сярвятляр вя дювлят йа-
раныр. Миллят йашадыьы яразини “ана вятян” адландырыр, ону жаны, 
ганы иля горуйур. Яразидя тящлцкясиз йашамаг психоложи амиля 
чеврилир, шяр гцввяни тюрядян амиллярин гаршысыны алмаг цчцн 
мцбаризя апарыр, юзцнц сяфярбяр едир. Тарихи сийаси просесдя 
етнос хейир вя шяр гцввяляри тюрядян мянбяляри психолоъи жящятдян 
цмумиляшдырыр. Гядим тцрк оьуз етнослары рянэлярдян психолоъи 
тясир васитяси кими истифадя едирдиляр. “Китаби-Дядя Горгуд” 
бойларынын гящряманы Бейряк аь рянэли ат минирди. Иэидя щюрмят 
яламяти олараг аь чадыр гурулурду. Тцрк дилли етносларын танынма 
рянэи эюй рянэ иди. Юз мяншялярини эюй танры иля ялагялян-
дирирдиляр. Буна эюря дя, эюй рянэ мцгяддяс щесаб едилирди. Эюй 
танры юлкяни идаря едя билмяйян хагандан щакимиййяти алырды. 
Эюй танры – Аллащ анламыны алмышдыр. Азярбайъан халгынын 
сойкюкцнц арашдыраркян М.Сейидов йазмышды: “Хаганлар эюйля 
бу вя башга шякилдя баьлы оланларын мцгяддяс, мяьлубедилмяз 
сайылмалы инамындан истифадя едирдиляр” (7, 65).  
           Щяр бир етник бирлик диэяр етник груплардан юз 
хцсусиййятляриня эюря фярглянир. Азярбайъан халгы юз яразисиндя 
йашайан диэяр етник груплара хейирхащлыгла йанашмыш, онларын 
хейир вя шяр ишляриндя фяал иштирак етмишдир. Бу хейирхащлыгдан 
дцшмян гцввяляр юз мянафеляри цчцн истифадя едяряк, халгымыза 
архадан зярбя вурублар. Тарихи унутганлыг Азярбайъан халгына 
аьыр иткиляр щесабына баша эялир. 1918-жи илин мартында Бакыда, 
1992-ъи илин февралында Хоъалыда ермяниляр тяряфиндян тюрядилян 
сойгырымы тарихи унутганлыьын нятиъяси иди. Мцстягил дювлятчилик 
идейасынын тясири алтында йаранан психоложи дяйярляр тарихи 
унутганлыьы арадан галдырыр.  

Азярбайъан халгынын милли психолоэийасы сосиал-сийаси щяйат 
просесиндя формалашыр. Халга мяхсус олан милли шцур, сийаси 
дцшцнъя онун идрак сцзэяъиндян кечяряк реаллашыр. Кечид 
дюврцнцн зиддиййятляринин арадан галдырылмасына, йени иътимаи 
гурулушун гурулмасына, ислащатларын щяйата кечирилмясиня милли 
тяфяккцр, милли характер юз тясирини эюстярир. Игтисади бющран, 
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мцщарибя, гачгынлыг, яразилярин ишьал едилмяси йени психоложи 
дцшцнъядян кечирилир вя вязиййятдян чыхмаьын йолу ахтарылыр.  

Милли щисслярин суверенлийин, мцстягил дювлятчилийин, ярази 
бцтювлцйцнцн горунмасына йюнялдилмяси милли психолоэийанын вя 
милли шцурун инкишафынын башлыъа шяртидир. Милли-етник щиссляр етник 
бирлик дахилиндя инсанларын емосионал мцнасибятиндя онларын 
мараьыны, башга етник груплардан фяргляндириъи хцсусиййятляри  
якс етдирир.  

1988-ъи илдян сонра мцстягиллик уьрунда мцбаризя, кцчя 
йцрцшляри, митингляр, мяркязи совет щакимиййятиня гаршы нифрят 
едянлярин психолоэийасында емосионаллыг даща эцълц иди. 
Мцхтялиф сийаси груплар ися кцтляви емосионаллыгдан юз 
мягсядляри цчцн истифадя етмяйя чалышырды.  

Бязи алимлярин фикриня эюря 80-ъы иллярдян сонракы 
щадисялярдя Азярбайъан милляти сийаси миллят кими формалашды. Бу 
фикирля разылашмаг олмаз. Азярбайъан халгы XX ясрин яввялиндя 
сийаси миллят кими формалашмышдыр. Щямин дюврдя сийаси 
партийалар йаранмыш, халгын иътимаи-сийаси щярякатына башчылыг 
едян милли елита формалашды. Сийаси миллят 1918-ъи илдя парламентли 
сийаси идаряетмя гурулушуну йаратды. 80-ъы иллярин милли-сийаси 
щярякаты щямин сийаси шцурун давамы иди.  

Азярбайъанда миллятин формалашмасына ашаьыдакы сийаси 
просеслярин тясири нязяря алынмалыдыр. Биринъиси, капиталист 
мцнасибятляринин инкишафы, тящкимчилик щцгугунун ляьви, 
ислащатларын щяйата кечирилмяси; икинъиси, нефт сянайеси вя диэяр 
сащялярдя милли буръуазийанын формалашмасы; цчцнъцсц, милли 
зийалы тябягясинин йаранмасы; дюрдцнъцсц, милли 
юзцнцдяркетмянин нятижясиндя милли-сийаси щярякатын башланмасы. 
Беля бир фикирля разылашмаг чятиндир ки, “Шяргдя миллят дювляти 
дейил, дювлят милляти йарадыр”. Бу фикри бцтцн шярг юлкяляринин 
щамысына, о, ъцмлядян, Азярбайъана аид етмяк дцзэцн дейилдир.  
       Милли юзцнцдяркетмя мцстягил дювлятчилик уьрунда 
мцбаризянин башлыъа амилидир. Азярбайъанда мцстягиллик 
уьрунда мцбаризя, щям дя ярази бцтювлцйц уьрунда мцбаризя 
иля цст-цстя дцшцр. Азярбайъан халгынын кечдийи тарихи йол, йад-
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елли ишьалчылара гаршы мцбаризя, дювлятчилийин горунуб 
сахланылмасы, йени ъямиййят гуруъулуьу, мяняви дяйярлярин 
горунуб сахланылмасы милли психолоэийада юз яксини тапмышдыр. 
Чятин мягамларда йаранан дюзцмлцлцк йени гялябяляр цчцн 
психоложи рущ йарадыр. Сяттярханын, Шейх Мящяммяд 
Хийабанинин башчылыг етдийи милли азадлыг щярякатында, 
Азярбайъанда Халг Ъцмщуриййятинин вя Мцстягил Азярбайъан 
Республикасынын йаранмасында, ермяни ишьалчыларына гаршы 
мцбаризядя милли-психоложи рущ мцщцм амиллярдян бири олмушдур. 
Дюзцмлцлцк психолоэийасы зцлмя дюзмяк дейил, она гаршы даща 
мцбариз олмаьы тяляб едир.  

Азярбайъан халгынын диэяр психоложи хцсусиййяти 
хейирхащлыгла ялагядардыр. Хейирхащ мяняви психоложи рущ 
ъямиййяти саьламлашдырыр, инсанлар арасында цнсиййят 
мцнасибятлярини  мющкямляндирир.  

Халгын милли рущунда коллективчилик, хейир вя шярдя бир-
бириня йардымчы олмаг хцсусиййятиндян “Ел эцъц, сел эцъц” 
мясяляси мейдана эялмишдир.  

Ювлад бюйцтмяк, тярбийя етмяк, ъямиййят цчцн лайигли 
вятяндаш формалашдырмаг, Вятяня баьлылыг милли-психоложи 
хцсусиййятдян иряли эялир. “Вятяня эялдим, имана эялдим” аталар 
сюзц Вятяня баьлылыг кими мцщцм психоложи хцсусиййяти якс 
етдирир.  

Азярбайъан миллятинин цстцнлцйцнц тямин едян ашаьыдакы 
амилляри эюстярмяк олар: 

- щяйат мянафейини тямин етмяк бажарыьы; 
- сийаси просеслярдя милли мянафе наминя щямряйлик 

йаранмасы; 
- ишэцзар вя интизамлы олмаг габилиййяти; 
- мяняви  яхлаги дяйярляри горуйуб сахламаг габилиййяти; 
- мцстягиллийин, суверенлийин горунмасы уьрунда 

сяфярбярлийя щазыр олмаг. 
Азярбайъан халгынын милли психолоэийасы азярбайъанчылыг 

идейа-сийаси дяйярляриня ясасланыр. Азярбайъанчылыг, илк нювбядя, 
милли мянсубиййятин горунуб сахланылмасы, милли-мяняви 
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дяйярлярин даща да зянэинляшдирилмяси, цмуми бяшяри дяйярлярля 
интеграсийасы демякдир. Азярбайъанчылыг милли идейасы сийаси 
просесдя демократийанын принсипляри иля милли-психоложи 
хцсусиййятлярин вящдятини йарадыр. Бу вящдятдя демократийа, 
азадлыг, инсан щцгуглары ясас йер тутур. Азярбайъанчылыг 
ъямиййятин игтисади, сосиал-сийаси вя мяняви инкишафынын тямяли 
олуб, ъямиййят вя дювлят мянафейиня хидмят едян милли-идеоложи 
тялимдир. Яэяр эцълц дахили идеолоэийа йохдурса, ъямиййят бир-
бириня гаршы дуран етник, ирги, синфи груплара парчалана биляр.  

Бу бахымдан милли идеолоэийанын ящямиййяти даща габарыг 
цзя чыхыр. Милли идеолоэийа милли психолоэийанын нязяри идрак 
сащясини ящатя едир. Милли идеолоэийадан узаг дцшян инсанлар, йа 
гярб щяйат тярзинин, йа да дини фундаментализминин тясири алтына 
дцшцрляр. Милли психолоэийанын ясасында йарадылан милли идео-
лоэийа ъямиййятдя баш верян мянфи мейллярин гаршысыны алыр вя 
дювлятчилийя инам щиссини мющкямляндирир. Мянфи мейлляр ясасян 
кющня иътимаи системин даьылдыьы, йенилик ися там гурулмадыьы 
просесдя баш верир. Йенилийин милли психолоэийадан узаглашараг 
“йаланчы демократийа”нын миллятя гябул етдирилмяси мянфи 
нятиъяляря эятириб чыхардыр. Гярб политологлары милли идеолоэийадан 
горхдугларыны эизлятмирляр. Чцнки, милли идеолоэийа мцстям-
лякячилик сийасятиня гаршы манечилик йарадыр.  

Миллятин формалашмасында, милли щярякатда дил амили 
мцщцм психоложи тясир эцъцня маликдир. Дил етноэенез иля сых 
баьлыдыр. Етноэенезин арашдырылмасы етник дилин тарихи инкишаф 
мярщялясинин арашдырылмасы демякдир. Азярбайъан дили цмум-
тцрк дилинин диференсиасийасы нятижясиндя тяшяккцл тапмышдыр.  

Ъоьрафи мякан, иътимаи-сийаси бирлик дилин етник психоложи 
амиля тясирини эцъляндирир. Дюйцшкянлик, щяйат тярзи, адят-яняня, 
етник сима дилдя юз яксини тапыр. Етносийасы просеслярин 
нятиъясиндя Азярбайъан халгы, онун дили вя милли психолоэийасы 
формалашыр. Азярбайъанын шимал яразиси, даьлыг юлкя олан 
Албанийада 26-йа гядяр тайфа бирлийи йашайырды. Бу тайфа 
бирлийинин дилляри тцрк вя гафгаз дил групларыны юзцндя 
бирляшдирирди. Азярбайъанын ъянуб щиссяси Атропатена адланырды. 
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Атропатена “Одлар юлкяси” мянасыны верир. Б.е. биринъи 
миниллийиндян бу яразилярдя тцрк дилли тайфалар йерляшир. Шималдан 
хязярлилярин вя щунларын жянуба доьру эялмяси иля тцрк дил 
елементи эцълянди. Кцрля Араз цчбуъаьында йерляшян Аран 
вилайяти игтисади вя мядяни мянада ъянубла шималы ялагяляндирян 
ярази ролуну ойнайырды. Азярбайъан тцркляри бу яразилярин гядим 
сакинляри олмушдур. Бу эцн юлкядя Азярбайъан халгы вя 
Азярбайъан тцркляри анлайышындан истифадя едилир. Азярбайъан 
халгы дедикдя бцтцн юлкя яразисиндя йашайан ящали нязярдя 
тутулур. Азярбайжан тцркляри ися щямин ящалинин яксяриййятини 
тяшкил едян милли-етник групдур. Халг ейни яразидя йашайан 
ящалини ящатя едир. Орта ясрляр дюврцндя Азярбайъан елитасы 
щюкмранлыг етдийи мцсялман юлкяляриндя тцрк, фарс, яряб дили 
ишлянилмякля онлара психолоъи тясир етмиш вя юзляринин сийаси 
щакимиййятинин мющкямляндирмишляр. Шащ Исмайыл Хятаи 
Азярбайъан тцркжясини дювлят дили, поезийа дили кими ишлядилмяси 
сийасятиня цстцнлцк вермишдир.  

Миллятин ейни дилдя данышмасы, милли бядии ядябиййатын 
кюмяйи иля милли гящряманларын яфсаняляшдирилмяси, 
вятянпярвярлийя аид мярасимлярин кечирилмяси милли психолоэийаны 
йени дяйярлярля зянэинляшдирир. Етник психолоэийа милли харак-
тердя, менталитетдя азадлыг идейалары дил васитясиля ифадя олунур. 
Дил халгын варлыьыдыр, онун кечмиши вя эяляъяйидир. Щяр бир халгын 
миллийинин, мяняви дяйярляринин, психолоэийасынын инкишафында дил 
мцщцм рол ойнайыр. Дювлятин милли сийасятиндя дил мясяляси 
башлыъа йер тутур. Азярбайъан Республикасынын Конститусийа-
сында дейилир: 

 “I. Азярбайъан Республикасынын дювлят дили Азярбайъан 
дилидир. Азярбайъан Республикасы Азярбайъан дилинин инкишафыны 
тямин едир. 

II. Азярбайъан Республикасы ящалинин данышдыьы башга 
диллярин ишлядилмясини вя инкишафыны тямин едир”. 

Совет Иттифагы даьыландан сонра Азярбайъан 
Республикасынын дювлят дилинин бейнялхалг тяшкилатларда 
сяслянмяси милли-психоложи ифтихар щиссини эцъляндирир. Милли дил 
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сийаси-психоложи дяйяря чеврилир. Милли сийаси дил васитясиля 
бейнялхалг алямдя Азярбайжан дювлятинин милли мянафейи, 
суверенлийи, ярази бцтювлцйц мцдафия едилир.  

Азярбайъан дилинин дювлят дили кими ишлянилмяси милли-
психоложи эцъц артырыр, мцхтялиф етник груплары азярбайъанчылыг 
идейасы ятрафында бирляшдирир. Милли дил милли психолоэийада 
сийасятин дцзэцнлцйцня инам йарадыр. Щакимиййят юзцнцн 
сийаси курсуну милли дил васитяси иля щяйата кечирир вя ъямиййятин 
сийаси щяйатына фяал тясир эюстярир. Сийасят дили щям дя психоложи 
тясир васитясидир. Т.Г.Корнейконун фикриня эюря сийаси дилин 
дяйярляри, нормалары васитяси иля щакимиййятля вятяндаш арасында 
ялагяляр йараныр.  

Г.Лебон яхлаг, дин вя сийасят мясялялярини дириляр иля дейил, 
юлцляр иля ялагяляндирир. Онларын рущлары данышыр, дириляр кими гябул 
едилир. Халгын тарихян йаратдыьы вя горудуьу яхлаг, дин вя сийасят 
буэцн ян дяйярли сярвят кими гябул едилир. Лакин яхлаг, дин вя 
сийасятя тарихи ещкам кими йанашмаг дцзэцн дейилдир. Щяр нясил 
гейд едилян дяйярляря юз тющвясини верир вя ону зянэинляшдирир. 
Нясилляр арасы варисликдя ися етник психолоэийа башлыъа рол 
ойнайыр.  
        Мцстягилликдян сонра Азярбайъан халгынын милли 
психолоэийасында сийасятя инам щисси башлыъа йер тутур. 
Ъямиййятдя щяйата кечирилян игтисади, сосиал вя сийаси ислащатлар, 
инсанлара психоложи ъящятдян мцсбят тясир едир, кющня стереотипляр 
тядриъян дяйишир. Милли-психоложи сярвятляр эяляъяйя инам йарадыр. 
Сийаси инамын йаранмасы ися милли психолоэийанын сийаси 
просесляря тясирини эцъляндирир, мцстягил дювлятя гаршы дярин 
емосионал мцнасибят ойадыр. Инсанда мцстягил дювляти горумаг, 
мющкямляндирмяк вя инкишаф етдирмяк язми йараныр. Мцщарибя, 
базар игтисадиййатынын чятинликляри жямиййятдя стресс вязиййяти 
йарадыр. Сийаси сабитлик, тядриъи игтисади инкишаф, сосиал вязиййятин 
йахшылашмасы тядриъян стресс вязиййятини арадан гал-дырыр.  

Азярбайъан халгынын милли психолоэийасы бюйцк тарихи 
просеслярдян кечяряк формалашмыш вя милли дювлятин мцщцм 
структур елементиня чеврилмишдир. Елми арашдырмаларын вя 
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сосиоложи тядгигатларын нятижяси эюстярир ки, сон иллярдя Азярбайъан 
халгынын сийаси шцуру ящямиййятли дяряъядя дяйишмишдир. Бу 
дяйишиклик сийаси просеслярин дяйишмяси, йениляшмяси вя 
мцстягиллийин йаранмасы иля билаваситя ялагялидир. 
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Теории девиантного поведения.         

к.п.н.Аллахярова С.А.(БГУ)                                               

          Практически вся жизнь любого общества 
характеризуется наличием отклонений. Отклонения, или 
девиации присутствуют в каждой социальной системе. 
Раньше термин «отклонение» был связан в нашем сознании 
только с криминальными явлениями - преступлениями, 
пьянством, наркоманией, проституцией и др. Но в этой 
связи возникает вопрос: только ли подобные явления 
можно назвать отклонениями и что представляет собой 
девиация?  

Самые первые теории на сей счет носили 
биологический характер: некоторые люди плохи от 
рождения, имеют врожденные личностные изъяны, 
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которые стимулируют их антиобщественное поведение, не 
дают возможности сдерживать низменные потребности. В 
конце прошлого века итальянский психолог Чезаре 
Ломброзо предложил теорию врожденного преступника. 
Годы тщательных наблюдений и измерений в тюрьмах 
убедили ученого, что наиболее серьезные, злобные и 
упорствующие преступники (по его оценке, до одной 
трети) были врожденными преступниками, то есть 
недоразвитыми людьми, напрямую связанными с нашими 
примитивными предками. Врожденный преступник — 
атавистическое существо, которое репродуцирует в своей 
личности свирепые инстинкты примитивного человека, 
например, убийство себе подобных, каннибализм. Ч. 
Ломброзо был убежден, что вследствие генетических 
особенностей врожденные преступники не могут обуздать 
свои инстинкты. Исправить этих людей практически 
невозможно.Ч. Ломброзо и его ученики утверждали, что 
уголовники имеют тенденцию больше походить на 
обезьяну, у них ненормальная челюсть, плоский нос, 
реденькая бородка, пониженная чувствительность к боли, 
длинные руки. Ошибка Ч. Ломброзо заключалась в том, 
что он не произвел обмеры обычных людей. Это сделал 
британский врач Чарльз Горинг и нашел такие же 
физические отклонения у людей, которые не были никогда 
преступниками. 

Однако попытки подвести биологическую основу под 
общую теорию преступности продолжались в течение 
практически всего ХХ столетия. Американский врач У. 
Шелдон подчеркивал важность изучения строения тела 
человека для прогнозирования его поведения. Он считал, 
что определенное строение тела означает определенные 
личностные качества. У. Шелдон сделал вывод, что 
наиболее склонны к девиантному поведению, нарушению 
законов люди со строением мезоморфов- тело отличается 
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силой и стройностью, человек проявляет склонность к 
беспокойству, активен и не очень чувствителен к боли  

Предпринимались попытки оценить влияние 
наследственности на различные формы поведения людей. 
В Дании изучалось поведение 3500 близнецов мужского 
пола. Были исследованы уголовные дела каждой пары. 
Результаты оказались более чем впечатляющими. Если 
один из гомозиготных близнецов, развившихся из одной 
яйцеклетки и имеющих абсолютно одинаковый набор 
хромосом, совершил серьезное уголовное преступление, то 
в 50% случаев и другой совершал подобное. У двойняшек 
шансы для другого совершить аналогичное преступление 
снижались до 21%. А если учесть, что близнецы 
воспитываются всегда в одной семье и окружающей 
обстановке, то можно сделать вывод: чем больше 
генетическое сходство, тем больше сходен тип 
правонарушения. Есть такие наблюдения в отношении 
усыновления Поведение усыновленных детей, 
совершивших впоследствии уголовные преступления, 
больше походит на то, как ведут себя их биологические 
родители, чем те, кто их усыновил. 

В последнее время биологические объяснения 
девиантного поведения фокусируются на аномалиях 
половых хромосом. Известно, что нормальная женщина 
обладает двумя хромосомами типа X, а мужчины ХУ. Но у 
отдельных людей имеются дополнительные хромосомы 
типов Х или У. У мужчин, имеющих дополнительную 
хромосому типа У, наблюдается тяжелая психопатичность 
и для них характерна повышенная девиантность. Все они 
отличаются относительно низким интеллектуальным 
уровнем.  

Теория половых и возрастных факторов разработана 
Уолтером Гоувом- большинство нарушений, включающих 
серьезный риск или требующих физических сил, 
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совершается молодыми людьми. Число таких 
преступлений резко снижается после 30 лет. Возраст 
арестованных за убийства, изнасилования, разбойные 
нападения чаще всего составляет 18-24 года, на втором 
месте стоит возрастная группа 13-17 лет, а лишь на третьем 
месте — 25-30 лет. После 30 лет количество арестованных 
за такие преступления резко снижается. В 60-е гг. ХХ 
столетия  проводились исследования людей с чрезвычайно 
агрессивным поведением. Было обнаружено, что человек, 
систематически разбойничающий, имеет очень слабое 
чувство самооценки. Малейшая критика и замечание, 
особенно в присутствии посторонних, вызывают у него 
возмущение. Другой причиной повышенной агрессивности 
личности может быть слишком большой контроль. Очень 
пассивные люди с мягким характером, которые долго 
сдерживают свой гнев, особенно когда их провоцируют, 
могут в конце концов взорваться.  

Важное место в объяснении причин девиантного 
поведения занимает теория аномии (разрегулированности). 
Эмиль Дюркгейм использовал такой подход в своем 
классическом исследовании сущности, причин 
самоубийств. Он считал главной причиной самоубийств 
явление, названное им аномией. Э. Дюркгейм подчеркивал, 
что социальные правила играют основную роль в 
регулировании жизни людей. Нормы управляют их 
поведением, люди знают, что можно ожидать от других и 
чего ждут от них. Во время кризисов, войн, радикальных 
социальных изменений жизненный опыт мало помогает. 
Люди испытывают состояние запутанности и 
дезорганизованности. Социальные нормы разрушаются, 
люди теряют ориентиры — все это способствует 
девиантному поведению. Хотя теория Э. Дюркгейма и 
подвергалась критике, его основная мысль о том, что 
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социальная дезорганизация является причиной 
девиантного поведения, считается общепризнанной. 

Теория структурной напряженности объясняет 
многие правонарушения разочарованием личности. 
Снижение жизненного уровня, расовая дискриминация и 
многие другие явления могут привести к девиантному 
поведению. Если человек не занимает прочного положения 
в обществе или не может достичь поставленных целей 
законными способами, то рано или поздно возникают 
разочарование, напряженность, человек начинает ощущать 
свою неполноценность и может использовать девиантные, 
незаконные, методы для достижения своих целей. Теория 
напряженности показывает человека, разрывающегося 
между возможностью и желанием, когда желание берет 
верх.  

Теория стигмации, или наклеивания ярлыков, — это 
способность влиятельных групп общества ставить клеймо 
девиантов некоторым социальным или национальным 
группам. Если на человеке ставят клеймо девианта, то он 
начинает себя вести соответствующим образом. 
Сторонники этой теории различают первичное и вторичное 
девиантное поведение. Первичное — поведение личности, 
которое позволяет навесить на человека ярлык 
преступника. Вторичное — это такое поведение, которое 
является реакцией на ярлык, Будучи заклейменными как 
преступники, люди часто сознательно подтверждают это. 
Ярлык девианта: преступник, алкоголик, 
наркоман,проститутка — всегда ограничивает 
официальные возможности человека. Ему труднее 
устроиться на работу, установить межличностные 
отношения. Ярлык преступника оказывает влияние на 
представление человека о самом себе. Мы часто видим 
себя такими, какими видят нас другие, и поступаем 
соответствующим образом. 
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     Теорию социальной и моральной интеграции предложил 
Эмиль Дюркгейм, сравнивший условия традиционной 
сельской общины и крупных городов. Если люди много 
передвигаются, то ослабляются социальные связи, 
развивается множество состязающихся религий, которые 
взаимно ослабляют друг друга и т. п. Проблема 
использования этой теории заключается в поиске 
надежных индикаторов такой интеграции: оседлость 
населения, религиозность, благотворительная 
деятельность. Для каждого общества существуют свои 
индикаторы. Пока к их числу можно отнести степень 
подвижности, оседлости.  

     Различают два типа отклонений: 

Под первичным отклонением подразумевается 
отклоняющееся поведение личности, которое в целом 
соответствует культурным нормам, принятым в обществе. 
В данном случае совершаемые индивидом отклонения так 
незначительны и терпимы, что он социально не 
квалифицируется девиантом и не считает себя таковым. 
Для него и для окружающих отклонение выглядит просто 
маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой 
конец ошибкой. Каждый член общества совершает за всю 
свою жизнь множество мелких нарушений, и в 
большинстве случаев окружающие не считают таких 
людей девиантами. Девианты остаются первичными до тех 
пор, пока их действия укладываются в рамки социально 
принятой роли. 

Вторичным отклонением называют отклонение от 
существующих в группе норм, которое социально 
определяется как девиантное. Личность при этом 
идентифицируется как девиант. Иногда в случае 
совершения даже единственного отклоняющегося действия 
(изнасилование, гомосексуализм, употребление наркотиков 
и т.д.) либо ошибочного или ложного обвинения к 
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индивиду приклеивается ярлык девианта. Этот процесс 
навешивания ярлыка может стать поворотным пунктом на 
жизненном пути индивида. Действительно, совершивший 
первичное отклонение от общепринятых норм индивид 
продолжает жить прежней жизнью, занимать то же место в 
системе статусов и ролей, по-прежнему взаимодействовать 
с членами группы. Но стоит ему только получить ярлык 
девианта, как сразу же появляется тенденция к 
прерыванию многих социальных связей с группой и даже к 
изоляции от неё. Создаются благоприятные условия для 
повторения акта отклоняющегося поведения. После 
повторения проступка изоляция еще больше усиливается, 
начинают применяться более жесткие меры социального 
контроля, и лицо может перейти в состояние, 
характеризующееся постоянным отклоняющимся 
поведением. 

 
Роль семьи в формировании  
девиантного поведения 

к.п.н.Аллахярова С.А.(БГУ) 
 

       Девять десятых подростков – правонарушителей 
вырастают в криминогенных и слабых семьях. Такие семьи 
дают 30-40% преступности. В настоящее время принято 
различать гармоничные и негармоничные семьи. В рамках 
негармоничных семей выделяют: 

1. Деструктивная семья отличается прежде 
всего изолированностью отдельных ее членов, которая 
препятствует взаимопониманию и в то же время 
способствует созданию атмосферы эмоционального 
напряжения и конфликтности. Основной порок 
деструктивной семьи – отсутствие душевной близости, 
адекватных эмоциональных контактов между отдельными 
ее членами. 
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2. Распадающаяся семья – семья, в которой 
конфликт между родителями достиг апогея. Назревает 
распад семьи. Обычно в конфликт вовлечены и дети. 
Подростки, как правило, болезненно переживают распад 
семьи и принимают обычно сторону одного из родителей, 
чаще того, кого считают обиженным. 

3. Распавшая семья – семья, которую один из 
родителей покинул, но продолжает поддерживать с ней 
контакты (так называемые «приходящие» отцы и матери). 

4. Неполная семья – семья, в которой 
отсутствует один из родителей (чаще отец). В литературе 
существует тенденция преувеличивать патогенное влияние 
неполной семьи на формирование «трудных» подростков. 
Очень часто мать, если она психически больна и не ведет 
асоциальный образ жизни, воспитывает хороших, 
социально адаптированных детей и без отца. 

5. Ригидная псевдосолидарная семья отличается 
наличием доминирующего лидера, которому 
безоговорочно подчиняются все остальные ее члены. В 
такой семье отсутствует эмоциональная теплота. 

 
 
 
 
 
 
Şagirdlərə “Xitab” mövzusunun  öyr ədilməsi 

təcrübəsindən 
                                                    

   F.M.Mikayılova, 
   AMİ-nin Ağcabədi filialının ba ş müəllimi 

 
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində qrammatik cəhətdən 

cümlə üzvləri il ə bağlı olmayan sözlər qrupuna daxil olan xitab, 
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ara sözlər, əlavə cümlələr, əlavə sözlər kimi şagirdlərin 
qrammatik bilik və bacarıqlarının formalaşmasında mühüm yer 
tutur. Adı çəkilən qrupa daxil olan xitabın şagirdlərin 
fəallığında müstəsna əhəmiyyəti vardır. Orta məktəbin VIII 
sinfində tədris olunan “xitab” mövzusu şağirdlərin yaradıcı 
fəaliyyətini, düşüncə tərzini inkişaf etdirir, onların nitq 
qabiliyyətini, danışıq mədəniyyətini, habelə əxlaqi 
keyfiyyətlərini formalaşdırır. 

Məlum olduğu kimi, xitab cümlədə müraciət olunanı 
bildirən söz və söz birləşmələridir. Adətən, xitab a) isanlara 
müraciət, çağırış formasında ifadə olunur.(Akif , Akif , çağır 
qapıda duranı!); b) başqa canlılara(De, hara uçursan, hara 
kəpənək?) ; c) cansız əşyalara (Oxu tar , oxu, tar ! Səni kim 
unudar!) aid olur. Deyilənləri şagirdlərə emosional çalarlarla 
izah etməklə, onların da bu aspektdə nümunələr göstərməsinə 
nail oluram. Müasir dövrdə tədris prosesində interaktiv təlim 
üsulu vasitəsilə “xitab”ın öyrədilməsi effektiv nəticə 
verdiyindən bu üsula tez-tez müraciət etməklə şagirdləri 
fəallaşdırıram. 

Məlumdur ki, adlıq halda olması baxımından xitab 
mübtədaya oxşayır. Lakin bunlar  arasında fərqli cəhətlər 
vardır. Belə ki, xiitab xüsusi intonasiya ilə deyilir, cümlə 
üzvləri il ə fasilə ilə ayrıldığı üçün şagirdlərin diqqətini cəlb 
edir. Xitab cümlələrin əvvəlində işlənəndə ondan sonra ya 
vergül, ya da nida işarəsi qoyulur.  (Təranə, səni çox sevirəm), 
cümlələrin ortasında işlənəndə hər iki tərəfdən vergül 
qoyulur.(Çoxdandır, əzizim, səni görmürəm!) cümlənin 
sonunda işləndikdə isə özündən əvvəl vergül, özündən sonra 
intonasiyadan asılı olaraq nöqtə, nida və ya sual işarəsi qoyulur. 
(Sənə verilən tapşırığı  düzgün yerinə yetir, qızım.). 
Misallardan göründüyü kimi, xitablar şagirdlərin emosiya вя 
hisсlərinə təsir edir, onlarda emosionallığı artırır. “Xitab” 
mövzusunu izah edərkən qeyd edirəm ki, müraciət zamanı 
xitablara “ey”, “ay”, “hey” kimi vasitələr də qoşula bilər.  (Ay, 
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uşaqlar, tez bura gəlin!), yaxud (Ey, insanlar, məni 
eşidirsinizmi?) və s. 

İşlədiyim məktəb cəbhə bölgəsinə yaxın ərazidə 
yerləşdiyindən “xitab” mövzusunun tədrisində vətənpərvərlik, 
doğma ocağa, yurda bağlılıq hislərini səciyyələndirən misal və 
nümunələrə müraciət edirəm. Dərs prosesində, şagirdlərin də 
bu mövqedən çıxış etməsinə şərait və imkan yaradıram. 
Müşahidələriмə əsaslanaraq qeyd edə bilərəm ki, belə 
yanaşma şagirdlərin idraki fəallığını yüksəldir, tədris 
materiallarının mənimsənilməsinə diqqəti artırır, onların 
vətənpərvər şəxs kimi formalaşdırılmasına kömək edir. 

 
 

Yeniyetmələrdə asosial davranış problemi. 
                                                                                          

Əliyeva Sara, magistrant 
 

Əgər uşaq hiss etməsə ki, sizin eviniz həm 
də onun evidir, o, küçəni öz evi edəcəkdir. 

                                                                                                                           
Nadin de Rotşild 

 
                  Son əsrlər ərzində cəmiyyətin həyat tərzində baş verən 

inqilabi dəyişiklikl ər çətin tərbiyə olunan uşaqlar 
yetişdirmişdir. Bu kateqoriyalar ümumi ad altında - “defektli” 
adı altında - birləşirlər. Onlar xaricən tamamilə qanuni görünür. 
Hər bir defektli olan çətin tərbiyə olunan, hər bir çətin tərbiyə 
olunan isə məhz bu və ya digər defektə malik olduğuna görə 
çətin hesab olunur. Lakin çətin tərbiyə olunan heç də həmişə 
defektlilik demək deyil.  

                   Yeniyetməlik dövrü xarakterin formalaşması dövrüdür. 
Məhz bu dövrdə ətraf mühitin, yaxın əhatənin təsiri güclü olur. 
Yeniyetmənin davranışı onun xarakterinin mürəkkəb 
formalaşma prosesinin xarici təzahürüdür. Çox vaxt 
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yeniyetmələrin emosional inkişafı pozulmuş, davranışı isə çətin 
olur. Bununla əlaqədar olaraq kifayət qədər tez – tez psixoloji 
inkişafın mürəkkəbləşməsi baş verir. Bu çətinlikl ərin 
əksəriyyəti psixoloji xəstəliyin simptomu deyil, yalnız 
normadan kənara çıxmadır.  

                   “Çətin” yeniyetmə problemi – psixologiya və 
pedaqogikanın mərkəzi problemlərindən biridir. Həmçinin, əgər 
böyüyən nəslin tərbiyəsində çətinlikl ər olmasaydı cəmiyyətin 
yaş, pedaqoji psixologiyaya və xüsusi metodikalara  olan 
tələbatı sadəcə olaraq itərdi. Müzakirə olunan problemin böyük 
ictimai vacibliyi demokratik hökumətin qurulması dövründə 
xüsusilə aydın olur. Ölkənin mürəkkəb iqtisadi vəziyyəti, 
keçmiş dünyagörüşün dağılması və yenisinin formalaşmaması 
çətinlikl ərə və daxili konfliktlərə gətirib çıxarır. 

                   Xüsusilə də bu dövr böyüyən nəsil üçün daha çətin olur. 
Gənclər arasında nihilizm, yaşlılarla münasibətlərdə 
nümayişkaranə  və ədəbsiz davranış, həmçinin,  aqressiya və 
qəddarlıq son zamanlar artmışdır. Kəskin surətdə cinayətlərin 
sayı çoxalmışdır. Cinayətlərin 70% - i 30 yaşa qədər şəxslər 
tərəfindən törədilir. Onlar arasında yeniyetmələr seçilir. 
Yeniyetmə cinayətinin inkişafı digər qruplardakı hüquq 
pozuntularının artım tempi ilə yüksəlir. Bununla yanaşı 
davranış pozuntusunun yeni – yeni  növləri meydana çıxır.  

                Müasir tədqiqatçılar davranışında müxtəlif pozuntuları, 
qüsurları olan yeniyetmələrə münasibətdə müxtəlif 
terminlərdən istifadə edirlər: “çətin uşaqlar”, “çətin yeniyetmə” 
(bu kateqoriyaya əxlaqi inkişafında pozuntuları olan, 
aksentuasiyalı xarakterə malik olan, iradi-affektiv sahədə 
qüsurları olan, davranış pozuntuları olan uşaqlar aid edilir), 
“anomal uşaqlar” (patoloji hal deyil, normal və tipik pozuntuya 
malik olanlar), “dezadaptasiya olan uşaqlar”, “xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan uşaqlar”, “risk qrupu uşaqları”, “affektiv sahədə 
pozuntuları olan uşaqlar”. Lakin qeyd olunan adlar adətən 
birtərəfli informasiyanı daşıyırlar: məişət, klinik, hüquqi. Belə 
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ki, verilmiş anlayışların vahid tətbiqi təcrübəsi mövcud deyil. 
Bəzən uşağın hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyən etmək 
mümkün olmur. Bunun üçün aşağıdakı terminlərin tətbiqi 
düzgün və təqdirəlayiq hesab olunur: davranış pozuntusu, 
asosial, qeyri-normativ, hüquqazidd, cinayətkar davranış. Bu 
məqalədə asosial davranış anlayışı əsas anlayış kimi götürülür. 
Xarici tədqiqatçıların çoxu asosial davranışı sosial normalara - 
gözləmələrə uyğunluq və yaxud uyğunsuzluq kimi təyin edirlər. 
Müvafiq olaraq, asosial davranış bu və ya digər cəmiyyətin 
sosial gözləmələrinə uyğun gəlməyən davranışdır.                                                                             
       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. Sosial 
pozğunluq sosial normalara qarşı davamlı və tam etinasızlığı, 
uzunmüddətli və ümumi sosial laqeydliyi ifadə etdiyindən, 
sosial cəhətdən istənilən pozğun insanı asosial hesab etmək 
olar. Lakin heç də bütün asosial davranış büruzə verənlər sosial 
cəhətdən pozğun deyillər.   
      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  isə öz 
əksini qanunlarda, adət - ənənələrdə və s. tapır.  
     Yeniyetmələrdə asosial davranış problemi son dövrlərdə 
tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, istər 
güzəran psixologiyasında, istərsə də elmi-psixoloji 
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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 
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 göstərmişdir. 
       Qrup normalarından, rol tələblərindən kənara çıxan 
davranış onun yaranma səbəbləri nöqteyi – nəzərindən 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. 
       Bugünkü gün üçün asosial davranış anlayışının təyin 
olunması və onun nə dərəcədə patoloji olması ilə bağlı vahid 
nöqteyi – nəzər yoxdur. Asosial davranış anlayışına müxtəlif 
yanaşmalar mövcuddur və onlar bu anlayışa müxtəlif 
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tərəflərdən yanaşırlar: sosioloji, psixoloji, bioloji. Sosioloji 
yanaşma asosial davranış anlayışını ümumi qəbul olunmuş 
davranış stereotiplərindən kənara çıxma kimi təyin edir və iki 
tipini ayırır: konstruktiv və destruktiv. Destruktiv xarakterli 
asosial davranış -  insan və ya insanlar qrupu tərəfindən 
sosiumda hakimlik təşkil edən sosio - mədəni norma və 
gözləmələrdən, ümumi qəbul olunmuş qaydalardan kənara 
çıxan sosial hərəkətlərdir. Bunun əsasında verilmiş yanaşma 
dağıdıcı asosial davranışı yalnız cinayətkar davranışla – hüquqi 
cəhətdən cəzalandırılan, qanunla qadağan olunmuş - 
eyniləşdirir və asosial davranışın verilmiş növünün yaalnız bir 
forması hesab olunur. Psixoloji yanaşma asosial davranışı 
konkret fərd üçün təbii olan davranışdan kənara çıxma kimi 
nəzərdən keçirir. Sosial – psixoloji yanaşma asosial davranışın 
yaranmasına təsir edən amilləri aydınlaşdırırlar: asosial 
davranış – cəmiyyət və insanın şüurunda baş verən proseslərin 
mürəkkəb qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir.  
       Buna baxmayaraq bütün alimlər belə bir vahid fikirdə 
birləşirlər ki, asosial davranışa yeniyetmələrin aqressiv, 
antisosial, addiktiv xarakterli (narkomaniya, alkoqolizm, 
toksikomaniya) hərəkətləri, müxtəlif qanun pozuntuları və 
müxaliflik, evdən qaçmaq, həmyaşıdlarla qruplaşma kimi tipik 
reaksiyalar aiddir. Sonuncu formalar adətən patoloji xarakter 
daşımırlar və yaş ötdükcə yox olurlar.  
       Yeniyetmələrdə davranış pozuntularının yaranması çoxlu 
amillərin qarşılıqlı təsirindən asılıdır. V. V. Kovalyov onları üç 
istiqamət üzrə nəzərdən keçirməyi təklif etmişdir: sosial – 
psixoloji, klinik – psixopatoloji, şəxsiyyət – dinamik. Davranış 
pozuntusunu təyin edən müxtəlif növ amillərin bir – biri ilə 
necə qarşılıqlı təsirdə olması məsələsi mübahisəli olaraq qalır. 
Adətən üç tip səbəb ayırd edilir: sosial, fərdi – psixoloji, bioloji. 
İrsiliyin rolu kifayət qədər öyrənilməmiş olaraq qalır. 
Baxmayaraq ki, erkən yaşlarından uşaq evindən götürülmüş və 
yaxşı ailələrdə tərbiyə olunmuş uşaqların asosial davranış 
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nümunəsi kifayət qədər səciyyəvidir. Yeniyetmələrin mühitin 
təsiri nəticəsində yaranan şəxsiyyət xüsusiyyətləri aparıcı hesab 
olunur. Asosial davranışı təyin edən vahid cəhət yoxdur, lakin, 
mütləq olmasa da, asosial davranışa gətirib çıxara bilən cəhətlər 
kompleksi mövcuddur. Adətən bu cəhətlər kompleksi özünə 
həyəcanlılıq, konfornluq, aşağı özünüqiymətləndirmə və s. kimi 
keyfiyyətləri daxil edir. Yeniyetməlik yaşının özü asosial 
davranışın yaranması üçün zəmin yaradır. Fiziki və psixi 
inkişaf prosesi özünə qiymətləndirici – emosional münasibətdə 
dəyişiklikl ər yaradır və özündən və ətrafdakılardan narazılıq 
hissini formalaşdırır. Yeniyetmələr sərt və sırtıq hərəkətlər 
nümayiş etdirərək çox vaxt qorxaqlıq, utancaqlıq və yüksək 
dərəcədə həssaslıq hissi keçirirlər.   
       Tədqiqatlar göstərir ki, yeniyetməlik yaşında fiziki 
inkişafın ən başlıca amili yeniyetmənin cinsi yetkinliyinin 
formalaşmasıdır. Həmin amil yeniyetmənin daxili orqanlarının 
fəaliyyətinə ciddi təsir göstərir. Bununla yanaşı, çox vaxt 
yeniyetmənin özünün də hələ aydın dərk etmədiyi cinsi həvəs, 
cinsi meyl özünü birüzə verir. Bu cəhət onların rəftarına, 
davranışlarına, əks cinsə olan münasibətlərinə təsir göstərir. 
Məlumdur ki, yeniyetmənin şəxsiyyətinin təşəkkülü və 
formalaşması mürəkkəb prosesdir. Burada müxtəlif amill ər, 
təsirlər sistemi mühüm rol oynayır. Xüsusən də, yeniyetmələrin 
şəxsiyyətinin formalaşmasında özünüdərk və 
özünüqiymətləndirmənin inkişafı mühüm rol oynayır. Məhz 
ona görə də yeniyetməlik dövrü çox senzitiv dövr hesab olunur 
və asosial davranışın yaranması üçün müəyyən dərəcədə şərait 
yaranır. 
       Yeniyetmənin asosial davranışının xarakteri çətinlikl ərə 
cavab verməyə və yaxud ümumiyyətlə çətinlikl ərə necə 
öyrəşdirilməsindən  asılıdır:  destruktiv və ya konsturktiv 
hərəkətlər yolu ilə, cəmiyyət,makro və mikro mühit şəxsiyyətin 
sosial – innovasion, yaradıcı hərəkətlərini nə dərəcədə 
stimullaşdırır və ya əksinə, onları  stimullaşdırmır. Sosial 
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amillərdən biri kimi aqressiv davranış formasını təbliğ edən 
kütləvi informasiya vasitələrini də qeyd etmək vacib olardı.  
 Asosial davranışın təzahür formaları aşağıdakılardır: 

       1.Narkomaniya – bihuşedici vəziyyətə nail olmaq məqsədilə    
       müxtəlif üsullarla (çəkmə, udma, damarın daxilinə inyeksiya  
       və s.) tətbiq olunan narkotik maddələrə meyl və yaxud həvəs. 

2.Toksikomaniya – toksik maddələrin, yəni trankvilizator 
həblərin, kofeinin istifadəsindən, məişət kimyasının aromatik 
maddələrinin iylənilməsindən yaranan xəstəlikl ər. 

      3.Fahişəlik – emosional şəxsiyyətsizləşdirilmiş, kəbinsiz,  
qanunsuz ödənişlə həyata keçirilən cinsi münasibətlər sahəsi. 

       Alkoqolizm – sonradan şəxsiyyətin deqradasiyası ilə  
       nəticələnən spirtli içkiyə patoloji meyl. 

       Müəlliml ər və hətta valideynlər çox vaxt özləri 
yeniyetmələrin aqressiv davranışına səbəb olurlar. Asosial 
davranışla mübarizənin ən geniş yayılmış növü çox vaxt 
müxtəlif cür sanksiyalar (qeyri – kafi qiymət, məzəmmət, 
valideynə şikayət, qışqırıq) olur. Bunlar isə bir çox uşaqlarda 
ümidsizlik və  qıcıqlanma hissi yaradır. Çünki uçaqlar belə 
düşünürlər ki, böyüklər onları başa düşmürlər və başa düşmək 
belə istəmirlər. Müasir pedaqoqun vəzifəsi məhz ondan 
ibarətdir ki, “çətin” yeniyetmə ilə etibarlı münasibət qursun və 
onun inkişafına nail olsun, həmçinin, özünüinkişaf və 
özünudərketmənin formalaşmasına əlverişli şərait yaratsın.  
        Müasir  “çətin” yeniyetmənin asosial davranışını 
korreksiya etmək mümkündür. Bunun üçün yalnız baş verən 
ictimai proseslərin mahiyyətini  anlamaq kifayət deyil. Bundan 
başqa həm də norma və patoloji davranışı, çətin tərbiyə 
olunmanın psixoloji amillərini, davranış pozuntusunun təzahür 
formalarını, psixikanın yaş xüsusiyyətlərini,  “çətin”  uşaq və 
yeniyetmələrin meydana çıxma səbəblərini  bilmək lazımdır. 
        Sosial nəzarətin əsas amillərinə aşağıdakıları aid etmək 
olar: 
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1) Dövlət, ictimai, xeyriyyə və digər hissələrdən 
ibarət olan çevik və geniş yayılmış sosial yardım 
sisteminin yaradılması; 

2) Asosial davranışlı şəxslər ilə işləyə biləcək 
kadrların: hüquq müdafiə orqanları işçilərinin, 
xüsusən də, gənclərlə iş üzrə ixtisaslaşdırılmış 
şəxslərin; sosial pedaqoq və sosial psixoloqların; 
həkim – narkoloqların və sosial işçilərin 
yetişdirilməsi və hazırlanması; 

3) Mənəvi yüksəliş və vətəndaşların ümumbəşəri 
əxlaq və mənəvi dəyərlər, vicdan və söz 
azadlığı, həyatın mənasının fərdi axtarışı 
(mənəvi böhran və ya həyatın mənasının 
itirilm əsi – asosial davranışın vacib amilidir) 
prinsipləri əsasında mənəvi inkişaf; 

4) Sosial nəzarətin metod və vasitələri asosial 
davranışın konkret növlərinə adekvat olmalıdır; 

5) Zorakılıq, qəddarlıq, ədəbsizlik məzmunlu 
videoyazıların yayılmasına ciddi nəzarət;  

6) Cəza xarakterli təsirin əhəmiyyətli dərəcədə 
məhdudlaşdırılması. 

       Lakin bütün bunlara baxmayaraq, asosial davranış cansız 
təbiətdəki dəyişmə kimi istənilən sistemin həyat fəaliyyəti və 
inkişafının ümumi forması, üsulu hesab olunur. Sosial 
sistemlərin fəaliyyəti  insan fəaliyyəti il ə ayrılmaz surətdə bağlı 
olduğundan davranışdakı pozuntular təbii və lazımlıdır. Onlar 
fərdi təcrübənin inkişafına xidmət edirlər. Bunun əsasında 
insanların psixofiziki, sosiomədəni, mənəvi - əxlaqi 
vəziyyətində yaranan müxtəliflik v ə onların davranışı sosial 
inkişafın həyata keçirilməsi, cəmiyyətin mükəmməlləşdirilməsi 
şərti hesab olunur.  

Ədəbiyyat siyahısı: 
1. Böhranlı həyat ziddiyyətləri və yeniyetmələrin davranış 
xüsusiyyətləri // Psixologiya jurnalı, 2003, №1, səh. 24-32. 



 27 

2. Keçid dövrü şəraitində yeniyetmələrdə asosial davranışların 
bəzi təzahürləri haqqında // Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 
Bakı, ADPU, 2004, №4, səh. 492-500. 
3. Motivlər mübarizəsinin yeniyetmələrdə asosial davranışın 
təzahürlərinə təsiri // Psixologiya jurnalı, 2003, №1, səh.17-23. 
4. Yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri və onların asosial 
davranışlarının təzahürləri haqqında // Pedaqoji Universitetin 
xəbərləri, Bakı, ADPU, 2005, səh. 645-661. 
5. Ананьев Б.Г. “О человеке, как объекте и субъекте 
воспитания” Избранные психологические труды в 2-х 
томах Москва, 1980   
6. Иванова Л.Ю.“Агрессивность, жестокость и отношения 
старшеклассников к их проявлениям” сб. Проблемы 
личности, профилактика отклонений в её развитии Москва 
& Архангельск, 1993  
7. Личко А. Н. « Психопатии и акцентуации характера у 
подростков. » Л.: Медицина, 1983, 256  с. 
8. Менделевич В.Д.  Психология девиантного поведения. – 
Москва, «МЕДпресс» , 2000. 
9. Социальные отклонения / Под ред. В. М. Кудрявцева.- 
М.:  Юрид. лит., 1989. 
10. Степанов В.Г.“Психология трудного школьника” 
Москва, 1998 
 
 
 
 

Пенитенсиар системдя психоложи хидмят вя  психологун ясас 
фяалиййят истигамятляри 

Л.М.Ъаббарова 
БДУ-нун психолоэийа кафедрасынын досенти 

Е.Т.Аббаслы 
Пенитенсиар Хидмят Идарясинин ямякдашы, я/майору  

 

 28 

Ъинайяткары ислащ етмяк вя ону йенидянтярбийя етмяк – 
шяхсиййятин дярин сявиййялярдя йенидян гурулмасы, онун бир 
шяхсиййят кими истигамят вя мейлляринин, дяйярляринин 
дяйишилмяси демякдир.  

Бцтцн бунлара ися йалныз ъяза методу васитясиля наил 
олмаг гейри-мцмкцндцр. Инсаны няйяся мяъбур етмякля, 
горхутмагла ислащ вя тярбийя етмяк олмаз. Ейни бир ъяза 
мцхтялиф инсанлара фяргли тясир эцъцня малик олур.  Шяхсиййятин 
ислащына йалныз хариъи тясирлярля наил олмаг мцмкцн дейил. 
Бунун цчцн ъинайяткарын юзц тяряфиндян ъинайятини, сящвини 
бойнуна алмасы, сямими шякилдя пешманчылыг щисси кечирмяси 
зяруридир.   

Мящкумлары онларын фярди-психоложи, сосиал-психоложи 
хцсусиййятлярини нязяря алмадан ислащ етмяк, щансыса тярбийяви 
тясир эюстярмяк гейри-мцмкцндцр. Чцнки, тяърцбяляр дя 
эюстярир ки,  беля йанашма истянилян щалда  уьурсуслуьа дцчар 
олур.  

Мящкумун психоложи хцсусиййятлярини, онун кечмишини 
вя бу эцнцнц юйряняряк, ъязайа, режимя, ямяйя, ятрафдакылара 
мцнасибятлярини тящлил сцзэяъиндян кечиряряк, биз онун 
давранышыны щям ъязачякмя мцяссисясиндя, щям дя азадлыьа 
чыхдыгдан сонра прогнозлашдыра билярик. 

Пенитенсиар системдя психоложи хидмятин тяшкилинин ясас 
мягсяди ъязаларын иърасы просесинин еффективлийини мцасир 
психолоэийа елминин ялдя етдийи наилиййятлярдян истифадя етмякля 
артырмагдан ибарятдир. Бу мягсяддян чыхыш едяряк, бир сыра 
вязифяляр дя гаршыйа гойулур ки, бунлардан да ян башлыъасы 
мящкумлара ислащедиъи тясирин еффективлийинин артырылмасы, 
онлара психоложи кюмяйин эюстярилмяси, мящкум вя пенитенсиар 
хидмят ямякдашлары арасындакы мцнасибятляри 
оптималлашдырмагдыр.  

Пенитенсиар психолог пешяси мцтяхяссисдян психолоэийа 
сащясиндя нязяри биликляр, йахшы практики щазырлыг тяляб едир. 
Лакин тяяссцфля гейд етмяк истярдик ки, щазырда республикада 
бу сащядя мцтяхяссислярин азлыьы ъидди проблемляр йарадыр. 
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Беля ки, психологун функсийасыны щеч бир психоложи тящсили вя 
сяриштяси олмайан инсанлар юз цзяриня эютцрмяк 
мяъбуриййятиндя галыр ки, бу да тябии ки, истянилян еффекти веря 
билмир. Мцгайися цчцн йалныз бир факты диггятя чатдырмаг 
истярдик ки, республикамызын Пенитенсиар Хидмятиндя щазырда 
2-3 мцтяхяссис психолог чалышдыьы щалда, Русийанын пенитенсиар 
системиндя тяхминян 3000-я йахын психолог чалышыр. 300 
мящкума 1 психолог, тярбийя колонийаларында ися 100 няфярля 1 
психолог иш принсипи иля фяалиййят эюстярир. Пенитенсиар 
мцяссисяйя дахил олан кими щяр бир мящкумун психоложи 
портрети тяртиб олунур. Мящз бунун ясасында да психологлар 
ислащ програмлары тяртиб едирляр.  

Цмумиййятля, мящкум шяхсиййятинин юйрянилмяси 
психологун ян башлыъа вязифяляриндяндир. Беля ки, ъязанын 
мягсяди мящкумун ислащы олдуьундан, психолог да мящз 
ъинайятин тюрянмясини шяртляндиря биляъяк, онун давранышыны 
прогнозлашдыраъаг кейфиййятляри юйрянмялидир. Бу 
кейфиййятляря:  

1) Сярвят дяйярляри (щяйат дяйярляри вя мараглары); 
2) Мотивляр вя тюрядилян ъинайятин шяраити; 
3) Тюрядилян ъинайятя вя зярярчякмишя мцнасибят; 
4)  Ъязайа мцнасибят; 
5) Сосиал статус вя сосиал мцщит; 
6) Башгаларына мцнасибяти мцяййян едян шяхси 

кейфиййятляр(гяддарлыг, агрессивлик, хошмярамлылыг, 
шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярдя щяссаслыг сявиййяси, 
йадлашма вя йени шяраитя уйьунлашма); 

7) Емосионал вя иради кейфиййятляр; 
8) Психи инкишафын вя интеллектин цмуми сявиййяси (психи 

позунту вя характерин аксентуасийасы яламятляринин олуб-
олмамасы); 

9) Мцайиня заманы мящкумун психи вязиййяти, апарылан 
ишя реаксийасы; 

10) Мящкумун план вя мягсядляри. 
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Пенитенсиар системдя психоложи хидмятин мцщцм ролуну 
нязяря чарпдырмаг цчцн, онун бу системдя эюстярдийи башлыъа 
функсийаларыны нязярдян кечирсяк йериня дцшярди. Беля ки, 
психоложи ядябиййатларда[4] пенитенсиар системдя психоложи 
хидмятин ашаьыдакы функсийаларыны айырд едирляр: 

1. Психодиагностик фяалиййят -  шяхсиййятин психоложи 
хцсусиййятляринин обйектив, щяртяряфли юйрянилмяси сайясиндя 
психоложи диагнозун вя психоложи портретин тяртиб олунмасы. Бу 
хцсуси психодиагностик методларын (мцшащидя, сющбят, 
тестляшдирмя вя с.) тятбиги вя алынан нятиъялярин тящлили, онларын 
шярщи  сайясиндя щяйата кечирилир. Пенитенсиар системдя 
психоложи хидмятдя диагностика психологларын фяалийятиндя 
истифадя олунмасы цчцн тювсийя олунан психоложи методикалара 
мцвафиг щяйата кечирилир. 

2. Мяслящятвермя фяалиййяти - шяхси психоложи 
проблемлярин щяллиндя, бющранлы вя проблемли шяраитлярдя 
шяхсиййятин дахили имканларынын, потенсиалынын 
активляшдирилмясиндя, профессионал йюнляндирмядя, 
юзцнцинкишафда психоложи мяслящятин верилмяси, психоложи 
кюмяйин эюстярилмяси. 

3. Психокоррексийа – мягсядйюнлц шякилдя фярдин 
сосиал-психоложи йюнялишляринин вя сярвят дяйярляринин 
дяйишдирилмяси, шяхсиййяти юзцнцнизамлама вя юзцнцтянзим 
цсулларына юйрятмя, цнсиййят сащясиндя зярури баъарыг вя 
вярдишлярин формалашдырылмасы, негатив психоложи тясирляря вя 
амилляря (стресс, бющранлы вя конфликтли шяраитляр) гаршы 
дюзцмлцлцйцн артырылмасындан ибарятдир. 

Бу функсийайа мцвафиг олараг психолог 
психокоррексийа тядбирлярини фярди вя груп шякилиндя 
аутотренинг, сосиал-психоложи тренинг вя с. кими психоложи 
цсуллардан  истифадя етмякля щяйата кечирир.  

4. Прогностик вя психопрофилактики – фярди вя груп 
давранышыны прогнозлашдырма, шяхсиййятин инкишаф 
перспективляринин гиймятляндирилмяси, шяхсиййятлярарасы 
конфликтлярин, суисидлярин вя диэяр негатив тязащцрлярин, 
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щямчинин, мцяссися ямякдашларында профессионал 
деформасийаларын вахтында гаршысынын алынмасы. 

5. Маарифляндириъи фяалиййятин ясас мащиййяти 
пенитенсиар хидмят ишчиляринин, мцяссися ямякдашларынын 
психоложи сяриштя вя мядяниййятинин артырылмасы, ъязачякмя 
ямякдашларында психоложи хидмятля конструктив ямякдашлыьа 
мейллилийи формалашдырмаг, онлары профессионал ящямиййятли 
психоложи метод вя вярдишляря йийяляндирмяк, онлара психоложи 
тювсийя вя информасийалары дцзэцн истифадя баъарыьыны 
ашыламагдан ибарятдир. Еляъя дя, бурада мящкумлары онлар 
цчцн зярури олан психоложи биликлярля тямин етмяк, онларда 
психолога вя онун фяалиййятиня инам вя позитив мцнасибят 
формалашдырмаг да нязярдя тутулур. 

Бу функсийанын щяйата кечирилмяси цчцн психоложи 
хидмят ямякдашлары сющбятляр, мцщазиряляр апарыр, психоложи 
биликлярин тяшвигаты цчцн диэяр методлардан истифадя едир.  

6. Тядгигат фяалиййяти – мцстягил шякилдя вя йа елми-
тядгигат мцяссисяляри иля бирэя пенитенсиар психолоэийа 
сащясиндя тядгигат, експериментляр апарма, пенитенсиар 
мцяссисялярдя мцхтялиф сосиал-психоложи тязащцрляри юйрянмя, 
психоложи хидмятин айры-айры фяалиййят истигамятляриня мцвафиг 
методики тювсийялярин ишлянилмяси. 

Психоложи хидмят фяалиййяти щямчинин, диэяр фяалиййят 
сащяляриндя олдуьу кими, етик аспектляря маликдир. Хидмяти 
вязифялярини йериня йетиряркян психоложи хидмят ямякдашлары 
пенитенсиар психологун профессионал етика гайдаларына риайят 
етмялидирляр. Профессионал етика дейяндя щяр-щансыса бир 
мцяййян пешяйя, ихтисаса верилян хцсуси мяняви-яхлаги 
тялябляр, нормалар баша дцшцлцр. Бу нормалар щямин хидмятин 
хцсусиййятляри вя тарихян мювъуд олмуш яняняляр ясасында 
йараныр. Психолог цчцн ясас профессионал дяйяр шяхсиййят, 
онун тякраролунмазлыьы, уникаллыьы, юзцнцинкишафа габиллийидир. 
Практик психолог да Щиппократ анды ичян щяким кими 
мящкума онун етдийи ъинайятин аьырлыьындан, сийаси, идеоложи, 
дини, милли вя йа диэяр мотивлярдян асылы олмадан психоложи 
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кюмяк эюстярмяйя борълудур. 
Психолог елмин имканларына уйьун эялмяйян, клиентин 

психи саьламлыьына, коллективдяки мяняви-психоложи абы-щавайа  
негатив тясир эюстяря биляъяк тапшырыгларын йериня 
йетирилмясиндян имтина етмяк щцгугуна маликдир. Пенитенсиар 
психологларын фяалиййяти пенитенсиар психологларын профессионал 
яхлаг кодексляриня ясасланыр. Бу кодекс ися 1982-ъи илдя 
БМТ-дя елан олунмуш пенитенсиар идарялярин психологларынын 
етикасынын бейнялхалг принсипляриня ясасланыр.  

Психолог апардыьы тядгигат вя диагностик проседурларын 
нятиъяляриндян эялдийи гянаятляринин обйективлийи вя щягигятя 
уйьунлуьуна, тяртиб етдийи характеристикаларын кейфиййятиня, 
вердийи тювсийяляря, щямчинин конфиденсиал психоложи 
информасийаларын горунмасына эюря шяхси мясулиййят дашыйыр.  

Мящкумлара психоложи кюмяйин эюстярилмяси иля баьлы 
тядбирлярдя иштиракы йалныз онларын юзцнцн разылыьы ясасында 
щяйата кечириля биляр.  

Психоложи хидмят ямякдашлары мящкумларын 
шяхсиййятини юйрянир вя онлара психоложи кюмяк эюстярирляр. 
Пентенсиар мцссися психологларынын тяърцбясиндя шяхсиййятин 
диагностикасы цчцн мцшащидя вя експеримент, сющбят вя шяхси 
ишин анализи, сянядлярин контент-анализи, биографик метод, 
фяалиййят мящсулларынын тящлили вя тестлярдян эениш истифадя 
олунур.  

Сон иллярдя мящкумларла Айзенк, Спилберг, Кеттел, 
ММПИ, Розенсвейг, Лйцшер, ТАТ, Равен, Роршах, Шмишек 
тести вя с. уьурла апарылыр. Щямчинин, пенитенсиар психологлар 
тяряфиндян дя практики тяърцбядя уьурла сынагдан кечмиш, бир 
сыра мараглы методикалар ишлянилмишдир (М.Деболскинин шяхси 
сянядлярин тящлили, В.Пирожковун ишаряли сосиометрийа методу вя 
б. 

Ъязачякмя мцяссисяляриндя психоложи хидмятдя 
шяхсиййяти юйрянян методикаларын истифадяси бир нечя 
истигамятдя щяйата кечирилир: 

1. Мящкумларын психоложи характеристикасынын, 
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портретинин тяртиб олунмасы; 
2. Айры-айры мящкумларын (групларын) давранышынын 

прогнозлашдырылмасы; 
3. Мящкумларын(групларын) давранышынын 

психоррексийасы; 
4. Ислащ тясирляринин фярдиляшмяси цчцн тювсийялярин 

ишлянилмяси. 
Мящкум шяхсиййятини юйряняркян, гаршыда дуран ясас 

мясялялярдян бири, бу инсанлары ганунлара щюрмятля йанашан 
ади вятяндашлардан фяргляндирян ъящятляри мцяййян етмяк вя 
конкрет щяр щансыса бир инсаны ъинайятя йюнялдян сябябляри, 
давранышынын спесифик хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмякдир.  

Бу эцнкц эцня гейд олунан сащядя ялдя олунан 
тяърцбяляря ясасян, ъинайяткар давранышын инсандан асылы 
олмадыьыны, мцщитин негатив тясиринин нятиъяси олдуьуну демяк 
олмаз. Йяни мцщитин, шяраитин юзц-юзлцйцндя бирбаша 
ъинайяткар давранышы йаратмыр. Шяхсиййят тяшяккцл етдикъя, 
мцстягил, актив амил кими мцщитин тясирляриня сечиъи мцнасибят 
эюстяря билир. Инсан йалныз юз психоложи тябиятиня уйьун эялян 
стимуллары гаврайыр. Инсан шяхсиййят кими йалныз мцщитин 
тясирляринин дейил, юз шяхси инкишафында газандыгларынын 
«мящсулудур». Йяни ейни бир шяраитдя, сосиал мцщитдя тярбийя 
олунан ики инсанын давранышы тамамиля мцхтялиф ола биляр. 

Буна эюря дя ислащ просесинин дцзэцн гурулмасы йалныз 
мящкум шяхсиййятиня щяртяряфли йанашылмасы сайясиндя 
мцмкцн ола биляр. Чох вахт мящкумун диагностикасы онун 
вахтындан габаг шярти азад олунмасы мясяляси, режимин 
дяйишдирилмяси вя с. мяслялярин щяллиндя гярарларын 
чыхарылмасына йардым мягсядиля апарылыр.  

Мящкумларын психоложи хцсусиййятляринин юйрянилмяси 
онларла гаршылыглы мцнасибятлярин дцзэцн гурулмасы вя ислащ 
просесинин уьурлу олмасы цчцн зяруридир. Шяхсиййятин 
психолоэийасыны билмяк она позитив тясир цчцн ян оптимал 
методлары сечмяк, щяр бир мящкума фярди вя дифференсасийа 
олунмуш йанашманы тямин етмякдя кюмяк едир.  

 34 

Ядябиййат: 
1. Байрамов Я.С., Ялизадя Я.Я., Сейидов И.Я. Мящкямя 

психолоэийасы, Бакы: АДУ - нун няшри, 1975, 102 с. 
2. Ялийев Б.Щ., Сямяндярова А.Ф. Щцгуг психолоэийасынын 

тядгигат методлары(дярс вясаити). Бакы: Тящсил, 2008, 156 сящ. 
3. Васильев В.Л. Юридическая психология. Москва: 
Юридическая литература, 1991, 464 с. 

4. Дебольский М.Г. Психологическая служба уголовно-
исполнительной системы// Энциклопедия юридической 
психологии/Под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. – 
М.: Юнити – Дана, 2003. 

5. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. Москва: 
Право и закон, 1997, 320 с. 

6. Quijano, W. Y., & Logsdon, S. A. (1978). Some issues in 
the practice of correctional psychology in the context of 
security. Professional Psychology: Research & Practice, 9, 
228-239. 

7. Boothby, J. L., & Clements, C. B. (2000). A national survey 
of correctional psychologists. Criminal Justice and 
Behavior, 27, 716-732. 

8.  
Алтыйашлыларын ягли инкишаф вариантлары 

Дос. М.В.Вялийев 
П.е.н, б/м А.М.Мустафайев 

 
Апарылан психоложи тядгигатлар эюстярир ки, йедди 

йашлыларла мцгайисядя алтыйашлылар тялим фяалиййятиня нисбятян 
щазыр олурлар. Алтыйашлыларын онларын давранышында 
мяктябягядяр йашлылара хас кейфиййятлярин тязащцрц мцшащидя 
олунур. Ы синиф мцяллимляри бу ъящятя хцсуси диггят 
йетирмялидирляр. Мяктяб тялиминя щазырлыг ушагларын шяхсиййят 
кейфиййятляри, интеллектуал вя иради щазырлыьы сявиййясиндя эедир. 
Ушагларын тящсил просесиня щазырлыьында интеллектуал инкишаф 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Психолог А.Л.Венгер 6-7 йашлы 
ушагларын ягли инкишафынын 3 вариантыны гейд етмишдир.  
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Ягли инкишафын биринъи варианты щяйяъанлылыг адланыр ки, 
бу заман ушагларын фярди-психоложи хцсусиййятляриндян асылы 
олараг онларын шцурунда дяйишиклик тязащцр едир, 
щяйяъанланырлар. Мясялян, ушаг хястялянир, мяктябя эетмир, 
тялимдя йолдашларындан эери галдыьы цчцн щяйяъанланыр, щятта 
аьлайыр, емосионал сарсынты кечирир.  

Ягли инкишафын икинъи инкишаф варианты нцмайишкяранялик 
формасында тязащцр етмясидир. Беля ки, бязи шаэирлдляр юзлярини 
нцмайишкяраня сурятдя башгаларына, ятрафдакылара эюстярмяйя 
ъящд едирляр. Тялимдя газандыглары наилиййятляри бирузя вермяк, 
нцмайиш етдирмяк цчцн ъанфяшанлыг едирляр.  

Нящайят, ягли инкишафын цчцнъц варианты шаэирдлярин 
юзцнцтясдигетмя, юзцндя олан кейфиййятляри, хцсусиля 
габилиййят, билик вя баъарыьыны бирузя вермяк имканынын ифадя 
олунмасыдыр.  

Психолог А.Л.Венгерин елми мцлащизяляри иля биз  дя 
щямряйик.  

Тялимин оптимал тяшкили йолу иля алты йашлыларын идрак 
фяалиййятинин инкишафы вя фяаллыьына наил олмаг мцмкцндцр.  
 
 

 
 
 
 
 

İslamda fiziki mədəniyyət  və qəhrəmanlıq motivləri 
                                       Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi,  
                                                                Мобил Асланлы Щунтцрк 

 
Бу бир щягигятдир ки, щагг вя ядалят йолунда аьыр 

istirablara таб эятирмиш, дюзцлмяз ъяфалара, бялалы мцсибятляря 
мятинликля синя эярмиш пейьямбярляримиз, həm də iti 
təxəyyülləri, бюйцк физики щазырлыглары, йенилмяз пящляванлыглары 

 36 

иля гялблярдя йаддашмышлар. Щеч шцбщясиз ки, бцтцн варлыглары 
иля рущян вя ъисмян камилляшмиш Ислам пейьямбярляри чевик 
тяфяккцрляри, ити тяхяййцлляри йцксяк ерудисийа вя эениш елми 
дцнйаэюрцшляр иля бярабяр, щям дя йеткин физики-ъисмани 
кейфиййятляри вя физики мядяниййят сявиййяляри иля дя 
сяъиййялянирди.  

Мялум щягигятдир ки, бир чох мянбя вя мяхязлярдя 
Мящяммяд пейьямбяр горхмаз гялб сащиби олан ъцрятли 
бир пящляван, ъянэавяр дюйцшчц, ряшадятли гящряман вя 
шцъаятли иэид кими тягдим едилир. Дярин зякасы, гейри-ади фитри 
истедады, еъазкар фящм-фярасяти олан бу мцгяддясlərin 
рущунa вя батилиня мюъцзаня мяняви вя физики гцдрят 
бялянмишдир.  

Гайнагларда эюстярилир ки,ясл миниъи, фярасятли сцвари вя 
чапар кими ялиндя узун гылынъ, аьыр низя,тарыm каман «Дцлдцлц» 
атынын белиня вцгарла дуруб ъащанэирлик эюстярмиш Мящяммяд 
пейьямбяр о ъцмлядян, юз нявяляри Имам Щясянля, Имам 
Щцсейня (Щязрятi-Ялинин ушаглары) мцтямади олараг даш 
галдырма, эцляш, ох атма, гылынъ ойнатма, ат чапма вя с. кими 
идманын бир сыра нювляри иля ъидди мяшьул олмаьа ъялб едирди.  

 

      Bir sıra iслам мянбяляриндя məfkurəsini möhtəşəm fiziki 
hazırlığı, fitri zəkası, bənzərsiz zəkavəti və cəngavərliyi əks 
etdirən   Щязрятi-Ялинин дя бядян тярбийяси щярякятляриня, физики 
тярбийя мяшьяляляриня мараг вя истяйи барядя эениш йер 
верилмишдир.Pейьямбярин Кярбяла дцзцндя эюстярдийи чохсайлы 
иэидлик вя яфсаняви гящряманлыглар буна парлаг нцмунядир. 
Гайнагларда дин уьрунда кафирляря ган гусдуран Щязрятi-
Ялинин  шимшяк сцрятi ilə qaçan  шащбаз яряб атлары цзяриндя 
мащир ох сцздцрян, дягиг шешпяр санъан, узун низяни  щядяфя 
дягиг тушлайан, аьыр ъида вя эцрзü hədəfə  сярраст туşлайан, 
ъялд гылынъ ойнадан, щям дя эцълц пящляванларын кцряйини йеря 
вуран мащир эцляш устасы кими тягдим едилир.  
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              Qядим яряб вя фарс мянбяляриндя də дярин ягл вя зяка 
сащиби олан Щязрятi-Ялинин щяйатда гейри-ади физики эцъя, 
йенилмяз бир пящляван, бащадыр ъцссяли ъянэавяр дюйцшчц вя 
yenilməz сяркярдя кими тягдим едилир. Мцгяддяс 
пейьямбяримиз щямин мянбялярдя щям дя зяманясинин 
олдугъа чевик, ъялд, sürətli,  щям дя иdмаnын ат чапмаsı, ох-
йай дартмаsı, гылынъ ойнатмаsı, гуршаг тутмаsı, bir sözlə , 
физики тəмrинлярин иърасында мящарят эюстярян yenilməz bir 
bahadır кими тясвир олунур. Нечя ясрдир ки, о мцгяддяс иманын 
дюнмяз ягидя, дяриня мясляк вя амал уьрунда апардыьы щаглы 
мцбаризя və toqquşmalarda qazandığı  тарихи зяфяр, эюстярдийи 
яфсаняви гящряманлыглар бцтцн бяшяриййят тяряфиндян йцксяк 
дяйярляндирилмишдир.  

Пейьямбяр (я.с.) amansız дцшмян ордусу цзяриндя 
етдийи басылмаз щямляляр нятиъясиз галмамышдыр.Mötəbər 
mənbələrdə Həzrəti-Əlinin  «Хяндяк давасы» вя «Хейбяр 
мцщарибяси»ндя эюстярдийи misilsiz щцняр вя шцъаят, сярдарлыг 
мящаряти, аьласыьмаз пящляванлыг ряшадяти барядя чох maraqlı 
bilgilər verilir. Лакин, мцгяддяс пейьямбярин бянзярсиз физики 
эцъ вя гцввяси барядя ятрафлы тясяввцря малик олмаг цчцн, 
онун йалныз Хейбяр галаsına  мцзяффяр йцрцшдя бир яли иля аьыр 
дямир дарвазаны йериндян гопарыб башы цзяриндя сипяр едяряк 
Гцрейш гошунунун кафирляриня диван тутмаьыны хатырламаг 
кифайятдир.  

Mənbə və məxəzlərdə göstərilir ki,идманын бир нечя 
нювцндя физики цсталыг вя мящарят нцмайиш етдирян Щязряти-
Ялинин бащадырлыг язямятиндян, йенилмяз пящляванлыг 
шцъаятиндян бящс едян мараглы сящнялярə qədərincə  раст 
эялинир. Щямин щядислярин бириндя göstərilir ki,дюйцш 
мейданларында йаралы аслан тяк ъянэавярлик нцмайиш етдирян 
пейьямбяримизи тягиб едян бцдпяряст Фяттащла баьлы олан 
мягамларı  fiziki məharət və çarpışma kimi bəzi olaylara rast 
gəlinir . Шащзадя ямиси гызы Гямяря ашиг олан гардашы оьлуна 
йалныз Щязряти-Яли (я) башыны она эятиряъяйи щалда бу ишя 
разылыг веряъяйи шяртини гойур. Бу минвалла Мядиняйя цз тутан 
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бащадыр вцъудлу, щейбятли ъясус сяфяр бойу, тясадцфян баьыны 
суваран Щязряти-Ялини баьбан олдуьуну щисс едяряк,онун 
пейьямбяри таныдыьыныmı, onun щансы эюркямдя, эцъ, гцввя вя 
физики имканлара малик олмасы барядя суал-ъаваба тутур. Бу 
щадисядян щали олан пейьямбяр юзцнц  cəsusa баьбан кими 
тягдим етмякля, Щязрят-Ялинин дя защири эюркями, физики 
щазырлыг сявиййяси бахымындан ейни иля юзц кими олдуьуну 
билдирир.  

Эцъ вя гцввялярини сынамагда йарышан бцтпяряст шащзадя 
иля пейьямбяримиз арасында эедян диалогда дейилир ки, 
рягибинин Щязряти-Ялинин голунун алтында сыхдыьы низясини ня 
гядяр эцъянся дя чыхара билмядийи щалда, якс щалда Фяттащын 
голтуьунун алтында вар эцъц иля сыхдыьы щямин низяни гцдрятли 
пейьямбяримиз ики бармаьы иля чох асанлыгла чыхармышдыр.  

Пейьямбяримизин икинъи шярти Фяттащын онунун айаьыны 
йериндяn тярпятмяси məsələsi иди. Бу да гятиййян мцмкцн 
олмур.  

Цчцнъц шярт ися, онларын гуршаг тутуб йапышмалары олур. 
Бу эцляш мцбаризясиндя Щязряти-Яли рягибиня чох usta  бир 
фянд ишлядяряк ону эюйя галдырыб кцряклярини йеря çırpır.  

“Səhhət və salamatlıq Allahın ən gözəl emətlərindəndir. 
İdman insanı sağlam edər... Övladlarınıza üzməyi və ox atmağı 
öyrədin” – buyuran Həzrəti-Əli (ə.)  hяля он йашындан ъидди 
олараг мцтямади шякилдя эцляшля мяшьул олмуш və щямин 
дюврцн ян эцълц эцляш устасы кими ад газанмышдыр. О, щям дя 
баъарыглы бир мцрşüд tək  онун ъащанэир сярдарлыьы алтында 
тялим кечян ясэярляриня эцляшин бцтцн техники-тактики фяндлярин 
эизли сирлярини мянимсятмякдян щязз дуйарды. 

Мянбялярдя эюстярилир ки, Сцффейн мцщарибяси заманы 
Мцавийяйя кюмяк мягсядиля Щянзяли адында исми дилляр язбяри 
олан мяшщур bir  пящляван peyda olur. Щязряти-Ялинин эцляш 
мяшгляриндя тялим алан Малики-Яждяр адлы бир ъаванмярд 
пящляван юз мяшгчи-мцяллиминдян бихябяр чобан ады иля 
дцшмян гярарэащына цз тутур вя орада билярякдян ясир дцшцр. 
Пейьямбярляримизи юлдцрмяк мягсяди иля мцавийяйя кюмяйя 
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эялян вя Щязряти-Ялидян бихябяр щямин гатили юлдцрмяйя эедян 
Маликдян яждаща эюркямли, див эцълц, айы зящимли, эярэядан 
гцввяли Щянзялi adlı bir qəvi yağı онун эцляш мцяллиминин 
техники-тактики фяндлярини юйрянмяк цчцн гуршаг тутурлар. 
Чобан ъилдиндя алдадараг Щязрят Яли кими шющрятли бир 
бащадыра ящлин гаршысында айыб олдуьуну бящаня эятириб хялвяти 
йеря чякяряк эцляшдикляриня peyğəmbərimiz эизлиъя эюз гойур. 
Мцридин фяндляриндян мящарятля истифад едяряк, йцксяк физики 
билик, баъарыг вя вярдиш сайясиндя рягибини ойунъаг кими эюйдя 
бир нечя дяфя атыб тутур вя ахырда гясдян щийля ишлядян Малики-
Яждяр хянъяри чыхарыб ъясусун боьазыны цзцр. 

Шярг дцнйасында халгы бяшяри ямялляр, щцманист идейалар 
ятрафында ъямлямяйя ъящд етмиш вя бу йолда аьыр 
мяшяггятлярля, дюзцлмяз мярщумиййятлярля цзляшмиш Щязряти-
Яли (я.) дярин гибтяйя лайиг физики вя щярби щазырлыьы сайясиндя 
мисилсиз зяфяр йцрцшляри иля бцтцн мцсялман цммятляринин 
гялбиндя ябяди бир щейкял гоймушдур.  

Тарихдя «Бядр дюйцшц», «Цщцд дюйцшц», «Ящзаб 
(Хяндяк) дюйцшц», «Хейбяр дюйцшц», «Тябук дюйцшц», 
«Ъямял» (ящди сындырмышлар) дюйцшц», «Сиффейи» (щагдан 
дюнмцшляр, зцлмкарлар) дюйцшц», «Нарэин дюйцшц» вя с. кими 
ганлы чарпышмаларда йцксяк язм вя ряшадят, мисилсиз 
фядакарлыг эюстярмиш, «Саламатлыг ян эюзял эейимдир» -  дейян  
пейьямбярин бцтцн зяфяр  йцрцшляринин фювгцндя онун физики 
камиллийи,gümrahlığı və  qıvraqlığı дурурду.  

Фярасят вя щцнярдя, шцъаят вя ярдямликдя гардашы Имам 
Щцсейндян щеч дя эери галмайан,мцбаризя байраьыны чийниня 
алараг кафирляря гяним кясилян Щязрятi-Аббасын да йенилмяз 
пящляванлыьы гайнагларда дюня-дюня гейд олунмушдур. Мялум 
щягигятдир ки, бу эцнцмцзя гядяр эялиб чыхан Щязряти-Яли 
гылынъынын хофу бюйцк ислам дцнйасыны хаин кафирлярдян, 
ганичян йезидлярдян тямизляйяряк эюстярдийи мисилсиз шцъаятля 
баьлыдыр. Щяля инди дя бяд ямял сащиблярини «Сяни эюрцм 
Щязряти Яли гылынъына туш эялясян» нифрят ифасы иля лянятляйирляр. 
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Haqq, ədalət carçısı, sülh və xeyirxahlıq rəmzi olan 
humanist peyğəmbərlərimizin fiziki qüdrəti, pəhləvanlıq 
rəşadəti həmişə öz silahdaşlarına möhkəm arxa olmuşdur. O, 
Süffeyidə Müaviyyənin ordusu Fəratı zəbt edib su vermədiyi 
halda məğrur döyüşçülərini həmin qanlı savaçda fədakarlıq 
göstərməyə ruklandıran təkrarsız nitqi tarixi hadisələrdən hesab 
olunur:  “... Ya mütiliyi qəbul edib, şərəfsizliyi göz önünə alın, 
ya da qılıncları qanla sulayıb ( Fəratın suyuna yetişin!...) Ölüm 
qəhr olaraq, alçalaraq yaşamaqdan doğur. Dirilik qəhr edərək, 
ucalaraq ölməkdəndir”  (3, s.113). 

Din, Vətən, Torpaq uğrunda məslək yoldaşlarının 
şəhidlik zirvəsinə ucalmaqda qorxmazlığı, cürətliliyi dönə-dönə 
təlqin edən Həzrəti-Əli deyirdi: “... yataqda ölməkdən qılıncla 
min dəfə yaralanmaq mənə daha yaxşıdır. Amma mən sizin 
üstünüzdən bir dağınıq yelinin əsdiyini görürəm; qurtuluş, 
özünü ürəkdən dərdə, bəlaya atan kişinindir. Həlak olmaq isə 
zərif bir ürəklə geriyə dönənindir”( 3,s. 119). 

Cahanşümul sərkərdə öz müridlərini öz döyüş texnikası 
və taktikasının gizli sirlərini, itkisiz vuruş qaydalarını başa 
salarkən buyurmuşdur: “ Zirehlərinizi sinənizə tutun, zirehləri 
arxa cərgədə düzün.Dişlərinizi qıcayın: çünki, savaşda tab 
gətirmək insanın başından qılıncı uzaqlaşdırır. Mizrağı 
vurarkən, yaxud sizə mizraq vurularkən lazım gələndə əyilin, 
ya da qamətinizi dikəldin; bu cür mizraq vurmaq daha təsirlidir. 
Hər tərəfə boylanmayın; boylanmaq, yalnız bir səmtə gözünü 
dikmək, gözyummamaq, ürəkdəki gücü, qüvvəti çoxaldır. 
Susun, susmaq, təmkinli olmaq insandan qorxunu 
uzaqlaşdırır...” (3, s. 119). 

Göründüyü kimi, dövrünün mahir sərdarı olan Həzrəti-
Əli bənzərsiz hərbi səriştəsi yüksək fiziki möhkəmliyi və iradi 
hazırlığı ilə öz döyüş silahdaşlarına nümunəvi sərkərdəliyini 
sübut etmişdir. Döyüşçülərinə cəsarətli həmlə, düşünərək 
müdafiə olunmaq, əkshücum, özünüələalma, özünəinam, 
təşəbbüskarlıq və s. kimi hərbi, fiziki və psixoloji hazırlığının 
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səfərbərliyiynin səmərəli nəticəsi barədə onlarda inam hissi 
yaratmağı təlim edirdi. 
 

Siyasi liderliyin motivasiya problemi 
                                                          Ü.Ə.Zeynalov 

                             AMİ Mingəçevir 
filialının müəllimi  

 Siyasi-psixoloji ədəbiyyatlarda liderliyin motivasiya 
problemi kimi, adətən hakimiyyətə olan təlabat götürülür. Bu 
fikirl ə, hətta bu sahə ilə məşğul olmayan insanlar da 
razılaşırlar. Hakimiyyət uğrunda mübarizə istənilən cəmiyyətin 
istər gizli , istərsə də açıq cəhətlərindəndir. Bir çox müəllif 
hakimiyyətə canatma halını insanın bioloji təbiətinə məxsus 
olduğunu qeyd edirlər. Onlar belə hesab edirlər ki, bu 
xüsusiyyət insanın genlərindən gəlir. 
 Liderliyin psixologiyasına bu cür yanaşma söz yox ki, 
motivasiya problemini həll edə bilməz. Bu da bir sıra suallar 
doğurur. Birincisi hakimiyyətə canatma meyli bəzi insanlarda 
digərləri il ə müqayisədə daha güclü olur. Bəzi insanlarda isə bu 
hiss heç olmur. Bu cür müxtəlifliyin s əbəbini bilmək üçün, 
kimin və nəyə görə siyasi lider olmasını aydınlaşdırmaq 
lazımdır. Ikincisi, hətta ən adi düşüncə tərzindədə  hakimiyyət 
siyasətlə məşğul olan insanların əsas məqsədi olmur. Çağdaş 
Azərbaycan mühitində bəzi liderləri məhz bu məqsədlərinə 
görə tənqid edirlər. Ancaq ola bilər ki, onların başqa məqsədləri 
də olsun. 
 Potensial və real liderlərin hakimiyyətə güclü təlabatını 
onların anadangəlmə fərdi xüsusiyyətləri il ə izah etmək olar. 
Doğurdan da liderliyi əldə etmək və həyata keçirmək üçün bəzi 
minimal təbii xüsusiyyətlərə malik olmaq lazımdır. Bunlardan 
siyasi iradə, inandırma ,tez reaksiya və s. göstərmək olar. 
Seçilmiş bu cür keyfiyyətlərin bəzisi müxtəlif sosial-tarixi 
şəraitlərdə aparıcı rol oynayır. 
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 Məlumdur ki , bacarıqlar təlabatlara çevrilir. Belə ki, 
idarə etmək qabiliyyətinə malik insan, onu həyata keçirmək 
təlabatı ilə üzləşir. Belə ki, öz inkişafı nəticəsində siyasi-
psixologiya elmi “genetik” yanaşmadan uzaqlaşdı. XX əsrin ilk 
ill ərindən başlayaraq liderliyin psixologiyasının öyrənilməsində 
Z.Freydin psixianaliz ideyaları güclü təsir göstərməyə başladı. 
Həmin xəttin tərəftarları kiderlik keyfiyyətlərinin 
formalaşmasını şəxsiyyətin ilkin olaraq sosiallaşması 
şəraitində, uşağın sosial mühitlə bilavasitə münasibəti dövrünə 
aid edirlər.  
 Amerikan siyasi-psixoloqu Q.Lassuel öz tədqiqatlarında 
sübut edir ki, siyasi fəaliyyətin psixoloji əsasında , şəxsiyyətin 
icyimai sferadakı obyektlərin və ictimai maraq anlayışlarının 
rasionallaşdırılması zaman şüuraltı “şəxsi münaqişələrin “ 
sıxışdırılması durur. Onun fikrincə, hakimiyyətə güclü tlabat 
kompensasiya mənşəlidir. Hakimiyyətə malik  olmaq istəyi 
şəxsiyyətin yaşadığı itkil əri, frustrasiyanı kompensasiya edir. 
Bu tezisin təsdiqini ABŞ preezidenti V.Vilsonun 
bioqrafiyasında görmək olar. (C.Corc). V.Vilsonun 
hakimiyyətə canatması vəonun siyasi stilinin xarakterik 
cəhətləri ; mövqeyindəki əzmkarlığı, güzəştə və kompramisə 
getməməsi , onun tələbkar və ciddi xasiyyətə malik atasının 
olması ilə izah edirlər. Bu cür münaibət V.Vilsonun 
psixikasında frustrasiya əmələ gətirmişdir ki , bu onun 
tərəfindən hakimiyyətin zorakılıqla reallaşdırılmasını 
şərtləndirmişdir.  
 Sonrakı dövrlərdə Amerikan siyasi psixologiyasında 
liderlik fenomeninə psixopatoloji yanaşmaya ciddi etirazlar 
özünü göstərmişdir. Bu cərəyanın görkəmli nümayəndələrindən 
R.Leyn bu tezisin tam əksinə belə bir tezis irəli sürürdü ki, 
demokratik ölkələrdə sağlam psixikaya malik insanların liderə 
çevrilməsi daha realdır. Istənilən halda hakimiyyətə təlabatın 
yaranmasında , şəxsiyyətin müxtəlif xüsusiyyətlərinin meydana 
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çıxmasında və hakimiyyətin həyata keçirilməsində şüuraltı 
münaqişələrin rolunu danmaq olmaz. 
 Konkret tədqiqatlar və sağlam düşüncə sübut edir ki, 
hakimiyyətsevərlik insanı siyasətə cılb edın yeganə qüvvə 
deyildir. Bu cür motivasiyaya bürünən siyasətçilər, necə 
deyərlər “təmiz” halda olanlar,  ictimai rəy tərəfindən asnalıqla 
qəbul edilir və xüsusi kateqoriyaya aid edilir.  
 Siyasi liderlərin mativasiyasının əsasında 3 əsas 
təlabatın olduğunu görmək olar; hakimiyyət, qrupdaxili 
əlaqələr və pozitiv münasibətlər (sevgi,dostluq və s.). 
hakimiyyətə təlabat cəmiyyətdə yüksək status qazanmaq 
təlabatı ilə üst-üstə düşür. Bundan başqa hakimiyyət sevən – 
lider hakimiyyəti reallaşdırma prosesində daxili və xarici siyasi 
məqsədlərə çatma və müəyyən problemin həllinə nail olurlar. 
Bu zaman bəzi motivlər köməkçi, alət rolunu oynaya bilər. 
 Siyasi liderliyin motivlərinin təsnifatlaşdırmaqda 
məqsəd, real liderlərin motivlərini müəyyənləşdirmək deyil, 
ümumiyyətlə liderliyin motivlərinin iyerarxiyasını yaratmaqdır. 
Bunu isə bir motivin digərləri il ə konfilikt halında analiz 
etməklə mümkündür. Bu münaqişə zamanı “qalib gələn” motiv 
liderin pisxologiyasını  böyük həcmdə xarakterizə edir. 
          Sonda bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, Şəxsi və ictimai – 
siyasi motivlərin liderin pisxologiyasında və fəaliyyətindəki 
nisbəti fəri xarakter daşıyır. 

 
Педагожи просесдя инновасийаларын йери вя ящямиййяти       

                                                                Лязифя Гасымова,  
                                                                П.е.д., профессор 

 
Педагоэиканын ян мцщцм мясяляляриндян бири дя 

педагожи просесдир. Бу просеся тядрис мцяссисяляриндя апарылан 
бцтцн тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф мясяляляри дахилдир. Бязи 
педагожи ядябиййатда бу, «тялим-тярбийя просеси» анлайышы кими 
дя ишлядилир. 

Педагожи просеся тякъя тядрис мцяссисяляриндя апарылан 
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тялим, тярбийя, тящсил вя инкишаф мясяляляри дейил, щабеля 
мяктябягядяр тярбийя, мядяни-маариф, истещсалат 
мцяссисяляриндя, мяктябдянкянар тярбийя оъагларында, иътимаи 
тяшкилатларда апарылан тялим-тярбийя иши, аилядя тярбийя 
тяърцбяси дя аиддир. Демяли, мцхтялиф сащяляри ящатя едян 
тялим-тярбийя мцяссисяляриндя апарылан тящсил, тялим, тярбийя вя 
инкишаф мясяляляри педагожи просесин мащиййятини тяшкил едир. 
Мящз буна эюря дя бир чох педагожи ядябиййатда о, там, ващид 
педагожи просес кими гиймятляндирилир. О, яслиндя эцман едилян 
мягсядя чатмаг цчцн юйрядянлярля юйрянянлярин гаршылыглы 
тясири, ялагясидир. Бу, тялимин, тярбийянин, тящсилин вя инкишафын 
вящдяти шяраитиндя щяйата кечирилир. Ейни заманда, бу вящдят 
тялим, тярбийя, тящсил вя инкишафын юзцнямяхсус мащиййятини, 
сяъиййяви ъящятлярини вя тяшкили формаларыны инкар етмир. 

Педагожи просес бир систем кими чох мцряккяб 
механизмдир. О, тялим-тярбийя, тящсил, инкишаф, формалашма, 
юйрядянлярля юйрянянлярин, тярбийя едянлярля тярбийя 
олунанларын гаршылыглы ямякдашлыьы вя с. просесляри юзцндя 
ещтива едир. Бу просесляр мцхтялиф мцщит вя шяраитдя, мцхтялиф 
форма вя методларла щяйата кечирилир. 

Педагожи просесин юзцнямяхсус обйекти вя субйекти 
мювъуддур. Онун обйектини айры-айры фярдляр (ушаглар, 
шаэирдляр, тялябяляр вя с.) вя онларын топландыьы груплар тяшкил 
едир. 

Педагожи просесин субйектини айры-айры шяхсляр, йяни тярбийя 
едянляр (тярбийячи, мцяллим, валидейн, идаря башчылары вя с.) вя йа 
тящсил гурумлары (мяктяб, педагожи шура вя с. гурумлар) тяшкил 
едир. 

Педагожи просесин обйект вя субйекти бир-бири иля 
гаршылыглы ялагядя вя гаршылыглы тясирдядирляр. Педагожи просесин 
щеч дя щямишя пассив олмайан обйекти няинки субйектин 
тярбийяви тясириня мяруз галыр, о, бязян юзц субйектя тясир 
эюстярир. Бу да педагожи просесин сямярялилийини артырыр. 

Педагожи просесин обйект вя субйектинин гаршылыглы тясири 
мялумат, тяшкилаты фяалиййят, цнсиййят, идаря, сябяб-нятиъя, 
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мейли цзя чыхаран ялагяляр формаларында юзцнц тязащцр етдирир. 
Бунларын щярясинин юзцнямяхсус мязмун вя мяналары вардыр. 
Мялумат ялагяси обйект вя субйект арасында иътимаи мяна кясб 
едян мцбадиляни; тяшкилати фяалиййят тясири формасы фяалиййятин 
сосиал мязмунуну; цнсиййят ялагяси мцхтялиф формалы ади инсани 
цнсиййяти; идаря ялагяси верилян тапшырыгларын иърасыны; сябяб-
нятиъя тясир формасы тялим-тярбийя вахты уьур вя нюгсанларын 
юйрянилиб тящлил едилмясини вя тядбирляр эюрцлмясини, мейли цзя 
чыхаран ялагя гаршылыглы педагожи тясирин инкишаф мейлини 
мцяййян етмяйи нязярдя тутур. 

Педагожи просес динамик систем кими юз гурулушуна вя 
гурулуш елементляриня (компонентляря) маликдир. Онлардан 
мягсяд, мязмун, фяалиййят вя нятиъя елементлярини 
(компонентлярини) эюстярмяк олар. Мягсяд компоненти 
педагожи просесин мягсяд вя вязифялярини, мязмун компоненти 
цмуми мягсяддян, щабеля конкрет вязифядян тяляб олунан 
мянаны, фяалиййят компоненти мцяллим вя шаэирдлярин 
ямякдашлыьыны вя гаршылыглы тясири, просесин тяшкили вя идаря 
олунмасыны, нящайят, нятиъя компоненти гаршыйа гойулан 
мягсяд вя вязифялярин нятиъялярини вя онларын сямярялилийини якс 
етдирир. 

Гейд едяк ки, сюзцэедян компонентляр педагожи просес 
заманы бир-бири иля сых гаршылыглы ялагядя олурлар. Бу да 
педагожи просесин сямярялилийинин мцщцм шяртидир. 

Педагожи просесдя ян мцщцм ъящятлярдян бири дя 
мягсядя наил олмаг цчцн сямяряли форма вя цсулларын 
сечилмясидир. Мясялян, яэяр тялимдя ян чох синиф-дярс 
формасындан истифадя едилирся, синифдянхариъ вя 
мяктябдянкянар тялим-тярбийя ишиндя идман, бядии юзфяалиййят, 
фянн дярнякляри, файдалы ямяк вя с. кими мцхтялиф формалара 
цстцнлцк верилир. Педагожи просесдя гаршыйа гойулан мягсяд вя 
вязифяляря наил олмагда, онларын нятиъяляринин сямярялилийинин 
йохланылмасында сорьу-суал, йохлама ишляри кечирмяк кими 
формаларынын да мцщцм ролу вардыр. 

Бцтцн диэяр просесляр кими, педагожи просесин дя 
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ганунауйьунлуглары вардыр. Ганунауйьунлуглар педагожи 
просеся хас олан обйектив, зярури ялагяляри юзляриндя якс 
етдирирляр. Бу ганунауйьунлуглардан ашаьыдакылары эюстярмяк 
олар: 

1. Педагожи просесин инкишафынын просес заманы баш верян 
дяйишикликлярин кямиййятиндян асылылыьы; 

2. Педагожи просес вахты шяхсиййятин инкишафынын она тясир 
едян амиллярдян: ирсиййятдян, тялим-тярбийя мцщитиндян, тялим-
тярбийя ишиня ъялб олунмасы сявиййясиндян вя тятбиг олунан 
педагожи тясир прийом вя васитяляриндян асылылыьы; 

3. Тялим-тярбийянин идаря олунмасынын педагожи просесин 
сямярялилийиня тясири; 

4. Педагожи просесин цмумян идракын вя практиканын 
вящдятлийиндян асылылыьы; 

5. Щявясляндирмя метод вя васитяляринин педагожи просесин 
нятиъяляриня тясири; 

6. Хариъи (педагожи) вя дахили (идрак) фяалиййятин 
вящдятлийинин педагожи просесин сямярялилийиня тясири; 

7. Педагожи просесин ъямиййятин вя шяхсиййятин 
тялябатларындан, имканларындан вя просесин баш вердийи 
шяраитдян асылылыьы вя с. 

Мялумдур ки, педагожи просес мцяййян мярщялялярдян 
кечир. Педагожи ядябиййатда онларын цчцнцн ады чякилир: 
щазырлыг мярщяляси, ясас мярщяля вя йекун мярщяляси. 

Щазырлыг мярщялясиндя педагожи просес цчцн зярури 
шяраитин йарадылмасы мясяляси щялл едилир. Бурада гаршыда дуран 
мягсядин мцяййян олунмасы, мювъуд шяраитин диагностикасы, 
прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасы кими мцщцм вязифяляр 
мцяййян олунур. 

Педагожи просесин ясас мярщялясинин мащиййятини гаршыйа 
гойулан мягсядя наил олмаг цчцн эюрцлян тядбирляр вя онларын 
щяйата кечирилмяси тяшкил едир. Мярщяля цчцн мягсяд вя 
вязифялярин мцяййян олунмасы, мцяллимлярля шаэирдлярин 
гаршылыглы ялагяляринин йарадылмасы, зярури форма вя методларын 
дягигляшдирилмяси, ялверишли шяраитин йарадылмасы вя с. бу 
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гябилдяндир. 
Йекун мярщяляси педагожи просес заманы ялдя олунмуш 

нятиъялярин тящлил едилиб юйрянилмяси иля сяъиййялянир. Тящлил 
заманы йол верилмиш сящвляр вя нюгсанлар юйрянилир, онлара 
эяляъякдя йол верилмямяси цчцн конкрет тядбирляр эюрцлмяси 
мцяййян олунур. 

Бурадан да педагожи просесин сямярялилийини тямин едяъяк 
технолоэийанын мцяййян едилмяси зяруряти мейдана эялир. Елми-
техники тяряггинин наилиййятляри технолоэийа идейасынын 
педагоэикайа да эятирилмясиня имкан йаратмышдыр. 
Технолоэийанын педагоэикада тятбигиня башланмасы ХХ ясрин 
60-ъы илляриня мяхсусдур. Педагожи технолоэийа психодидактика, 
сосиал психолоэийа, кибернетика, идаряетмя вя менеъмент 
нязяриййяляриня ясасланыр. «Педагожи технолоэийа» анлайышы тялимя 
уйьун олан бир термин иди. О, техники васитялярин кюмяйи иля 
апарылан тялим кими баша дцшцлцрдц. Щазырда педагожи 
технолоэийа дедикдя мцяллимин педагожи вязифяляри щялл етмяйя 
йюнялдилмиш ардыъыл, гаршылыглы ялагяли фяалиййяти баша дцшцлцр. 
Йяни педагожи технолоэийа яввялъядян планлашдырылмыш педагожи 
просеси планауйьун вя ардыъыл олараг тяърцбядя щяйата 
кечирмякдир. 

Педагожи технолоэийа дедикдя педагожи усталыг да 
нязярдя тутулур. О, педагожи просесин уьурла кечмясинин 
щялледиъи шяртляриндяндир. 

Педагожи фяалиййятин нятиъяляри мцяллимин педагожи 
технолоэийайа йийялянмяси сявиййясиндян дя чох асылыдыр. 

Педагожи технолоэийанын бир сащясини дя педагожи 
цнсиййят тяшкил едир. О, мцяллимлярля шаэирдляр арасында 
гаршылыглы фяалиййятин мягсяд вя мязмунундан иряли эялян 
просесдир. Онун мязмуну низамнамя сянядляри, тядрис 
планлары вя програмлары иля мцяййян олунур. 

Педагожи цнсиййят технолоэийасы педагожи цнсиййятин 
йениляшдирилмяси, тяшкили, идаря олунмасы, щяйата кечирилмяси, 
нятиъяляринин тящлили мярщяляляриндян кечир. 

Сон онилликлярдя дцнйанын, ъямиййятин инкишафында ъидди 
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иътимаи-сийаси, мядяни, елми, техноложи дяйишикликляр баш 
вермишдир. Онлар педагоэика елминдя дя юз якс-сядасыны 
тапмышдыр. Тящсил, тялим, тярбийя просесини йахшылашдырмаг вя 
тякмилляшдирмяк мягсядиля педагожи системдя дя йениликляр 
щяйата кечирилмяйя башламышдыр. Бунларын яксяриййяти инкишафын 
хариъи амилляринин тясири иля йанашы, педагожи тящсил системинин 
дахили имканлары, ещтийатлары щесабына баш вермишдир. Сон 
ядябиййатларда бунлар инновасийа адландырылыр. Сюзцн лцьяти 
мянасы ин-дахили, новасийа йенилик демякдир. Демяли, 
инновасийа педагожи систем дахилиндя баш вермиш йениликлярин 
мяъмусудур. 

Доьрудан да, сон онилликдя дцнйада, дцнйа елминдя, о 
ъцмлядян педагожи системдя, чох бюйцк дяйишикликляр баш 
вермишдир. Йени консепсийалар, дювлят стандартлары, йени типли 
мяктябляр, интеграсийалашмыш елмляр, фянляр, алтернатив тядрис 
планлары, дярсликляр йаранмышдыр. 

Фикримизъя, бу тябии просесдир. Чцнки йениликляр 
йаранмаса, онлара етинасызлыгла йанашылса, педагожи систем, 
онун идаря едилмяси, технолоэийасы тякмилляшдирилмяся тящсил, 
тялим-тярбийя просесинин сямярялилийи дя олмаз. 

Билдийимз кими, педагожи системин тякмилляшдирилмясинин 
ики башлыъа йолу вардыр. Онлардан бири интенсив («интенсиф» 
франсыз сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Мянаъа эцъляндирмяк, 
сямярялилийи артыгмаг демякдир) вя икинъи екстенсивдир 
(«ехтенсинус» латын сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Мянаъа 
эенишляндирмяк, артырмаг демякдир). 

Интенсив йол педагожи системин инкишафы вя мящсулдарлыьыны 
дахили ещтийатлар, онлардан сямяряли истифадя етмяк, тятбиг 
етмяк йолу иля тямин едилмясини нязярдя тутур. Екстенсив йол 
ися педагожи системин инкишафы вя сямярялилийи цчцн йени ялавя 
гцввялярин, васитялярин -аваданлыгларын, технолоэийанын, 
инвестисийаларын вя с. ъялб олунмасы йолу иля ялдя едилир. 

Педагожи системин инкишафы бязи юлкялярдя, о ъцмлядян 
Гярбдя екстенсив йолла инкишаф етдирилир. Онлар йени 
информасийа технолоэийасы йаратмаг, вахт бюлэцсцня йенидян 
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бахмаг, мювъуд тялим-тярбийя метод вя формаларыны 
тякмилляшдирмяк, синиф ишинин дифференсиасийасы вя 
фярдиляшдирилмясини щяйата кечирмяк щесабына педагожи 
сямярялилийи вя мящсулдарлыьы кямиййятъя артырмаьа наил 
олурлар. Бунунла йанашы, дцнйа педагожи системини 
тякмилляшдирмяк мягсядиля интенсив инкишаф просеси дя 
эетмякдядир. 

Педагожи системин тякмилляшмясиндя мейллярдян бири дя 
интенсив вя екстенсив инкишаф йолларынын бирляшдирилмяси, 
интеграсийасы йолудур. Бурада сющбят педагожи инновасийаларын 
интеграсийасындан эедир. Бу да педагожи системин щяля истифадя 
олунмайан ещтийатларынын, имканларынын дярин тядгиг едилмясини 
тяляб едир. Бу йол эцман ки, педагожи системин сямярялилийини 
артырмаьын ян оптимал йолудур. 

Педагожи системин инновасийасы башлыъа олараг цмумян 
педагожи системдя, тящсил мцяссисяляриндя, педагожи 
нязяриййядя, мцяллим вя шаэирдлярдя, педагожи технолоэийада, 
тялим-тярбийянин мязмунунда, форма, цсул вя васитяляриндя, 
идаряетмядя, мягсяд вя нятиъялярдя эедир. 

Мцасир йениляшмя просесинин тящлили ясасында педагожи 
системдя эедян инновасийа просесини цч нювя айырмаг олар: 1) 
ашаьы сявиййя. Бурада йени гейри-ади адлар вя цмуми 
ифадялярдя дяйишикликляр апарылмасы эцман едилир; 2) орта 
сявиййя. Бурада мащиййятя тохунулмадан формалар дяйишир; 3) 
йцксяк сявиййя. Бурада бцтцн системин вя йа онун башлыъа 
компонентляринин ясаслы дяйишмяси баш верир. Яслиндя  цчцнъц 
йцксяк елми вя практики дяйяря маликдир. Галанлар кечиъи 
характер дашыйыр вя «инновасийа» хатириня едилир. Тящлил 
эюстярир ки, цчцнъц сявиййя инновасийанын чох ъцзи щиссясини, 
анъаг 3 фаизини тяшкил едир. 

Щуманист педагоэиканын тяшяккцлцня педагожи системдя 
сюзцн ясл мянасында эедян инновасион просеси нцмуня кими 
эюстярмяк олар. Сюзцэедян педагоэиканын башлыъа 
мащиййятини тярбийя олунанларын тялим-тярбийя просесинин фяал, 
шцурлу, бярабяр щцгуглу иштиракчыларына чеврилмяси тяшкил едир. 
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Щуманист педагоэика шяхсиййятин ясил мянада психи, физики, 
интеллектуал, яхлаги вя б. ъящятдян инкишафына хидмят едир. О, 
тялим-тярбийя просесиндя вахтиля кюк салмыш авторитар 
педагоэикадан имтина едир. 

Республикамызда цмуми тящсилин милли куррикулум 
лайищясинин елми-педагожи иътимаиййятин мцзакирясиндян 
кечяряк мяктябя дахил олмасы да инновасийалардан биридир. 

Куррикулум дцнйанын мцтярягги тящсил моделляриндян 
биридир. Куррикулум, щяр шейдян яввял, тящсил просеси иля баьлы 
бцтцн фяалиййятлярин сямяряли тяшкилня, мягсядйюнлц вя ардыъыл 
щяйата кечирилмясиня имкан йарадан консептуал сяняддир. 
Дцнйада куррикум ислащатларынын апарылмасы ъямиййятин 
ещтийаъ вя тялябляриндян иряли эялян бир просес кими щяйата 
кечирилир. Бу заман мцяййян дювр цчцн сабит олан мязмун вя 
технолоэийалар дяйишилир, йени дювр цчцн эярякли оланларла явяз 
олунур, информасийаларын чохалдыьы, технолоэийаларын эениш 
йайылдыьы щазыркы шяраитдя тящсил сащясиндя куррикулумларын 
йениляшдирилмяси тящсил сащясиндя кейфиййяти даща конкрет 
характеризя етмяйя имкан верян стандартларын щазырланмасы 
иля мцшайият олунур. 

Куррикулум анлайышынын терминоложи аспектиня нязяр 
салсаг мялум олур ки, латын сюзц олуб лцьяти мянасы «курс», 
«елм» демякдир. Инэилис дилиндя олан лцьятлярдя «тялим курсу», 
«тядрис планы», «програм» кими изащ олунур.  

Милли куррикулум лайищяси бейнялхалг тящсил 
практикасында юз яксини тапмыш ашаьыдакы цмуми принсипляря 
истинадян щазырланмышдыр.  

1. Милли вя цмумбяшяри дяйярлярин нязяря алынмасы. 
2. Цмуми инкишафы, мейл вя марагларын нязяря алынмасы, 

бцтцн шаэирдляря ялверишли тялим шяраитинин йарадылмасы.  
3. Тялябйюнцмлцлцк. 
4. Нятиъяйюнцмлцлцк 
5. Шаэирдйюнцмлцлк. 
6. Интегративлик.  
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Инновасийа тящсил мяканында даща бюйцк вцсят 
алмагдадыр. Тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмясиня хидмят 
едян дистант  тящсил инновасийа бахымныдан ящямиййятлидир. 
Дистант тящсил дедикдя, ящалинин эениш тябягяляри цчцн юлкя 
дахилиндя вя хариъдя хцсуси информасийа – тящсил хидмятляриня 
ясасланан дистант тялим мясафядян (телекоммуникасийа, 
компцтер, електрон почтлар, спутник телевизийа, радио, 
компцтер вя Интернет ялагяляр вя с.) тялим информасийасы 
мцбадиляси васитясиля щяйата кечирилир.  

Дистант тялим системи мцхтялиф сявиййялярдя тяшкил олунур. 
1. Глобал дистант тялим системляри вя онларын тяминаты. 
2. Реэионал дистант тялим системляри вя онларын тяминаты. 
Дистант тялимин ашаьыдакы тяшкили истигамятляри вардыр:  
1. Дистант тялимин консептуал аспектляри. 
2. Дистант тялимин дидактик аспектляри. 
Дистант тялим системинин ясас васитяси телекоммуникасийа 

системидир. Бунлар ашаьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмясиня 
йюнялир. 

1. Зярури тядрис вя тядрис-методик материалынын тямин 
едилмяси. 

2. Юйрядян вя юйрянян арасында якс-ялагянин 
йарадылмасы.  

3. Дистант тялим систем дахилиндя идаряетмя 
информасийасы мцбадиляси. 

4. Халгларарасы информасийа шябякясиня гошулмаг.  
Щуманист мяктяблярин тяърцбяси артыг инновасион 

фяалиййятин конркет форма вя цсулларыны мцяййян етмишдир. 
Онлардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

1. Тялим-тярбийя фяалиййятинин диференсиасийасы; 
2. Тярбийя вя тялим просесинин фярдиляшдирилмяси; 
3. Щяр бир тярбийя олунанын мейл вя габилиййятини инкишафы 

цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы; 
4. Щомоэен (ейни мяншяли) синифлярин вя паралеллярин 

формалашдырылмасы; 
5. Тялим-тярбийя фяалиййяти цчцн ращат шяраитин олмасы; 

 52 

6. Психоложи тящлцкясизлик, шаэирдлярин мцдафия едилмяси; 
7. Шаэирдя вя онун имканларына инам; 
8. Шаэирди неъя варса еля гябул етмяк; 
9. Тялим вя тярбийянин уьурлу олмасы; 
10. Мяктябин мягсяд истигамятинин дяйишмяси; 
11. Щяр бир шаэирдин инкишаф сявиййясинин ясасландырылмасы; 
12. Гийаби, екстерн тялимин арадан эютцрцлмяси; 
13. Мцяллимлярин шяхси дахили йюнцмцнцн дяйишдирилмяси; 
14. Щуманитар тящсилин эцъляндирилмяси. 

Гейд едяк ки, щазырда мцстягиллик шяраитиндя 
Азярбайъан тящсил системиндя эцълц инновасион просесляр баш 
вермиш вя о, давам етмякдядир. Республикада онларла 
эимназийа, литсей, семинарийа, коллеъ, академийа типли дювлят 
вя юзял тядрис мцяссисяляри тяшяккцл тапмышдыр. Университетляря 
чеврилмя кцтляви щал алмышдыр. 

Инновасийанын бир истигамяти дя тялим-тярбийя вя тящсил 
просесинин оптималлашдырылмасыдыр. Оптималлашдырма (оптимум 
сюзцндян эютцрцлмцш, мянаъа ян йахшы демякдир) бу вя йа 
диэяр ишдя, щабеля педагожи ишдя мцмкцн олан вариантларын ян 
йахшысыны сечиб эютцрмяк демякдир. Педагожи 
оптималлашдырмада башлыъа мягсяд педагожи системдя мювъуд 
олан онларла форма, цсул вя вариантлардан ян йахшыларыны 
ахтарыб тапмаг, онлары мцгайися етмяк, алтернативляри 
мцяййян етмяк демякдир. 

Оптималлашдырманын ики истигамяти вардыр: нязяри 
аспектдя вя практики аспектдя оптималлашдырма. 

Нязяри аспектдя оптималлашдырма дедикдя онун синоним 
вариантларыны тапмаг, онлары мцгайися етмяк вя тутушдурмаг 
нязярдя тутулур. 

Практики аспектдя оптималлашдырма педагожи системин 
йениляшдирилмяси (инновасийа), йенидян тяшкили вя гурулмасы, 
гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн онун ян йахшы 
вязиййятя эятирилмясидир. 

Оптималлашдырманын методоложи ясасыны системли йанашма 
тяшкил едир. Бу да педагожи просесин бцтцн компонентлярини, 
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гаршылыглы ялагялярини, ганунауйьунлугларыны вящдятдя 
эютцрмякля сяъиййялянир. Оптималлашдырма мювъуд педагожи 
просесин вязиййятиня вя шяраитиня уйьун апарылмалыдыр. Бунунла 
бярабяр, оптималлашдырма юзц дя юз нювбясиндя йени шяраит 
йарадыр вя педагожи просесин она уйьун апарылмасыны тяляб 
едир. 

Педагожи просесдя оптималлашдырманын апарылмасында 
мцяллим ян башлыъа симадыр. О, бу вязифяни йериня йетирмяк 
цчцн мцтляг йцксяк педагожи билийя, педагожи 
ганунауйьунлуглара вя принсипляря, педагожи просесин тяшкили 
технолоэийасына йийялянмиш олмалыдыр. Щабеля тящсилин, тялим-
тярбийянин вя инкишафын мцасир вязифялярини баша дцшмялидир. 
Арашдырмалар эюстярир ки, педагожи просесдя оптималлашдырма 
апармаг цчцн мцяллим ашаьыдакы шяхси кейфиййятляря: а) 
йарадыъы тяфяккцря; б) тяфяккцр чевиклийиня; ъ) тяфяккцр 
конкретлийиня; ч) тяфяккцр системлилийиня; д) щядди эюзлямяк 
габилиййятиня; е) тез цнсиййятя эирмяк вя педагожи етиканы 
эюзлямяк габилиййятиня вя с. малик олмалыдыр. 

Фикримизъя, мцасир мцряккяб шяраитдя тялим-тярбийя 
ишинин оптималлашдырылмасы методикасыны билмяк щяр бир мцяллим 
цчцн чох ваъиб вя зярури шяртдир. 
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ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯ, ПОЛИТОЛОЭИЙА  
ВЯ СОСИОЛОЭИЙА 

 
AVTORITAR REJIMIN XARAKTERIK C ƏHƏTLƏRI 

 
Politologiya və sosiologiya kafedrasının 
dosenti Azər Mehdi oğlu Şirinov. 

 
Avtoritar rejim (latın dilində - autoritas – hakimiyyət, bani) öz  
xarakterinə görə totalitar rejimə yaxındır və daha dəqiq desək   
 bu rejim totalitar və demokratik rejimlər arasında orta mövqe  
tutur. Bəzi hallarda totalitar, bəzən isə demokratik rejimə daha  
çox meyl edir. Totalitar rejimi isə öz növbəsində avtoritarizmin  
ən qatı forması kimi adlandırmaq olar. Demokratiyanın  
məhdudlaşdırılmış formada bəzi ünsürlərinin mövcudluğu  
avtoritarizmi demokratiya ilə yaxınlaşdırır. Ümumiyyətlə, qeyd  
etmək lazımdır ki, dünyada “xalis” formada siyasi rejimə malik  
dövlət yoxdur və müxtəlif siyasi quruluşlar arasında Çin səddi  
çəkmək mümkün deyil.  
Avtoritar rejim qeyri-demokratik rejimdir. Bu rejimin  
yaranmasının mümkünlüyünü mövcud siyasi ədəbiyyatda qeyd  
edildiyi kimi o ölkələrdə meydana gəlir ki, orada ictimai  
quruluşun dəyişilməsi prosesi baş verərkən siyasi qüvvələrin  

kəskin qütbləşməsi müşahidə olunur. Həmin ölkələrdə 
uzun müddət davam edən iqtisadi və siyasi böhran insanların 
psixoloji gərginliyini artırır. Təbii ki, bu halları ölkədə mövcud 
olan demokratik qüvvələrin vasitəsilə aradan qaldırmaq 
imkansız olur. Bundan istifadə edən avtoritar rejim öz  
məqsədini həyata keçirmək üçün ölkədə qayda-qanun 
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yaradılmasını, cəmiyyətdə normal həyat şəraiti təmin 
edilməsinə çalışır. (5. s 116-117). Avtoritar rejimin tam 
hökmranlığı birdən-birə baş vermir, bu bir qayda olaraq ölkədə 
avtoritarlığın yaranmasına zəmin yaradan qanunlar qüvvəyə 
mindikdən sonra reallaşır. Bununla belə bu rejimdə hakimiyyət 
total xarakter daşımır. Bu hakimiyyət totalitarlıqdan fərqli 
olaraq vahid ideologiyaya deyil, çox zaman milli birlik və digər 
ideologiyaya arxalanır. Avtoritar rejim şəraitində cəmiyətin 
bəzi sahələri, məsələn, iqtisadiyyat, mədəniyyət, 
şəxsiyyətlərarası münasibətlər və digərləri nəzarət altında 
olmur. Burada şəxsiyyətin müstəqilliyi m əhdud şəkildə olur. 
Tarixən avtoritarizm müxtəlif dövrlərdə və ayrı-ayrı ölkələrdə 
cürbəcür formalarda meydana gəlir. Məsələn, ikinci dünya 
müharibəsinə qədər Avropanın bir sıra ölkələrinin parlamentləri 
böhran keçirirdilər. Bu səbəbdən avtoritar rejimlər faşist 
rejiminə çevrildilər. Böhranlı dövrlərdə həmçinin totalitar 
rejimlər avtoritar, ya da yarımavtoritar rejimə çevrilirlər. Bu 
rejimlər legitim, ya da qeyri-legitim olur.  

Avtoritar hakimiyyət bir sıra ölkələrdə azad bazar 
münasibətlərinin inkişafına kömək edir. Iqtisadi inkişafın 
strategiyasına təsir göstərir, fəal sosial-siyasət aparır. Lakin 
vətəndaşlar (bəzi ölkələrdə təbəələr) siyasətdən özgələşdirirlər, 
daha dəqiq desək uzaqlaşdırırlar. Çünki hakimiyyətin və 
siyasətin inhisara alınması vətəndaşların bu sferalara müdaxilə 
etməsini məhdudlaşdırır. Rəsmi hakimiyyət əhalini müxtəlif 
yollarla siyasətdən uzaqlaşdırılmasına çalışır. Bu məqsədlə 
istifadə edilən ən səmərəli üsullardan biri dövlətin 
iqtisadiyyatda vətəndaşlar üçün fəlaiyyət azadlığı yaratmasıdır. 

Avtoritarlıq şəraitində müxalifət məhdud şəkildə 
mövcuddur, o real siyasi qüvvə kimi çıxış edə bilmir. 
Demokratik rejimdən fərqli olaraq, avtoritar rejim gücə 
arxalanır, burada ordunun, polisin, dövlət təhlükəsizliyi 
orqanlarının fəalllığı artır. Lakin kütləvi represiyalara, 
qırğınlara deyil, kütlə arasında özünün populyarlaşmaq 
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ənələrinə arxalanır. Bununla belə əhalinin hər bir narazılığı 
müqabilində istənilən vaxt ordudan istifadə edilir. Avtoritar 
hakimiyyət bir şəxsin simasında (liderin, yaxud elitar qrup 
kimi) ola bilər. Lider isə öz növbəsində tiran, diktator da ola 
bilər.  

Bu rejim müxtəlif siyasi partiyaların olmasına qarşı 
çıxmır. Lakin avtoritarlıq şəraitində bu partiyaların imkanları 
çox məhduddur. Burada əsas rolu hakim partiya oynayır, çünki 
bu partiya dövlətin mənafeyini müdafiə edir. Bu rejimdə 
məhdud seçki sistemi mövcud olsa da o saxtakarlığa döndərilir. 
Onun yerinə təyinetmə prinsipi hökmranlıq edir. 

Avtoritar hakimiyyətin müxtəlif formaları var. Tarixən 
avtoritarlığın ən geniş yayılmış forması monarxiyadır. Bununla 
belə, heç də bütün monarxiyalar avtoritar rejimə əsaslanmır. 
Məsələn, Avropanın 12 inkişaf etmiş ölkələrində monarxiya 
vardır. Lakin bu ölkələrin heç birində avtoritar rejim mövcud 
deyildir. Iordaniya, Kuveyt, Mərakeş kimi ölkələrdə dualist 
monarxiya mövcuddur. Ümumiyyətlə, dünyada 40-a yaxın 
ölkədə monarxiya rejimli dövlət vardır. (6. s 150) 

Avtoritar rejimlərin digər formaları da var: hərbi 
diktatura, irqçi və konstitusiyalı avtoritar və s. avtoritarizmin, 
həmçinin sol və sağ təmayülləri olur. Sol avtoritarizm utopik 
sosializm ideyasına arxalanır. Sağ avtoritarizm isə ötən əsrin 
60-80-cı illərində Latın Amerikasında yaranan xuntalarda 
özünü göstərdi. Xunta (ispan dilində - yığıncaq, birlik 
deməkdir) Ispaniyada idarəçiliyin bir formasıdır. Bu rejim 
əsasən hakim dairələrin maraqlarını ifadə edir. Hakimiyyətə 
gəlməklə, xunta konstitusiyanın fəaliyyətini ya təxirə salır, ya 
da dayandırır ki, bu da ölkədə vətəndaşların hüquq və 
azadlıqlarının, onların dövlətin siyasi həyatında iştirakının heçə 
endirilməsinə gətirib çıxarır. Bu rejimdə qanunları xuntanın 
əmrləri əvəz edir, partiya və ictimai təşkilatların fəaliyyəti 
qadağan edilir. Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin 
fəaliyyəti senzuranın nəzarəti altında olur. 
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Teokratik formada avtoritarizmin bir növü kimi dövlət 
hakimiyyətini ruhanilərin əlində cəmləşdirir. Tarixin müxtəlif 
dövrlərində bir çox dövlətlər bu struktura malik olmuşlar. 
Məsələn, Hindistanda V-I əsrlərdə m.ə; orta əsrlərdə xilafətin 
idarəçiliyi ötən əsrin 70-ci və XXI əsrin əvvəllərində İran və 
Vatikanın idarəçilik formasını göstərmək olar. Avtoritar rejimin 
bu formasında dini qanunlar hökm sürür. (3) 

Avtoritar rejimin bütün formaları üçün konstitusiya 
hüququ demək olar ki, xas deyil. Bu ölkələrdə konstitusiya ya 
formal, ya da avtoritar xarakter daşıyır. Konstitusiyanı dövlət 
başçılarının fərmanları, partiya direktivləri və icra 
hakimiyyətinin əmr və sərəncamları əvəz edirlər. 

Avtoritar rejimin tiplərindən biri də digər formalara 
nisbətən daha aza təsadüf edilən liberal rejimdir. Bu rejim 
totalitar və avtoritar rejimlərdən mütərəqqidir. 

Liberal rejim əsasən feodalizmdən kapitalizmə keçid 
dövründə olmuşdur. Liberallar əsasən burjua islahatçılığının 
tərəfdarıdırlar. Onalr monarxın hüquqlarının 
məhdudlaşdırlmasını tələb etsələr də bunu parlament və 
konstitusiya vasitəsilə həyata keçirilməsini istəyirlər. Bu rejim 
demokratiya və azadlığa yol açır. Beləlikl ə siyasi rejimin 
avtoritar tipinin bir sıra cəhətləri onu idarə üsulunun və 
hakimiyyətin başqa tiplərindən fərqləndirir. Bunlar 
aşağıdakılardan ibarətdir: hakimiyyət partiyanın əlində deyil, 
güclü dövlət təşkilatlarının əlində cəmləşir. Bu rejimdə partiya 
hakimiyyətə xidmət edir. Avtoritar rejimdə həmçinin 
mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət yaradılır. Idarəçilikdə qəti 
amirlik metodu bu rejimin əsas götürülür. Birbaşa tabelik 
avtoritar rejimin başlıca əlaməti hesab olunur. Bunlar adətən 
bir-birilə əlaqədardır. Bütün bu xüsusiyyətlər hakim şəxsin 
iradəsini yerinə yetirməyə məcbur etmək, tabelikdə olanların, 
ümumən cəmiyyətin iradə və azadlığını boğmaq, demokratik 
rejimləri xalqı birləşdirə, qayda yarada və ictimai problemləri 
həll edə bilməməkdə günahlandırmaq meylindən ibarətdir. 
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Bu və ya digər cəhətlər avtoritarzmi totalitarizmə 
yaxınlaşdırır. Bu rejim isə nəinki özünün hökmrnalıq etdiyi 
ölkənin. xalq kütlələrinin, habelə onun təsiri altında olan digər 
ölkələrin də vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarını boğur. Buna 
misal olaraq ötən əsrin birinci rübündə Avropada meydana 
gələn faşist dövlətlərinin davranışında görmək olar. Faşizm 
kitabının müəllifi bolqar tarixçi alimi İ. Jelyer öz kitabında 
faşist dövlətini belə xarakterizə edir: “Faşist dövlətində 
vətəndaş yoxdur, burada hamı dövlətə xidmət göstərməyə və 
müəyyən tapşırıqlar yerinə yetirməyə borclu olan rəiyyətdir. 
Faşist dövləti öz bürokratik iyerarxiya prinsiplərini vətəndaş 
cəmiyyətinə tətbiq edir. Vətəndaş cəmiyyəti öz muxtariyyətini 
itirir, muxalifətin mövcudluğuna son qoyulur. Bu cür şəraitdə 
təbiidir ki, nə alim, nə incəsənət xadimi ictimai rəyin ifadəsinə 
çevrilə bilir. Totalitar dövlətdə böyük alimlər, yazıçılar, 
filosoflar ola bilər, amma onların vətəndaşa çevrilmələri qeyri-
mümkündür. Böyük alim və ya yazıçı qüdrətli dövlət və partiya 
qarşısında qorxaq nökər görkəmində ən miskin məmur kimi 
əsə-əsə qalır”. (4. s, 135-136) 

Avtoritar rejimdə hakim dairələr nəinki gizli, hətta açıq-
aşkar bir surətdə ölkədə zorakılıq metodları qorxu və terror 
yaradır, hər cür müqavimət göstərmək hallarına qarşı güc tətbiq 
edirlər. Avtoritar hakimiyyət siyasi sabitliyi və ictimai 
qaydaları zorakı üsullarla təmin etmək, siyasi əleyhdarlarının 
müqavimətini qırmaq kimi yüksək üsullara malikdir. Avtoritar 
rejimlərin demokratik istiqaməti uzunömürlü deyildir və 
onların real perspektivi siyasi sistemin daha mükəmməl və sabit 
tipi olan demokratiyadır. 

Muasir şəraitdə postsovet ölkələrində artıq diktaturadan 
demokratiyaya keçməsi prosesi baş verir. Bir sıra ölkələrdə isə 
avtoritar rejimlərin ömrünü uzatmağa cəhd göstərən Rusiyada 
avtoritar şüurun öz tarixi kökləri vardır. Belə ki, məişət 
demokratiyası ənənəsi kimi avtoritarizm ənənəsi də rus 
mentalitetinin kökündədir. Avtoritarizm həmişə Rusiyanın siysi 
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eliasında üstün amil olmuşdur. Bir çox rus mütəfəkkirlərinin 
demokratiyanın əleyhinə olması bunu bir daha sübut edir. Belə 
ki, demokratiyanın fəlsəfi mənzərəsini verməyə çalışan rus 
filosofu H. Berdyayev (1874-1948) onu çoxluğun diktaturası 
adlandıraraq yazırdı: “...Demokratiya həqiqəti tanımadığı üçün 
onu çoxluğun səsi ilə müəyyənləşdirməyə çalışırlar. 
Kəmiyyətin hakimiyyətinin qəbul olunması, ümumi səsvermə 
qarşısında səcdə, ancaq həqiqətin məlum olmaması və həqiqətə 
inamsızlıq şəraitində mümkündür...Demokratiya unudur ki, 
çoxluq yalanı da müdafiə edə bilər, həqiqət isə azlıq tərəfində 
qalmış olar. Demokratiyada xalqın iradəsini yaxşılığa doğru 
aparacağına heç bir təminat yoxdur”. (1). 

Bu gün Rusiyada hakimiyyətdə olanlar digər postsovet 
ölkələrində keçirilən seçkilərə müdaxilə edir, saxta seçkilərə 
hüquqi don geydirərək onu tanıyır, bu yolla həmin ölkələrə 
siyasi dəstək verir, avtoritar rejimlərin ömrünü uzatmaqla 
özündən asılı vəziyyətə salır. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. A. Əsədov.  Təfəkkürün fəlsəfəsi.  B., 1997 
2. D. İsmayılov.  Azərbaycanın tranformasiya prosesində 

ideologiyaları.  B.,2005 
3. Politologiya: Ensiklopedik lüğət.  B., 2008 
4. J. Jefer.  Faşizm.  B., 2005 
5. А. Садохин.  Политология конспект лекций.  М., 

2006 
6. А. Цыганов.  Современные политические режимы: 
структура, тинология, динамика.  М., 1995 
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                  Ənənəvi olaraq siyasi ədəbiyyatda və konstitutsiya 
hüququnda dövlət formasını müxtəlif aspektlərdən xarakterizə 
edirlər. Bunlardan biri də, dövlət quruluşu (ərazi-siyasi) 
formasıdır. Dövlətin ərazi siyasi quruluşu formasında unitar 
dövlətlər xüsusi yer tutur. 
   Unitar dövl ət vahid dövlət olub (latıncadan “unis” – bir), 
dövlət qurumlarından deyil, inzibati-ərazi vahidlərindən, 
vilayətlərdən, əyalətlərdən, quberniyalardan və bəzən də 
muxtar qurumlardan ibarət olur. Adətən, iri və orta şəhərlər, 
ayrıca inzibati-ərazi vahidi kimi ayrılır. Onlardan bəziləri hələ 
xeyli əvvəl özlərinin özünüidarəetmə sənədlərinə malik 
olmuşdur. Belə şəhərlər daha geniş səlahiyyətli icma statusuna 
malik ola bilər, lakin mərkəz tabeli şəhərlər də mövcud ola 
bilər. 
   İnzibati-ərazi bölgüsünün pillələrinin sayı müxtəlif ola bilər. 
Bəzi çox kiçik dövlətlərdə ümumiyyətlə, inzibati-ərazi bölgüsü 
yoxdur, digərlərində isə iki pill əlidir (məsələn, Bolqarıstanda 
vilayətlər və icmalar), başqa qrup dövlətlərdə isə dörd pilləlidir 
(Fransada regionlar, departamentlər, rayonlar, icmalar), vilayət, 
rayon, icma tipli bölgü daha geniş yayılmışdır. Hər bir inzibati-
ərazi vahidində idarəetmə orqanı mövcuddur: bəzi dövlət 
orqanları, bəzən seçkili yerli özünüidarəetmə orqanları, bəzən 
isə Fransada və ya Ukraniyada olduğu kimi, hər ikisi ərazi 
kollektivləri hesab edilən inzibati-ərazi vahidlərində həmişə 
əhali tərəfindən seçilən orqanlar fəaliyyət göstərir. Belə statusu 
olmayan və icma hesab edilməyən vahidlərdə isə təyin edilən 
vəzifəli şəxslər fəaliyyət göstərir. 
   Unitar dövlətlərin konstitutsiyalarına nəzər saldıqda dövlətin 
unitar xarakteri birbaşa göstərilir. Bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasının dövlətin əsasları adlı 2-ci 
fəslin 7-ci maddəsində göstərilir ki, Az ərbaycan unitar 
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respublikadır. Bəzən isə konstitutsiyalarda vahid bölünməz 
dövlət haqqında qeydlər öz ifadəsini tapır. Bu ifadə Türkiyə 
Respublikasının Konstitutsiyasının 3-cü maddəsində verilmiş 
və göstərilmişdir ki, Türkiyə dövləti, ölkəsi və millətilə 
bölünməz bir bütövlükdür. Bu ifadə həmçinin İtaliya, Fransa və 
digər ölkələrin konstitutsiyalarında səslənmişdir. 
   Unitar dövlət əsasən inzibati-ərazi vahidlərindən ibarətdir, 
lakin mürəkkəb unitar dövlətin tərkibində muxtar vahidləri də 
mövcud olur. Sadə unitar dövlətlərdə isə yalnız inzibati-ərazi 
vahidləri olur. Unitar dövlətləri mərkəzləşdirmə dərəcəsinə 
görə üç qrupa bölmək olar: 

1. mərkəzləşdirilmiş unitar dövlət; 
2. nisbi mərkəzləşdirilmiş unitar dövlət; 
3. mərkəzsizləşdirilmiş unitar dövlət. 

   Mərk əzləşdirilmi ş unitar dövlətlərdə inzibati-ərazi 
bölgüsünün bütün pillələrinə onları idarə etmək üçün yuxarıdan 
nümayəndələr təyin olunur və ya belə məmurlar yerli məclisin, 
yerli nümayəndəli orqanın təklif etdiyi namizədlər sırasından 
yuxarı orqanlar tərəfindən təsdiq olunur. Sonuncu qayda 
İndoneziyada , Taylandda və s. mövcuddur. Vilayət pilləsində 
nümayəndəli orqanları olmayan (məsələn, Bolqarıstanın 
vilayətlərində, Polşanın voyevodalıqlarında) unitar dövlətlər az 
dərəcədə də olsa da, mərkəzləşdirilmiş dövlətdir, çünki həmin 
inzibati-ərazi vahidlərini hökümətin təyin olunmuş 
nümayəndələri ( Bolqarıstanda vilayət rəisləri-idarə edənlər, 
Polşada voyevodalar) təkbaşına idarə edirlər. 
   Nisbi mərkəzləşdirilmiş unitar dövlət onunla xarakterizə 
olunur ki, inzibati-ərazi bölgüsünün yuxarı pillələrində (adətən 
rayon pilləsindən başqa) iki orqan vardır:  
yuxarıdan təyin olunmuş ümumi səlahiyyətli məmur (komissar-
prefekt) dövlət hakimiyyətinin nümayəndəsi və əhali tərəfindən 
seçilən şura – yerli özünüidarəetmə orqanı. 
   Şəhərlərdə və icmalarda belə şura (bələdiyyə) idarəetmə ilə 
məşğul olan mer seçilir. Belə sistem Fransada mövcuddur. Onu 
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bir qədər mərkəzləşdirilmiş qaydada Afrikanın bəzi fransızdilli 
ölkələri də qəbul etmişdir. Fransada 40 min yerli idarəetmə 
orqanı vardır, onların nümayəndələri xalq tərəfindən seçilir. 
Lakin bu nümayəndələr yerli idarəetmə orqanlarının özləri kimi 
prefektlərin tam nəzarəti altındadır. Prefektlər isə daxili işlər 
nazirliyinin məmurlarıdır. Qanuna görə burada yerli 
muxtariyyat mövcud deyildir. Praktikada isə o yox 
dərəcəsindədir. 
   Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına müvafiq olaraq 
şəhər, rayon pillələrində prezidentin təyin etdiyi nümayəndə 
şəhər və rayon icra hakimiyyətinin başçıları fəaliyyət göstərir. 
Qəsəbə və kənd pillələrində isə müvafiq olaraq rayon 
tabeliyində olan icra nümayəndələri fəaliyyət göstərir. Bununla 
yanaşı həmin səviyylərdə əhali tərəfindən seçilən seçkili 
orqanlar, yerli özünüidarələr fəaliyyət göstərir. Yerli 
özünüidarəetməni bələdiyyələr həyata keçirir. Bələdiyyələr 
seçkilər əsasında yaradılır. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri 
konstitutsiyanın 144-cü maddəsində verilmişdir. Bundan əlavə 
bələdiyyələrə qanunvericilik və icra hakimiyyətləri tərəfindən 
əlavə səlahiyyətlər də verilə bilər. Belə səlahiyyətlərin həyata 
keçirilməsinə müvafiq olaraq qanunvericilik və icra 
hakimiyyətləri nəzarət edirlər. 
   Türkiyə Respublikasının Konstitusiyasına görə əyalətlər 
inzibati-ərazi orqanları özünüidarə prinsipi əsasında təşkil 
olunur. İnzibati-ərazi bölgüsünə görə Türkiyə vilayətlərə, 
vilayətlər qəzaya, qəzalar nahiyəyə, nahiyələr isə qəsəbə və 
kəndlərə bölünür. Vilayətlərdə hakimiyyət və idarəetmə 
funksiyasını Daxili İşlər Nazirliyinin təqdimatı əsasında 
Nazirlər Şurası tərəfindən təyin olunan vali həyata keçirir. Vali 
vilayətlərdə əhali tərəfindən 4 il müddətinə seçilən vilayət 
məclisinin sədridir. Vali vilayətin inzibati və yerli idarəetmə 
orqanına başçılıq edir. 
   Qəzanın başında valinin təqdimatı əsasında Daxili İşlər 
Nazirliyi tərəfindən təyin olunan qaymaqam durur. O, valiyə 
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tabedir və hökümət qərarlarını icra edir. Qaymaqam ictimai 
asayişi qoruyur. 
   Nahiyyə müdirl əri  də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təyin 
olunur. İnzibati cəhətdən şəhərlər rayon və məhəllərə bölünür. 
Bələdiyyə idarələri şəhər idarəetmə orqanlarıdır. O, yerli 
büdcəni qəbul edir, şəhər təsərüfatının, kommunal xidmətlərin, 
nəqliyyatın təkili v ə idarə olunmasına, ictimai asayişin, yerli 
vergilərin müəyyənləşdirilməsinə nəzarət edir.  
Mer  Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan hakimiyyət orqanının 
nümayəndəsi kimi hökümətin qanun və sərəncamlarının yerinə 
yetirilməsini təmin edir, bələdiyyə polisi ona tabedir. 
   Kəndlərdə idarəetmə funksiyasını dərnək, ağsaqqallar məclisi 
və muxtar həyata keçirir. Dərnək ağsaqqallar şurasını və 
dərnəyi seçir. Ümumiyyətlə, Türkiyədə yerli idarəetmə və 
özünüidarəetmə orqanları aşağıdakı ardıcıllığa malikdir. 
 
 
  

Əyalət inzibati 
orqanları 
 

 
İdarəetmə 
funksiyasını yerinə 
yetirir 

 
Yerli özünü 
idarə orqanı 

 1.   Vilayət   Qubernator  (vali)   Vilayət 
 məclisi 

 2.    Qəza    Qaymaqam   Bələdiyyə 
şurası 

 3.    Nahiyyə    Nahiyyə müdiri   Ağsaq 
qallar şurası 

 4.    Qəsəbə və 
kənd 

   Muxtar  

 
 
   Mərk əzsizləşdirilmi ş unitar dövlətdə hökümətin yerlərdə 
(inzibati ərazi vahidlərində) təyin etdiyi və idarəetmə üzrə 
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ümumi səlahiyyətlərə malik olan nümayəndələri yoxdur. 
Yerlərdə kiçik inzibati-ərazi vahidlərində vətəndaşların 
yığıncaqları çağırılır, daha iri vahidlərdə isə şuralar seçilir. Belə 
sistem İtaliyada, İspaniyada və b. ölkələrdə mövcuddur. İtaliya 
Respublikasının konstitutsiyasının 5-ci maddəsinə uyğun olaraq 
vahid, bölünməz olaraq, respublika yerli muxtariyyatları tanıyır 
və onların gerçəkləşməsinə şərait yaradır, dövlətin səlahiyyət 
dairəsinə daxil olan sahələrdə ən geniş inzibati 
mərkəzləşdirməni həyata keçirir; öz qanunvericiliyinin prinsip 
və metodlarını bu muxtariyyat və mərkəzləşdirmənin 
tələblərinə uyğunlaşdırır. 
   Respublika - qanunun müəyyən etdiyi qaydada yaradılan hər 
hansı vilayət orqanı mərkəzsizləşdirilmə formasında, 
əyalətlərin, icmaların və digər yerli qurumların aktlarının 
qanuniliyinə də nəzarət edir (maddə 130). Muxtar qurumların 
öz konstitutsiyası yoxdur, lakin dövlətin konstitutsiyasında 
onlar üçün müəyyən səlahiyyətlər təsbit olunmuşdur. Öz yerli 
nümayəndəli orqanları ilə yanaşı muxtariyyətin yerli 
qanunvericilik orqanı tərəfindən təşkil olunan yerli icra 
hakimiyyəti orqanı da vardır. İtaliyada muxtar qurumlara 
mərkəzdən təyin olunan nümayəndələrin səlahiyyətləri 
məhduddur. 
   Göstərilən təsnifat müəyyən dərəcədə şərtidir. Polşada 
voyevoda yanında məşvərətçi orqan – seymik  mövcuddur, 
onun tərkibinə hər icma iki nümayəndə göndərir. Fransada 
əksər pillələrdə seçkili orqanlar vardır, lakin rayon pilləsində 
belə orqanlar fəaliyyət göstərmir. Bütün işləri superfekt idarə 
edir, həmçinin aşağı bələdiyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət 
edir. İndoneziyanın vilayətlərində də seçkili şuralar vardır. 
Düzdür, onların qərarları təyin olunmuş, qubernatorlar 
tərəfindən təsdiq olunmalıdır.  
   Mərkəzsizləşdirilmiş unitar dövlətlərdə inzibati-ərazi 
vahidləri arasındakı sərhədlər onların razılığı əsasında mərkəzi 
dövlət orqanlarının iştirakı olmadan dəyişir. Mərkəzləşdirilmiş 
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dövlətlərdə belə dəyişiklikl ər mərkəzin razılığını tələb edir. Bu 
bəzən icmaların sərhədlərinin dəyişilməsinə də aid olur. 
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ГАБИЛИЙЙЯТЛЯРИН ЮЛЧЦЛМЯСИНДЯ ПСИХОЛОЖИ  

ТЕСЛЯРДЯН ИСТИФАДЯ ИМКАНЛАРЫНА ДАИР 
       

БДУ-нун сосиолоэийа кафедрасынын  
диссертанты А.И.Косайев  

Психолоэийада габилиййятлярин юлчцлмяси XIX ясрин 
яввялляриня тясадцф едир. Щямин дюврдя бир сыра психологлар 
(Кеттел, Термен, Спирмен) кутляви ихтисаслар цчцн даща 
мцнасиб намизядляр сечмяк цчцн инсанларын габилиййятлярини 
мцяййянляшдирмяйя чалышмышлар.  

Психолоэийада габилиййятлярин юлчцлмяси васитяси кими 
ягли истедад тестляриндян истифадя олунмаьа башланды. Бу 
тестлярин кюмяйи иля бир сыра юлкялярдя габилиййятлярин 
мцяййянляшдирилмяси иля баьлы тядбирляр щяйата кечирмяйя 
башлады.  

Мязмун етибариля ягли истедад тестляри бир сыра суал вя 
мясялялярдян ибарятдир. Тестлярин щяллинин мцвяффяглилик 
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дяряъяси бал вя халларын ъями иля щесабланыр. Верилян тестляр 
садядян мцряккяб принсипи иля тядгиг олунараг тягдим едилир. 
Тестляр щялл едилиб гуртардыгдан сонра алынмыш нятиъяляр 
стандарт йолла щесабланыр вя щяр бир тядгиг олунанын топладыьы 
бал гейд едилир. Бу ися юз нювбясиндя ягли истедад ямсалы (ИГ) 
адланан юлчцнцн мцяййян едилмясиня имкан верир. 

Бяс интеллектин сявиййясини неъя юлчмяк олар? Бу сащядя 
илк тяшяббцс франсыз психологу А.Бинейя мяхсусдур. Ягли 
ъящятдян эери галан ушаглар проблемини юйрянян алим бу 
проблеми юйрянмяк цчцн ушаглар тяряфнидян мцвяффягиййятля 
щялл едилмяси мцмкцн олан хцсуси тапшырыглар щазырлайыб 
ондан истифадя етмяйи тяклиф етди. Сонрадан бу проблемя диэяр 
франсыз психологу Т.Симоноду гошулду.  Нятиъядя психолоэийа 
Бине-Симон тестляри йарадылды. Бу тестолоэийада йени истигамят 
иди. Бу тестляр йохланылан ушаг юз щямйашыдлары тяряфиндян 
йериня йетириля билян тапшырыглары щялл едя билирдися, о нормал 
ушаг щесаб олунурду. Лакин бир сыра щалларда щямин тапшырыглар 
ушаг цчцн йа щяддиндян артыг асан, йа да чятин олурду. Она 
эюря дя бу сащядя апарылан тядгигатларда хроноложи йаш 
анлайышы иля йанашы, аьыл йашы анлайышындан истифадя олунмаьа 
башлады. Онларын бир-бириня уйьун эялмямяси йа ягли эерилийин, 
йа да истедадын, габилиййятин эюстяриъиси щесаб олунурду. Бу 
мясяляляри тядгиг едян В.Стерн онларын нисбятини интеллект 
ямсалы адландырды.  

Бу дейилянляри йекунлашдырараг гейд етмяк истярдик ки, 
габилиййятлярин юлчцлмяси вя бунун цчцн мцхтялиф диагностик 
методлардан вя тестлярдян истифадя олунмасы мцщцм 
ящямиййят ящямиййят кясб едир. Чцнки бир чох тестлярдян 
истифадя имканлары мцщцм бир мясяля кими мцтяхяссисляри 
наращат едир. 

 
 

 
ТЕСТОЛОЭИЙА ВЯ МЦАСИР ТЯЩСИЛ 
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БДУ-нун сосиолоэийа кафедрасынын  
диссертанты А.И.Косайев  

Мцасир дюврдя ъямиййятин динамиклийи тящсил системинин 
дя динамиклийини тяляб едир вя онда бир сыра дяйишикликлярин 
апарылмасыны  зярури сайыр. Бунунла беля ъямиййятдя баш верян 
мцхтялиф йюнцмлц тябяддцлатларла  ялагядар сийаси, сосиал 
щяйатда, о ъцмлядян ъямиййятин бир сащяси олан тящсил 
сферасында бир чох дяйярляря мцнасибят дяйишмишдир. Республи-
камызда апарылмыш ислащатлар тящсил системиндя бир сыра 
йениликляр йаратмышдыр. Хцсусиля дя гябул имтащанларында тест 
цсулундан истифадяйя кечилмяси яняняви тящсилдян узаглашманын 
бир васитяси кими гябул едилмялидир. Лакин бунунла йанашы тест 
системинин истяр инсанларын психоложи габилиййятляринин, 
интеллектуал сявиййясинин юлчцлмясиндя, истярся дя тящсилдя 
биликлярин гиймятляндирилмясиндя тестдян  истифадянин 
тяряфдарлары вя ялейщдарлары олмушдур.  

Доьрудур бир чохлары тестлярин йалныз инсанын мцяййян 
габилиййятинин юлчцлмясиндя бир васитя кими бахсалар да онун 
тятбигни мягбул щесаб етмирляр. Дцшцнцрляр ки, тестолоэийа 
субйектив мювгейя вя фярди методоложи принсипляря 
архаландыьындан онун тятбиги метололожи бахымдан сящвдир. 
Чунки щяр бир инсанын габилиййяти фярди-психоложи хцсусиййятлри 
вар вя стандартлашдырылмыш тестляри щяр бир инсанын дцшцнъя 
тярзини, интеллектини олдуьу кими юлчя билмир. Тябии ки, бу 
мясялянин бир тяряфидир. Йяни психоложи тестлярля баьлы тяряфдир. 
Мясялянин икинъи тяряфи ондан ибарятдир ки, апараъы вя инкишаф 
етмиш юлкялярдя тестолоэийа мцасир тящсилин тяркиб щиссясидир. 
Республикамызин Болонийа системиня гошулмасы мцасир 
тящсилдя тестолоэийанын тятбигини зярури едир. Ня цчцн онун 
тятбиги зяруридир? Нязяря алсаг ки, мцасир дцнйа информасийа 
ясасланан ъямиййятдян ибарятдир вя щяр щансы бир билик Интернет 
шябякясиндя истифадя сайясиндя тез бир заманда кющняля биляр. 
Еляъя дя сайсы-щесабсыз информасийа ахынлары йалныз механики 
йолдаш щеабына горунуб сахланыла билмяз. Бунун цчцн дярин 
дцшцнъя габилиййяти тяфяккцрцн инкишаф етдирилмяси ваъибдир. 
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Мящз буна эюря дя щесаб едирик ки, тестолоэийанын мцасир 
тящсилинин бцтцн сащяляриня нцфуз етмяси зярури вя ваъибдир.  

Бунсуз ъямиййятин эяляъяк перспективлярини тямин етмяк 
чятиндир.  
 

БАКАЛАВР ВЯ МАЭИСТРАТУРА ПИЛЛЯЛЯРИНДЯ  
МЦЩАЗИРЯ ВЯ СЕМИНАР  МЯШЬЯЛЯРИНИН 

АПАРЫЛМАСЫ ЩАГГЫНДА 
                          

БДУ-нун «Игтисади нязяриййя»  
                                                                                         

кафедрасынын досенти Р.Филийev 
 
 Ня гядяр мцкяммял мцщазиря охунса да беля, 
семинар мяшьяляляри тяляб олунан сявиййядя апарылмадыгда 
тялябяляр кечирилян фянни лазымынъа мянимсяйя билмирляр. Чцнки 
семинар мяшьяляси тялябядян мцяллимин тяляби ясасында елми 
мцщакимяляр йцрцтмяйи тяляб едир. Она эюря дя эцълц вя 
щяртяряфли изащ олунмуш мцщазиря иля йанашы эцълц вя еффетли 
семинар мяшгяляси апарылмалыдыр. 
 Семинар мяшгяляляринин щамы тяряфиндян гябул едилмиш 
формасы мяшгяля заманы бир тялябянин чыхыш цчцн чаьрылмасы, 
онун чыхышы, мцяллим тяряфиндян она мцяййян суалларын 
верилмяси вя с. истигамятиндя апарылан мяшгялядир. 
 Бу щалда щямин семинар мяшгялясини бир гядяр 
тякмиляшдириляряк, чыхыш едян тялябяйя чыхышы баша вурдугдан 
сонра, она аудиторийа тялябяляри тяряфиндян суал-ъаваб 
диалогунун тяшкили формасында бу мяшгяляни даща да тякмил-
ляшдирмяк олар. Бу щалда тялябялярин чыхыш едян тялябяйя 
истянилян суалын верилмяси дейил, щямин семинар чыхышында 
нязярдя тутулмуш мясяля иля ялагядар суал верилмялидир. Диэяр 
тяряфдян йердян суал верян тялябя чыхыш едян тялябядян дольун 
ъаваб алмадыгда щямин суалы ъавабландырмаг габилиййятиня 
малик олмалыдыр.  
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 Диалог характерли семинар мяшгяляси дя хцсуси 
ящямиййятя маликдир. Диалог характерли мяшгяля мцяллим 
тяряфиндян аудиторийа тялябяляри иля суал-ъаваб едилмяси йолу иля 
апарыла биляр. Бу щалдамцяллим верилмиш мювзу цзря тялябяляря 
мцяййян суал верилир вя тялябяляр (билянляр)  щямин суал 
ятрафында ъаваблар верилир, онларын ясасында тялябяляря мцвафиг 
гиймятляр верилир. 
 Ики вя йа цч тялябя мяшгяля суалларына ъаваб вермяк 
цчцн чаьрылыр. Яввялъя онлар мювзунун суаллары ятрафында 
данышырлар, сонра ися бцтцн аудиторийа тялябяляри иля суал-ъаваб 
тяшкил олунур. Бцтцн семинар мяшгяляляри щямин суал-ъаваблар 
ятрафында апарылыр. Сонра чыхыш едян тялябялярин 
гиймятляндирилмяси вя йахшы, мязмунлу суаллар верян 
тялябялярин дя гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир.  
 Мцасир семинар мяшгяляляриндян бири дя тест цсулу иля 
апарылан семинар мяшгяляляридир. Бу щалда мцяллим кечириляъяк 
семинар мювзусу цзря тест суаллары щазырлайыр. Бу суаллар 
ясасында мцяллимин билаваситя нязаряти алтында мяшгяля апарылыр 
вя тялябялярин бал гиймятляри мцяййянляшдирилир. 
 Инзибати амирлик системиндя мцяллимляр хцсуси 
щазырланмыш плакатлар ясасында семинар вя йа мцщазиря 
апарырлар. Бу, щямин дюврдя (1970-80-ъи иллярдя вя ондан 
яввялки дюврдя) тядрис цчцн техники васитялярин нисбятян зяиф 
олмасы иля ялагядар иди. 
 1980-ъи иллярин орталарындан башлайараг, хцсусиля ССРИ-
нын мяркязи (Москва) вя гыраг шящярляриндя – Кийевдя, 
Минскдя, Ростовда, Новосибирскидя индики Санк Петербургда 
вя диэяр шящярлярдя хцсуси пярдялярля тяъщиз олунмуш 
аудиторийаларда слайд типли кино апаратлары васитясиля мцщазиря 
вя йа семинар мяшгяляляри апараркян мцяййян гурултай 
материалларына ящямиййятиндян данышдыгда щямин кино апараты 
васитясиля сющбят эедян йери эюстярдиляр. 
 Сон дюврдя тящсилин йени формаларынын мейдана 
эялмяси иля ялагядар олараг (балонийа системи вя с.) тест цсулу 
иля дя семинар мяшгяляляри апарылыр. Бу щалда мяшгяляляр цзря 
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тестляр щазырланыр, тест схеми ясасында пайланмыш суаллар 
кодлашдырылыр вя тялябяляря пайланыр, сонра щямин суалларын ня 
дяряъядя дцз вя йа сящв олмасы мцяййянляшдириляряк тялябяляр 
гиймятляндирилир. Бу щалда тялябялярин даща йыьъам формада 
суалларын ъавабландырылмасына шяраит йараныр. 
 Бу дювр цчцн щямин цсул тядрисдя тятбиг едилян вя хейли 
дяряъядя мараг доьуран бир тядрис техники йенилик щесаб 
едилирди. Лакин елми, техники тярягги нятиъясиндя бир щал-щазырда 
тядрис просесиня дцнйанын ян йени техноложи просесляри тятбиг 
етмяк игтидарындайыг. Амма тяяссцф олсун ки, орта вя орта 
ихтисас мяктябляриндя компцтерляр ясасында дярс кечилдийи 
щалда али мяктяб аудиторийаларын яксяриййятиндя щяля дя 
фламастер вя диэяр примитив васитялярдян истифадя олунараг 
дярсляр кечилир. Йахшы оларды ки, дярс кечилян аудиторийалар 
компцтерлярля тяъщиз олунсун. Еля щаллар олур ки, район 
мяктяблярини гуртармыш абутурийентляр тялябя оларкян онлар 
компцтери али мяктяб мцяллимляриндян йахшы билирляр. Бу да али 
мяктяб мцяллимляринин кейфиййят дяряъясиня тохунур. Ейни 
заманда дярслярин еффектлийиня дя негатив тясир эюстярир. 
Мцасир дюврлярдя кечилян семинар мяшгяляляриндян бири дя 
тялябяляря ев тапшырыьы формасында суаллар верилир. Онлар щямин 
суаллар ясасында мяшгяляйя щазырлашдылар вя семинар 
мяшгяляляри кечилир. Нятиъяляр ясасында тялябялярин бал 
гиймятляри мцяййянляшдирилир.   
 Мцасир дюврдя компцтер вя интернет системинин тядрис 
просесиня тятбиги эениш йайылмышдыр. Щал-щазыркы дюврдя елм вя 
техника сащяляриндя атом техналоэийасы, лазер техналоэийасы, 
биотехналоэийа, узагдан идаря олунан технолоэийа, робот 
технолоэийасы вя щабеля компцтер техналоэийасы да чох эениш 
тятбиг едилир. Бунунла йанашы интернет системли дцнйа 
мигйасында эениш вцсят алмышдыр. Индики дюврдя интернет 
системиндян щям дцнйа ядябиййатындан истифадя олунмасында, 
щям дя тядрис просесиндя эениш тятбиг олунур вя эяляъякдя даща 
эениш тятбиг олунаъагдыр. Интернет системинин цстцнлцкляри 
ондан ибарятдир ки, бу системин васитясиля дцнйанын елми-
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техники наилиййятляри щаггында йазылмыш монографик 
ядябиййатдан, сон мятбуат йениликляри, статистик мялуматлары 
щям ялдя етмяк щям дя тядрис просесиндя онлардан истифадя 
етмяк имканлары мейдана эялир. Али мяктяб аудиторийаларында 
бу систем чох да эениш тятбиг олунмаса да эяляъякдя о, чох 
эениш тятбиг олунаъаг. Щазырда бу системдян мцасир типдя 
ихтисаслашдырылмыш лисейлярдя, орта вя орта ихтисас мяктябляриндя 
интернет системиндян тядрис просесиндя эениш истифадя олунур. Бу 
системин чох бюйцк эяляъяйи вар вя о, эяляъякдя бцтцн али вя 
орта ихтисас мяктябляриндя эениш тятбиг олунаъагдыр. Семинар 
вя мцщазирялярин эениш йайылмыш формасы маэистрлярля апарылан 
ишдир. Сон дюврляря гядяр бакалавр пиллясиндя кечилян дярслярля 
маэистрляря кечилян мцщазиряляр арасында принсипал фярг демяк 
олар ки йохдур. Бир о ъящят вар ки, маэистратурада мцщазиря 
вя семинар мяшгяляляри нисбятян эениш кечирилир. Бизим 
фикримизъя маэистляря мцщазиря вя семинар мяшгяляляриндян 
даща чох фярди мювзулар вермякля онларда елми тядгигат 
вярдишляри ашламаг лазымдыр. Чцнки онлар маэистратураны 
битирмякля алимлик дяряъяси алырлар. Маэистрлярин юз 
диссертасийаларын мцдафияси бязи щалларда бурахылыш иши  
мцдафиясиндян дя ашаьы сявиййядя эедир. Она эюря дя щям 
маэистрлярин диссертасийаларына олан тялябат артырылмалы, щям дя 
фцдафия комисийаларынын ишини эцъляндирмяк лазымдыр. Буну 
маэистр ишини бир нечя ряйдян кечирмякля, мцдафия 
комиссийаларынын тяркибини зянэинляшдирмякля етмяк олар. 
Тядрисдя техники васитялярин тятбиги ейниля маэистрлярин дярс 
просесиня дя аиддир. 
 Тялябялярин истещсалат тяърцбяси цчцн истещсал 
мцяссисяляриня апарылмасына хцсуси диггят верилмялидир. 
Игтисади нязяриййя елми нязяри елм олса да, онун бир тяряфи 
билаваситя истещсалын юзц иля баьлыдыр. Истещсалдан тяърид 
олунмуш ХХХХ формада айрыъа эютцрцлмцш игтисади 
нязяриййя йохдур. Она эюря дя игтисади нязяриййя вя йа 
игтисадиййат фянни цзря ихтисаслашан тялябялярин истещсалат 
тяърцбясинин бир щиссясинин бир баша истещсалат вя йа тядавцл 
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сферасындакы мцяссисялярдя (фабрик, завод, тикинти мцяссяси, 
топдан вя йа пяракяндя сатыш мцяссисяляриндя апарылмасы) 
апарылмасынын хцсуси ящямиййяти вар. Бу щямин сащядя 
тялябялярин бир баша истещсала таныш олмасына, нязяриййя иля 
тяърцбянин гаршылыглы ялагяляндирилмясиня сябяб олур. 
 Ихтисас артырма вя йа тялябяляр истещсалат тяърцбясиня 
эюндяриляркян бу ися базар игтисадиййаты шяраитиндя термал 
йанашмаг олмаз. Чцнки инзибати-амирлик системиндя 
эюндяришля ялагядар эянъ мцтяхясислярин бир нечя ил тяърцбяли 
мцтяхясисляр тяряфиндян формалашдырмагдан фяргли олараг 
мцасир шяраитдя али мяктяби битирян вя йа маэистратураны 
битирян шяхслярин сащибкарла вя йа юзял мцяссися рящбярляри бир 
баша бу вя йа диэяр ишин щеч бир щазырлыьы олмадан 
иъраедилмясини тяляб едирляр. Буна эюря дя тялябялярин истещсалат 
графикасыны йа Русийа Федерасийасынын мцяййян сащя цзря 
ихтисаслашмыш юзял мцяссисяляря вя йахуд Минск, Кийевин, 
Гоншу Тцркийянин, Газахстанын габагъыл мцяссисяляриня 
эюндярилмялидир. Бу щалда онлар мцяййян тяърцбя топлайа 
билярляр вя мцяййян мянада щазыр мцтяхяссис оларлар. 
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Сущность и оценка предпринимательского 
риска  

                                                                                                      
                                                                   Доц.Дж.А.Багиров 

                                 Кафедра экономической теории БГУ 
 

В связи с развитием рыночных отношений 
предпринимательскую деятельность в нашей стране 
приходится осуществлять в условиях нарастающей 
неопределенности ситуации и изменчивости 
экономической среды. Значит, возникает неясность и 
неуверенность в получении ожидаемого конечного 
результата, а следовательно, возрастает риск, то есть 
опасность неудачи, непредвиденных потерь. Так как 
осуществление предпринимательства в его любом виде 
связано с риском, который принято называть 
хозяйственным, или предпринимательским. В особенности 
это присуще начальным стадиям освоения 
предпринимательства.  
 Рынок есть прежде всего экономическая свобода. 
Над предпринимателем могут возвышаться только закон и 
устанавливаемые им ограничения. Государственное 
регулирование в условиях рынка сводится 
преимущественно к установлению норм осуществления 
предпринимательской деятельности и к налоговой системе. 
Все остальное определяется производителем и 
потребителем, их волей, а в какой-то степени складывается 
случайным образом.  
 К сожалению, в нашей экономической науке и 
практике хозяйствования, по существу, отсутствуют 
общепризнанные теоретические положения о 
хозяйственном риске. Крайне слабо разработаны методы 
оценки риска применительно к тем или иным 
производственным ситуациям и видам деятельности, 
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отсутствуют распространенные практические 
рекомендации о путях и способах уменьшения и 
предотвращения риска.  
 Следует отметить, что имеются отдельные виды 
предпринимательской деятельности, в которых риск 
поддается расчету, оценке и где методы определения 
степени риска отработаны и теоретически, и практически. 
Это прежде всего страхование имущества, здоровья и 
жизни, а также лотерейное и игорное дело.  
 Понятно, что в данном случае речь идет об узких, 
крайне специфических видах предпринимательской 
деятельности. Применяемые по отношению к таким видам 
деятельности методы оценки риска обычно не удается 
использовать в других областях и сферах 
предпринимательства.  Ктому же страховой риск 
относится преимущественным образом к объекту, вне 
прямой зависимости от вида деятельности. Страховка 
дома, автомобиля обычно не учитывает способов 
использования страхуемого объекта.  
 При оценке же предпринимательского риска нас 
прежде всего интересует не судьба всего объекта, а мера 
опасности и степень потенциального ущерба в условиях 
конкретной сделки м сопровождающих ее видов 
деятельности.  
 К примеру, страхуя предприятие или дом от пожара, 
страховое агентство анализирует только опасность 
возгорания объекта и меру возникающего при этом 
имущественного урона, который придется компенсировать. 
Соответственно устанавливаются и страховые платежи.  
 Предприниматель же вынужден изучать риск, 
возникающий при производстве, закупке, продаже 
продукции и при всех других видах деятельности 
предприятия. Ведь его интересует не компенсация риска, а 
предотвращение ущерба, но это уже совсем иное дело.  
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 Под хозяйственным (предпринимательским) будем 
понимать риск, возникающий при любых видах 
деятельности, связанных с производством продукции, 
товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными, и 
финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением 
социально-экономических и научно-технических проектов.  
 В рассматриваемых видах деятельности приходится 
иметь дела с использованием и обращением материальных, 
трудовых, финансовых, информационных 
(интеллектуальных) ресурсов, так что риск связан с 
угрозой полной или частичной потери этих ресурсов.  
 В итоге, предпринимательский риск 
характеризуется как опасность потенциально возможной, 
вероятной потери ресурсов, или недополучения доходов по 
сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное 
использование ресурсов в данном виде 
предпринимательской деятельности. Иначе говоря, риск 
есть угроза того, что предприниматель понесет потери в 
виде дополнительных расходов сверх предусмотренных 
прогнозом, программой его действий, либо получит 
доходы ниже тех, на которые он рассчитывал.  
 В абсолютном выражении риск может определяться 
величиной возможных потерь в материально-
вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) 
выражении, если только ущерб поддается такому 
измерению. В относительном выражении риск 
определяется как величина возможных потерь, отнесенная 
к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно 
принимать либо имущественное состояние 
предпринимателя, либо общие затраты ресурсов на данный 
вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый 
доход (прибыль) от предпринимательства.  
 Как следует из предыдущего изложения, 
центральное место в оценке предпринимательского риска 
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занимают анализ и прогнозирование возможных потерь 
ресурсов при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Чтобы оценить вероятность тех или иных 
потерь, обусловленных развитием событий по 
непредвиденному варианту, следует прежде всего знать все 
виды потерь, связанных с предпринимательством, и уметь 
заранее исчислить их или измерить как вероятные 
прогнозные величины. При этом естественно желание 
оценить каждый из видов потерь в количественном 
измерении и уметь свести их воедино, что, к сожалению, 
далеко не всегда удается сделать.  
 Говоря об исчислении вероятных потерь в процессе 
их прогнозирования, надо иметь в виду одно важное 
обстоятельство. Случайное развитие событий, ока-
зывающее влияние на ход и результаты 
предпринимательства, способно приводить не только к 
потерям в виде повышенных затрат ресурсов и снижения 
конечного результата. Одно и то же случайное событие 
может вызвать увеличение затрат одного вида ресурсов и 
снижение затрат другого вида, т. е. наряду с повышенными 
затратами одних ресурсов может наблюдаться экономия 
других. Так что, если случайное событие оказывает 
двойное воздействие на конечные результаты 
предпринимательства, имеет неблагоприятные и 
благоприятные последствия, при оценке риска надо в 
равной степени учитывать и те и другие. Иначе говоря, при 
определении суммарных возможных потерь следует 
вычитать из расчетных потерь сопровождающий их 
выигрыш.  
 Потери, которые могут быть в 
предпринимательской деятельности, целесообразно 
разделять на материальные, трудовые, финансовые, потери 
времени, специальные виды потерь.  
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 Материальные виды потерь проявляются в 
непредусмотренных предпринимательским проектом 
дополнительных затратах или прямых потерях 
оборудования, имущества, продукции, сырья, энергии и т. 
д. По отношению к каждому отдельному из перечисленных 
видов потерь применимы свои единицы измерения.  
 Наиболее естественно измерять материальные 
потери в тех же единицах, в которых измеряется 
количество данного вида материальных ресурсов, т. е. в 
физических единицах веса, объема, площади и др.  Однако 
свести воедино потери, измеряемые в разных единицах, и 
выразить их одной величиной не представляется 
возможным. Поэтому практически неизбежно исчисление 
потерь в стоимостном выражении, в денежных единицах. 
Для этого потери в физическом измерении переводятся в 
стоимостное измерение путем умножения на цену единицы 
соответствующего материального ресурса.  
 Для достаточно значительного количества 
материальных ресурсов, стоимость которых заранее 
известна, потери сразу можно оценивать в денежном 
выражений. Имея оценку вероятных потерь по каждому из 
отдельных видов материальных ресурсов в стоимостном 
выражении, можно свести их воедино, соблюдая при этом 
правила действий со случайными величинами и их 
вероятностями.  
 Трудовые потери представляют потери рабочего 
времени, вызванные случайными, непредвиденными 
обстоятельствами. В непосредственном измерении 
трудовые потери выражаются в человеко-часах, человеко-
днях или просто часах рабочего времени. Перевод 
трудовых потерь в стоимостное, денежное выражение 
осуществляется путем умножения трудочасов на стоимость 
(цену) одного часа.  

 78 

 Финансовые потери - это прямой денежный ущерб, 
связанный с непредусмотренными платежами, выплатой 
штрафов, уплатой дополнительных налогов, потерей 
денежных средств и ценных бумаг. Кроме того, 
финансовые потери могут быть при недополучении или 
неполучении денег из предусмотренных источников, при 
невозврате долгов, неоплате покупателем поставленной 
ему продукции, уменьшении выручки вследствие 
снижения цен на реализуемые продукцию и услуги.  
 Особые виды денежного ущерба связаны с 
инфляцией, изменением валютного курса рубля, 
дополнительным к узаконенному изъятием средств 
предприятий в государственный (республиканский, 
местный) бюджет.  
 Наряду с окончательными, безвозвратными могут 
быть и временные финансовые потери, обусловленные 
замораживанием счетов, несвоевременной выдачей 
средств, отсрочкой выплаты долгов.  
 Потери времени существуют тогда, когда процесс 
предпринимательской деятельности идет медленнее, чем 
было намечено. Прямая оценка таких потерь 
осуществляется в часах, днях, неделях, месяцах 
запаздывания в получении намеченного результата. Чтобы 
перевести оценку потерь времени в стоимостное 
измерение, необходимо установить, к каким потерям 
дохода, прибыли от предпринимательства способны 
приводить случайные потери времени.  
 Специальные виды потерь проявляются в виде 
нанесения ущерба здоровью и жизни людей, окружающей 
среде, престижу предпринимателя, а также вследствие 
других неблагоприятных социальных и морально-
психологических последствий. Чаще всего специальные 
виды потерь крайне трудно определить в количественном, 
тем более в стоимостном выражении.  
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 Естественно, что для каждого из видов потерь 
исходную оценку возможности их возникновения и 
величины следует производить за определенное время, 
охватывающее месяц, год, срок осуществления 
предпринимательства.  
 При проведении комплексного анализа вероятных 
потерь для оценки риска важно не только установить все 
источники риска, но и выявить, какие источники 
превалируют.  
 Анализируя перечисленные выше виды потерь, 
необходимо разделить вероятные потери на определяющие 
и побочные, исходя из самой общей оценки их величины.  
 При определении предпринимательского риска 
побочные потери могут быть исключены в количественной 
оценке уровня риска. Если в числе рассматриваемых 
потерь выделяется один вид, который либо по величине, 
либо но вероятности возникновения заведомо подавляет 
остальные, то при количественной оценке уровня риска в 
расчет можно принимать только этот вид потерь.  
 Предположим, что в результате предварительного 
анализа удалось "отфильтровать" наиболее весомые по 
величине и вероятности возникновения виды потерь. Далее 
надлежит вычленить случайные составляющие потерь и 
отделить их от систематически повторяющихся.  
 В принципе надо учитывать только случайные 
потери, не поддающиеся прямому расчету, 
непосредственному прогнозированию и потому не 
учтенные в предпринимательском проекте. Если потери 
можно заранее предвидеть, то они должны 
рассматриваться не как потери, а как неизбежные расходы 
и включаться в расчетную калькуляцию.  
 Так, предвидимое движение цен, налогов, их 
изменение в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности предприниматель обязан учесть в бизнес-
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плане. Только в силу несовершенства используемых 
методов расчета предпринимательской деятельности или 
недостаточно глубокой проработки предпринимателем 
бизнес-плана систематические ошибки могут 
рассматриваться как потери в том смысле, что они 
способны изменить ожидаемый результат в худшую 
сторону.  
 Следовательно, прежде чем оценивать риск, 
обусловленный действием сугубо случайных факторов, 
крайне желательно отделить систематическую 
составляющую потери от случайных. Это необходимо и с 
позиций математической корректности, так как процедуры 
действий со случайными величинами существенно 
отличаются от процедур действий с детерминированными 
величинами.  
 Следует отметить также и потери от воздействия 
непредвиденных политических факторов. Такие потери 
порождают политический риск. Он проявляется в форме 
неожиданного, обусловленного политическими 
соображениями и событиями изменения условий 
хозяйственной деятельности, создающими 
неблагоприятный для предпринимателя фон и тем самым 
способными привести к повышенным затратам ресурсов и 
потере прибыли.  
 Типичные источники такого риска - увеличение 
налоговых ставок, введение принудительных отчислений, 
изменение договорных условий, трансформация форм и 
отношений собственности, отчуждение имущества и 
денежных средств по политическим мотивам. Величину 
возможных потерь и определяемую ими степень риска в 
этом случае очень трудно предвидеть.  
 Весьма специфичны возможные потери, вызванные 
несовершенством методологии и некомпетентностью лиц, 
формирующих бизнес-план и осуществляющих расчет 
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прибыли и дохода. Если в результате действия этих 
факторов величины ожидаемых значений прибыли и 
дохода от предпринимательского проекта будут завышены, 
а реально полученные результаты окажутся ниже, то 
разница поневоле воспринимается как потери.  
 Хотя в действительности если бы номинальные 
значения прибыли (дохода) были определены корректно, 
то угроза таких условных потерь могла бы и не 
учитываться. Но когда завышение расчетной прибыли 
произошло, то ее “недобор” заведомо будет считаться 
ущербом, и риск подобных потерь существует.  
 Особое место занимают потери предпринимателя, 
обусловленные недобросовестностью или 
несостоятельностью компаньонов. Риск оказаться 
обманутым в сделке или столкнуться с 
неплатежеспособностью должника, невозвратностью 
долга, к сожалению, достаточно реален.  
 
 
 
МЕСТО ФИНАНСОВОГО РЫНКА  В СТРУКТУРЕ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА. 

 
Кафедра экономической теории,  

доцент Султанов А.Ш. 
 

Экономика страны  не мыслима без соответствующей 
финансовой системы, которая  представлена 
государственным бюджетом, казначейством, валютными 
фондами, банками, страховыми и лизинговыми 
компаниями, пенсионными фондами, сберегательными 
кассами, фондовыми биржами, а также любыми 
владельцами денег. Важнейшее место в финансовой 
системе принадлежит финансовому рынку, на котором 
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происходит купля продажа денег. Именно с финансовым 
рынком, в первую очередь, сталкивается предприниматель, 
который ищет в нём необходимые для себя денежные 
средства. 

Все участники финансового рынка подразделяются на 
две группы: действующие секторы, представленные 
бизнесменами,  и  финансовые посредники, которые, в 
свою очередь, представлены тремя финансовыми 
группами: 

- посредники депозитного типа - коммерческие банки, 
сберегательные, совместные сберегательные банки, 
кредитные союзы; 

-  посредники контрактного типа - страховые 
компании, пенсионные фонды;  

- прочие посредники - финансовые компании, 
брокеры и   дилеры по ценным бумагам. 
В условиях рыночных  реформ и в процессе 

образования новых 
коммерческих структур  формируются новые рыночные 
отношения в обществе. Продолжается процесс 
приватизации предприятий, функционируют предприятия с 
разными формами собственности, возрождается 
акционирование и биржевая торговля, осуществляется 
полномасштабный переход к цивилизованному рыночному 
хозяйствованию. Постепенно складывается механизм, 
основанный на законах рыночной экономики и 
отвечающий интересам потребителей и производителей.  

   Как известно, рынок - это система экономических 
отношений, позволяющая эффективно функционировать 
отраслям народного хозяйства на основе спроса, 
предложения и балансирующей их цены. Рынок - это 
форма связи производства с потребителем, а также 
совокупность всех существующих  и потенциальных 
продавцов, покупателей товаров и услуг. В узком смысле 
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рынок представляет собой сферу непроизводственного, 
товарного и денежного обращения. Рыночная экономика 
современного государства состоит из множества рынков, 
которые, в свою очередь подразделяются на более мелкие 
сегменты. Особое место в системе экономических 
отношений занимает финансовый рынок или рынок 
капиталов. Рынок капиталов - подразделяется на три 
составные части: рынок краткосрочного кредита, то есть 
денежный рынок, на котором обращаются коммерческие, 
финансовые и казначейские векселя, рынок долгосрочного 
денежного кредита (облигационный рынок) и рынок 
фиктивного капитала или рынок ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг, или рынок финансовых 
активов, представляет собой систему экономических 
отношений, связанных с эмиссией, продажей, размещением 
и продажей ценных бумаг, и выполняет следующие 
функции:  

- обеспечивает контакт продавца и покупателя; 
        - способствует стабилизации цен, балансирующих 
спрос и предложение на фондовые ценности.  

Объектом купли продажи на фондовом рынке 
выступают ценные бумаги. Они представляют собой 
юридический финансовый документ особого рода, 
удостоверяющий право собственности или отношения по 
займу. Ценные бумаги являются важным элементом 
экономики, основанной на принципах рынка. К ним 
относятся: акции (простые, привилегированные), 
облигации (обычные, дисконтные, кумулятивные, 
муниципальные и др.), сберегательные бонны, депозитные 
сертификаты, опционы и фьючерсы на продажу и покупку, 
и ряд других. Но обычно в финансовой практике к ценным 
бумагам относят лишь такие денежные документы, 
которые могут быть объектом сделки, а также источником 
получения разового или постоянного дохода. Поэтому к 
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ценным бумагам не относят долговые расписки, 
завещания, лотерейные билеты, страховые полисы и 
документы на получение банковского кредита.  

Назначение и основная задача рынка ценных бумаг 
состоит в обеспечение нормального функционирования 
всех отраслей экономики путем инвестирования через 
продажу финансовых активов в их хозяйственную 
деятельность крупных капиталов. Одним из источников 
такого финансирования являются кредиты банка, но банки 
сами зависят от вкладчиков и не всегда могут обеспечить 
достаточную сумму необходимых денежных средств. Эта 
проблема особенно актуализируется в условиях 
действующего экономического кризиса, снижения учетных 
ставок и, в целом, снижения финансовой активности. 
Другим, не меньшим по значению, является фондовый 
рынок, представляющий собой механизм прямого 
вложения (инвестирования) и перелива финансового 
капитала из отрасли в отрасль путем выпуска (эмиссии) и 
продажи фондовых ценностей. С этой целью нуждающиеся 
в дополнительном капитале фирмы и организации продают 
ценные бумаги, выручаемые деньги пускаются в оборот, а 
за счет получаемой прибыли выплачивают владельцам 
ценных бумаг их доход (дивиденды по акциям, проценты 
по облигациям), а также номинальную стоимость ценных 
бумаг при погашении долговых обязательств. По своей 
структуре фондовый рынок представляет собой сложное 
многоуровневое образование.  

    Он характеризуется системой отношений купли-
продажи различных финансовых активов или фондовых 
ценностей. В качестве покупателей на этом рынке 
выступают индивидуальные и институциональные 
инвесторы. К последним относятся государственные 
учреждения, инвестиционные и пенсионные фонды, 



 85 

инвестиционные банки, страховые компании, трастовые 
отделы коммерческих банков, траст - компании и т.д.  

После того как ценные бумаги новых выпусков 
размещены на первичном рынке, они становятся объектом 
перепродажи. Перепродажа ценных бумаг осуществляется 
на так называемом вторичном рынке.  

Как на первичном, так и на вторичном рынках 
имеется много путей и методов  продажи и покупки 
ценных бумаг. Главным из них является торговля ценными 
бумагами на фондовой бирже.  

Существует несколько путей привлечения капитала 
компаний в Азербайджане и один из них 
функционирование фондового  рынка. В этой связи 
правительство определяет основные направления 
развития рынка ценных бумаг в Азербайджанской 
Республике, цели, приоритеты и механизмы развития 
рынка ценных бумаг в целях  обеспечения экономических 
ресурсов, их распределения, перераспределения, 
рационального использования и установления правовой 
защиты интересов инвесторов. Это задача особенно 
актуальна в условиях мирового экономического кризиса, 
когда обостряется проблема неплатежей, нехватки 
финансовых ресурсов, нарушение хозяйственных 
договоров.   

Среди перечисленных групп инвесторов наиболее 
представительной и влиятельной является группа 
институциональных инвесторов. В качестве 
институциональных инвесторов могут выступать 
различные финансовые институты: пенсионные фонды, 
страховые компании, траст компании. С одной стороны, 
они привлекают денежные средства своих клиентов, с 
другой - значительную часть привлеченных средств без 
ущерба интересов своих клиентов инвестируют в 
различные фондовые ценности.  
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В качестве институционального инвестора на рынке 
ценных бумаг могут выступать компании 
потребительского кредита, кредитные союзы, а также 
многочисленные инвестиционные фонды. 
Инвестиционные фонды, выпуская собственные акции и 
продавая их населению, вкладывают средства, 
получаемые от продажи собственных акций, в ценные 
бумаги государства и других предприятий от имени 
фонда, т.е. формируют собственный портфель ценных 
бумаг. Доход инвестиционного фонда зависит от того, на-
сколько эффективно его управляющие формируют 
инвестиционный портфель и оперируют им. Доходы по 
акциям напрямую зависят от величины совокупного 
дохода инвестиционного фонда, т.е. этот доход после 
покрытия всех расходов фонда и убытков, связанных с 
инвестиционным риском, распределяется в качестве 
дивидендов владельцам акций инвестиционного фонда.  

И эмитенты, и инвесторы, как правило, редко 
выходят самостоятельно на фондовый рынок. Чаще всего 
они прибегают к помощи профессиональных 
посредников. В качестве основного посредника на фон-
довом рынке функционирует институциональный  
инвестор - юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность с ценными бумагами как исключительную. 

Институциональный  инвестор может осуществлять 
свою посредническую деятельность на рынке ценных 
бумаг в качестве:  

· финансового брокера;  
· инвестиционного консультанта;  
· инвестиционной компании.  
Кроме того, на рынке ценных бумаг как 

профессиональные посредники могут выступать и 
коммерческие банки.  
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Из вышеизложенного вытекает необходимость 
определение параметров и аспектов функционирования 
рынка ценных бумаг и фондового рынка, на которых 
необходимо сосредоточить внимание и предпринять 
действенные меры к их выполнению, способствующих 
развитию рынка и ослаблению возможных последствий 
мирового экономического кризиса. Основные аспекты 
таковы:  

- анализ развития и современного состояния рынка 
ценных бумаг и его инфраструктуры в Азербайджане.  

- необходимость усиления государственного 
регулирования рынка ценных бумаг путем: 

    1. зашиты прав и интересов инвесторов, 
собственности граждан и юридических лиц, ведущих 
операции с ценными бумагами, совершенствование 
инфраструктуры рынка как условия привлечения капитала 
в экономику;  

    2. решения и распоряжения Государственной  
комиссии по  ценным  бумагам и контроль за соблюдением 
законодательных и нормативных актов;  

   3. дальнейшее развитие инфраструктуры и создание 
единой телекоммуникационной системы рынка ценных 
бумаг.  
           4. определение основных направлений разработки 
нормативно законодательной базы, способствующей 
развитию рынка ценных бумаг.  
 
 
 ИННОВАСИЙА (ЙЕНИ) ИГТИСАДИЙЙАТЫ ШЯРАИТИНДЯ 
ТЯБИИ МОНОПОЛИЙАЛАРЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
                                                                                                                  

Дос.П.Я.Щясянова, 
                                                                                                  

БДУ, Игтисади нязяриййя кафедрасы 
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Дювлятин юлкя гаршысында гойдуьу мясяля – гыса бир 

мцддят ярзиндя ЦДМ бир нечя дяфя артырмаг чятин ки, 
игтисадиййатын анъаг хаммал секторунун щесабына щялл 
олунсун. Йалныз нефт чыхарма секторуну дейил, игтисадиййатын 
бцтцн сащялярини ящатя едян бир сычрайыш лазымдыр. Шцбщясиз ки, 
ян йахын эяляъякдя тябии инщисарлар юлкядя игтисади артымын ясас 
базасы олаъаг. Беля ки, Республиканын хаммал ихраъаты 
вязиййятиндя ялдя етдийи эялирлярин юлкянин сонракы инкишафына 
истигамятляндирмяк цчцн лазым олан бцтцн шяраитляри 
йаратмаг лазымдыр. Демяли, юлкянин игтисади инкишафында 
флагман олмаг игтидарында олан инновасийа сащяси биринъи 
плана чыхыр. «Техноложи ерилийи мющкямляндирмяйи вя бурахылан 
мящсулу рягабят габилиййяти иля тямин етмядийи цчцн 
инновасийасыз инвестисийанын мянасы йохдур» принсипи приоритет 
тяшкил едир.  

Азярбайъанын инновасийа инкишафында эери галманын ясас 
сябябини биринъисиси тябии монополийаларын инновасийайа 
лагейдлийи вя икинъиси дювлятин инновасийа просесиня зяиф 
мцдахиляси адландырмаг олар. Гярбдя инновасийа хяръляринин 
олдугъа бюйцк щиссясини малиййя-сянайе груплары вя трансмилли 
корпорасийалар чякир. Корпорасийаларын щяйтаа кечирдийи 
ЕТТКИ (елми-тядгигат тяърцби-конструктор ишляри) даща 
сямярялидирляр, чцнки онлар потентлярин реал мцъяммясидир. 
Планлы игтисадиййатдан вя кечид дюврц игтисадиййатындан фяргли 
олараг, базар игтисадиййатында инновасийалар малиййя-сянайе  
групларынын инвестисийа фяалиййятиндя, онларын ЦДМ 
йаратмасында, игтисадиййатын рягабят габилиййятинин тямин 
олунмасында щаким мювге тутмалыдыр. Игтисадиййатда 
инновасийа тямин олунмасында щаким мювге тутмалыдыр. 
Игтисадиййатда инновасийа фяалиййяти стратеэийалары арасында 
«башгасындан эютцрмя» вя «артырма» стратеэийалары бюйцк рол 
ойнайырлар.  

«Башгасындн эютцрмя» стратеэийасы ондан ибарятдир ки, 
корпорасийа уъуз ишчи гцввясиндян вя итирдийи елми-техники 
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потенсиалын бир щиссясиндян истифадя едяряк яввялляр инкишаф 
етмиш юлкялярдя истещсал олунан мящсулун истещсалыны 
мянимсяйир вя ону сонрадан артырыр. Даща сонра юзцнцн елми-
тядгигат вя тяърцби-конструктор ишлярини апармаг имканы 
йараныр. Беля стратеэийа Чиндя вя бир сыра Ъянуби-Шярги Асийа 
юлкяляриндя малиййя-сянайе груплары тяряфиндян гябул олунуб. 

«Артырма» стратеэийасы ондан ибарятдир ки, юз елми-
техники потенсиалындан истифадя етмякля, хариъи алим вя 
конструкторлары ъялб етмякля, фундаментал вя тятбиги елмлярин 
интеграсийасы иля даима истещсалатда вя сосила сащядя реализя 
олунан мящсуллар, йяни технолоэийалар йарадылыр. Йяни 
инновасийанын артырылмасы баш верир. Бу стратеэийа АБШ-да, 
Бюйцк Британийада, Франсада, Алманийада малиййя-сянайе 
груплары (МСГ) тяряфиндян актив сурятдя тятбиг олунур.  

Дювлятин инновасийа просесляриндя иштиракына эялдикдя, 
дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, елмин вя технолоэийанын инкишаф 
сявиййясиня эюря апарыъы мювге тутан юлкялрядя дювлят актив рол 
ойнайыр. Бу елм вя технолоэийанын инкишафы ишиндя тябии 
ищисарлара ялверишли шяраит йаратмагдан ибарятдир. Дцнйа 
тяърцбяси верэи эцзяштляри вермяк щесабына тябии инщисарларын 
инновасийа фяалиййятинин игтисади стимуллашдырылмасы системини 
щазырламышдыр. Мясялян, АБШ-да инновасийа фяалиййяти 
сащясиндя бирбаша инвестисийалар эцзяштли верэиляр системи иля 
ЕТТКИ програмыны щяйата кечирян корпорасийалара ися 
эцзяштли верэигоймаларла тамамланыр.  

Верэи кредити програма сярф олунан хярълярин цч мислини 
(бир шяртля ки, сон цч илдя ЕТТКИ-нин хярълярини ян азы 5% 
артырмыш олур) корпорасийанын эялиринин верэи гойулмалы олан 
мябляьиндяен силинмясини ифадя едир. Бундан ялавя, беля эцзяшт 
ясас истещсал фондларынын сцрятли амортизасийа тятбиг 
олунмасныда истифадя олунур. Вреэи эцзяштляри вермякдян 
савайы дювлят ЕТТКИ цзря кооператив мцгавиляляр баьламаг 
йолу иля инновасийа лайищяляриндя бирбаша иштирак едир. Бу 
лайищяляр щаггы гисмян юдянилян лайищялярдир. Онлар дювлят 
игтисадиййатында елми биликлярдян даща дольун истифадя етмяк 
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мягсяди иля хцсуси секторун дювлят лабораторийаларындакы 
ишлямяляря эиришинин артырылмасына тямин едир. Федерал 
лабораторийаларын ролу ондан ибарятдир ки, онлар тябии 
инщисарларын малиййяляшдирилмясиндя иштирак етмядян 
технолоэийалар верир вя лайищялярин експертизасыны щяйата 
кечирирляр. 

Мцлки ЕТТКИ-нин хяръляриндяки пайына эюря дцнйада 
лидер олан Йапонийдаа дювлят елми-тядгигат ишляринин цмуми 
координасийасында, ЕТТКИ-нин эенишмигйаслы дювлят елми-
тядгигат ишляринин цмуми координасийасында, ЕТТКИ-нин 
эенишмигйаслы инкишаф програмынын реализя едилмясиндя вя 
хцсуси ширкятлярин мцкафатландырылмасында мцстясна рол 
ойнайыр. Щазырда Йапонийада инновасийа сийасяти 2001-2006-
ъы иллярдя елм вя технолоэийалар цзря Дювлят малиййя планына 
уйьун олараг формалашыр. Бурада ЕТТКИ-нин дювлят 
малиййяляшдирилмясини ЦДМ 0,7%-дян 1%-дяк артырмаг, 
корпорасийаларын, щюкумятин вя академик секторун 
ямякдашлыьы васитяси иля сянайе технолоэийаларынын  рягабят 
габилиййятинин артмасыны тямин етмяк нязярдя тутулур.  

Мцасир шяраитдя техноложи вя игтисади тящлцкясизлийин 
тямин олунмасы юлкядя бириъи дяряъяли мясяля олмалыдыр. Буна 
эюря дя инновасийа (йени) игтисадиййаты шяраитиндя тябии 
инщисарларын инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасыны 
дювлят ящямиййятли програмла етимяк лазымдыр. Бу мясяляни 
щялл етмяк цчцн щям ЕТТКИ-ня бирбаша хяръляри артырмаг, 
щям дя тябии инщисарлары инновасийа инвестисйасына даща чох 
марагландыран верэи эцзяштляри вя башга имтийазлар вермякля 
тябии инщисар инвесторларыны долайы стимуллашдырмаг йолу иля 
инновасийа бизнесиня дювлят дястяйини эцъляндирмяк лазымдыр.  

Бцтцн йухарыда дейилянляря ясасян, инновасийа (йени) 
игтисадиййаты шяраитиндя тябии инщисарларын идаря олунмасынын 
ашаьыдакы хцсусиййятляри дягиг эюрцнцр. 

1. Тябии инщисарларын инкишафынын вя онларын мадди техники 
базасынын цмуми ганунауйьунлуьу игтисади инкишафын мцхтялиф 
вя кейфиййятли мал вя хидмятляря даим артан тялябаты юдямяйин 
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ясас кими истифадя олунан технолоэийаларын вя истещсал олунан 
мящсулларын инновасийа тязялянмясидир.  

2. Тябии инщисарларын инновасийа инкишафы бярабяр олмайан 
дюврлярля щяйата кечирилир. Дюврлярин инновасийа инкишафы 
бярабяр олмайан дюврлярля щяйата кечирилир. Дюврлярин мцхтялиф 
фазаларында – ортамцддятли, узунмцддятли вя даща 
узунмцддятли (мядяни) – фазаларында инновасийа активлийинин 
артма вя азалма дальалары бир-бирини явяз етдирляр. Тяхминян 
он илдя бир дяфя лидер юлкялярдя вя тябии инщисарларда техниканын, 
йарым ясрдян бир цстцнлцк тяшкил едян техноложи системлярин, бир 
нечя йцз илдян бир истещсалын техноложи цсулларынын йениси иля 
дяйишмяси баш верир. Щяр бир дяйишиклик игтисади вя техноложи 
бющранла мцшащидя олунур. Бу да тябии инщисарларда базис вя 
тякмилляшдириъи инновасийасынын инновасийа тязялянмяси йолу иля 
арадан галдырылыр.  

3.XXI ясрин яввялляриндя авангард юлкялярдя инновасийа 
(йени) игтисадиййатына, тябии иншисарларда она адекват алтынъы 
техноложи системин йаранмасы вя йайылмасы ясасында истещсалын 
постсянайе техноложи цсулуна кечид инкишаф етмякдядир. Бу 
техноложи ингилабын периферийасында галмамаг цчцн, юз 
мящсулларынын рягабят габилиййятини итирмямяк цчцн тябии 
инщисарларын идаря едилмясиндя юлкянин эяляъяк инновасийа 
сийасятиндя мцасир бешинъи техноложи системин йайылмасына вя 
эяляъяк алтынъы системин айры-айры истигамятляринин илкин 
мянимсянилмясиня, бунун базасында юлкядя истещсал олунмуш 
малларын рягабят габилиййятинин артырылмасына, игтисади 
инкишафын йцксяк сцрятляринин, ящалинин щяйат сявиййясинин вя 
кейфиййятинин инкишафынын ясасы кими базардакы йени бош 
йерлярин мянимсянилмясиня истигамятлянмяк лазымдыр. Тябии 
инщисарларын инновасийа (йени) игтисадиййаты шяраитиндя 
инновасийа-техноложи инкишафынын илкин мянбяйи елм вя 
ихтиралардыр. Тябии инщисарларын эяляъякдя селектив елми-техники 
сийасяти йени нясил техника вя технолоэийа базасыны 
формалашдыран приоритет фундаментал тятбиги тядгигатларын вя 
тяърцби-конструктив ишляринин малиййяляшдирилмясиня, эяляъякдя 
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дахили вя хариъи базарларда ихтираларын сечилмясиня вя 
дястяклянмясиня истигамятлянмялидир. Гаршыда тябии 
инщисарларын елми потенсиалынын тяняззцл мейллярини вя структур 
деформасийасыны арадан галдырмаг дурур; яввялки практикайа 
гайытмадан тядгигатларын эениш ъябщядя инкишафы, тябии 
инщисарларын игтисади тящлцкясизлик тяминатында вахты чатмыш 
мясялялярин щялли цчцн, алтынъы техноложи системин 
мянимсянилмяси вя йайылмасынын конструктив базасынын вя 
фундаментал ясасынын бцнюврясини гойан, постсянайе елми 
парадигма формалашдыран елми мяктябляри дястяклянмякля 
селектив елми сийасятин щяйата кечирилмяси. Тябии инщисарларын 
елми, конструктор вя мцщяндис корпусуну бу сащялярдя 
эянъляр цчцн ямяйин ъялбедиъилийини артырмаг, али тящсил 
мцяссисяляринин тябии инщисарларын елм вя истещсалат тяшкилатлары 
иля реал интеграсийасы йолу иля ъавабландырмаг лазымдыр.  

4. Инновасийанын мянимсянилмясинин ясасыны тябии 
инщисарларын ясас капиталына инвестисийа гойулушу тяшкил едир. 
тябии инщисар сявиййясиндя инновасийа-иинвестисийа сийасятинин 
башлыъа вязифяси (щям дювлят, щям дя корпорасийа) 
инвестисийалара инновасийа характери вермякдян ибарятдир. 
Анъаг бу база ясасында инновасийа инкишафынын малиййя 
базасыны, инновасийа (йени) игтисадиййаты шяраитиндя тябии 
монополийаларын мали вя хидмятляринин рягабят габилиййятини 
тямин етмяк олар.  

5. Тябии инщисарларын ачыглыьы вя глобаллашма шяратинидя 
инновасийа (йени) игтисадиййатында инновасийа-техноложи инкишаф 
идаряетмянин ясасы кими интеграсийа механизмляриня сюйкянир, 
глобал характер дашыйыр. Бу инкишафын приторитет истигамятлярини 
сечяркян техноложи динамиканын глобал мейллярини тякъя 
нязярдя тутмаг дейил, щям дя патент вя технолоэийаларын идхал 
вя ихраъыны эенишляндирмяк, тябии инщисарлар цчцн бирбаша 
харихи инвестоларын вя стратежи партнйорларын ъялб едилмяси, 
МДБ, Авроасийа II, Беларусийа-Русийа Иттифагынын цмуми 
инновасийа стратеэийасынын щазырланмасы, инновасийа 
истигамятляри цзря тябии инщисарларын инкишафынын вя дцнйа 
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базарындакы бош йерлярин мянимсянилмяси цчцн стратежи 
алйансларын формалашмасы йолу иля она актив гошулмаг 
лазымдыр.  6. Инновасийа (йени) игтисадиййаты шяраитиндя тябии 
инщисарларын инноасийа инкишафы дювлятин, тябии инщисарларын 
йарадыъы шяхсиййятлярин вя ъямиййятин партнйорлуьу шяраитиндя 
щяйата кечирилмялидир. Бу заман щяр бир партнйор бу инкишафда 
юз функсийаларыны йериня йетирир. 

Дювлят истигамятляри, инновасийа (йени) игтисадиййаты 
шяраитиндя тябии инщисарларын ресурс тяминатыны вя инновасийа-
техноложи инкишаф перспективлярини тяйин едир, онун 
приоритетлярини сечир вя бу приоритетлярин реаллашдырылмасы цчцн 
селектив инновасийа сийасяти щяйата кечирир; тябии инщисарларда 
инновасийаны дястякляйир вя малиййяляшдирир; ялверишли 
инновасийа шяраити тяшкил едир, тябии инщисарларын елми-техники вя 
инновасийа инфраструктуруну инкишаф етдирир;  прогрессив верэи 
вя эюмрцк юдямяляринин кюмяйи иля топланмыш инновасийа 
цстцнэялиринин бир щиссясини бу сийасятин апарылмасы цчцн 
истифадя едир. 

        Тябии инщисарлар шяхси вя ъялб олунмуш интвестисийалар 
щесабына тякмилляшдириъи инновасийалар щяйата кечирир, базис 
инновасийасынын дювлят кюмяйи иля мянимсянилмясинин 
нятиъялярини ялдя едир вя йайыр, дахили вя хариъи базарларда юз 
малларынын вя хидмятляринин рягабят габилиййятинин артмасыны 
тямин едир; инновасийа инкишафыны мцдафия етдикдя, хцсусян дя 
дюврцн бющран фазасында, иткиляря вя ифласа мяруз галырлар; 
сямяряли инновасийа щяйата кечирдикдя техноложи квазирентин 
бир гисми иля мцкафатландырырлар.  
 

Тябии инщисарларын инновасийа инкишафынын идаря 
едилмяси принсипляри 

                                                                                                              
Дос.П.Я.Щясянова 
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                                                       БДУ, Игтисади нязяриййя кафедрасы 
 Тябии инщисарларын идаря едилмясинин нязяри-методоложи 
ясасларыны гейд едяряк вя онларын инкиафында инновасийанын 
даща перспективли истигамят олдуьуну эюстяряряк, тябии 
монополийаларын инновасийа инкишафынны идаря еилмясиня 
принсипляриня нязяр салаг. Буну елми-техники тяряггинин вя 
игтисади инкишафын тябии инщисарларын инновасийа вя инвестисийа 
тяшяккцлцнцн ясас щярякятвериъи гцввяси кими 
гиймятляндирилмясинин ясас мцддяаларынын мнятиги-аналитик 
тярифйи ясасында изащ етмяк олар.  

Тябии инщисар рящбяринин юз ъари вя узунмцддятли рягабят 
мювгейинин эцъляндирилмяси цчцн инновасийанын тятбигинин вя 
сямярясиз монопол истещсал хяръляринин азалдылсмасынын 
зярурилийиня вя мягсядяуйьунлуьуна мцнасибятини 
формалашдыран ресурс шяраитляринин, шяртляринин толпусуну 
юзцндя якс тедирир. Тябии ки, бу шяраитлярдя диггят инновасийа 
инкишайфынын имкан вя тящлцкцкяляринин мадди-енерэетик 
балансына йюнялдилир. Бурада бизим цчцн ян башлыъасы тябии 
инщисарларын инновасийа инкишафы системляринин дяйишмясинин 
сырсылмазлыьынын вя актуаллыьынын баша дцшцлмясидир. Беля ки, 
инновасийанын тятбиги щаггында гярарын сечилмяси тябии 
инщисарларын инновасийа ряфтарынын перспектив база мейарлары 
иля ясасландырылмалыдыр. Щямчинин онун имкан вя тящлцкяляр 
балансына конструктив вя деструктив тясиринин ишлянмяси 
планында тябии инщисароарын инновасийа фяалиййятинин 
сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня расионал йанашмаг 
ваъибдир. Тябии инщисарларын сямяряли инновасийа фяалиййятини 
щяйата кечирмяйя щазыр олмасы цчцн тябии инщисарларын юз 
инновасийа ряфтарыны дяйишмяйя ресурс щазырлыьы бирмяналы 
шякилдя мцяййян олунмалыдыр.  

Тябии инщисарлара йени инновасийа фяалиййятинин дцзэцн 
реаллашдырылмасына ресурс базасынын гиймятляндирилмясинин 
ардынъа инновасийанын тятьигинин вя гаршыйа гойулмуш 
узунмцддятли наилиййятляр эерчяклийинин имканларыны бирмяналы 
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шякилдя ифадя едян инновасийа инкишафынын техноложи принсипляри 
имкан верир. Щяр шейдян яввял техноложи динамизм принсиплярини 
гейд етмяк лазымдыр. Бу динамизм игтисадиййатда инновасийа 
просесляринин баланслашдырылмыш дювлят тянзимлянмяси, 
юзцнцтяшкилин кафилийи вя тябии инщисарларын инновасийа 
инкишафынын ресцурс бахасынын юзцнцтянзимлянмясини эюстярир. 
Милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин вя перспективляринин 
юйрянилмяси заманы. сийаси вя сосиал   факторларын тясиринин 
арадан галдырылмасы цчцн игтисади вя инновасийа инкишафы 
просесляринин гаршылыглы асылылыьыны дягиг баша дцшмяйя имкан 
верир. Фактики олараг тябии инщисарларын инкишафынын техноложи 
принсипляри инновасийа ряфтарынын дювлят вя тябии монополийа 
рящбярлийи сявиййясиндя тянзимлянмясинин еля консептуал 
базасыдыр ки, дювлят марагларынын вя хцсуси сащибкарлыг 
марагларынын реаллашдырылмасы арасында баланс тямин олунур. 
Башга сюзля, техноложи принсипляр игтисадиййатын рягабятлилийини 
тямин едир ки, бу да ялавя инновасийа имканларыны тяйин етмяйя 
вя истифадя етмяйя эятирир.1  

Шцбщясиз ки, балансланшдырма тябии инщисарларын 
инновасийа инкишафынын програм-мягсядли идаряедилмя 
принсиплярини дольун сявиййядя тямин едир. биринъиси, биз анъаг 
микро сявиййялярдя инвестисийа нятиъяляри няалиййятляри нюгтейи-
нязяриндян дейил, щям дя милли инновасийа системинин 
формалашмасы вя инкишафы вя дювлят инновасийа фяалиййятинин 
перспектив вя истигамятляринин тяйини сявиййясиндя тябии 
инщисарларда инновасийаларын тятбиги цчцн инвестисийа 
ресурсларынын кафилийини дягиг тясяввцр едяъяйик. Бундан ялавя 
програм-мягсядли идаряетмянин мязмунлу ачылышы бизя 
мцлкиййят щцгугунун мцдафиясинин ваъиблийини оптимал сцбут 
етмяйя, дювлят инновасийа-инвестисийа инкишафы сийкасятинин 
оптимал параметрлярини сечмяйя, милли игтисадиййатын рягабят 
базарынын формалашмасына янэял тюрядян инзибати манеяляри 
                                                           

1 Инновационная экономика / Под ред. А.А.Дынкина, 
Н.Н.Ивановой. М.: Наука, 2001, с.80.  
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азалтмаьа вя имкан олдугда арадан галдырмаьа имкан 
веряъяк. Башга сюзля, инновасийа инкишафынын програм-
мягсядли идаряедилмяси принсипляри игтисадиййатда инновасийа 
просесляринин дювлят тяшкилинин  дцнйанын перспектив 
тяърцбялярини максимум язяря алмаьа вя тябии монополийанын 
инновасийа ряфтарынын рягабят базарынын тялябляриня 
уйьунлашмаьа вя милли игтисадиййатын тяшкилаты (инновасийа вя 
инвестисийа) инфраструктурларынын ресрус базарындан расионал 
истифадя етмяйя имкан верир.  

Милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин инкишафы 
нюгтейи-нязяриндян инновасийаларын тятбигинин айры-айры зярури 
вя тясадцфи факторларыны низамлайан тябии монополийаларын 
инновасийа инкишафы просесляринин интенсивляшдитрилмя принсипляри 
бизим цчцн ян гиймятли принсиплярдир. Мясялян, бурада биз 
ЕТТКИ-нин (Елми-тядгигат тяърцби конструктор ишляри) 
сечилмясинин мцсабигя системинин тякмилляшдирилмяси шяртлярини, 
дцнйа вя йа реэионал инновасийа системляринин йарадылмасы вя 
реаллашдырылмасы имканларыны, милли игтисадиййатын инфраструктур 
секторунун инкишафы шяраитини вя айры-айры инновасийа 
лайищяляринин щяйата кечирилмяси гнунларыны, 
ганунауйьунлугларыны гейд етмялийик.  

Инновасийа (йени) игтисадиййаты шяраитиндя тябии 
инщисарларын фяалиййяти нюгтейи-нязяриндян тядгиг олунан 
инкишафынын инновасийа стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы 
принсипляри тамамлайыъы принсиплярдир. Бу принсипляря ясасян 
демяк олар ки, онлар елми-техники тяряггинин эедишинин 
динамиклийиня эюря йениликлярин мейдана эялмясинин илкин 
сябябляринин тясбит олунмасы сащясиндя ясас 
ганунауйьунлуглары тяшкил едир. Бундан башга бу принсипляр 
тябии инщисарларын ресурс потенсиалынын баланслашдырылмасы вя 
планлашдырылмыш  йениликлярин щяйата кечирилмясинин форматы 
нюгтейи-нязяриндян инновасийа фяалиййятиня координат системини 
дахил етмяйя вя мигйаслашдырылмаьа имкан верир. Бцтцн 
бунлар тябии иншисарлары юз инновасийа фяалиййятинин сямярялилик 
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сярщядлярини эенишляндирмяйя еля истигамятляндирирки, дар 
ихтисаслар сащясиня аид олан йениликлярин манеяси йаранмасын, 
беля ки, ЕТТКИ-нин цмумигтисади истифадяси милли 
игтисадиййатын рягабят габилиййятинин максимум инкишафыны 
тямин едир. Инкишафын инновасийа стратеэийасынын ишляниб 
щазырланмасы принсипляринин реаллшдырылмасынын бцтцн бу дюрд 
аспектинин баша дцшцлмяси инновасийа просесляринин 
мягсядйюнлц макро-, мезо- вя микросявиййяляря истигамятини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Тябии инщисарларын щям 
инновасийа-инвестисийа фяалиййятинин юзцнцтяшкилини, щям дя 
дювлятин стратежи-инновасийа функсийасынын характерини 
дягигляшдирмяйя дя шяраит йарадыр.  

Тябии инщисарларда инновасийа инкишафы принсиплярини 
мцяййян едяркян, хцсусиля, тябии инщисарларын фяалиййятинин 
тяшкилинин мцасир технолоэийаларына эириш ялдя етмиш бцтцн 
юлкяляр, мцвазинятли бир инкишаф трйекторийасына чыхаркян юз 
араларында ямяк мящсулдарлыьынын йахынлашан дяйишмя 
темпинин щцдудларына малик олмалыдырлар (ялбяття, старт 
шяраитляринин, ящали артымы сцрятинин, капиталын вя 
модернляшдирилян инновасийа вя инвестисийа просесляри 
чярчивясиндян кянара чыхан факторларын мцщафизя нормаларынын 
дцзялишляри иля). Игтисадиййатда беля конверэенсийаларла охшар 
няйинся щаггында анъаг сянайе ъящятдян даща чох инкишаф 
етмиш юлкялярдя данышмаг олар вя онларын Латын Америкасы, 
Африка юлкяляри иля Асийа юлкяляринин яксяриййяти иля мцгайися 
етдикдя бу барядя данышмаг йерсиздир.  

Гейд олунан шяраит 80-ъи иллярдя тябии инщисарларын 
инновасийа инкишафынын идаря олунмасынын ясас принсипляринин 
мцяййян олунмасынын тамамланмасында, милли сащялярдя вя 
хцсусян дя тябии монополийаларда ясас техноложи просеслярин 
тяшкилинин инновасийа вя инвестисийа капиталынын топланмасы 
идейасына ясасланмыш ендоэен елми-техники тяряггинин 
моделлярини гурмаг сяйляринин стимуллашдырылмасында ваъиб рол 
ойнады.  
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80-ъи иллярин орталарында ваъиб нязяри партлайыш баш верди. 
П.Ромер, Р.Лукас, Ф.Агийон, П.Хоувитт, Ъ.Гроссман вя 
Е.Хелпмен, щямчинин онларын бир сыра давамчылары юйрянилян 
макроигтисади системдя она мяхсус дахили (ендоэен) техноложи 
дяйишикликлярин эенерасийа имканларыны нязярдя тутан, тябии 
монополийаларын инновасийа инкишафынын идаря олунмасында 
онларын йаратдыьы йени принсиплярдян истифадя етдиляр. Нятиъядя 
тябии инщисарларын техноложи, инновасийа вя инвестисийа 
просесляринин моделляшдирилян системляри истещсалын яняняви 
факторларынын – ямяк вя капитал хяръляринин ейни нисбятиндя 
ялавя икишаф импулсу алырлар. Ян цмуми шякилдя бу тябии 
инщисарларда ясас техноложи просеслярин вя функсийаларын 
реаллашдырылмасынын мигйас артмасына эятирян инновасийа вя 
инвестисийа капиталынын йыьымы щесабына баш верир.  

Тябии инщисарларын инновасийа инкишафында идаряолунмасы 
принсипляринин мцяййян олунмасы чярчивясиндя ендоэен 
техноложи тярягги иля йени синиф инкишаф моделляринин мейдана 
эялмяси милли сащялярин, хцсусиля тябии инщисарларын екстенсив вя 
интенсив инкишаф проблемляриня мараьын нязяря чарпан дяряъядя 
артмасына эятирди. Бурада тябии инщисарларын инновасийа 
инкишафцынын бу модернляшдирмялярдя цч вахиб нятиъя хцсуси 
рол ойнады.  

1. Тябии инщисарлар цчцн йени технолоэийа функсийаларын 
алынмасы просесиня ъялб едилмиш инновасийа вя инвестисийа 
ресрусларынын артым мигйасынын габагъадан сюйлянилмишнятиъяси 
щаггында; 

2. Тябии инщисарларынжа инновасийа вя инвестисийа 
капиталынын йыьымыны стимуллашдыран мцвафиг дювлят сийасятинин 
кюмяйи иля тябии инщисарларын инновасийа вя инвестисийа 
инкишафынын узунмцддятли темпиня тясир имканлары; 

3. Игтисади мяканын юлчцляринин ролу, хцсусиля, 
бейнялхалг тиъарятин, щямчинин тябии инщисарларын инновасийа 
инкишафынын идаряолунмасында глобаллашма вя дезинтеграсийа 
просесляринин ящямиййяти щаггында. Щямин дюврдя игтисадчы 
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алимляр (Ъ.Гроссман вя Е.Хелпмер) тябии монополийаларын 
инновасийа инкишафныын идаряолунма принсиплярини мцяййян 
едяркян тябии монополийларын инновасийа инкишафынын 
идаряолунмасынын (ЕТТКИ сферасы, аралыг малларын истещсалы, 
сон истещлак малларынын истещсалы) цчсекторлу моделини 
гурдулар. Бу моделдя инновасийа вя инвестисийа капиталынын 
тябии инщисарлар арасында йенидян бюлцшдцрцлмясиня йол верилир 
вя онун чярчивясиндя мцвазинятли инкишаф трайекторийасына 
(инновасийанын диффузийасы) йахынлашдыгъа трансмилли 
корпорасийаларын формалашмасынын мцмкцнлцйцнц 
эюстярдиляр. Тябии инщисарларын инновасийа инкишафынын 
идаряолунмасынын бу моделиня ясасян бязи мараглы вя узаьа 
эедян нятиъяляр чыхарылмышдыр. Хцсусиля, бу нятиъядян иряли эялир 
ки, тябии инщисарлар цчнц тядгигат вя ишляниб-щазырламада 
нисбятян цстцнлцйц олан ЕТТКИ-нин ялавя 
субсидийалашдырылмасы юлкянин тябии инщисарларынын инновасийа вя 
инвестисийа инкишафынын цмуми темпляринин артмасына апарыр. 
Инновасийа инкишафынын дейил, техноложи просеслярин вя фяалиййят 
системляринин даща чох инкишаф етдийи тябии инщисарларда аналожи 
субсидийалар якс нятиъяляр веря биляр.  

Ендоэен техноложи тяряггили тябии инщисарларын инновасийа 
инкишафынын идаряолунмасынын яввялляр тягдим олунмуш 
хцсусиййятлярдян чыхарылан нязяри нятиъяляр глобаллашма иля 
ялагядар олан дцнйа инновасийа вя инвестисийа инкишафынын бир 
чох яняняляриндя гяти тясдигини тапырлар. Мясялян, ЕТТКИ 
хяръляринин АБШ-да 18%;  Бюйцк Британийада ися 14%-и хариъи 
капиталын щесабына тямин олунур.  

Тябии инщисарлар сащясиндя икитяряфли вя чохтяряфли 
ясасларда ири бейнялхалг елми ямякдашлыг програмларынын 
щяйата кечирилмяси иля йанашы, буна щям дя корпорасийа 
сявиййясиндя, хцсусиля дя бейнялхалг стратежи алйанслар 
сявиййясиндя, бейнялхалг техноложи корпорасийаларын йени 
тяшкилат формаларынын интенсив инкишафы имкан йарадыр. 

Беля ки, щяля айдын олмайан чохлу суаллар, хцсусиля дя 
моделлярин йарадылмасы вя ендоэен техноложи просесли, 
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щямчинин бу моделлярдян алынмыш нятиъялярин емпирик тясдиг 
олундуьу  тябии инщисарларда инкишафынын идаряолунмасы  
принсипляринин ясасында гярарлашмыш бязи нязяри мцддяаларын 
ясасландырылмасы иля баьлы суаллар галмагдадыр.  
 
 
 
 

ЭУАМ БИРЛИЙИ ЮЛКЯЛЯРИНИН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ 
МАЩИЙЙЯТİ 

                                                                                          
БДУ-нун «Игтисади нязяриййя»  

                                                                                                  
кафедрасынын досенти Р.Филийev 

 
ЭУАМ дюрд юлкядян ибарят олан бейнялхалг реэионал 

тяшкилатдыр. Бурайа Эцръцстан, Украина, Азярбайъан вя 
Молдава Республикасы дахилдир. Бу реэионал тяшкилат илк дяфя 
10 октйабр 1997-ъи илдя Страсбургда щямин юлкялярин 
президентлярин бирэя бяйанятин имзаланмасы нятиъясиндя 
мейдана эялмишдир. Бу бяйаннамядя Авропада мцстягиллик 
яразиси бцтювлцйцнцн горунмасы, демократийанын вя инсан 
азадлыьына ясасланмасы шцары иряли сцрцлмцшдцр. Бу юлкялярин 
президентляри щямчинин бу дювлятляр бирлийи васитясиля гаршылыглы 
мещрибан ялагялярин йарадылмасы вя Аврасийа няглиййат 
дящлизини йаратмагла вя бу дящлизин васитясиля хошаэялян 
достлуг вя гаршылыглы, ямякдашлыгмцнасибятлярини йаратмаг 
гярарына эялдиляр. 

Илк ЭУАМ самити 7 ийун 2001-ъи илдя Йалта шящяриндя 
баш верди вя бунунла бу юлкялярин бейнялхалг мигйасда 
бирляшмясинин илкин ясасы гойулду. ЭУАМ-ын Йалта 
конфрансында бу юлкялярин президентляри тяряфиндян юлкялярин 
бирэя фяалиййятинин мягсяди, принсипляри вя фяалиййят 
истигамятляри мцяййян едилди. Йалта хартийасынын 
мярамнамясиня эюря бу юлкялярин башлыъа гаршылыглы фяалиййяти 



 101 

ашаьыдакылардан ибарят олмушдур: сосиал-игтисади гаршылыглы 
ялагяляри сахламаг, тиъарят вя игтисади сащялярдя ямякдашлыг 
етмяк; ЭУАМ юлкяляринин мянафейи наминя гаршылыглы 
ялагяляри сахламаг; йарадылмыш инфраструктура ясасында 
онларын яразисиндя йерляшян сащялярдя транспорт вя рабитя 
ялагялярин артерийасыны тямин етмяк. Реэионал 
тящлцкясизлийинимющкямляндирилмясидир. Йалта хартийасынын 
мярамнамясиня ясасян бу гурумун башлыъа вязифяляриндян бири 
щяр ЭУАМ цзвляринин илдя бир дяфя эюрцшмякдян ибарят иди. 
Бу гярар верян ясас органы ЭУАМ-ын (али органы щесаб 
едилирди). ЭУАМ-ын ясас тяшкилаты онун структур тяшкилаты 
щесаб едилирди вя с. структурлар щансы ки, онун хартийасы 
тяряфиндян мцяйянляшдирилмишди, тяърцбядя юз еффектлийини 
эюстярди вя ЭУАМ-ын гаршыйа гойулмуш вязифяляри йериня 
йетирилдийиня эюря она дахил олан юлкялярин гаршылыглы ялагялярини 
мющкямляндирирди.Органын хариъи ишляр назирлийи (иъра органы) 
вя милли координасийа комитяси (ишчи органы) мювъуддур. 
ЭУАМ-ын координасийа ямякдашлыг сащяляр сявиййясиндя 
фяалиййят эюстярян йедди ишчи групуна щяваля олунмушдур. Бу, 
енерэетика, няглиййат, тиъарят вя игтисади инкишаф, информасийа 
технолоэийасы вя телекомуникасийа; мядяниййят, елм вя тящсил, 
терроризмдя мцбаризя, мцтяшякил ъинайяткарлыг вя наркотика 
тиъаряти иля мцбаризя сащяляридир. Щям дя гярара алынмышдыр ки, 
тяшкилатын катиблик функсийасыны иъра етмяк цчцн Кийевдя 
информасийа гярярэащынын йарадылмасы ЭУАМ чярчивясиндя 
20-дян артыг чохтяряфли мцгавиляляр гябулу щяйата кечирмишдир. 
Бу сянядляр азад тиъарят зоналарынын йарадылмасы, няглиййат, 
щцгугмцщафизя органлары арасында мцяййян вязифялярин иърасы 
цчцн щцгуги сяняд щесаб едиля биляр. Бу тяшкилатын ишэцзарлыг 
функсийаларыны эцъляндирмяк цчцн ЭУАМ-ын ишчи Совети 
йарадылмышдыр. 

23 сентйабр 2004-ъц илдя ЭУАМ-ын парламентарийасы 
ЭУАМ-ын Парламент Ассамблейасы елан еляди ки, бу тяшкилат 
онун ганунауйьун бир тяшкилат олмасыны ясасландырмаг цчцн 
йарадылмышдыр.  
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ЭУАМ-ын цзвц олан дювлятляр фяал олараг Бейнялхалг 
тяшкилатларла, щяр шейдян яввял БМТ вя АТЯТ иля ямякдашлыг 
етмяк щцгугуна маликдир. Онлар цмуми ясасларла чохлу 
бейнялхалг ящямиййятли мясялялярля ялагядар онларла ялагя 
сахлайырлар. 2003-ъц илдя ЭУАМ, БМТ-нин Баш 
Ассамблейасында мцшащидячи олмаг статусу верилмишдир. 
ЭУАМ-ын тяшяббцсц иля БМТ-нин Баш Ассамблейасында 61-ъи 
сесийасында «ЭУАМ яразисиндя йаранмыш вя онун бейнялхалг 
сцлщ, тящлцкясизлик вя инкишафы цчцн онун нятиъяляри» вя бу 
гябилдян олан диэяр мясяляляр галдырылмышдыр.  

ЭУАМ-ын АБШ-ла ямякдашлыьы 2002-ъи илдя щяйат 
кечирилмишдир. Бу ЭУАМ-ын щяйатында хейли дяряъяли ирялляйиш 
иди. ЭУАМ вя АБШ-ын бирэя самити ясасында гябул олунмуш 
гярарлар тероризмя гаршы мцбаризянин тяшкилиндя, мцщцм 
ящямиййят кясб едир. ЭУАМ-ын щямин гярарларын щабеля 
мящсул дашымасы вя диэяр истещсал характерли ямялиййатларын 
щяйата кечирилмясиндя бюйцк ящямиййятя малик олмушдур. 
2005-ъи илдя кечирилмиш Кишинйов Самтиндя юлкялярин 
демократийалашдырылмасында, авропайа интеграсийасы, игтисади 
инкишаф, стабиллик вя реэионда тящлцкясизлик цзря ЭУАМ 
юлкяляринин фикир уйьунлуьунун олмасы гойулду вя гярар гябул 
едилди. Дювлят рящбярляри мцстягил гярара эялдиляр ки, ЭУАМ-ы 
бейнялхалг тяшкилата гябул етмякля ондан реэионун 
демократик инкишафына вя бу яразинин стабил вя тящлцкясизлик 
реэионуна чеврилмясиндя ондан истифадя етмяк зяруридир. 

Дювлят рящбярляри дювлятляринин цмуми гярарыны 
ЭУАМ-ын Бейнялхалг демократийанын эцъляндирилмясиня вя 
стабиллийин тямин олунмасына вя реэионун стабил инкишафына 
йюнялдилмиш бейнялхалг тяшкилатлара тякамцл олунмасына  
чалышмаг зяруридир. Юлкяляр башчыларынын бу гярары ЭУАМ-ын 
22-23 май тарихли Кийевдя кечирилмиш, Саммитдя щяйата 
кечирилмясиня гярар верилди. 
ЭУАМ-ын сянядляринин сийащысы ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир  

(зборник документов ГУАМ с.13) 

Адлар 
Гярарларын гябулу  
тарихи (П) гцвяйя 
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 минян чыхышлар 

Эцръцстан Украина 
Азярбайъ

ан 
Молдава 

ЭУАМ  
юлкяляри - 
иштиракчыларын
ын консуллуг  
мясяляляри  
цзря 
гаршылыглы  
кюмяк 
эюстярмяк 
 цзря 
конвенсийа 

20 сентйаб 
р 2002- ъи ил  
9 декабр 
 2002-ъи ил 

9 декабр  
2002-ъи ил 

29 апрел 
2002-ъи 
ил 24 
декабр 
2002-ъи 
ил 

9 
декабр 
2002-ъи 
ил 

Кийевдяки  
информасийа  
офисиндя  
олан  
мцвяггяти 
вязиййяти 

16 сентйабр  
2004- ъц ил  
10 май   
2005-ъи ил 

15 май 
 2003-ъц ил 
 10 май 
  2005-ъи ил 

1 ийун 
2003-ъц 
ил 10 
май 
2005-ъи 
ил 

14 
апрел 
2005-ъи 
ил 10 
май  
2005-ъи 
ил 

Тероризмля, 
 мцтяшякил 
ъинайяткарлыг  
вя диэяр  
тящлцкяли  
ъинайятляри иля 
 ялагядар  
ЭУАМ  
цзвц олан  
юлкялярин 
 юз  
араларындакы 
 гаршылыглы  
ямякдашлыьы 

24 ийун  
2004-ъц ил  
25 август  
2004-ъц ил 

24 октйабр 
 2002-ъи ил 
 25 август  
2004-ъц ил 

10 ийун 
2003-ъц 
ил 25 
август  
2004-ъц 
ил 

25 
август 
2004-
ъц ил 

ЭУАМ-ын 
 ишчи  
советинин  
йарадылмасы  
цзря 
гаршылыглы  

20 ийул  
2002-ъи ил 

20 ийул  
2002-ъи ил 

20 ийул 
2002-ъи 
ил 

20 ийул 
2002-ъи 
ил 
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разылыг. 
Азад  
сащибкарлыг  
зоналарынын  
(ЭУАМ  
юлкяляри  
цзря)  
йарадылмасы 
 цзря 
гаршылыглы 
 разылыг 

28 декабр 
 
 2002-ъи ил 

28 октйабр  
2002-ъи ил 

25 
декабр 
2002-ъи 
ил 

14 
апрел 
2005-ъи 
ил 

ЭУАМ-ын  
узун олан 
 юлкялярин  
азад тиъарят  
зоналарын  
йарадылмасы 
 щаггында  
гаршылыглы 
разылыг 

10 декабр  
2003-ъц ил 

10 декабр 
 2003-ъц ил 

10 
декабр 
2003-ъц 
ил 

10 
декабр 
2003-
ъц ил 

2000-ъи илдя ЭУАМ юлкяляринин хариъи ишляр назирляринин 
бяйанятиндя эюстярилирди ки, 24 май 2000-ъи илдя Флоренйийа 
(Италийа) шящяриндя ЭУАМ-ын нцмайяндяляр щейятинин 
рящбярляри вя Хариъи Ишляр назирляри сявиййясиндя нювбяти 
мцнтязям эюрцшц кечириляъяк. 

Гейд едилмишдир ки, ЭУАМ дювлятляринин тяряфдашлары 
президентлярин дедикляриня ясасян 24 апрел 1999-ъу илдя 
Вашингтонда топланмыш саммитдя эюстярилдийи кими онларын 
щяртяряфли инкишафы цчцн хошаэялян шяраит йарадылыр. Бу да 
сийаси, тиъарят-игтисади вя мядяни мцнасибятляри, ейни заманда 
тящлцкясизлик вя глобал проблемлярин щялл едилмясиня кюмяк 
эюстярир. Йенидян сцбут олунмушдур ки, бу юлкялярин бир –бири 
иля йахынлыьы Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин 
йаранмасына вя бу сащядя гаршылыглы ялагялярин активляшмясиня 
сябяб олмушдур. Онлар щямчинин Авропа-Гафгаз-Асийа 
няглиййат дящлизи юлкяляринин мядяниййятинин юйрянилмяси вя 
бизя мцнасиб олан тяряфлярин гябул едилмясиня тяряфдардылар. 
Диэяр тяряфдян бу сащядя цстцнлцйцнцн о ъящят щесаб едилир 
ки, тарихи вя мядяни абидяляри сахлансын вя турист маршурутлары 
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йарадылсын, мядяниййят эцнляри гейд едилсин вя щуманитар 
сащядя ямякдашлыг едилсин. Авропа структурларына интеграсийа 
олунмасы бахымындан чыхыш едяряк, хцсусиля дя Авропа 
Иттифагына вя ейни заманда гаршылыглы ямякдашлыьа мейл 
эюстярмякля мягсяд ясас етибариля бу юлкялярин бейнялхалг 
тяшкилаты вя онун мцхтялиф формалары олан БМТ, АТЯТ, 
СЕАП /ПРМ,  Авропа Бирлийи вя щабеля, МДБ чярчивясиндя 
бирэя чыхыш едяряк, ейни заманда да Хариъи Ишляр назирлийи 
сявиййясиндя бу бирлийи иля гаршылыглы ямякдашлыг эюрмяк 
истяйирди. 

Ейни заманда бу юлкяляр арасында айры-айры сащяляр 
мясялян мцяййян чятин игтисади проблемляри щялл етмяйя 
чалышан щямкарларла, ЭУАМ-ын йухарыда эюстярилян 
президентляри иля бирбаша ялагяляри йаратмаг ъящдляри гейдя 
алынмышдыр. 

Саммитин нювбяти эюрцшцндя Эцръцстан, Украина, 
Азярбайъан вя Молдава Республикасы ЭУАМ группасы 
адландырылды. Эюрцшцн ахырында Нйу-Йорк меморандуму 
гябул олунду. ЭУАМ-ын башчылары гярара эялдиляр ки, ЭУАМ 
юлкяляри чярчивясиндя ямякдашлыг етмяк зярури олдуьуну 
сюйлядиляр вя она мцхтялиф сявиййяли характер вермякля ону 
даща да ъанландырмаг мягсядя уйьун олдуьуну щесаб етдиляр. 
Форумун дювлят башчылары юзляринин вязифяляри сырасында бура 
дахил олан юлкялярин илк нювбядя игтисади ъящятдян инкишаф 
етдирмяк вя бу юлкялярин халгларынын сосиал-игтисади шяраити 
йахшылашдырмаг, онларын тящлцкясизлийини артырмаг вя щабеля 
сямяряли няглиййат коммуникасийа дящлизи олан Авропа-
Гафгаз-Асийа дящлизини йаратмаг гярарына эялдиляр, ейни 
заманда бу юлкяляр арасында сярбяст тиъарят ялагяляри 
йаратмаг зярурятини щисс етдиляр. Буна эюря дя щямин юлкяляр 
ейни заманда сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы цчцндя 
гярара эялдиляр. Сярбяст игтисади зоналар дейяркян бу вя йа 
диэяр бир-бириня йахын олан юлкялярин яразисиндя верэи вя 
эюмрцкрцсумлары йа щеч олмайан йа да тамамиля арадан 
галдырылмыш зоналарын йарадылмасыдыр. Азярбайъан яразисиндя 
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щялялик беля зоналар йарадылмамышдыр. Лакин йахын эяляъякдя 
беля зоналарын йарадылмасы нязярдя тутулур. Бу мягсядля 
щялялик Сумгайыт зонасы нязярдя тутулур, лакин беля зоналарын 
йарадылмасы цчцн Азярбайъан демяк олар ки, бцтцн игтисади 
реэионларда шяраит мювъуддур. Мясялян Балакян, Закатала 
зонасында йазын яввялиндя мяркяздян (йяни) базардан узаг, 
йахын Эцръцстана щярбичиляр тяряфиндян эедиш йолу баьлы 
олдуьуна эюря йетишдирилмиш хийар-памидор мящсуллары 
йетишдирилдикдян сонра (мин язабла) ону 
реаллашдырмагмцмкцн олмур, бу зонада щям дя гоз-фындыг вя 
королйок-хурма бол олур. Демяк олар ки, бу мящсуллар 
(хцсусиля хурма-королйок) еля аьаъын башында галыб хараб 
олур. Бунун щялли цчцн азад тиъарят зоналарын йарадылмасы вя 
реэионларда алыъылыг мянтягяляринин йарадылмасы мягсядяуйьун 
оларды. Бу, щям базар гиймятляринин ашаьы дцшмясиня щям дя 
ящалинин сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашмасына сябяб 
оларды. Биз бир зонанын адыны чякдик ки, беля зоналар 
Азярбайъан яразисиндя олдугъа чохдур.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azərbaycanın inkişaf etmiş Avropa ölkələri il ə 
iqtisadi əlaqələri (Fransa, Almaniya, İngiltərə, 

İtaliya). 
                                                                                          

БДУ-нун «Игтисади нязяриййя»  
                                                                                          

кафедрасынын досенти Р.Филийev 
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Azərbaycanda formalaşmaqda olan bazar iqtisaidyatının 
sürətli inki şafı şəraitində onu dünya ölkələri arasındakı sosial-
iqtisadi nüfuzu getdikcə artmaqdadır. Son dövrlərdə 
Azərbaycanın Ümumi Daxili Məhsul istehsalının artım 
sürətinin yüksəlməsi onun dünya ölkələri tərəfindən sürətlə 
inkişaf edən ölkə kimi tanınmasına səbəb olmuşdur. Bu da 
Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələrinə inteqrasiya 
olunmasına, bu yolda dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin 
genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Hazırda Azərbaycan dünyanın 
141 ölkəsi ilə ticarət əlaqələrinə, 40-a yaxın ölkə ilə ticarət 
hərtərəfli sosial-iqtisadi əlaqələrinə daxil olur. Keçən əsrin 
sonunda dünyanın mühüm qlobal problemlərindən biri olan 
“Qədim İpək yolu”-nun Azərbaycana mərkəzi mövqe tutması, 
Aralıq dənizi, Qara dəniz hövzəsi ölkəmizin iqtisadi 
əlaqələrində mühüm rol oynayan dəniz nəqliyyatının respblika 
ərazisində kəsişməsi, Avropa-Asiya ölkələri arasında səmərəli 
iqtisadi əlaqələrin inkişafına şərait yaradan Avropa-Qafqaz-
Asiya nəqliyyat dəhlizinin birbaşa respublika ərazisində 
mərkəzləşməsi; dəniz nəqliyyatı vasitəsilə İran-Rusiya-Orta 
Asiya respublikaları ilə əlaqələrin Azərbaycanda kəsişməsi və 
digər amillər, respublikamızın dünya ölkələri il ə inteqrasiya 
olunmasına geniş imkan yaratmasıdır. İqtisadiyyatımızın son 
dövrlərdə sürətli inki şafı eyni zamanda dünya ölkələri arasında 
iqtisadi əlaqələrin yaranmasına əsasını təşkil edən ictimai əmək 
bölgüsünün də genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycanın 
idxal-ixrac əməliyyatlarının 28,5%-i Avropa Birliyi, 25,5 faizi 
MDB ölkələri il ə, 46,0 faizi isə digər dövlətlərlə aparılmışdır. l-
ixracın strukturunda maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki 
avadanlıqlar, aparaturalar, bitki mənşəli məhsullar, mineral 
məhsullar, hazır ərzaq məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər, 
sirkə, tütün, kimya sənayesi məhsulları, plastik kütlələr, 
kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar, daş, gips, 
sement, slyuda, keramika və şüşə məmulatları, quru yol 
nəqliyyat vasitələri, uçan aparatlar, üzən nəqliyyat vasitələri, 
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optik fotoqrafik ölçü, nəzarət, tibbi alət və aparatlar, saatlar, 
musiqi alətləri üstünlük təşkil edir. 

Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin strukturuna 
nəzər salsaq, burada Türkiyə və Rusiyadan sonra İtaliya, 
İngiltərə, Almaniya və Fransanın xüsusi çəkisinin böyük 
olduğunu görərik: 

 
Xarici ticar ət dövriyy əsində ölkələrin xüsusi çəkisi 

(milyon ABŞ dolları) 
Ölkələr Dövriyyə %-l ə çəkisi 
Türkiyə 1680,8 14,28 
Rusiya 1529,8 13,00 
İtaliya 1081,8 9,19 
İran 540,0 4,59 
Birləşmiş Ştatlar 496,6 4,22 
Ukrayna 494,7 4,20 
Almaniya 490,7 4,17 
Birl əşmiş Krallıq 414,0 3,52 
Gürcüstan 406,7 3,46 
İsrail 400,7 3,41 
İndoneziya 396,3 3,37 
Fransa 362,6 3,08 
Qazaxıstan 349,9 2,97 
Yaponiya 295,0 2,51 
Çin 288,9 2,46 
Koreya Respublikası 216,3 1,84 
Digər 2322,1 19,73 
Cəmi: 11766,9 100,00 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsi 
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Cədvəldən göründüyü kimi, Türkiyənin və Rusiyanın 
məhsullarının xarici ticarət dövriyyəsində həcmi başqa 
ölkələrlə müqayisədə çoxdur. Lakin Almaniyanın, Fransanın, 
İngiltərənin, İtaliyanın Azərbaycana ixrac etdikləri məhsulların 
tərkibində istehsal xarakterli məhsulların miqdarı üstünlük 
təşkil edir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, müasir 
dövrdə əsas istehsal vasitələrinin mənəvi aşınması fiziki 
aşınmadan daha sürətlə baş verir. Ona görə də həm istehsal 
xarakterli məhsulların sivil keyfiyyətlərini nə dərəcədə özündə 
ifadə olunmasına, həm də idxalda onun istehlak şeylərinə 
nisbətən üstünlük təşkil etməsinin təmin olunmasına xüsusi 
diqqət yetirilməlidir.  

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Fransa 
Respublikasının Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət 
dövriyyəsindəki payı 3,08 faiz, o cümlədən idxalda 1,82 faiz, 
ixracda isə 4,27 faiz təşkil etmişdir. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan 
Respublikasının Fransa Respublikası ilə ümumi ticarət 
dövriyyəsinin həcmi 362,6 milyon ABŞ dolları, o cümlədən 
idxalın həcmi 103,7 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 
258,9 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində 
xarici ticarət saldosu 155,1 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində idxalın 38,7 
faizini maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, 
aparatura; 15,5 faizini kimya sənayesi məhsulları; 11,8 faizini 
nəqliyyat vasitələri və hissələri; 11,0 faizini qara metallar və 
onlardan hazırlanan məmulatlar; 8,9 faizini ölçü, nəzarət, tibbi 
alət və aparatlar; 1,9 faizini bitki mənşəli məhsullar; 1,0 faizini 
spirtli və spirtsiz içkilər; 11,2 faizini isə digər məhsullar təşkil 
etmişdir. 

Aşağıdakı cədvəldə bunların əsas tərkibi göstərilir: 
 

İdxal (2007) 
Malların adları min ABŞ dolları 
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Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki 
avadanlıqlar, aparatura 40109,0 
Kimya sənayesi məhsulları 16112,7 
Nəqliyyat vasitələri və hissələri 12187,7 
Qara metallar və onlardan hazırlanan 
məmulatlar 11451,1 
Ölçü, nəzarət, tibbi alət və aparatlar 9179,5 
Bitki mənşəli məhsullar 1976,0 
Spirtli və spirtsiz içkilər 1074,0 
Digər 11632,4 
Cəmi: 103722,4 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 
2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində ixracın 59,0 

faizini xam neft; 27,6 faizini dizel yanacağı; 12,9 faizini mazut; 
0,5 faizini isə digər məhsullar təşkil etmişdir. Həmin dövrdə 
ixrac olunan məhsulların siyahısı və miqdarı aşağıdakı 
cədvəldə verilmişdir. 

 
İxrac (2007) 

Malların adları min ABŞ dolları 
Xam neft 152702,6 
Dizel yanacağı 71511,0 
Mazut 33277,8 
Digər 1351,3 
Cəmi: 258842,7 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsi 

 

 
2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan 

Respublikasının Almaniya Federativ Respublikası ilə ümumi 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 490,7 milyon ABŞ dolları, o 
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cümlədən idxalın həcmi 471 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi 
isə 19,7 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində 
xarici ticarət saldosu mənfi 451,2 milyon ABŞ dolları 
olmuşdur. 

2006-cı ilin yanvar-dekabr ayları ilə müqayisədə 
Almaniya Federativ Respublikası ilə ümumi ticarət dövriyyəsi 
18,9 faiz, o cümlədən idxal 16,7 faiz, ixrac isə 119,1 faiz 
artmışdır. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində idxalın 29,1 
faizini quru nəqliyyat vasitələri və onların hissələri; 22,5 faizini 
avadanlıq və mexaniki qurğular və onların hissələri; 17,8 
faizini tütün; 10,2 faizini elektrik maşınlar və avadanlıqlar, 
aparatura, onların hissələri; 7,4 faizini optik, fotoqrafik, ölçü, 
nəzarət, tibbi alətlər və aparatlar; 2,3 faizini qara metallar və 
onlardan məmulatlar; 10,8 faizini isə digər məhsullar təşkil 
etmişdir. Aşağıdakı cədvəldə Almaniyadan Azərbaycana idxal 
olunan məhsulların adları və miqdarı verilmişdir.  

 
İdxal (2007) 

Malların adları min ABŞ dolları 
Quru nəqliyyat vasitələri və onların 
hissələri 136900,1 
Avadanlıq və mexaniki qurğular və 
onların hissələri 105885,1 
Tütün 83707,9 
Elektrik maşınlar və avadanlıqlar, 
aparatura, onların hissələri 48039,7 
Optik, fotoqrafik, ölçü, nəzarət, tibbi 
alətlər və aparatlar 34652,7 
Qara metallar və onlardan məmulatlar 10802,2 
Digər 51005,4 
Cəmi: 470993,0 
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 
 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində ixracın 66,1 
faizini qabığı təmizlənmiş meşə fındığı; 13,8 faizini qoz-fındıq 
və bitkilərin emalı məhsulları; 7,0 faizini optik daşıyıcılar; 13,0 
faizini isə digər məhsullar təşkil etmişdir. Aşağıdakı cədvəldə 
bu məhsulların adları və miqdarı verilmişdir: 

 
İxrac (2007) 

Malların adları min ABŞ dolları 
Qabığı təmizlənmiş meşə fındığı 13046,1 
Qoz-fındıq və bitkilərin emalı məhsulları 2731,7 
Optik daşıyıcılar 1387,8 
Digər 2565,6 
Cəmi: 19731,2 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 
2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Birləşmiş 

Krallığın Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət 
dövriyyəsindəki payı 3,5 faiz, o cümlədən idxalda 7,2 faiz, 
ixracda isə 0,1 faiz təşkil etmişdir. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan 
Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 
Krallığı ilə ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 413,9 milyon 
ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 410,9 milyon ABŞ 
dolları, ixracın həcmi isə 3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
Bu dövr ərzində xarici ticarət saldosu mənfi 407,8 milyon ABŞ 
dolları olmuşdur. 

Göstərilən dövrdə (2007) idxalın 50,3 faizini avadanlıq 
və mexaniki qurğular, onların hissələri; 22,6 faizini azqiymətli 
metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; 8,1 faizini elektrik 
maşınları və avadanlıqları, aparatura və onların hissələri; 4,9 
faizini kimya sənayesi məhsulları; 4,9 faizini optik, fotoqrafik, 
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ölçü, nəzarət, tibb alətləri və aparatları; 3,0 faizini plastik 
kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlar; 6,1 
faizini isə digər məhsullar təşkil etmişdir. Aşağıdakı cədvəldə 
Böyük Britaniyadan Azərbaycana idxal olunmuş məhsulların 
siyahısı və miqdarı verilmişdir: 

 
İdxal (2007) 

Malların adları min ABŞ dolları 
Avadanlıq və mexaniki qurğular, onların 
hissələri 206601,5 
Azqiymətli metallar və onlardan 
hazırlanan məmulatlar 92748,5 
Elektrik maşınları və avadanlıqları, 
aparatura və onların hissələri 33332,0 
Kimya sənayesi məhsulları 20326,9 
Optik, fotoqrafik, ölçü, nəzarət, tibb 
alətləri və aparatları  20261,7 
Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, onlardan 
hazırlanan məmulatlar 12462,8 
Digər 25172,7 
Cəmi: 410906,1 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 
Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyaya 

ixracınının 2007-ci ildə 48,5 faizini qara metallardan 
məmulatlar; 29,0 faizini elektrik maşınları və avadanlıqları, 
aparatura və onların hissələri; 10,3 faizini avadanlıq və 
mexaniki qurğular, onların hissələri; 4,2 faizini toxuculuq 
materialları və məmulatları; 8,1 faizini isə digər məhsullar 
təşkil etmişdir. Aşağıdakı cədvəldə Azərbycan 
Respublikasından Böyük Britaniyaya ixrac olunan məhsulların 
siyahısı və miqdarı verilmişdir: 
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İxrac (2007) 

Malların adları min ABŞ dolları 
Qara metallardan məmulatlar 1494,4 
Elektrik maşınları və avadanlıqları, 
aparatura və onların hissələri 894,0 
Avadanlıq və mexaniki qurğular, onların 
hissələri 316,7 
Toxuculuq materialları və məmulatları 128,3 
Digər 250,0 
Cəmi: 3083,4 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 
2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində İtaliya 

Respublikasının Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət 
dövriyyəsindəki payı 9,2 faiz, o cümlədən idxalda 2,47 faiz, 
ixracda isə 15,5 faiz təşkil etmişdir. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan 
Respublikasının İtaliya Respublikası ilə ümumi ticarət 
dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 82 milyon ABŞ dolları, o 
cümlədən idxalın həcmi 141 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi 
isə 941 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində 
xarici ticarət saldosu müsbət 800 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 

2006-cı ilin yanvar-dekabr ayları ilə müqayisədə İtaliya 
Respublikası ilə ümumi ticarət dövriyyəsi 63,6 faiz, o cümlədən 
ixrac 66,9 faiz azalmış, idxal isə 13 faiz artmışdır. 

2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində idxalın 52 
faizini maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki avadanlıqlar, 
aparatura, 23,9 faizini az qiymətli metallar və onlardan 
hazırlanan məmulatlar, 24,1 faizini isə digər məhsullar təşkil 
etmişdir. 

Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın İtaliyadan idxal 
etdiyi məhsulların siyahısı və miqdarı verilmişdir: 
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İdxal (2007) 

Malların adları min ABŞ dolları 
Maşınlar, mexanizmlər, elektrotexniki 
avadanlıqlar, aparatura 73184,7 
Az qiymətli metallar və onlardan 
hazırlanan məmulatlar 33653,5 
Digər 33994,7 
Cəmi: 140832,8 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

 
2007-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində ixracın 98,4 

faizini mineral yanacaqlar, neft və neft emalı məhsulları, 1,2 
faizini qabığı təmizlənmiş meşə fındığı, 1,6 faizini isə digər 
məhsullar təşkil etmişdir. 

Aşağıdakı cədvəl Azərbaycanın İtaliya Respublikasına 
ixrac etdiyi məhsulların siyahısı və miqdarı verilmişdir: 

İxrac (2007) 

Malların adları 
min ABŞ 
dolları 

Mineral yanacaq, neft və neft emalı 
məhsulları 

925812,1 

Qabığı təmizlənmiş meşə fındığı 11228,4 
Digər 15116,4 
Cəmi: 940928,5 
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Statistika Komitəsi 

 
 Azərbaycanın inkişaf etmiş Avropa ölkələri – Fransa, 
Almaniya Federativ Respublikası, Böyük Britaniya və İtaliya 
ilə olan xarici ticarət əlaqələrində ölkəmizə idxal olunan 
məhsulların əksəriyyəti istehsal xarakterli məhsullardır. 
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Ümumiyyətlə, müasirt bazar iqtisadiyyatının əsaslarının 
möhkəmləndirilməsi üçün istehsal – xüsusilə sənaye tipli 
müəssisələrin yaradılmasına üstünlük verilməsi vacib şərtdir. 
Azərbaycanın ağır maşənqayırma sənayesi yoxdur. Ona görə də 
hələ yüngül sənaye sahələrinin yaradılması və dağılmış sənaye 
sahələrinin bərpa edilməsi üçün biz istehsal vasitələri – maşın 
və avadanlıqları inkişaf etməkdə olan ölkələrdən  idxal edirik. 
Burada iki cəhətə fikir verilməlidi: birincisi, xaricdən idxal 
olunan istehsal vasitələrinin – maşın və avadanlıqların nə 
dərəcədə sivil texnologiya olmasına xüsusi diqqət 
yetirilməlidir. Çünki müasir elmi-texniki tərəqqinin sürətlə 
inkişafı şəraitində əsas istehsal vasitələrinin mənəvi köhnəlməsi 
fiziki köhnəlmədən daha sürətli gedir. Bu baxımdan ixrac edən 
ölkə mümkün qədər özündə mənəvi köhnəlməyə məruz 
qalmaqda olan maşın və avadanlıqları sivil texnologiya kimi 
inkişaf etməkdə olan ölkələrə (eyni zamanda Azərbaycana) 
ixrac etməyə can atır. Bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

İkinci cəhət ondan ibarətdir ki, adi gözlə nəzər saldıqda 
belə müəyyən etmək olar ki, bizim istehlak malları bazarı 
istehsal vasitələri bazarından zəngindir. İstehlak malları 
içərisində elə məhsullar var ki, onlar o qədər də yaşayış üçün 
zəruri deyildir. Ona görə də bu növ məhsulların əvəzində 
istehsal xarakterli vasitələrin idxalına daha çox yer verilməlidir. 
Əlbəttə, əhalinin ərzaq məhsullarına tələbatın tam ödənilməsi 
vacib şərtdir. Müasir iqtisadi ədəbiyyatda belə bir fikir 
formalaşmışdır ki, hazırki qlobal inkişaf şəraitində bu və ya 
digər ölkənin ağır maşınqayırma sənayesinin (istehsal vasitələri 
istehsal edən sahənin) yaradılmasına xüsusi kapital 
qoyuluşunun həyata keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Çünki 
inkişaf etmiş ölkələrdən bu alət və vasitələri asanlıqla idxal 
etməklə həmin sahəni yaratmaq mümkündür. Bu fikir bəlkə də 
inkişaf etmiş Avropa ölkələri – xüsusilə Avropa birliyi ölkələri 
üçün qəbul olunandır. Çünki onlar arasında iqtisadi əlaqələr o 
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dərəcədə ir-birinə sirayət etmişdir ki, burada istənilən ölkə heç 
bir maneəyə rast gəlmədən həmin məsələni həll edə bilər. 

Lakin Azərbaycan iqtisadiyyatına gəldikdə, bu məsələ 
xeyli dərəcədə mürəkkəbləşdir. Azərbaycan siyasi cəhətdən 15 
ildir ki, müstəqildir. Lakin onun iqtisadi cəhətdə müstəqil 
olması üçün bütün istehsal sahələrinin mütənasib inkişaf etməsi 
zəruridir. Neft sənayesi ilə yanaşı regionlar da inkişaf edərək 
onun səviyyəsinə çatmalıdır. Regionların özlərində iqtisadi 
inkişaf baxımından qeyri-bərabərlik mövcuddur. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikasının geostrateji 
mövqeyi elədir ki, o, Avropa ilə asiya arasında bir körpü rolunu 
oynayır. Ona görə də Azərbaycan Rusiyanın, iranın, 
ermənistanın daim gözü altındadır. Eyni zamanda Azərbaycan 
özünün xammal ehtiyatı baxımından dünyanın nadir 
ölkələrindəndir. MDB ölkələri içərisində istehsal potensialına 
görə özünü tam təmin edə bilən ölkələr Rusiya Federasiyası ilə 
Azərbaycan Respublikasıdır. 

Bütün bu cəhətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının 
öz milli ağır maşınqayırma sənayesi olmalıdır. Düzdür, ağır 
maşınqayırma sənayesi külli miqdarda kapital qoyuluşu tələb 
edir. Bizim hal-hazırda buna maliyyə vəsaiti ayırmaq 
imkanımız yoxdur. Lakin hazırda yaratdığımız yüngül sənaye 
sahələri də yüksək, sivil texnologiya  əsasında fəaliyyət 
göstərməlidir ki, bu sahələrdən gələn gəlir və eyni zamanda 
xarici ölkələrin məqsədyönlü kapital qoyuluşu sayəsində ağır 
maşınqayırma sənayesi yaratmaq olar. Ancaq onda biz deyə 
bilərik ki, Azərbaycan Respublikası həm siyasi, həm də iqtisadi 
cəhətdən müstəqildir. Azərbaycanda infrastruktur sahələrin 
yaradılmasına hər il xüsusi fikir verilir, büdcədən xeyli vəsait 
ayrılır. Bu halda da istehsal infrastukturlarına xüsusi fikir 
verilməlidir. Bir sözlə, çox gecikmədən Azərbaycan istehsal 
vasitələri idxal edən ölkədən istehsal vasitələri ixrac edən 
ölkəyə çevrilməlidir. Onda dünya ölkələri bizimlə daha çox 
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hesablaşacaqlar. Bu həm də bazar iqtisadiyyatının maddi-
texniki əsasının tam yaraılması üçün əsaslı zəmin olacaqdır 
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Резюме. 
 

В работе рассматриваются экономические 
взаимоотношения Азербайджана с развитыми странами – 
Францией, Германией, Англией и Италией. В рамках этих 
взаимоотношений особое внимание уделяется проблемам 
международной торговли, а также воздействию экспорта и 
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импорта на социально-экономическое развитие 
Азербайджана. 

 
 
“ ЯСРИН МЦГАВИЛЯСИ” ЧЯРЧИВЯСИНДЯ 

АЗЯРБАЙЪАН НЕФТ СЯНАЙЕСИНДЯ ЯЛДЯ 
ОЛУНМУШ НАИЛИЙЙЯТЛЯР 

                                                            М.А.Щцсейнов - АМИ-
нин Аьъябяди филалынын досенти, 

                                                             Й.А. Сямядов - АМИ-
нин Аьъябяди филалынын баш мцяллими 

 
 “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində neft-qaz hasilatı 
sahəsinin inkişafı ilə bərabər neft məhsullarının daşınması 
sahəsinin də inkişafı mühüm təsərrüfat vəzifəsi kimi irəli 
sürülmüşdür. 
            Bizə məlumdur ki, hələ “Əsrin müqaviləsi” 
imzalanandan sonra hasil olunacaq milyonlarla ton xam nefti 
Qərb bazarlarına çıxaracaq ixrac boru kəmərlərinin hansı 
ölkələrin ərazisindən keçəcəyi uzun müddət mübahisəli 
mövzulardan biri olmuşdur.İlk gündən bununla əlaqədar 
müxtəlif t əklif v ə ideyalar irəli sürülmüş, bəzi dövlətlər 
tərəfindən bu istiqamətdə rəsmi Bakıya böyük təzyiqlər də 
göstərilmişdir.Lakin prezident H.Əliyevin siyasi iradəsi, 
prinsipial və qətiyyətli mövqeyi, habelə o zaman ARDNŞ-nin 
birinci vitse-prezidenti vəzifəsində çalışan cənab İlham 
Əliyevin danışıqlar prosesində nümayiş etdirdiyi diplomatik 
məharət, tərəfdaşları inandırmaq bacarığı sayəsində 
Azərbaycan neftinin nəqli marşrutları barədə optimal qərarlar 
qəbul edilmişdir.1996-cı ilin yanvar ayında Azərbaycan 
neftinin Bakı-Novorossiysk marşrutu ilə nəql edilməsi 
haqqında Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası 
arasında hökumətlərarası saziş imzalanmış, 1997-ci ilin oktyabr 
ayında həmin xətt istifadəyə verilmişdir.1997-ci ildə 
Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında neftin Qara 
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dənizə çıxarılması üçün Bakı-Tbilisi-Supsa marşrutu ilə nəqlini 
nəzərdə tutan saziş də imzalanmışdı.1999-cu il aprelin 17-də 
müstəqil respublikamızın tarixində daha bir əlamətdar hadisə 
yaşanmışdır-Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna 
prezidentlərinin iştirakı ilə uzunluğu 850 km, illik buraxılış 
qabiliyyəti isə 5 milyon ton olan Bakı-Supsa neft kəməri il ə 
bərabər Gürcüstanın Qara dəniz sahilindəki Supsa ixrac 
terminalı istismara verilmişdir. 
            Bununla belə həmin kəmərlər də Azərbaycanın getdikcə 
artan ehtiyaclarını tam ödəmək iqtidarında olmamışdır.”Əsrin 
müqaviləsi” çərçivəsində neft hasilatının tam çoxalması yeni 
əsas ixrac boru kəmərinin qısa bir zamanda inşasını da tarixi 
zərurətə çevirmişdir.Prezident H.Əliyev bununla bağlı müdrik, 
uzaqgörən qərarını hələ ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında 
vermiş və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ideyasını ilk dəfə 
olaraq gündəmə gətirmişdir.Azərbaycan xalqının mənafeyini 
daim uca tutan ulu öndərimiz H.Əliyev sonrakı mərhələdə də 
böyük diplomatik ustalıqla həmin kəmərin alternativsizliyini 
“Əsrin müqaviləsi”ndə iştirak edən şirkətlərə, habelə onların 
təminatçısı olan dövlətlərə qəbul etdirə bilmişdir.Bakı-Tbilisi-
Ceyhan neft kəmərinin inşası üzərində dayanan prezident 
H.Əliyevin strateji və siyasi baxımdan qətiyyətli, prinsipial 
mövqeyinin ən optimal qərar olduğunu hal-hazırda həyat özü 
də sübuta yetirdi. 
            1998-ci il oktyabrın 29-da prezident H.Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi ilə bağlı “Ankara 
bəyannaməsi” imzalamışlar.1999-cu ilin noyabr ayının 18-də 
ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısında “Xam neftin Azərbaycan 
Respublikası, Gürcüstan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti 
əraziləri il ə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri 
vasitəsilə nəql edilməsinə dair (1) razılaşma əldə 
olunmuşdur.Həmin razılaşmaya ABŞ və Qazaxstanın dövlət 
başçıları da imza atmaqla üzərilərinə müəyyən hüquqi və siyasi 
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təəhhüdlər götürmüşdülər.Bakı-Tbilisi-Ceyhanın reallaşması 
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından sonra Azərbaycan 
üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən mühüm hadisə olmuşdur. 
            2002-ci il sentyabr ayının 18-də Səngəçal terminalında 
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentlərinin iştirakı ilə 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəmərinin təməl qoyma 
mərasimi keçirildi.Bu tədbir ulu öndərimiz H.Əliyevin yeni 
neft strategiyasının əməli nəticəsi və 2003-cü ildən başlayaraq 
cənab İlham Əliyev tərəfindən o dövr əfsanəsinin reallığa 
çevrilməsində göstərdiyi fədakarlığının məntiqi nəticəsi 
oldu.Belə ki, respublikamızın dinamik iqtisadi inkişafına təkan 
verən yeni neft strategiyası 2003-cü ilin oktyabrından 
başlayaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən daha da inkişaf etdirildi. 
            Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 
2005-ci ildə ölkəmizin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrində mühüm 
rol oynayan transmilli layihələrin gerçəkləşdirilməsinə diqqəti 
daha da artırdı.Xüsusilə də H.Əliyevin əsasını qoyduğu yeni 
neft strategiyasının reallaşdırılması baxımından 2003-2008-ci 
ill ərdə kifayət qədər uğurlu nailiyyətlərə imza atıldı.2004-cü 
ilin fevralında Bakı-Tbilisi-Ceyhanın maliyyələşdirilməsi 
məsələsi tam həllini tapdı.2004-cü ilin fevral ayının 4-də 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 
iştirakı ilə “Gülüstan” sarayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas 
İxrac Boru Kəmərinin layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə 
əlaqədar sənədlərin imzalanması mərasimi  
keçirildi.Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hökumətlərinin, 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kreditorlar qrupunun nümayəndələri 
tərəfindən imzalanan maliyyələşmə paketi 78 müxtəlif t ərəfin 
17 mindən artıq imzası olan 208 maliyyə sənədini əhatə 
etdi.Ümumi dəyəri 3,6 milyard ABŞ dolları olan layihənin 
xərcinin təxminən 30%i səhmdarların vəsaiti hesabına, qalan 
70%i isə üçüncü tərəfdən maliyyələşmə formasında təmin 
olunması nəzərdə tutulurdu. Artıq göründüyü kimi, fevral 
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ayının 4-dən başlayaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 
inşasına start verildi və qısa bir müddət ərzində uğurlu nəticələr 
əldə olunmağa başlandı. Təsadüfi deyil ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
neft kəmərinin reallaşmasında yüksək diplomatik bacarığına və 
qlobal enerji layihələrinin maneəsiz gerçəkləşməsinə xidmət 
edən uğurlu siyasətinə görə, eyni zamanda digər çoxsaylı 
fəaliyyətinə görə Türkiyənin tanınmış nüfuzlu nəşirlərindən 
olan “Siyasət” jurnalının idarə heyəti Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevi “2004-cü ilin 
dövlət adamı” elan etmişdir. Göründüyü kimi, İlham Əliyevin 
yüksək diplomatik bacarığı nəticəsində vaxtılə prezident 
H.Əliyevin memarı olduğu Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 
reallığa çevrildi və müxtəlif mətbuat orqanları səhifələrində 
kəmərin açılış günü əldə olunan nailiyyətlərə aşağıdakı şəkildə 
yüksək qiymət verildi:”İyulun 13-də (2006-cı il 13 iyulda Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı oldu) Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
boru kəmərinin rəsmi açılışı H.Əliyevin neft strategiyasının 
təntənəsi, üç dəniz əfsanəsinin reallığa çevrildiyi gündür” (2). 
            Bütün bu uğurlar onu sübut edir ki, prezident İlham 
Əliyevin apardığı uğurlu-diplomatik siyasəti nəticəsində Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft kəməri reallığa çevrildi və bu təkcə 
Azərbaycanın deyil, bütövlükdə Avroatlantik məkanın enerji 
təhlükəsizliyində mühüm rol oynamaqla bərabər, həm də 
respublikamızın iqtisadi baxımdan güclü bir dövlətə 
çevrilməsində mühüm bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. 
            “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində neft sənayesinin 
inkişafını təmin edən onun maddi-texniki bazası sahəsinin də 
möhkəmləndirilməsi və daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri 
günün mühüm vəzifəsi kimi ön plana çıxarılmışdır.Prezident 
İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilk ill ərindən başlayaraq bu 
istiqamətdə də uğurlu nəticələr əldə edildi.Prezident İlham 
Əliyevin yüksək diplomatik bacarığı sayəsində Bakı-Tbilisi-
Ceyhan neft kəmərinin reallaşdırılması üçün mühüm amil olan 
onun maddi-texniki bazası yaradıldı.İlk növbədə Bakı-Tbilisi-
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Ceyhan neft kəməri layihəsinin reallaşdırılması üçün lazım olan 
2,95 milyard ABŞ dolları həcmində vəsaitin əldə edilməsinə 
nail olundu  və kəmərin çəkili şinə lazım olan boruların 
istehsalını “Sumitoma” (Yaponiya) şirkəti, digər texniki 
problemlərin həllini isə ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya, İtaliya, 
Finlandiya, Almaniya, Türkiyə, Çexiya və bir sıra başqa 
ölkələrin neft şirkətləri öz üzərilərinə götürdülər .Göründüyü 
kimi prezident İlham Əliyevin böyük diplomatik bacarığı 
sayəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkili şi üçün 
lazım olan maddi-texniki bazanın yaradılması bu kəmərlə bağlı 
ortaya çıxan əfsanənin gerçəkliyə çevrilməsində həlledici 
hüquqi nöqtə oldu. 
  Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətinin ilk ill ərindən 
başlayaraq Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin də texniki 
imkanları xeyli genişləndirildi və neft sənayesi məhsullarının 
daşınmasında mühüm yerlərdən birini tutan bu müəssisəyə 
Nijni-Novqorodda istehsal edilən iki ədəd 13 min ton tutumlu 
tankerlərin gətirilməsi üçün razılıq əldə edildi. 
 “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində Bakı Dərin Özüllər 
Zavodunun da maddi-texniki imkanları xeyli genişləndirildi və 
“Qərbi və Şərqi Azəri” yataqlarında layihə üzrə işlərin həyata 
keçirilməsi üçün olan platformaların bu zavodda tikilməsi 
qərara alındı. 
 “Şahdəniz” platformasını isə qazma avadanlıqları ilə 
təmin etmək üçün Norveçin Qrimsad şəhərindən Bakıya qazma 
avadanlığı və onunla əlaqədar beş partiya yükün yola 
salınmasına göstəriş verildi. ”Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 
“Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin işlənməsi 
üçün Niderlandın “Merkon” şirkəti il ə müqavilə  imzalandı, 
layihə dəyəri 11 milyon ABŞ dolları olan müqavilədə yatağın 
qazma avadanlıqları ilə təchizini də həmin şirkət öz üzərinə 
götürdü (3). Bu rəqəmlərdən aydın olur ki, İlham Əliyevin 
prezidentliyinin ilk illərindən başlayaraq “Əsrin müqaviləsi” 
çərçivəsində Azərbaycan neft sənayesinin ən mühüm 
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sahələrindən olan maddi-texniki sahənin də inkişafına böyük 
diqqət yetirildi, bunun nəticəsində neft sənayesinin müxtəlif 
sahələrində böyük nailiyyətlər, uğurlar və müvəffəqiyyətlər 
əldə olundu. 
 Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə “Əsrin 
müqaviləsi” çərçivəsində maddi-texniki bazanın 
möhkəmləndirilməsi sahəsində əldə olunan uğurları aşağıdakı 
rəqəmlərdən aydın görmək mümkündür:Məsələn, ARDNŞ-i 
üzrə tikinti işlərinə 2006-cı ildə 266,8 milyon manat sərf 
edildiyi halda, bu rəqəm 2007-ci ildə 703,4 milyon manat 
olmuşdur.”Neft-qaz tikinti tresti” də tikinti işlərinə 2006-cı ildə 
126,2 milyon manat vəsait sərf etdiyi halda, 2007-ci ildə bu 
rəqəm 436,7 milyon manata çatdırılmışdır.2007-ci ildə 
magistral qaz kəmərlərinin inşasında da yüksək nəticələr əldə 
edilmişdir.2008-ci ildə isə rekord miqyasda 262 km 
uzunluğunda yeni xətlərin çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur (4). 
 Beləlikl ə, гейд етмяк олар ки, prezident İlham Əliyevin 
hakimiyyəti dövründə “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində 
sənayenin ən mühüm sahələrindən olan neft məhsullarının 
daşınması və maddi texniki təchizatı sahələrində həyata 
keçirilən nəhəng təsərrüfat işləri Azərbaycan neft sənayesinin 
dinamik xətlə inkişafını təmin etmiş və gələcəkdə daha böyük 
nailiyyətlərin əldə olunmasında həlledici rol oynamışdır.  
                                                

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 
1. “Azərbaycan” qəzeti, 5may 2006-cı il. 
2.“Azərbaycan” qəzeti, 13 iyul 2006-cı il. 
3. “Azərbaycan” qəzeti, 16 oktyabr 2004-cü il. 
4. “Azərbaycan” qəzeti, 12 yanvar 2008-ci il. 
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Dos. İ. Ə. Eyyubov 
 
 Görkəmli ədib, ictimai-siyasi xadim, mütəfəkkir 
Əlimərdan bəy Topçubaşov 1862-ci ilin may ayının 4-də 
Tiflisdə anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarından atasını itirən 
Əlimərdan bəy 1885-ci ildə Tiflis gimnaziyasında orta təhsilini 
başa vurmuşdur. O, 1885-ci ildə Peterburq Universitetinin 
hüquq fakültəsinə daxil olmuş, 1889-cu ildə oranı bitirmişdir. 
1994-cü ildə Bakıya gəlmiş bir müddət Bakıda hüquq-mühafizə 
orqanlarında vəkil kimi i şləmişdir. O, 1894-cü ildə Həsən bəy 
Zərdabinin qızı Pəri xanımla ailə qurmuşdur. 
 Böyük istedada malik olan Əlimərdan bəy öz ana 
dilindən başqa rus, fransız, fars, ingilis, gürcü dillərini də 
mükəmməl öyrənmişdir. Bakıda deyil bütün Rusiyada yaşayan 
müsəlmanlar arasında nüfuz qazanan Topçubaşov təkcə 
Azərbaycan xalqının  deyil, bütün Rusiya müsəlmanlarının 
milli-azadlıq hərəkatı tarixinə daxil olmuşdur.  
 1890-cı illərdə maarifpərvər Hacı Zeynalabdın Tağıyev 
Bakıda yerləşən “Kaspi” qəzeti redaksiyasını və onun 
mətbəsini pulla satın alır. 1998-ci ildə mətbəni yeni binaya 
köçütdürür. Tağıyev o dövrün ziyalıları içərisindən xoşu gələn 
Əlimərdan bəy Topçubaşovu seçərək “Kaspi” qəzetinin 
redaktorluğunu ona həvalə edir. Topçubaşov qısa bir müddət 
ərzində şəhər əhli tərəfindən tanınır. Ona hər yerdə Bakı 
ziyalılarından biri kimi hörmət edilir. Qısa bir müddətdən sonra 
Topçubaşov Bakı Dumasına deputat seçilir. Əlimərdan bəy 
Topçubaşov bir ziyalı kimi şəhər məktəblərinə yaxından 
köməklik göstərir.  
 Əlimərdan bəy Topçubaşovun “Kaspi” qəzetində M. F. 
Axundova həsr olunmuş “İlk Azərbaycan dramaturqu” adlı 
məqaləsi çap olunur. Onun ardınca Azərbaycan ədəbiyyatşünası 
Firudin bəy Köçərlinin “Az ərbaycan ədəbiyyatı” adlı kitabına 
yazdığı resenriyası və bu kimi Azərbaycan ədəbiyyatına aid 
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məqalələri dərc olunmuşdur. Bunalr oxucular tərəfindən 
maraqla qarşılanmışdır. 
 Əlimərdan bəy Topçubaşov bir müddət rus dilində nəşr 
olunan “Bakinski torqovı – promışlennek listok” qəzetinin də 
redaktoru olmuşdur.  
 Əlimərdan bəy Topçubaşov öz ictimai-siyasi görüşlərini 
genişləndirmək məqsədi ilə “Bakı qız gimnaziyasının”, Ticarət 
məktəbinin, rus-müsəlman qadın məktəbinin və digər şəhər 
məktəblərinin himayədarları şurasının üzvü kimi də fəaliyyət 
göstərmişdir. 
 XX əsrdə Çar Rusiyasının yeritdiyi müstəmləkəçilik və 
ayrı-seçkilik siyasəti Azərbaycan xalqına da böyük təsir 
göstərmişdir. Bu dövrdə müsəlman xalqlarının azadlıq 
mübarizəsinə hazırlığın tərkibində Topçubaşovun əvəzsiz 
xidməti olmuşdur. 
 1905-ci il birinci rus inqilabı dövründə avqustun 15-də 
Nijni-Novqoroddakı yarmarka zamanı Oka çayında “Qustav-
struve” gəmisində Ümumrusiya müsəlmanlarının birinci 
qurultayı açılmışdır. Qurultayada Qafqaz, Krım, Kazan, Ural, 
Türküstan və Sibirdən gəlmiş 150 nəfərə yaxın nümayəndə 
iştirak etmişdir. Qurultaya Əlimərdan bəy Topçubaşov 
rəhbərlik etmişdir. O, çıxışında demişdir ki, “Ey möminlər! Ey 
qardaşlarım, Mən bugün o qədər məmun oldum ki, bu 
məmnunluğum heç bir vaxt xatirimdən çıxarmaram. Bu günün 
bundan sonra ümumrusiya müsəlmanaları üçün bayram olacağı 
şübhəsizdir. Biz türk balaları, əslimiz bir, nəslimiz bir, dilimiz 
birdir. Qərbdən Şərqə qədər bizim atalarımızın mülki idi. 
Atalarımız o qədər qəhrəman millət olduqları halda, bu gün 
Qafqaz dağlarında, Krımın bağlarında, Kazanın göllərində və 
Orta Asiyanın ovalıqlarında atalarımızın mülki olan öz 
vətənimizdə, öz torpaqlarımızda, öz ehtiyaclarımızı bildirməyə 
imkanımız qalmadı”. 
 Qurultayada Əlimərdan bəyin hazırladığı 23 maddəlik 
nizamnamə və 79 maddəlik proqram layihələri üzrə 
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“Ümumrusiya müsəlman ittifaqı” – “İttifaqul-müsəlman” 
partiyasını təşkil etmək qərara alınır.  

1906-cı ilin yanvar ayında Rusiya müsəlmanlarının 2-ci 
qurultayı Peterburqda keçirilir. Orada da Əlimərdan bəy 
Topçubaşov iştirak edir. 1906-cı ildə yenidən 3-cü qurultay 
Nijni-Novqorod şəhərində keçirilir. Ə. Topçubaşov bu 
qurultayda bu dəfə də qurultayın sədri seçilir və qurultayı 
böyük həvəslə idarə edir. Burada “İttifaq” partiyasının 
nizamnaməsinə yenidən baxılır. Müsəlman uşaqlarının digər 
xalqların uşaqları ilə bərabər təhsil almaları barədə layihə 
hazırlanır. Eyni zamanda seçki hüququ haqqında, 
müsəlmanların sünnü-şiə məsələlərinə və s. proqramda yer 
ayrılır.  

Ə. Topçubaşov 1906-cı ildə Bakı Quberniyasından 
Peterburqda açılan I dövlət dumasına deputat seçilir. O, 
dumanın “Müsəlman fraksiyasını” yaradır. Bu fraksiyanın idarə 
heyətinə 7 nəfər üzvü seçilmişdir.  

Çar II Nikolay 22 iyunda Dövlət Dumasının buraxılması 
haqqında fərman verir. Buna etiraz olaraq 167 nəfər 
Fillandiyanın Viborq şəhərinə toplaşaraq məşhur “Viborq 
bəyənnaməsi”ni imzalayırlar. Bu bəyənnaməni imzalayanları o 
cümlədən Ə. Topçubaşovu da məhkəməyə verirlər. 
Məhkəmənin qərarı ilə onları 3 ay həbs edirlər. Eyni zamanda 
məhkəmə qərara alır ki, onlar hər hansı bir siyasi işlə məşğul 
ola bilməzlər. 

Əlimərdan bəyin “Kaspi” qəzetinin idarə etmək və 
mətbəə işlətmək haqları da əlindən alınmışdır. O, 1906-cı ildən 
1916-cı ilə kimi Qafqaziyada zemstvo işləri il ə məşğul olmuş 
bütün haqlardan məhrum olunduğuna baxmayaraq vəkillikl ə 
məşğul olmuşdur. O, Bakıda “Nicat” maarif cəmiyyətinin rəisi 
olmuş, “Səadət” məktəbinin fəxri müdiri sifətilə də məktəbi 
müdafiə etmişdir. O, gürcü şairi Seretellinin dəfn mərasimində 
söylədiyi nitqində demişdir ki, “Azərbaycanlıların və bütün 
Qafqaziya müsəlmanlarının simpatiyası – yaşa və başqasına 
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yaşamaq imkanı ver! Biz yaşamaq prinsipinə riayət edək, 
yaşamaq millətin tərəfindədir”. Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
fikirincə Azərbaycanlılarla gürcülər bir münasibətdə, bir 
ittifaqda olmalıdırlar. 

Əlimərdan bəy Topçubaşov sonrakı dövrlərdə yəni 
1916-cı ildə Tiflisdə, 1917-ci ildə Moskvada və həmin ildə 
Bakıda keçirilən müsəlmanların qurultaylarında da sədrlik 
etmişdir. Qurultaylarda o, irqi, milli, dini bərabərlikl ərin 
verilməsi, eyni zamanda müsəlmanlara da söz, mətbuat, 
yığıncaq, ittifaq tətil və s. kimi siyasi azadlıqların verilməsini 
elan etmişdir. 

Topçubaşov 1917-ci ilin sonuna qədər Bakıda 
Azərbaycan Milli Komitəsinə sədrlik edir. O, həmin ildə 
Gəncədən Rusiya müsəlmanları məclisinə nümayəndə seçilir. 
1917-ci ilin fevralından sonra o ömrünün axırına kimi heç bir 
siyasi partiyanın üzvü olmayacağını elan edir. 

Məlum olduğu kimi 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti elan olunmuşdur. Yeni yaranmış 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin bütün dünyada tanınmasında 
Əlimərdan bəy Topçubaşovun böyük xidməti olmuşdur.  

1918-ci ilin iyulunda Gəncədə Fətəli xan Xoyskinin 
təşkil etdiyi hökümətdə xarici işlər naziri vəzifəsini tutur. 
Həmin ilin yayında Azərbaycan Cumhuriyyətinin fövqəladə 
elçisi və səlahiyyətli naziri kimi İstanbula yola düşür. Yolda 
müxtəlif səbəblərə görə ləngiyir. Sentyabr ayında İstanbula 
gəlir. Burada İngiltərənin, Rusiyanın, ABŞ-ın nümayəndələri 
ilə və digər nümayəndələrlə 36 rəsmi görüşlər keçirir. Bu 
görüşlər onun dərin biliyə, geniş dünyagörüşə, diplomatik 
yanaşmalar aparmaq səriştəliyinə, beynəlxalq hüquq və 
diplomatiya elmi ilə dərindən tanışlığına bir daha əyani 
sübutdur. 

1918-ci ildə Türkiyədə onun “Azərbaycanın təşəkkülü” 
adlı əsəri çap olunur. Elə həmin ilin dekabrın 7-də Bakıda 
keçirilən parlamentdə M. Ə. Rəsulzadənin təklifi il ə Əlimərdan 
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bəy Topçubaşov bir səslə parlamentin sədri seçilir. O, Bakıda 
olmadığı üçün onun işini birinci müavin seçilən Həsən bəy 
Ağayev icra edir. 

1918-ci il aprel ayının 22-də dəniz və dəmiryolu ilə 
Topçubaşov İstanbuldan Paris sülh konfransında iştirak etmək 
üçün Fransaya gedir. O, burada ABŞ-ın prezidenti V. Vilsonla, 
Fransa və İtaliyanın dövlət başçıları  və başqaları ilə görüşür. 

Topçubaşov Paris sülh konfransında vahid mövqedən 
gənc Azərbaycan Cümhuriyyətinin mənafeyi mövqeyindən 
çıxış edir. Azərbaycan həqiqətlərini konfrans iştirakçılarına 
çatdırır. Konfransda Azərbaycan və Gürcüstan hökümətlərinin 
müstəqilliyini de-fakto tanıdıqlarını elan eirlər. Bu Ə. 
Topçubaşovun böyük fəaliyyətinin nəticəsində olmuşdur. 
Əlimərdan bəy Topçubaşov rus qoşunlarının Azərbaycan  Xalq 
Cümhuriyyətinə qarşı apardığı qanlı hadisələri eşitmişdir, o, bu 
hadisələrdən qorxaraq Azərbaycana qayıtmışdır. O, Fransada 
qalmış, 1934-cü il noyabrın 5-də Parisin Sen-Deni rayonunda 
vəfat etmiş, st. Kloud qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur. 

Muasir dövrdə Azərbaycan nümayəndələri fransaya 
səfər edərkən dəfələrlə Topçubaşovun qəbrini ziyarət etmişlər. 
Bəlkə gələcəkdə Topçubaşovun qəbri Azərbaycana 
köçürüləcəkdir. Bu hər bir azərbaycanlının arzusudur. Bu gün 
uzaqda deyil. 

 
 

Кцтляви сийаси тядбирляр вя сийаси 
сосиаллашма 

 
             Досент Ц.А.Шяфийев 

 
Бяшяр тарихи бойу инсанлар сийаси иштиракчылыьа , сийаси 

гярар гябулу ихтийарына сащиб чыхмаьа  ябяди мейилли олмушлар. 
Сосиетал зяминли бу мейл ялбятдя щяр заман эерчякляшя 
билмямиш,тарихи мярщяляляр адлайараг мцасир эерчяк 
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емансипасийа талейини йашамагдадыр. Бу даща чох бяшяр сийаси 
шцурунун бойартымынын еля кейфиййят щалыдыр ки, инсанларын 
сийасит габлиййятляринин реализясиня онларын мянсуб олдуглары 
тарихи-сосиал статуслары ( ирги,ъинс, милли-дини ,  страт вя.с.) 
барйер йаратмыр,яксиня глобал бяшяри сифариш кими эцнцмцзцн 
реаллыьына чеврилмякдядир. Заман-заман идаряетмя системляри 
вя режмляринин (аристократийа, монархийа, республика, 
автаркийа вя.с.) явязлянмяси, нящайят, естафети демосун 
щакимиййятиня (демократийа) ютцрмяк зорунда галмышдыр. 
Сийаси фикир адамы Френсис Фукайаманын » тарихин сону» 
гянатини бюлцшмядийимиздян о фикирдяйик ки, деморатийа сон 
щядд дейил, идаряетмя формасы, сийаси гяраргябулунун  
оптимумлары иля баьлы бяшяри иътимаи ахтарышын давамы 
шцбщясиздир. 

Анъаг глобал мигйасда демократийанын щеч олмаса бир 
еталон нцмунясиня бяшяриййят щяля наил ола 
билмямишдир.Демократийаны ихраъ едян юлкялярдя  мювъуд 
олан демократийа халг щакимиййятинин тянтянясиндян даща чох 
метрапол мягсядя йюнялидир.Бу симада чыхыш едян 
демократийа иля коммунист, сосиалист демократийасы арасында 
тякъя шцар гощумлуьу (сосиализмин бцтцн юлкяляр бойу 
щцъуму - дцнйа демократийа системинин йарадылмасы) дейил, 
хиласкар орду мисийасынын идентиклийи, чаьрыша ъаваб вя онун 
институтлашмыш щалы вя.с. атрибутлар да охшар мащиййят кясб 
етмякдядир. Демократийа васитя кими мягсяд олан 
демократийа цчцн ъидди тящлцкя кими юз-юзцнцн 
гябиргазыйаны кими чыхыш едя биляр, неся ки,сосиализм юз ясл 
мащиййятини йашамадан васитя олараг тарихин музейиня атылды. 
Демократийа нормал сийаси сосиаллашмыш ъямиййятлярдя даща 
чох мцнбит инкишаф имканы газаныр. Сийаси сосиаллашма 
юмрцнц йашайан субйектин сийаси иштиракчылыьы демократик 
дяйярляря сащиб чыхма шансыны артырыр. Демократийа гядим 
идарячилик формасы кими юз тарихи тяърцби йолу иля инсанлыг 
тарихиня чох шей дейир.Илкин тяърцбя  кими Афина демократийасы 
(Перикл епохасы) беля бцтцн халгы, тябягяляри ящатя етмир ( 400 
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мин ящалидян анъаг 40 мини там щцгуглу вятяндаш иди) 
мцяййян мцддятдян сонра юз йерини охлократийайа вя сон 
нятиъядя кцтля тиранийасына ютцрдц.Инсанларын сийаси 
иштиракчылыьынын охлократийа кейфиййят щалында чыхыш етмяси 
аномал сийаси сосиаллашма тязащцрц олуб даща сярт режимлярин 
тятбигини зярури едир.  

Сийаси иштиракчылыьа фярд шцурлу вя автоном шякилдя 
гошуларса, бу щалда даща чох демократик дяйярлярин 
тянтянясиндян  данышмаг олар. Анъаг ъямиййятин сосиал 
характери дя бу бу ъаьрыша мейилли олмалыдыр. Яэяр сийаси 
иштиракчылыг етатизмин сайясиндя вя йа гейри сийаси уолларла 
эерчякляшярся бу заман ян йахшы щалда демократийа тоталитар 
мащиййят кясб едя биляр. 

Демократийа йолунда ня гядяр ган тюкцлся,ня гядяр 
мцряккяб ахыдылса да бу эцн дя демократик дяйярляр 
инандырма йолу иля дейил, мяъбуретмя методлары иля 
йайылмагдадыр.Бу ися онун мягсяддян чох васитя олдуьуна 
шящадят верир. 

Демократийанын ясас атрибутларындан бири кими 
мцхтялиф мараг , тяляблярин  тямин едилмясини, идаря едянлярин 
сечилмясини , инсанларын сийаси гяраргябулунда иштиракыны 
нязярдя тутан сийаси иштиракчылыьын тямин олунмасы чох юнямли 
мясялядир. Сийаси иштиракчылыг легал вя гейри-легал формасындан 
асылы олмайараг  сосиаллашма вя ресосиаллашма просесиня 
тясирсиз ютцшмцр. Кцтляви сийаси иштирак тякъя вятяндашларын 
електорал активлийини  юзцндя ещтива етмяйиб, щямчинин гейри-
конвенсионал  сийаси активлийини ящатя едир. БМТ Баш 
Асамблейасынын 10 декабр 1948-ъи ил тарихли топлантысында 
гябул олунмуш инсан щаглары иля баьлы декларасийанын 21-ъи 
маддясиндя илк дяфя олараг вятяндашларын сийасятдя вя дювлятин 
идаря олунмасында иштиракы мясяляси тясбит олунду. Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасында вятяндашларын сийаси 
иштиракчылыьы мясяляси  юз ифадясини 1-ъи фяслин 2-ъи маддяси , 3-
ъц фяслин 55, 56, 58-ъи маддяляриндя тапмышдыр.  
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Сечкиляр,референдум вя диэяр кцтляви сийаси тядбирляр 
вятяндашларын сийаси сосиаллашмасынын ясас амилляриндян биридир. 
Бу да там баша дцшцляндир.Беля ки,референдум,сеъкилер ве 
диэяр кцтляви сийаси аксийалар заманы апарылан сийаси-щцгуги 
марифляндирмя ишляри,визуал вя виртуал тясир васитяляри инсанларын 
сийаси сосиаллашмасына бирбаша тясир имканы газаныр. 
Сюзцэедян тядбирлярдя вя аксийаларда инсанларын 
мараглары,мянафеляриня тохунан шцарларын 
сяслянмяси,инсанларын сийаси иштиракчылыьа дявят олунмасы вя с. 
сийаси сосиаллашма цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир 
                                             ƏDƏBİYYAT 
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По окончании второй мировой войны страны Западной 
Европы находились в  состоянии физической и 
экономической разрухи, к которой добавился и страх перед 
господством СССР. Усилившийся  в военном и 
политическом отношении Советский  Союз рассматривался 
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как системная угроза стабильности  в Европе и, в целом, 
западной цивилизации. 

   СССР добился значительных территориальных 
приобретений в Европе по итогам второй мировой войны и 
настаивал на их признании в международно-правовом 
порядке. Проблема заключается в том, что большая часть 
этих территорий была получена СССР  в ходе реализации 
пакта Молотова – Риббентропа, иными словами как 
результат политики, которая была принципиально 
осуждена. Кроме того, Атлантическая Хартия 1941 года 
декларировала свободу самоопределения наций и отказ от 
территориальных приобретений. Настойчивость СССР 
восстановить границы российской империи вызывала в 
западных столицах  смешанные эмоции. Опыт  
антибольшевистского  “ санитарного кордона ” в 
Центральной Европе определил существенный интерес 
Москвы в установлении дружеских режимов по периметру 
СССР. Присутствие советских войск и оккупационный 
режим создавали для этого на редкость благоприятные 
условия. Москва действовала в этом вопросе очень 
аккуратно, создавая видимость демократического 
процесса. Цели и методы СССР в Центральной Европе 
вызывали противодействие на Западе. США и Англия 
выражали протест против односторонних действий СССР в 
Румынии, Болгарии, Польше. 

  В тоже время Советский Союз  пытался решить 
актуальный вопрос российской внешней политики - 
контроль над черноморскими проливами. Нежелание 
правительств США и Великобритании учесть “законные 
интересы” России привел к серии антизападных 
публичных выступлений в СССР в начале 1946 года. В 
феврале 1946 года поверенный в делах США в Москве 
Д.Кеннан в своем ответе на запрос Вашингтона, известном 
как “Длинная телеграмма” Кеннана, сформулировал 
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основные идеи сдерживания СССР. В марте 1946 года 
У.Черчилль, выступая в Фултоне, в своей знаменитой речи 
о “ железном занавесе’’ предупредил некоммунистическую 
часть населения земного шара об угрозе агрессии со 
стороны СССР. Так, опасность гитлеризма, по мнению 
лидеров США и Англии, сменила советская угроза. 
Официальная Москва расценивала эти высказывания как 
призыв к войне против Советского Союза. 

  Исследователи считают, что стороны смогли бы 
преодолеть растущие противоречия, если бы не 
критический период зимы 1946-1947 годов, когда 
существенно ухудшается экономическая ситуация в Европе 
и возникает необходимость определения Вашингтоном его 
европейской политики, после чего события начали 
развиваться  со стремительной быстротой. 

  Переход с лета 1947 года к прямой конфронтации 
между Западом и Востоком логично поставил проблему 
повышения гарантий безопасности на континенте. 
Формальную возможность для этого открывала статья 51 
Устава ООН, гарантирующая право на индивидуальную и 
коллективную самооборону. Первым таким опытом стал 
Договор о союзе и взаимопомощи, заключенный 
Великобританией и Францией в Дюнкерке 4 марта 1947 
года. 

  В марте 1947 года Вашингтон принял новый 
политический курс, известный как доктрина Трумена. В 
июне 1947 года госсекретарь США Д.Маршалл, выступая в 
Гарварде, выдвинул программу экономического 
восстановления Европы (план Маршалла). В соответствии 
с этим планом всем европейским странам (в том числе 
СССР) до 1951 года предлагалась экономическая помощь с 
условием, что европейские правительства возьмут на себя 
ответственность за осуществление программы и, 
объединившись, сами будут содействовать восстановлению 
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Европы. Напряженность в Европе продолжала нарастать, и 
западноевропейские демократии запросили США о 
гарантиях безопасности. В марте1948 года 
Великобритания, Франция и страны Бенилюкса подписали 
Брюссельский договор, предусматривающий 
экономическое, социальное и культурное сотрудничество, 
а также обязательство коллективной обороны. Оформление 
гарантий безопасности открывает дорогу практической 
реализации плана Маршалла и экономического 
сотрудничества между странами Запада. Президент Трумэн 
делает публичное заявление о готовности США защищать 
западную Европу, встает вопрос о возможной 
формализации этих гарантий. Однако участие США в 
военном альянсе с Европой требовало определенной 
законодательной подготовки. Соответствующий акт 
Сената, известный как резолюция Ванденберга, был принят 
11 июня 1948 года. 

  2 апреля 1948 Конгресс утверждает выделение 
средств, а 16 апреля подписывается Конвенция о 
европейском экономическом сотрудничестве между 
министрами иностранных дел 16 европейских стран и 
комендантами  западных оккупационных зон Германии. 

Весной 1948 в Лондоне собирается конференция 
шести держав (США, Англия, Франция и страны 
Бенилюкса) по объединению зон Германии, находящихся 
под западным контролем. Начинаются консультации о 
военных гарантиях Европе со стороны США и создании 
НАТО. В апреле Лондонская конференция возобновляет 
свою работу и к июню принимает основные решения по 
восстановлению экономики и государственности в 
западной части Германии. 18 июня проводится финансовая 
реформа в западных секторах Берлина. В октябре 1948 года 
получают одобрение планы по формированию 
Североатлантического пакта, а 4 апреля 1949 года, 
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несмотря на резкий протест СССР, 12 государств 
подписывают Вашингтонский договор о НАТО. 
Необходимо отметить, что Англия рассчитывала 
использовать этот военно-политический блок не только 
против сил общественного прогресса в Европе, но и для 
обеспечения своей руководящей роли в европейских делах. 
5 мая 1949 года десять государств подписывают в  Лондоне 
соглашение о создании Совета Европы. 8 мая принимается 
конституция ФРГ.  9 мая 1949 Советский Союз снимает  
блокаду Берлина как признание того, что попытка 
заставить Запад пересмотреть свою политику и учесть 
советские интересы, окончательно провалилась. 

  Теперь у США не оставалось другой альтернативы, 
как взять на себя обязательство обеспечить оборону 
Европы. При этом у существенной части экспертов и 
политиков было трезвое понимание приоритетов: военный 
альянс необходим,  но второстепенен к экономическим 
задачам восстановления Европы. 

  Европейские члены нового альянса в начале были 
сравнительно пассивными получателями помощи; хотя они 
и предоставляли 80 %  войск в Европе, но там не менее 
зависели от более существенного вклада США, без 
которого их собственный вклад никак не отвечал их 
основным потребностям и не снимал  их опасения. Хотя 
формально договор представлял собой соглашение о 
коллективной  безопасности, на деле это было нечто вроде 
прежних договоров о  протекторате, согласно которым 
крупная держава брала под своё крыло более слабые 
территории. Договор  учреждал постоянную организацию 
НАТО (организация Североатлантического договора) для 
политических дискуссий и  военного планирования и, 
некоторые её основатели, а впоследствии верные 
сторонники ожидали, что она перерастёт в нечто большее, 
чем простой военный альянс,  в некое дружеское 
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соглашение, сообщество или союз. Но ничего подобного не 
случилось по целому ряду причин:  

- Огромная разница в потенциалах Соединённых 
Штатов и любого другого участника договора; 

- Неспособность европейских стран – членов 
образовать политическое объединение под стать 
Соединённым Штатам; 

- Необъятность просторов Атлантического океана; 
 -Бесспорная приверженность США принципу 

суверенитета, который представлялся им чем–то 
старомодным, если дело касалось других; 

- Возрождение мощи Европы и её уверенности в себе 
и исчезновение угрозы со стороны СССР примерно к 
середине срока действия договора. 

Почти полвека НАТО был главным орудием 
холодной войны. Театром её действий была Западная 
Европа, Атлантика, а также Средиземноморье. 
Европейские члены организации предоставляли основную 
часть войск, американцы – основную часть техники и 
большую часть денег. Европейцы проявляли осторожность, 
избегая любых форм военного союза между собой, в 
котором можно было бы усмотреть подрыв евро-
американских связей. Кроме того, им было гораздо 
труднее, чем американцам, признать, что антисоветский 
альянс означает прекращение вражды с немцами и 
включение Западной Германии в их союз. Этот самый 
грандиозный в истории НАТО шаг, который вызвал 
некоторую растерянность в то время, когда советская 
угроза почти полностью исчезла, был ускорен событиями, 
происходившими за тысячи миль, в Азии – войной в Корее. 
Вспыхнувшая через год после подписания 
Североатлантического договора война потребовала от 
Соединённых штатов новых значительных ресурсов и 
вызвала опасения относительно возможности подобных 
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военных действий в Германии. Поэтому, Вашингтон 
стремился превратить своих союзников из пассивных 
протеже в младших партнёров и создать в самой Европе в 
противовес советским армиям контрсилу, отделённую от 
американской авиации дальнего действия, хотя и 
базировавшейся в Европе, но подчинявшейся 
исключительно американскому командованию даже после 
того, как было создано объединенное командование НАТО. 
Однако союзники оставались все еще слабыми.  Англия и 
Франция, чьи армии были связаны обязательствами в 
основном вне Европы, не могли быстро оказать 
существенной помощи, и поэтому их было легче заставить 
согласиться с экстренным решением США вновь 
вооружить немцев. Антисоветский альянс, появления 
которого опасалась Москва в период между двумя 
мировыми войнами, теперь оформился, и к концу 1950 года 
генерал Эйзенхауэр возвратился Европу как 
главнокомандующий силами нового огромного альянса. В 
том же году Греции и Турции было предложено 
сотрудничать с союзниками в защите Средиземноморья, 
хотя полноправными союзниками они стали лишь в начале 
1952 года: их сотрудничество помогло укрепить восточный 
фланг для защиты центрального сектора и создать угрозу 
для СССР с юга. В начале 1951 года стал действовать 
новый штаб (Штаб Верховного главнокомандующего 
Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе). 

Ослабление советской угрозы и опасений по поводу 
экономического краха, а также достижение главных целей 
НАТО и осуществление «плана Маршалла» придали 
европейцам новую уверенность, которая вылилась в 
желание вести свои дела самостоятельно. Поскольку 
американцы спасали Западную Европу от русского 
господства, новый настрой был антиамериканским, так как 
на присутствие именно американцев, а не русских, 
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натолкнулась волна национализма, который в 60-е годы 
ещё более обострился в результате возмущения и тревоги в 
связи с экономическим проникновением американцев – 
оборотной стороной американских инвестиций, 
позволивших американцам контролировать европейские 
предприятия и, таким образом, распоряжаться наймом и 
увольнением рабочей силы. 

Через год между странами – участниками НАТО 
возникли дискуссии по поводу возможного размещения на 
территории Европы баллистических ракет средней 
дальности, а также создания многонационального ядерного 
органа, а в 1960 году США предложили установить 300 
ракет «Поларис», которые находились бы под 
американским контролем. Эти дискуссии, хотя и 
безрезультатные, показали, что НАТО не сможет 
бесконечно опираться на американскую ядерную 
монополию. Либо сами европейцы создадут силы 
сдерживания, примерно эквивалентные американскому 
ядерному вкладу в альянс, тем самым, получив более 
равное партнёрство, либо следует найти пути создания 
американо-европейских ядерных сил. Первое решение – 
создание отдельных европейских сил – предполагало 
наличие европейского политического органа для контроля 
над ними, и хотя европейцы были бы рады иметь такие 
силы, они ничего не делали для создания центрального 
органа управления. Поэтому решение приходилось искать 
на путях американо-европейского сотрудничества, и 
возникли два направления мысли: доктрина 
«многонациональности» и доктрина «многосторонности». 
Сторонники «многонациональности» соглашались с 
суверенным национальным контролем и выступали лишь 
за передачу национальных сил в ведение командующего 
НАТО (с возможностью их отзыва), а также за расширение 
участия всех союзников в стратегическом планировании и 
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политических консультациях. Сторонники 
«многосторонности» разработали схему создания 
«смешанных» сил, в рамках которых ядерным оружием 
распоряжались бы подразделения с личным составом, 
набранным в различных государствах. В 1962 году 
американская администрация приняла концепцию 
«многосторонности»; вскоре после этого британское и 
французское правительства продемонстрировали свою 
неизменную приверженность идее 
«многонациональности»: Великобритания – в 
американском понимании, а Франция – без участия 
американцев. Однако, поскольку американцы надеялись, 
что «многосторонность» позволит ответить на вопрос 
относительно Германии, как предоставить немцам 
достаточную долю в ядерных операциях, не встревожив 
русских, они настаивали на ней, несмотря на возражения 
других своих главных союзников. В марте 1963 года они 
предложили создать многосторонние силы (МСС) в 
составе 25 надводных кораблей со смешанными 
экипажами, каждый из которых имел бы на борту по 
восемь ракет «Поларис», причём ¾ расходов должны были 
оплатить Соединённые штаты и Западная Германия. 
Причём немцы приветствовали эту схему как средство 
восстановления тесных отношений с Соединенными 
Штатами. 

Таким образом, Западу потребовалось чуть меньше 
двух лет (лето1947-весна 1949 годов) для того, чтобы 
организовать с одной стороны - экономическое 
сотрудничество на многосторонней основе, с другой - 
создать основы механизма коллективной обороны в 
Европе. Сотрудничество между союзниками 
антигитлеровской коалиции сменилось формированием в 
Европе двух враждебных коалиций. 
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                          Enerji təhlükəsizliyi amilinin  
                          Azərbaycan Respublikası  
                          milli təhlükəsizliyində rolu 
                                            Rzayev Anar Nəsir oğlu, magistrant 
 

“Təhlükəsizlik” termini ən vacib dəyərlərə qarşı 
yönəlmiş təhlükədən müdafiə kimi başa düşülə bilər. 
Müdafiənin təmin edilməsi bütövlükdə götürülmüş kompleks 
təhlükələrin xarakter və miqyası ilə müəyyənləşdirilir v ə buna 
görə də, "təhlükəsizlik" anlayışı bir-birindən ayrılmaz olan 
"təhlükələr-onlardan müdafiə" cütlüyünü birləşdirir. 
Təhlükəsizlik - mümkün zərərlərdən müdafiə olunma 
imkanları, ziyanlı təsirlərin qarşısının alınması, həmçinin 
kompensasiya olunması imkanlarının məcmusudur.2 

Milli t əhlükəsizlik sisteminin qurulması dövlət 
səyiyyəsində xeyli əhəmiyyətli məsələdir. Onun yaradılması 
işində dövlətin prioritet maraqları nəzərə alınır ki, onun 
vasitəsilə milli təhlükəsizliyin həyata keçirilməsində dövlət 
siyasətinin əsas istiqamətlərinin konturları cızılır və bu milli 
təhlükəsizlik sisteminin quruluşu və funksiya etməsinin 
metodoloji əsasını özündə saxlayır. Ancaq bu amillər heç də o 
demək deyil ki, bu sistem “mütləq doqma” xarakteri daşıyır və 
heç bir dəyişikliy ə məruz qalmır. Dövlətin daxili və xarici 
siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklikl ər yaşaması nəticəsində milli 
təhlükəsizlik konsepsiyasına bəzi korrektələr edilməsi 
müşahidə edilir. Qeyd etməyə dəyər ki, dövlət qapalı mexanizm 
deyildir və beynəlxalq səviyyədə, qlobal geosiyasi proseslərin 
dinamikliyi şəraitində müşahidə olunan hadisələr yeni 
problemləri özündə əks etdirərək, onların yeni tipli həllini də 
zəruri edir. 

                                                           

2 B.Q.Putilin “Milli və beynəlxalq təhlükəsizlik” 
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Bir sözlə, Milli T əhlükəsizlik konsepsiyası anlayışına 
tərif vermək istəsək, bunu “şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətin 
həyati əhəmiyyət daşıyan maraqlarının istiqamət, vasitə və 
üsulları barəsində müasir yanaşmalar sistemi” kimi etmək olar. 
Aydındır ki, tarixi hadisələr çoxluğu ilə müşahidə edilən 
hadisələrin xronologiyası Avropada daxili təhlükəsizliyi təmin 
edəcək aparatın mümkünlüyünü labüd etmişdir və bunun 
nəticəsində Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi 
qurum yaradılmışdır. Bu məsələnin üzərində çox qalmayaraq, 
qeyd etməliyəm ki, təəssüflər olsun, dünya tarixində müşahidə 
olunan son hadisələr mexanizmin özünü təsdiq etməsi yolunda 
bir sınaq olmuş və adıçəkilən qurum hələ də “imtahandan 
üzüağ çıxmağa müvəffəq olmamışdır“. Bu sözlərin təsdiqi 
kimi, ən azı Azərbaycana aidiyyatı olan münaqişəni yada 
salmaq kifayətdir. Hal-hazırda ATƏT tərəfindən köhnə 
institutların transformasiyası və yenilərinin bərqərar edilməsi 
yolu ilə keyfiyyətcə yeni səviyyədə təhlükəsizliyin təmin 
edilməsinə istiqamətlənmiş addımlar həyata keçirilir. Xüsusilə 
də, 1999-cu il Türkiyənin İstanbul şəhərində XXI əsin əvvəlləri 
üçün təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan Avropa 
Təhlükəsizlik Xartiyası qəbul edilmişdir. 

İnkşaf etmiş sənayeyə malik ölkələrin enerjiyə olan 
tələbatı da adekvatdır. Təbii ehtiyatlar cəhətdən çatışmazlıq 
keçirən Avropa hal-hazırda enerji mənbələri və onlara maneəsiz 
çıxış əldə etmək üzərində düşünür. Cənubda Əlcəzair və Liviya 
ilə bir neçə on ildir həyata keçirilən əməkdaşlıq bu günlər artıq 
yetərli deyildir. Avropa ölkələrinin təbii qaza olan ehtiyacının 
böyük əksəriyyəti Rusiya hesabına ödənilir. Bu sahədə “Mavi 
axın”, ”Cənub axını” kimi layihələrin perspektivi özünü tam 
tükətməmişdir. Rusiya əmtəənin birbaşa ünvana ötürülməsi 
üçün Trans Baltik dənizi layihəsini həyata keçirmək 
niyyətindədir. Ancaq məsələ bundadır ki, Avropa Rusiyanın 
tam təsiri altına düşməkdən çəkinir və bu da anlaşılandır. 2009-
cu ilin ilk günlərində Rusiya Federasiyası və Ukrayna arasında 
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yaşanan hadisələrin nəticəsində bəzi Avropa ölkələri böyük 
miqdarda gəlirdən məhrum oldular. Bütün bu hadisələr 1996-cı 
ildən ortaya atılan NABUCCO layihəsinə sanki yeni nəfəs 
verdi. Avropanın bu layihədən əldə edəcəyi başlıca gəlir ondan 
ibarətdir ki, o, Rusiya qazından asılılığını azaldacaq və daha 
ucuz başa gələn enerji mənbəyinə sahib olacaqdır.3 Siyasi 
arenada baş verən bu məsələlərdən vaxtında yararlanmaq 
əzmində olan Azərbaycan Avropanın enerjiyə olan tələbatında 
önəmli fiqura çevrilmək şansını itirmək istəmir. Bu da başa 
düşüləndir. Azərbaycan keçmiş nəhəng Sovet sisteminin 
qalıqlarından biri olaraq, müstəqilliyini t əzə qazanmış gənc 
respublikadır. Müstəqilliyinin ilk günlərindən (1991-1994) 
müharibə şəraitinə olması, iqtisadiyyatının yarı-dağınıq halı 
ölkəni olduqca zəifl ətmişdir. Bu şəraitdə təhlükəsizlik sistemini 
qurmaq ambisiyaları olduqca xəyali xarakterə malik olurdu. 
Neft amilinin perspektivi isə bu cəhətdən ölkəyə uğurlu 
gələcəyi təmin edə bilərdi. Vaxtında aparılan düzgün siyasət, 
1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” 
ölkənin qarşısında yeni imkanlar açdı. Bunun sayəsində Qərb 
kapitalının ölkəyə dəvət edilməsi ilə uzaq perspektivdə milli 
təhlükəsizliyin təminatında irəlil əyişə nail olundu. Bir tərəfdən 
artıq investorların kapitalını qoruma əzmi, digər tərəfdən 
ölkənin əldə etdiyi qazancın müstəqil siyasət yeritməsinə 
yardım etməsi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə yardımçı 
oldu. 

Bu cəhətdən, Azərbaycan Respublikasının xarici 
arenada apardığı balanslaşdırılmış siyasət, regionda 
Ermənistandan savayı digər bütün dövlətərlə, həmçinin Rusiya 
ilə, daha geniş siyasi səhnədə əsas qlobal siyasi güclərlə 
tərəfdaşlıq siyasətində irəlil əyişlərə nail ola bildi. Ölkənin 
ikinci prezidenti Ə.Əliyevin zamanında qonşularla korlanmış 
münasibətləri yeni səviyyəyə qaldıran H.Əliyev 

                                                           
3 “Financial Times” qəzeti 17.02.2009, №7 (16561) Kolin Robinson, Sürrey 
Universiteti professoru 
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isteblişmentinin bacarıqlı siyasəti gənc respublikanı o zamankı 
çətinlikl ərdən müvəffəqiyyətlə qorudu və milli təhlükəsizliyin 
təminatında o zaman yeganə perspektiv kimi görünən enerji 
sahəsinə arxalanmanın həyata keçirilməsi özünü doğrultdu. 
H.Əliyevin rəhbərliyi il ə Azərbaycan Respublikası qısa zaman 
arealında mümkün və mövcud çətinlikl əri dəf edərək, düzgün 
strateji inkişaf yolunu müəyyən edə bildi. Belə ki, Azərbaycan 
Xəzər-Qafqaz məkanında regional əməkdaşlıq üçün olduqca 
mühüm, bir çox hallarda isə həlledici dövlət olub, xüsusən 
enerji və nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsində əvəzsiz 
rol oynamaqdadır. Bu ümumi strategiyanın başlıca məqsədi 
dövlətin çiçəklənməsi, davamlı inkişafı və əhalinin rifahının 
təmin edilməsindən, eləcə də bütün regionda təhlükəsizlik və 
sabitliyin təmin olunmasına töhfə verməkdən ibarətdir.4 

Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi və hazırda 
qeyri-sabit olan region dostluq və əməkdaşlıq ruhlu regional və 
beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə inkişaf üçün səmərəli istifadə 
oluna biləcək geniş potensiala və imkanlara malikdir. 
Azərbaycan Respublikasının zəngin təbii ehtiyatları ölkənin 
çiçəklənməsi və milli rifahın təmin olunması üçün perspektivlər 
açır, onu beynəlxalq əhəmiyyətli enerji mənbəyi və beynəlxalq 
enerji təchizatı şəbəkəsinin mühüm tərkib hissəsinə çevirir. 
Azərbaycan Respublikasının və tərəfdaş ölkələrin 
iqtisadiyyatlarının inkişafına artıq töhfə verən beynəlxalq 
əhəmiyyətli nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin inkişaf 
etdirilməsi, neft və qaz boru kəmərlərinin inşası region 
ölkələrinin əməkdaşlığının bariz nümunəsidir. 

Ölkənin yerləşdiyi coğrafi şərait ona mühüm 
üstünlüklər verməklə yanaşı, eyni zamanda, onu bir sıra 
təhlükəsizlik problemləri il ə də üzləşdirir.Bununla bərabər qeyd 
edilməlidir ki, milli t əhlükəsizlik kimi məhfumun daimi 
olmayan enerji faktoruna tam arxalanması da heç də düzgün 
hesab edilə bilməz. Bu sahədə ölkədə həyata keçirilən 
                                                           
4 “Azərbaycan” qəzeti “Milli t əhlükəsizlik sisteminin banisi” Ziyafət Əsgərov 
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kompleks siyasətin tədbirlər planının varlığı, məsələn, güclü 
Silahlı Qüvvələrin bərqərar edilməsi, iqtisadiyyatda qeyri-neft 
sektorunun inkişafına təkan verilməsi, pul kapitalını insan 
kapitalına çevirmək uğrunda görülən tədbirlər təqdirəlayiqdir. 
Ölkəmizin imzaladığı neft müqavilələri hər bir mürəkkəb 
proses kimi, iki tərkib hissə olan qlobal və yerli səciyyələri 
özündə birləşdirir. Geosiyasət qlobal komponentin əsas 
hissəsini təşkil edir və Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrin 
şirkətləri məhz sabitliyə inanaraq müqaviləni imzalamağa razı 
olmuşdular. Avropa Birliyinin 2004-cü il Yanvar ayında 
yayımlanan Yaşıl Kitabına görə, Xəzər Bölgəsi AB üçün yaxşı 
bir fürsət kimi dəyərləndirilir. Çünki Xəzər Hövzəsi AB-nin 
Fars Körfəzi Bölgəsinə olan neft bağımlılığını azaltmağa, 
Rusiyaya olan qaz bağımlılığını əhəmiyyətli dərəcədə 
balanslaşdırmağa və Körfəz Bölgəsindəki qaz rezervlərinin də 
nəzarət altına alınmasına xidmət edə biləcəkdir.Riçard Skoloski 
də Xəzər Hövzəsindəki neft rezervlerinin Körfəz bölgəsindəki 
yanacaq istehsal həcmi üzərində yoğunlaşan təzyiqləri azalda 
biləcəyi və Körfəzdə ola biləcək petrol böhranları şəraitində  
alternativ qaynaq kimi istifadə olunacağını qeyd etmişdir. 
Amma bölgədə enerji qaynaqlarının inkişafı üzərindəki istisadi, 
siyasi coğrafi, maliyyə və texniki problemlər gələcəkdə Xəzər 
Hövzəsinin AB-yə neft və qaz ixracatını əngəlləyə biləcəkdir. 
AB-nin Enerji Sənədində (Green Paper) göstərildiyi kimi 
“Rusiya və Xəzər Dənizindəki enerji sahələri Avropa Birliyi 
üçün son dərəcə önəmlidir. AB-nin texniki məlumat 
sənədlərində Xəzər Dənizinin 25 milyard barel civarında petrol 
rezervinə sahib olduğu göstərilir. AB öz enerji və enerji  tranzit 
təhlükəsizliyini, parallel olaraq, səkkiz  keçmiş Sovet 
respublikalarının Avropa ilə əlaqəsini təmin etmək üçün 
Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Koridorunu (TRASECA) 
qurdu. Bu və alternativ tranzit qurumları neft və təbii qaz 
ehtiyatlarının “torpaq üstündə “ daşınması risklərini gündəmə 
gəlməsini təmin etdi. Çoxtərəfli enerji daşıma layihələrinin 
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maliyyələşdirilməsində də TRASECA-nın böyük rolu 
olmuşdur. 2001-dən etibarən TRASECA  39 texniki dəstək 
layihəsi və infrastruktur islahatları üçün 14 investisiya layihəsi 
maliyyələşdirmişdir. AB dəstəkli digər bir layihə olan 
İNOGATE (İnterstate OİL and GAS to Europe) –Avropaya 
Dövlətlərarası Neft və Təbii Qazın Nəqli –AB-nin TACIS 
çərçivəsində yer alan ölkələrin təsisat fondlarından 
yararlanmasını təmin etməkdədir. İNOGATE Xəzər Bölgəsi ilə 
Avropa arasında hidrokarbon ehtiyatlarının inkişafı üçün geniş 
sahəli bir ittifaq qurmuşdur. Hazırda Xəzər neft və qazının 
Avropa Enerji Bazarlarına daşınması üçün bir sıra neft və qaz 
kəməri layihəsi gündəmdədir.  Xəzərdən Qara Dənizə uzanan 
neft kəmərləri - Qazaxıstanın Tenqiz neft yatağından Qara 
Dənizin sahilindəki Novorossiyisk terminalına, digəri isə 
Azərbaycanın Çıraq neft yatağını Gürcüstanın Supsa 
terminalına bağlayan xətt, daha sonra neft tankerləri il ə 
Bolqarıstan və Ruminiyaya, yaxud birbaşa boğazlar vasitəsilə 
Aralıq dənizində İsrailin Hayfa terminalına və Avropa 
bazarlarına çatdırılacaqdır. Digər layihə Xəzər Hövzəsini 
Aralıq Dənizinə bağlayan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft 
kəməridir. BTC  boru xətti Dekabr 2005-dan etibarən tam 
istifadəyə verilib. BTC kəməri ildə 50 milyon ton Azərbaycan 
nefti nəql etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Beləcə, ABŞ və 
AB birgə, NATO çərçivəsində xəttin təhlükəsizliyini təmin 
etməsi, bununla bölgədə əsgəri nəzarət təşkil etməsi Rusiyanın 
bölgədəki hegemonluğunu zəifl ədəcək.  BTC neft kəməri nefti 
AB bazarlarına daşımaqla AB və ABŞ-ın enerji təhlükəsizliyini 
təmin edəcəkdir. Bununla yanaşı, BTC xəttinin yanında Bakı-
Tbilisi-Ərzurum  təbii qaz boru xətti (BTE) paralel olaraq təbii 
qazı Xəzərdən Avropaya daşıyacaqdır. Beləcə, AB özünün 
enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə çalışır. Mütəxəssislərin 
hesablamalarına görə, Şimal dənizinin ehtiyatları 2015-ci ilə 
qədər xeyli tükənəcək. ABŞ Enerji Nazirliyinin 
qiymətləndirmələrinə görə, növbəti iki-üç onillik ərzində 
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enerjinin dünya istehlakı 50%-dən çox artacaqdır. 2009-cu ildə 
Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiyanın baş naziri Mirek 
Topolanek Avropada yeni enerji təhlükəsizliyi sistemi 
yaratmağa çağırıb. Cənab Topolanek 120 günlük neft və qaz 
ehtiyatı yaradılmasının və enerji resurslarının alternativ ixrac 
marşrutlarının axtarılmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Onun 
sözlərinə görə, Rusiya və Ukrayna arasında münaqişə Avropa 
Birliyini Avropada enerji təhlükəsizliyinə böyük diqqət 
yetirməyə məcbur etməlidir. Baş nazir birliyi Xəzər qazını 
Türkiyə vasitəsilə Avropaya çıxarmaq imkanı verən qaz 
kəmərinin tikintisini «ali prioritetə» çevirməyi təklif edib. 
Göründüyü kimi, enerji təhlükəsizliyi məsələsi dünya 
dövlətlərinin gündəliyində duran ən əsas məsələ hesab olunur 
və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində öz üzərinə 
düşən öhdəlikl əri yerinə yetirməyə hazırdır. 

Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində rolu 
və onun töhfəsi də əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikası 
beynəlxalq sülhün və sabitliyin qorunub saxlanmasına yönəlmiş 
birgə tədbirlərdə iştirak etməklə, beynəlxalq və regional 
təhlükəsizliyə töhfə vermək üçün davamlı səylər göstərir. 

2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra 
terrorçuluqla mübarizə beynəlxalq gündəliyin ən vacib 
məsələlərindən birinə çevrilmişdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin 
terrorçuluğa qarşı mübarizəsini tam dəstəkləyən Azərbaycan 
Respublikası istənilən pərdə altında həyata keçirilən terror 
fəaliyyəti əleyhinə bir sıra mühüm addımlar atmışdır. 
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçu təşkilatlara qarşı 
mübarizəni dəstəkləmək məqsədi ilə öz hava məkanını və hava 
limanlarını açıq elan etmişdir. Azərbaycan Respublikası, 
həmçinin qlobal və regional səviyyədə terrorçuluğa qarşı 
mübarizə məqsədi ilə qəbul edilmiş bütün konvensiyaların 
iştirakçısıdır.  
Azərbaycan Respublikası ən həssas bölgələrdə vəziyyətin 
sabitləşməsinə çalışır. Azərbaycan sülhməramlıları Serbiyanın 
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Kosovo əyalətində və Əfqanıstanda NATO-nun başçılığı ilə 
həyata keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda, İraqda beynəlxalq 
koalisiyanın tərkibində təhlükəsizliyin təmin olunmasında 
iştirak edirlər.5 

Azərbaycan Respublikası üçün Avropa və Avroatlantik 
məkanının siyasi, təhlükəsizlik, iqtisadi və digər strukturlarına 
inteqrasiya strateji məqsəd güdür. Azərbaycan Respublikası 
Avroatlantik strukturları ilə tərəfdaşlığı bütövlükdə Avratlantik 
məkanında ümumi təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa və 
demokratiyaya dəstək verəcək vasitə kimi görür. Azərbaycan 
Respublikası Avropa və Avroatlantik məkanında qeyri-
sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında 
NATO ilə birgə işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi 
prinsipinə zidd coğrafi və siyasi ayrı-seçkilik olmadan 
Avropada və yerləşdiyi regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin 
qurulması yükünü bölüşmək əzmindədir. Azərbaycan 
Respublikası Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurası və NATO-nun 
“Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində NATO ilə 
mümkün olan tərəfdaşlıq vasitələrindən tam gücü ilə istifadə 
edir. Bu baxımdan Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planı 
NATO ilə əməkdaşlığın yaxın və orta perspektivdə daha da 
gücləndirilməsi yolunda mühüm bir vasitədir. Fərdi Tərəfdaşlıq 
üzrə Əməliyyat Planından Azərbaycan Respublikasının 
təhlükəsizlik sektorunun islahatlar yolu ilə NATO 
standartlarına yaxınlaşdırılması və siyasi dialoqun inkişaf 
etdirilməsi üçün bir mexanizm kimi bundan sonra da istifadə 
olunacaqdır. Avropa məkanına daha sıx inteqrasiyanın 
zəruriliyi mövqeyindən çıxış edən Azərbaycan Respublikası 
Avropa İttifaqı ilə çoxşaxəli qarşılıqlı əlaqələr yaratmışdır. 
Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə münasibətləri 
“MDB Ölk ələrinə Texniki Dəstək” (TACIS), “Avropa-Qafqaz-
Asiya Nəqliyyat Dəhlizi” (TRASECA) və digər proqramlar 
                                                           
5 Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası  4.1.3 
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çərçivəsində inkişaf etdirilir. Azərbaycan Respublikası ilə 
Avropa İttifaqı arasında 1999-cu ildən qüvvəyə minmiş 
Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq, demokratiyanın 
inkişafına kömək, eləcə də iqtisadi əməkdaşlıq və sərmayə 
qoyuluşu üçün əlverişli çərçivə yaradır. Azərbaycan 
Respublikasının 2004-cü ildə Avropa İttifaqının "Yeni 
Qonşuluq Siyasəti"nə daxil edilməsi və bu siyasət çərçivəsində 
2006-cı ildə qəbul edilmiş Azərbaycan-Avropa İttifaqı 
Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi siyasi dialoq və siyasi, 
iqtisadi və institusional islahatlar sahəsində əməkdaşlığı daha 
da inkişaf etdirərək keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid üçün 
zəmin yaradır. 

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında 
2006-cı ildə imzalanmış "Enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlıq 
haqqında" Anlaşma Memorandumu Avropa İttifaqının üzvü 
olan ölkələrin enerji mənbələri və nəqli yollarının 
çoxşaxəliliyinin t əmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasında 
enerji infrastrukturunun inkişafı və müasirləşdirilməsi, enerji 
resurslarından səmərəli istifadə olunması və tükənməz enerji 
mənbələrindən yararlanmasına öz töhfəsini verəcəkdir. 
Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə daha yaxından 
əməkdaşlıq etməsi Qafqazda sabitliyə töhfə verəcək və Avropa 
dəyərlərinin yayılmasına kömək edəcəkdir.6 

Bu sahədə, artıq dəfələrlə qeyd edildiyi kimi, 
Azərbaycan Avropa ölkələrinə enerji ehtiyyatlarının idxal 
edildiyi əhəmiyyətli əməkdaş statusuna sahib olmuşdur. Qeyd 
etməyə dəyər ki, 2007-ci ildən etibarən Azərbaycan qazı yunan 
bazarına daxil olmaqla, Avropa İttifaqına çıxış əldə etmişdir. 
Beləlikl ə, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq təhlükəsizlik 
siteminin həyata keçirilməsində enerji əhəmiyyətini saxlayan 
önəmli halqa rolunu oynamaqdadır. Buna isə, təkcə 
respublikanın yerləşdiyi olduqca əlverişli geosiyasi ərazi ilə 

                                                           
6 Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası  4.1.2 
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yanaşı, rəsmi Bakının ağıllı və düşünülmüş siyasəti şərait 
yaratmışdır. 

Demək lazımdır ki, Rusiya Federasiyası kimi nəhəng 
rəqib və qonşuya malik olan ölkə təkcə əlverişli coğrafi şəraiti 
ilə uğurlara nail ola blməzdi. 90-cı illərin ortalarından etibarən 
şimal qonşumuzdan gözlənilən təhdidlərin qarşısı ustalıqla 
alınmış və münasibətlərin pozulmasına nəinki yol 
verilməmişdir, əksinə rəsmi Moskva və Bakı arasında əlaqələr 
strateji partnyorluq səviyyəsinədək qalxmışdır. 

Bütün bunların nəticəsində, Azərbaycan 
Respublikasının həyata keçirdiyi stabil avropameylli siyasət 
beynəlxalq təhlükəszlik sistemində ölkəni mühüm tərəfdaş kimi 
görməyə imkan verir. 

Xəzər hövzəsinin Azərbaycan Respublikasına mənsub 
olan sektorunda yerləşən mövcud neft və qaz yataqlarının, 
habelə perspektivli strukturların işlənməsi, istismarı, müasir 
neft-qaz özüllərinin tikintisi və quraşdırılması, əsas neft və qaz 
ixrac boru kəmərlərinə, terminallarına olan təhdidlərin aşkar 
edilməsi, qiymətləndirilməsi və adekvat tədbirlərin görülməsi 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinin ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. 

H.Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac 
boru kəməri və Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri Xəzər dənizi 
ilə Qara dəniz və Aralıq dənizi arasında enerji nəqlinin, 
Xəzəryanı ölkələrin geostrateji və iqtisadi maraqlarını təmin 
edən mühüm obyektlərin təhlükəsizliyinin qorunması və 
bununla əlaqədar artan risklərin idarə olunması və azaldılması 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin ən vacib 
vəzifələrindəndir. H.Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas 
neft ixrac boru kəmərinin 2006-cı ildən istifadəyə verilməsi 
Azərbaycan neftini dünya bazarında mühüm amilə çevirmişdir. 
Azərbaycan neftini Türkiyənin Ceyhan limanına, qazını isə 
Türkiyənin Ərzurum qaz terminalına çıxaran kəmərlərin 
coğrafiyası müəyyən təhlükəsizlik riskləri yaradır. 
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Azərbaycan Respublikası enerji ehtiyatlarının istehsalı 
və nəqli il ə bağlı yaradılan və istismar olunan infrastrukturun 
təbii fəlakətlərə, texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrə və 
təxribatlara məruz qalma ehtimalına qarşı kompleks tədbirlər 
həyata keçirir. 
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 1991-ъи октйабр айынын 18-дя дювлят суверенлийинин 
бярпасындан сонра Азярбайъан республикасында демократик 
дювлят гуруъулуьу вя сярбяст базар мцнасибятляриня ясасланан 
мцстягил милли игтисадиййатын формалашдырылмасы просесиня 
башланылды.  
 Мцстягиллик дюврцндян бу эцня кими юлкядя мювъуд 
игтисади инкишафы ики ясас  мящряляйя айырмаг олар. Биринъиси, 
1991-1995-ъи илляри ящатя едян игтисади хаос вя йа тяняззцл 
дюврц. Икинъиси. 1996-ъы илдян башлайараг давам едян  
макроигтисади сабитлик вя динамик игтисади инкишаф дюврц. 
 Биринъи дюврдя Азярбайъан республикасынын 
гаршылыашдыьы мисли эюрцнмямиш сийаси (1991-1993-ъц иллярдя 
сийаси вязиййятин гейри-сабитлийи), щярби вязиййят, ишсизлик 
проблеми мювъуд олмушдур. Бу дюврдя кечмиш  мцттяфиг 
республикалар арасында онилликляр ярзиндя  формалашмыш 
гаршылыглы мцбадиля вя истещсал-кооперасийа ялагяляринин 
бирдян-биря  кяскин шякилдя  позулмасы нятиъясиндя истещсалын 
сявиййясинин хейли дяряъядя  ашаьы дцшмяси,, мцяссисялярин 
яксяриййятинин юз фяалиййятлярини йа мящдудулушдырмаq вя 
йахуд дайандырмаг мяъбуриййятиндя олмалары, ишчилярин 
кцтляви сурятдя ишдян азад едилмяси вя ящалинин эялирляринин ясас 
щисссясини тяшкил едян ямяк щаггы сявиййясинин реал ифадядя 
ашаьы дцшмяси, инфлйасийа просесинин сцрятлянмяси мювъуд 
олмушдур. 
 Щямин дюврдя Азярбайъан республикасында  игтисади 
ислащатлара гиймятлярин вя хариъи игтисади фяалиййятин 
либераллашдырылмасындан башланылмышдыр. Либераллашдырма 
просеси 1995-ъи иля кими юлкядя гиймятлярин кяскин сурятдя 
галхмасы иля мцшаийят олунмушдур. Беля ки. 1991-ъи илдя  
истещлак малларынын гиймяти 1990-ъы иля нисбятян 2,07 дяфя 
артдыьы щалда, нювбяти иллярдя бу артым бир нечя дяфя 
сцрятлянмишдир. 1992-ъи илдя истещлак гиймятляри 1991-ъи иля 
нисбятян 10,12 дяфя, 1993-ъц илдя 1992-ъи иля нисбятян 12,3 
дяфя, 1994-ъц илдя  1993-ъц иля нисбятян 17,65 дяфя артмышдыр. 
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 Бу дювр  ярзиндя щяйата кечирилян игтисади ислащатларын 
рясмиляшдирилмяси бахымындан диэяр бир истигамят кими 1993-ъц 
илдя тясдиг едилмиш «Азярбайъанда Сащибкарлыьын инкишафы 
(1993-1995)» адлы Дювлят Програмыны гейд етмяк олар. 1993-
ъц илдя юлкядя сащибкарлыг сектору истигамятиндя ъидди  
ислащатларын щяйата кечирилмяси, кичик  вя орта  сащибкарларын 
сайыны артырды вя онларын  хариъи игтисади фяалиййяти эенишлянди. 
 Гейд етмяк олар ки, игтисади инкишафын биринъи мярщяляси 
заманы ислащатларын  зяиф гайдада  апарылмасы нятиъясиндя 
бцтцн игтисади индикаторларда негатив мейлляр мцшащидя  
олунмушдур. Беля ки, 1991-ъи  илдя цмуми дахили мящсул 
(ЦДМ) 2,7 милйард манат олмуш, 1991-1995-ъи илляр ярзиндя 
юлкя игтисадиййатныда ЦДМ щяр ил 13-20 %-я гядяр азалмышдыр. 
Бунун нятиъяси олараг ящалинин щяйат  сявиййясинин 
цмумиляшдириъи эюстяриъиси олан ящалинин пул эялирляри  реал 
ифадядя 3,6 дяфя,  адамбашына пул эялирляри  орта щесабла 1,4 
дяфя ашаьы дцшмцшдцр. Истещсал сащяляринин сырадан чыхмасы 
нятиъясиндя ишсизлик сявиййяси хейли дяряъядя йцксялмишдир. Беля 
ки, 1991-1995-ъи илляр ярзиндя игтисади фяал ящали ичярисиндя 
мяшьуллуг сявиййясиндя кяскин азалма мцшащидя олунмушдур. 
 1991-ъи илдян башлайараг 4 ил ярзиндя ящалинин ямяк 
щаггы цзря ялдя етдийи  реал эялирлярин сявиййяси 8,2 дяфя 
азалмышдыр. Бц щал игтисади тяняззцлц сцрятляндирмиш вя бу 
дюврдя инфлйасийа юзцнцн ян йцксяк сявиййясиня-щипер 
инфлйасийа мярящялясиня гядям гоймушдур. (1994-ъц илдя 
инфлйасийа сявиййяси 1763,5 фаиз олмушдур). Беля ки, истещсалын 
кяскин шякилдя азалмасы, гейри-игтисади сабитлик, мцщарибя 
вязиййяти, базар елементляринин кортябии сурятдя фяалиййят 
эюстярмяси дювлят хяръляринин артмасы, ямяк щаггы 
сявиййясинин  бир нечя дяфя азалмасы, пул-кредит, бцдъя-верэи, 
сийасятиндя мювъуд олан нюгсанлар инфлйасийа сявиййясиня ъидди 
тясир эюстярди. 
 Цмумиййятля, игтисади тяняззцл дюврц адландырдыьымыз 
1991-1995-ъи иллярдя апарылмыш системсиз игтисади ислащатлар 
ашаьыдакы негатив щаллара сябяб олду:  1)  малиййя-банк 
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системи ифлиъ вязиййятя дцшдц; 2) бцдъя кясиринин ЦДМ-я 
нисбяти 1994-ъц илдя 13  фаизя чатды; 3) бцтцнлцкля бцдъя кясири 
Милли банк тяряфиндян малиййяляшдирилди ки, бу да пул кцтлясинин 
щяддиндян чох артмасына сябяб олду; 4) 1992-1994-ъц иллярдя 
пул емиссийасы ящалинин пул эялиринин 40-45 фаизини тяшкил етди; 5) 
1992-1994-ъц иллярдя кредит щяъминин цмуми дахили мящсула 
нисбяти 55-60 фаиз тяшкил етди;  6) 1994-ъц илдя Милли Банкын 
фаиз дяряъяляри 250 фаизя чатды;7) 1992-ъи илдя тядавцля 
бурахылмыш милли валйута-манат тезликля гиймятдян дцшмяйя 
башлады вя 1995-ъи илядяк онун мязянняси Русийа рублцня 
нисбятдя  9 дяфя, АБШ долларына нисбятдя ися 245 дяфя ашаьы 
дцшдц; 8) юлкядя инфлйасийа юзцнцн пул  сявиййясиня чатды; 9) 
1992-1994-ъц иллярдя хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 42 фаиз 
азалды; 10) 1994-ъц илядяк юлкя  игтисадиййатына бир манат да 
олсун беля хариъи сярмайя гойулмады; 11) бу дюврдя ящалинин 
реал пул эялирляри кяскин шякилдя азалды вя с. 
 1993-ъц илдян етибарян Азярбайъан республикасынын 
мярщум президенти, Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин 
узагэюрян сийасяти вя эярэин фяалиййяти нятиъясиндя 1995-ъи 
илдян башлайараг юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы вя дцнйа 
тясяррцфат системиня интеграсийасы сащясиндя чох бюйцк 
наилиййятляр ялдя олунмушдур. Ян бюйцк наилиййят ися ондан 
ибарятдир ки, бу дюврдя юлкямиздя апарылан мцстягил дювлят 
гуруъулуьу просесиндя игтисади ислащатларын вя игтисади 
инкишафын йени бир модели - Азярбайъан мцасир игтисади инкишаф 
модели ясасында ирялилямяйя башлады. 
 Щямчинин мцасир игтисади инкишаф моделинин 
реаллашмасында Цмуммилли лидеримиз Щ.Я.Ялийев тяряфиндян 
ясасы гойулан «Ясрин контракты» нефт  стратеэийасынын мцщцм 
ролу олмушдур. 1995-ъи илдян башлайараг Азярбайъанын  нефт 
секторуна хариъи ширкятляр тяряфиндян инвестисийа  гойулушу 
щяйата  кечирилмяйя башлады. 
 Мцстягил милли игтисадиййата малик олан Азярбайъан 
игтисади инкишафын  икинъи мярщялясиндя гейд едилян моделин 
эерчякляшмясинин рясми базасы кими бир чох ири мигйаслы 
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консепсийаларын вя стратежи дювлят програмларынын гябул 
олунмасына башланылды. «Азярбайъанда Кичик вя Орта 
Сащибкарлыьа Дювлят Йардымы Програмы (1997-2000-ъи илляр)», 
«Азярбайъан Республикасында Кичик вя Орта сащиьбкарлыьын 
инкигшафынын  Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)», 
«Азярбайъан Республикасында  машынгайырма сянайесинин 
инкишафынын Дювлят Прогпрамы  (2002-2006-ъы илляр)», 
«Азярбайъан Республикасында 2002-2005-ъи иллярдя туризмин  
инкишафына даир Дювлят Програмы»,  «Азярбайъан Республикасы 
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-
2008-ъи илляр)», «Азярбайъан Республикасынын мяшьуллуг 
стратеэийасы» вя с. 
 Давамлы вя динамик инкишаф  мянтигиня ясасланан бу 
моделин  стратежи истигамятляри ашаьыдакы кими сяъиййяляндирилир: 
1)  тянзимлянян сосиалйюнцмлц базар игтисадиййаты модели 
ясасында мцстягил милли игтисадиййатын формалашдырылмасы;  2) 
юлкядя  мювъуд тябии-игтисади вя ямяк потенсиалынын  фяал 
сурятдя тясяррцфат дювриййясиня ъялб олунмасы; 3) милли 
игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли шякилдя  
интеграсийасынын тямин олунмасы. 
 Мцстягил Азярбайъан игтисадиййатынын мцасир игтисади 
инкишаф модели ясасында давамлы сурятдя  ирялиляйишини 
характеризя едян эюстяриъиляри  беля характеризя етмяк 
олар.1996-ъы илдян башлайараг  Азярбайъанда инфлйасийанын 
сявиййяси 2-3%-дян йухары галхмамыш, юлкядя  макроигтисади 
сабитлийя наил олунмуш, 1997-ъи илдян башлайараг ися динамик 
игтисади инкишафы тямин етмяк мцмкцн олмушдур. Беля ки, 
1996-ъы илдя ЦДМ-ин артым сцряти 1,3%, 1997-ъи илдя 5,8 %, 
1998-2004-ъц иллярдя ися орта щесабла 10 %  тяшкил етмишдир. 
 Сон иллярдя Азярбайъанда  йохсуллуьун азалдылмасы, 
сосиал-игтисади рифащын йцксялдилмяси, реэионал вя сащяви 
инкишафын тямин едилмяси истигамятиндя щяйата  кечирилян 
игтисади ислащатларын  давамлы нятиъяси олараг юлкядя ящалинин 
щяйат сявиййяси илдян-иля йцксялир, игтисадиййатын реэионал  
истигамятляр цзря инкишафына  наил олунур. 
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 Мцасир игтисади инкишаф  мярящялясиндя  юлкянин гаршыйа 
гойдуьу ясас мягсяд мящсулун  рягабят габилиййятини 
артырмаг,  тябии-игтисади потенсиалдан  щяртяряфли истифадя 
етмяк, йохсуллуьун вя ишсизлийин азалмасына наил олмагдыр. 
 2003-ъц илдян башлайараг юлкя президенти И.Ялийев  
тяряфиндян апарылан ардыъыл вя сямяряли  макроигтисади сийасятин 
реаллашмасы нятиъясиндя сосиал-игтисади инкишаф эюстяриъиляринин 
артым сявиййясиня хейли дяряъядя наил олунмушдур. Юлкя 
игтисадиййатынын инкишафына инвестисийа гойулушу сон беш илдя 38 
милйард манат тяшкил етмишдир. 
 2008-ъи илдя ЦДМ-дя юзял секторун хцсуси чякиси 84,5 
фаиз, ил ярзиндя ЦДМ реал артымы 10,8 фаиз олмушдур. ЦДМ-ин 
адамбашына дцшян номинал щяъми 2003-ъц иля нисбятян 5 дяфя 
артараг 4440 манат  олмушдур.  

Сон беш ил ярзиндя орта ямяк щаггы 3,6 дяфя аратараг 
313 доллар, минимум ямяк щаггы ися 92 доллар тяшкил етмишдир. 
2008-ъи илдя  игтисади йцксялишин  ясас  базасы олан сянайе 
сащясиндя истещсал олунмуш мящсулун щяъми 28 милйард манат 
тяшкил етмякля ил ярзиндя 7 фаиз, сон беш илдя 2,5 дяфя артмышдыр.  
 2006-2007-ъи иллярдя Цмуми дахили мящсулун сащяляр 
цзря  структуруну вя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын, 
малиййя мянбяляри цзря бюлэцсцнц 1 вя 2-ъи  ъядвялдян 
эюрмяк олар: 

Цмум Дахили Мящсулун сащяляр цзря структуру (Милйон 
манат) 

                                                                                                             
Ъядвял 1 

 илляр Реал 
артым 
сцряти, 
фаизля 

 
2007 

 
2006 

Цмуми дахили мящсул 18739,6 14331,3 126,8 
Мящсулун истещсалы 13343,2 10053,4 133,7 

Ондан:    
      сянайе 11166,1 8238,5 139,2 
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      кянд тясяррцфаты, 
овчулуг вя мешячилик 

    934,1   780,8 104,4 

      тикинти 1243,0 1034,1 111,3 
Хидмятлярин истещсалы 3875,3 3294,6 111,2 

Ондан:    
     няглиййат   962,6   842,7 114,2 
     рабитя   325,5   267,7 121,6 
     топдан вя пяракяндя 
сатыш, автомобиллярин, 
мотосклетлярин, мяишят 
маллары вя шяхси 
яшйаларын тямири 

 
1041,4 

 
  796,5 

 
115,0 

     мещманхана вя 
ресторанлар 

156,9   104,8 129,7 

     сосиал вя гейри- 
формал хидмятляр 

1388,9  1282,9 103,1 

Мящсула халис верэиляр 1521,1   983,3 109,4 
Девллйатор   103,1   105,4  

 
 

2007-ъи илдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын малиййя  
мянбяляри цзря бюлэцсц 

 
                                                                                                            
Ъядвял 2 
 2007-ъи илин 

йанвар-
октйабр 

айларында, 
милйон 
манат 

Яввялки 
илин 

мцвафиг 
дюврцня 
нисбятян 

%-ля 

Цмуми 
щяъмдя 
хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

Ъями 5138,5 116,6 100 
 

О ъцмлядян    
Мцяссися вя 3886,5 101,6 64,0 
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тяшкилатларын юз 
вясаитляри 
Банк кредитляри 177,3 55,5 3,4 
Бцдъя вясаитляри 1238,5 2,1 д 24,1 
Бцдъядянкянар 
фондларын вясаитляри 

254,4 3,1 д 5,0 

Ящалинин шяхси 
вясаитляри 

162,7 100,8 3,2 

Диэяр вясаитляр 19,1 99,6 0,3 
  

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят програмына 
(2004-2008-ъи илляр) уйьун олараг реэионларын инкишафына 
йюнялдилян инвестисийаларын щяъми 6 милйард манат тяшкил 
етмишдир. Сон беш илдя  26 мин 641 йени мцяссися йарадылмыш вя 
буна уйьун олараг 766  мин  300  йени  иш йери ачылмыш вя 
бунун да 547 мин 600-ц  даимидир. 
 2008-ъи илдя 2003-ъц илля мцгайисядя ящалинин эялирляри 
3,5 дяфя, онун  адамбашына дцшян щяъми 3,3 дяфя артмышдыр. 
Юлкя президенти И.Ялийев тяряфиндян  сон иллярдя апарылан  
сямяряли вя ардыъыл макроигтисади сийасятин приоритет истигамяти 
гейри-нефт сектору  сащяляринин инкишафына йюнялдилмишдир вя бу 
истигамятдя стратежи мягсяд вя  нятиъяляр  мягсядйюнлц сурятдя 
щяйата кечирилир. 
 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА  (МРТ) 

Кафедра «Общая Экономика»  
                                                 доц., к.э. н. Шихализаде С.Э. 

В основе объединения национальных хозяйств в 
единое всемирное хозяйство лежит международное 
разделение труда (МРТ), представляющее собой 
специализацию отдельных стран на производстве 
определенных видов продукции, которой страны 
обмениваются между собой. 
Международное разделение труда -объективная основа 
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международного обмена товарами, услугами, знаниями, 
развития производственного, научно- технического, 
торгового и иного сотрудничества между всеми странами 
мира независимо от их экономической развитости и 
характера общественного строя. 
Суть МРТ заключается в снижении издержек 
производстваи максимальном удовлетворении 
потребностей потребителей. Именно МРТ является 
важнейшей материальной предпосылкой налаживания 
плодотворного экономического взаимодействия государств 
в масштабах всей планеты. МРТ-цементирующая основа 
мирового хозяйства, позволяющая ему прогрессировать в 
своем развитии, создавать предпосылки для более полного 
проявления общих 
(универсальных) экономических законов, которое дает 
основание говорить о существовании мирового хозяйства. 

 В многосторонней системе МРТ является 
неизбежным участие любого и каждого государства в 
мирохозяйственных связях, безотносительно к уровню их 
экономического развития. Сущность международного, 
равно как и общественного в целом, разделения труда 
проявляется в динамическом единстве двух процессов 
производства-его расчленения и объединения. Единый 
производственный процесс не может не расчленяться на 
относительно самостоятельные, обособленные друг от 
друга фазы, не концентрироваться по отдельным стадиям 
производства на определенной территории, в отдельных 
странах. Вместе с тем это одновременно и объединение 
обособившихся производств и территориально-
производственных комплексов, установление 
взаимодействия между странами, участвующими в системе 
МРТ. В обособлении (и специализации) различных видов 
трудовой деятельности, их взаимодополнении и 
взаимодействии - основное содержание разделения труда. 
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Иначе говоря, разделение труда есть одновременно способ 
соединения труда. Необходимость повышения 
производительности труда, обусловливающего 
экономический и социальный прогресс, движущая сила в 
развитии разделения труда, в том числе и международного. 
МРТ осуществляется в целях повышения эффективности 
производства, служит средством экономии затрат 
общественного труда, выступает средством 
рационализации общественных производительных сил. 

Международное разделение труда можно 
определить как важную ступень развития общественного 
территориального разделения труда между странами, 
которое опирается на экономически выгодную 
специализацию производства отдельных стран на тех или 
иных видах продукции и ведет к взаимному обмену 
результатами производства между ними в определенных 
количественных и качественных соотношениях. МРТ 
играет возрастающую роль в осуществлении процессов 
расширенного производства в странах мира, обеспечивает 
взаимосвязь этих процессов, формирует соответствующие 
международные пропорции в отраслевом и 
территориально-страновом аспектах. МРТ, как и 
разделение труда вообще, не существует без обмена, 
который занимает особое место в интернационализации 
общественного производства.  

Основным побудительным мотивом МРТ для всех 
стран мира, независимо от их социальных и экономических 
различий, является их стремление к получению 
экономических выгод от участия в МРТ. Поскольку в 
любых социально- экономических условиях стоимость 
образуется из затрат средств производства, оплаты 
необходимого труда и прибавочной стоимости, то все 
товары, поступающие на рынок, независимо от их 
происхождения участвуют в формировании 
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интернациональной стоимости, мировых цен. Товары 
обмениваются в пропорциях, подчиняющихся законам 
мирового рынка, в том числе и закону стоимости.  

Реализация преимуществ МРТ в ходе 
международного обмена товарами и услугами 
обеспечивает любой стране при благоприятных условиях 
получение разности между интернациональной и 
национальной стоимостью экспортируемых товаров и 
услуг, а также экономию внутренних затрат путем отказа 
от национального производства товаров и услуг за счет 
более дешевого импорта. К числу общечеловеческих 
побудительных мотивов к участию в МРТ, использованию 
его возможностей относится необходимость решения 
глобальных проблем человечества совместными усилиями 
всех стран мира. Диапазон таких проблем очень велик: от 
охраны окружающей среды и решения продовольственной 
проблемы в планетарном масштабе до освоения космоса.         
Под влиянием МРТ торговые связи между странами 
усложняются и обогащаются, все более перерастая в 
комплексную систему мирохозяйственных связей, в 
которой торговля в традиционном ее понимании хотя и 
продолжает занимать ведущее место, но постепенно теряет 
свое значение.           Внешнеэкономическая сфера 
мирового хозяйства обладает в наше время сложной 
структурой. Она включает международную торговлю, 
международную специализацию и кооперацию 
производства, научно-техническое сотрудничество (НТС), 
совместное строительство предприятий и их последующую 
эксплуатацию на международных условиях, 
международные хозяйственные организации, различного 
рода услуги и многое другое.  Всемирными 
производительные силы делают международная 
специализация и кооперация производства, 
проявляющиеся в планетарном масштабе.  
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Под воздействием специализации и кооперации 
рождается «дополнительная» сила, которая является как бы 
даровой и действует одновременно с материально-
вещественными и личностными факторами общественного 
производства. Результаты деятельности каждого звена 
образующейся производственной системы активно 
используются постоянно возрастающим числом 
участников кооперации, что приводит в конечном счете к 
усилению целостности этой системы. Последняя все в 
большей мере обретает специфические свойства, 
выделяющие ее из общей орбиты мирохозяйственных 
связей, и потенциал, превышающий сумму потенциалов 
составляющих ее частей. 

При всей сложности и противоречивости 
современный мир в экономическом отношении есть 
определенная целесообразная система, объединяемая 
международно обобществленным производством, 
достижением относительно высокого уровня развития. 
МРТ это тот «интегратор», который образовал из 
отдельных элементов всемирную экономическую систему  
мировое хозяйство. Являясь функцией развития 
производительных сил и производственных отношений, 
МРТ создало объективные условия для растущей 
взаимосвязи и взаимозависимости воспроизводственных 
процессов всех стран, расширило пределы 
интернационализации до общемировых. 
При рассмотрении мирового хозяйства как системы 
следует учитывать также порождаемую МРТ 
взаимовыгодность экономического общения между 
различными странами, являющуюся движущей силой этой 
системы.  

Общность экономических отношений, придающая 
им всемирный характер и всемирный масштаб, состоит в 
совпадении объективных потребностей во взаимном 
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экономическом общении и глубинных экономических 
интересов всех стран. Совпадение ни в коей мере не 
означает их однородности, равно как и единой политико-
экономической природы отношений, из которых 
проявляются эти интересы.  

  В перспективе производство экономически 
развитых стран все в большей степени будет 
ориентироваться на внешних потребителей, внутренний 
спрос  на импорт. В развивающихся странах 
предполагается сравнительно быстрое, по преимуществу 
экстенсивное, расширение внутреннего рынка. Поэтому, 
несмотря на ожидаемые довольно высокие темпы 
увеличения производства в них, возможно относительное 
снижение степени (но не масштабов) вовлеченности 
развивающихся стран в МРТ в 90-е годы. В 80—90-е годы 
в мире произошли масштабные экономические, 
политические, социальные процессы огромной 
преобразующей силы, которые оказали и продолжают 
увеличивать свое воздействие на мировое хозяйство, его 
качественные характеристики.  

Общественно-политические и экономические 
процессы вызывают существенные сдвиги в мировом 
хозяйстве, формируя его новые, более разнообразные и 
многовариантные ступени и пути его развития. 
Меняются не только мир, но и его понимание. Ныне уже 
довольно сложно провести четкую границу, которая совсем 
недавно делила его на противоположные системы. В мире, 
особенно в Европе, произошли такие кардинальная 
перестановка сил и переоценка ценностей, что положения 
и стереотипы, формировавшиеся у нас и за рубежом 
десятилетиями, вплоть до 90- х годов, относительно 
проблем мирового хозяйства, МРТ и международных 
экономических отношений, изжили себя. 
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В переходный период, в который вступил весь мир, 
мало понимания невозможности более жить в условиях 
конфронтации. Требуется конструктивное созидательное 
мышление, отвечающее новым реалиям. 
 
                         

ФЯЛСЯФЯ ВЯ СОСИОЛОЭИЙА 
 

Шяхсиййятин структурунун сосиал-фялсяфи тящлилi. 
                                                   БДУ, Щуманитар факцлтяляр 
                          цзря фялсяфя кафедрасынын досенти И.Я.Исламов. 
  

Мцасир шяхсиййятин структурунун фялсяфи юйрянилмяси 
сон дяряъя мцряккяб вя чятин олдуьундан онун ятрафында елми 
мцбащисяляр эетмякдядир. Бурадан да щямин проблемин 
арашдырылмасынын давам етдирилмясиня нязяри вя практики 
тялябат иряли эялир. 
 Шяхсиййятин чохюлчцлц вя чохсявиййяли олмасы юзцнц 
бунда эюстярир ки, о ъанлы бядян, дярракяли вя фяал субйект, 
ъямиййят цзвц кими эютцрцлян инсанын – ъисманилийиндян 
тутмуш мянявилийиня гядяр – мцхтялиф тяряфляри бцтюв бир там 
щалында ящатя едир.  
 Хариъи алям, онун чохсайлы обйектляри иля ялагяляри вя 
мцнасибятляри шяхсиййятин хариъи мцщитини йарадыр. Юзц вя 
дцнйа щагда тясяввцрляр, мцхтялиф щадисялярин щисс едилмяси, 
юзцня мцнасибят, юзцнцидаря, щяйати мягсядляр вя планлар 
ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси шяхсиййятин дахили алямини 
тяшкил едир. Бу тяряфляр бир-бири иля сых ялагялидир, йяни 
шяхсиййятин хариъи сосиал мцщити онун дахили аляминдя якс 
олунур.  
 Мцвафиг тарихи шяраити вя онун дяйишдирилмясиня 
йюнялдилян фяалиййятин мадди ясасларыны юзцндя вящдят шяклиндя 
бирляшдирян инсанда, щям дя онун щяйат тярзиндя юз изини гойан 
шяхсиййятин психики суряти ифадя олунур. Шяхсиййятин сосиал 
ялагяляриндя юзял формалар иля онунла щямйашыд олан вя ейни 
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сосиал тябягядян, ихтисасдан олан инсанларын мцвафиг 
эюстяриъиляри иля чульалашыр. Няслин цмумилийинин 
формалашмасыны якс етдирян бу просес иътимаи тярбийя 
системиндян асылыдыр.  
 Шяхсиййят – иътимаи фярддир, тарихи просесин обйекти вя 
субйектидир. Буна эюря дя шяхсиййятин сяъиййяляндирилмясиндя 
юзцнямяхсуслуг иля иътимаи мащиййят бир-бириндян айрылмаздыр. 
 Мювъуд иътимаи мцнасибятляр системи шяхсиййятин 
хцсусиййятляринин цмуми обйектив ясасы щесаб олунур. Лакин 
шяхсиййят вя ъямиййят бир-бириня гаршы дурмур, «фярд-
ъямиййят» мцнасибятляри юз мащиййятиня эюря шяхсиййятля 
ъямиййятин йаранмасы вя формалашмасыны якс етдирир. Бунунла 
йанашы шяхсиййят ъямиййятин мювъудлуьунун ясасы, онун 
йарадыъысыдыр, беля ки, шяхсиййятсиз ня бу просес, ня дя 
ъямиййятин юзц мювъуд ола билмяз. 
 Шяхсиййяти мцяййян етмяйин чох мцщцм мейары онун 
баъарыьыдыр. Бу идарячилик дярк олунмуш мотив – щядяф вя 
принсипляр ясасында щяйата кечирилир. О, шяхсиййятин 
дцшцнцлмцш фяалиййятини нязярдя тутур. Демяли, шяхсиййят – 
сосиал ъящятдян ясасландырылмыш тябии иътимаи ялагя вя 
мцнасибятлярдя юзцнц эюстярян, юзц вя ятрафы цчцн юнямли 
яхлаги давранышлар мцяййян едян психоложи хцсусиййятляри 
систем шяклиндя эютцрцлмцш инсандыр. 
 Психоложи ядябиййатда шяхсиййятин структуру мцяййян 
едиляркян ашаьыдакы эюстяриъиляр ясас эютцрцлцр: габилиййят, 
темперамент, характер, иради кейфиййятляр, емосийалар, 
мотивасийалар вя сосиал установкалар. Мясялян, Р.Мейлин  
фикринъя, шяхсиййяти характеризя едян хцсусиййятляр бунлардыр: 
юзцня инам – инамсызлыг, интеллектуаллыг (аналитиклик) – 
мящдудиййят (инкишаф тяфяккцрцнцн йохлуьу), аьлын йеткинлийи 
– эюзлянилмязлик, дцшцнъялилик (тямкинлилик) – тясиря мяруз 
галан, сакитлик (юзцнцидаря) – синирлилик, йумшаглыг – гяддарлыг 
(синизм), йахшылыг (сябр) – егоизм (юзбашналыг), мещрибанлыг 
(зяифлик, итаяткарлыг) – тиранчы, цряйийумшаг – гярязлик, реалист 
– алтруист, ирадяли – ирадясиз, виъданлы (саф) – виъдансыз, 

 166 

ардыъыллыг – даьыныглыг, йеткинлик – инфантлизм, диггятли – 
диггятсиз, ачыг (рабитяли) – гапалылыг (тяркидцнйалыг), эцлярцз – 
бядбин, валещедиъи – валещедиъи олмайан, цнсиййятъил – 
цнсиййятсиз, фяал – пассив, мцстягил – мцти, експресивлик – 
тямкинлик, марагларын рянэарянэлийи – марагларын дарлыьы, 
щяссаслыг – сойугганлылыг, ъиддилик – мясулиййятсизлик, 
ядалятлилик – йаланчылыг, агресивлик – йахшылыг, эцмращлыг – 
эцлярцзлцлцк, оптимизм – пессвимизм, ъясарятлилик – 
горхаглыг, ялиачыглыг – хясислик. 
 Йухарыда дейилянлярля йанашы юзц актуаллашан 
шяхсиййятин психоложи сяъиййясиня ашаьыдакылар да аид едилир:  
- реаллыьын фяал дярки вя она асанлыгла уйьунлашма габилиййяти; 
- юзцнц вя мювъуд дяйярляри олдуьу кими гябулетмя; 
- юз фикирляринин, щиссляринин ифадя олунмасында спонтанлыг; 
- ятрафда баш верянляря диггятли олмаг; 
- йумор щиссиня малик олмаг; 
- йарадыъылыг габилиййятинин инкишаф етмяси; 
-  шяртилийин гябул едилмямяси; 
-  йалныз юз хошбяхтлийинин тямин олунмасыны дейил, диэяр 
инсанлары да дцшцнмяк; 
-  щяйаты дяриндян баша дцшмяк; 
- ятрафдакы инсанларла, щамысы иля олмаса да, бязиляри иля кифайят 
гядяр хош мцнасибятлярдя олмаг; 
- щяйата обйектив нюгтейи-нязярдян бахмаг; 
- диэяр инсанларын фикирляриня, яняняляриня вя йа шяраитя дейил, юз 
тяърцбясиня, аьлына вя щиссляриня ясасландырмаьы баъармаг; 
- бцтцн шяраитлярдя ачыг вя дцрцст давраныш; 
- мясулиййятдян гачмаг дейил, ону цзяриня эютцрмяк 
габилиййяти; 
- гойулмуш щядяфя чатмаг цчцн максимум дяряъядя эцъ сярф 
етмяк. 
 Шяхсиййятин структуру бирдяфялик вя щазыр шякилдя 
йаранмыр. О, шяхсиййятин формалашмасы вя инкишафы просесиндя 
дяйишилир, тякмилляшир вя зянэинляшир.  
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 Шяхсиййятин формалашмасы просеси щяр шейдян яввял 
фярдин мювъуд иътимаи тяърцбяни мянимсямяси демякдир. Бу, 
тяърцбя, иътимаи щяйатын норма вя дяйярляри, инсанын давранышы, 
юзцня вя диэяр инсанлара мцнасибяти щагда тясяввцрляр 
системидир. Онлар мцхтялиф формаларда – фялсяфядя, етик 
бахышларда, инъясянят вя ядябиййат нцмуняляриндя, цмуми 
няалиййятляр системиндя, тяриф вя ъязаларда, адятлярдя, иътимаи 
ряйдя вя саир тязащцр едир. Гейд олунан просес ади шякилдя баш 
вермир, спесифик характер дашыйыр. Бурада сющбят еля 
мянимсямядян эедир ки, нятиъядя йени кейфиййят вя тялябатлар 
формалашыр вя инкишаф едир. Онлар йашам вя щиссетмя иля 
айрылмаз ялагядя чыхыш едир, емосионал вя субйектив бахымдан 
йарадыъы олур. 
 Бу мянада «инсан шяхсиййят кими доьулмур, шяхсиййят 
кими формалашыр» фикри щягиги сяслянир. Лакин шяхсиййятин 
инкишафынын ясасландыьы ганунауйьунлуглар мясялясиндя 
мцхтялиф бахышлар мювъуддур. Бу ясасян ашаьыдакыларда ифадя 
олунур: шяхсиййятин инкишафында ъямиййят вя сосиал групларын 
ролу; инкишафын ганунауйьунлуглары вя мярщяляляри; бу просесдя 
шяхсиййятин психикасынын спесификлийи вя ролу; инкишаф просесинин 
сцрятляндирилмяси имканлары вя саир. Демяк олар ки, инсанын 
бцтцн ясас хцсусиййятляри вя шяхси кейфиййятляри ушаглыгда 
формалашыр (мцяййян йаш щяддиндя топланмыш щяйат тяърцбяси 
нятиъясиндя газанылан кейфиййятляр истисна олмагла). Бу дюврдя 
шяхсиййятин мотивасион инструментал вя образлы ъизэиляри 
йараныр. Биринъи, инсанын марагларына, гаршыйа гойдуьу 
мягсяд вя вязифяляря, онун ясас тялябатларына вя давранышына 
аиддир. Инструментал ъизэиляр юзцндя мцвафиг мягсядляря 
чатмаг цчцн цстцнлцк вердийи васитяляри, актуал тялябатларын 
юдянилмясини бирляшдирир. Образлы ъизэиляр ися темперамент, 
характер, давраныш формалары иля ялагялидир. Шяхсиййятин 
инкишафы мцхтялиф сосиал институтларын тясири алтында баш верир: 
аиля, мяктяб, мяктябдянкянар мцяссисяляр, информасийа 
васитяляри (радио, телевизийа) вя ону ящатя едян инсанларла 
цнсиййят вя саир. Шяхсиййятин инкишафынын мцхтялиф йаш 
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мярщяляляриндя бу тясир васитяляринин ролу вя тярбийяви 
ящямиййяти мцхтялифдир.  
 Шяхсиййятин формалашмасы вя инкишафына, ону ящатя едян 
тябият (йашайыш мцщити дя) мцяййян тясир эюстярир. Беля ки, 
шималын сярт сойуг вя тропикин исти иглиминя нисбятян йумшаг 
иглим шяхсиййятин инкишафы цчцн даща ялверишлидир. Сонра 
йашайыш цчцн ялверишсиз олан бюйцк сящралар вя цмумиййятля, 
инсанын ону ящатя едян тябиятля мцбаризядя чохлу эцъ вя енержи 
итирдийи диэяр йерляр шяхсиййятин инкишафы цчцн сямяряли дейилдир. 
Бу вя йа диэяр цмуми хястяликлярин ендемитик инкишафыны 
характеризя едян ялверишсиз метероложи шяраит шяхсиййятин 
инкишафына, организмин физики саьламлыьына мянфи тясир 
эюстярмяйя билмяз. Бунунла беля шяхсиййятин дцзэцн 
инкишафынын ясас шяртини организмин тябияти, онун 
валидейнляриндян кечян яламятляр вя антроположи хцсусиййятляр 
тяшкил едир.  
 Шяхсиййятин инкишафында диэяр амилляр групу да диггяти 
ъялб едир. Сющбят инсан организминин мейдана эялмяси вя 
инкишафы иля баьлы олан биоложи факторлардан эедир. Сонунъулар 
сай етибариля мцхтялиф олуб, инсан организмини биоложи варлыг 
нювц кими сяъиййяляндирир.  
 Йухарыда гейд олунан амиллярин ролу вя ящямиййятини 
нязяря алмагла йанашы шяхсиййятин инкишафына иътимаи 
фяалиййятин щялледиъи йер тутдуьу вурьуланмалыдыр.  Тясадцфи 
дейилдир ки, иътимаи фяалиййяти аз инкишаф едян халглар 
диэярляриня нисбятян зяиф вя пассив шяхсиййятляр йетишдирирляр. Бу 
гябилдян олан эюстяриъиляр мядяниййятин бцтцн сащяляриндя дя 
юзцнцн мцвафиг яксини тапыр.  
 Шяхсиййятин инкишафыны тярбийя вя тящсилдян кянарда 
тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Онлар щяр бир  инсанын 
йцксяк инкишаф етмиш йарадыъы вя яхлаги кейфиййятляря малик, 
тякрарланмаз фярдиййят кими йетишмясиня мягсядйюнлц тясир 
эюстярир. 
 Шяхсиййятин инкишафынын сосиал шяртлянмяси конкрет 
тарихи характер дашыйыр. Амма шяхсиййятин сосиал-тарихи 
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формалашмасы юзлцйцндя иътимаи мцнасибятлярин пассив 
тязащцрц кими чыхыш етмир. Иътимаи мцнасибятлярин щям 
субйекти, щям дя нятиъяси кими чыхыш едян шяхсиййятин 
формалашмасы мягсядйюнлц фяалиййят просесиндя юзцнцн вя 
ятраф мцщитин шцурлу дяйишилмясиня йюнялмиш актив просесдир.  
 Гейд етмяк лазымдыр ки, шяхсиййятин мягсядйюнлц 
формалашмасы бцтцн инсанлар цчцн ейни олан шаблон дейилдир, о 
щяр бир фярдя мяхсус, онун конкрет физеоложи вя психоложи 
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирян фярди схемя ясасланыр. 
 Шяхсиййятин формалашмасы эедишиндя субйектин 
мягсядйюнлцлцйц вя давранышы инкишаф едир. Бу просесдя 
давраныш даща да эенишляняряк ону ямяля эятирян мотивляря 
уйьун олан вя реаллашан фяалиййятя чеврилир. Нятиъядя, 
мотивлярин мягсядя кечмяси, онларын ийерархийасынын 
дяйишмяси, йени мотивлярин вя йени фяалиййят нювляринин 
йаранмасы баш верир, яввялки мягсядляр психоложи ъящятдян 
дискретляшдирилир, ону ифадя едян давранышлар арадан галдырылыр. 
Цмумиликдя, эютцрдцкдя шяхсиййятин формалашмасы конкрет 
шяраит вя мцщитдян асылы олан вя бир-бирини ардыъыл сурятдя явяз 
едян мярщялялярдян ибарят фасилясиз тякмилляшмя просеси кими 
чыхыш едир. Бу ахыны мцшащидя етдикдя онун айры-айры 
кечмялярини дя эюрмяк мцмкцндцр. Щяр бир яввялки кечид 
юзцндя ясл шяхсиййятин йаранмасыны якс етдирян, сонракы 
психоложи инкишафын эедишатыны дяйишян щадися кими чыхыш едир. 
 Бу кечиди якс етдирян бир чох тязащцрляр мювъуддур. 
Щяр шейдян яввял ъямиййятя вя диэяр инсанлара мцнасибят 
сферасынын йенидян тяшкил олунмасы эюстярилмялидир. Сюзц эедян 
кечид шяхсиййятин инкишафында, онун талейиндя ясас олан 
дяйишиклийи юзцндя якс етдирир.  
 Шяхсиййят иътимаи фярд кими даим мцяййян иътимаи 
функсийалар мяъмусуну йериня йетирир. Бу функсийалардан щяр 
бири юзцнямяхсус давраныш йолу иля щяйата кечирилир. Сонунъу 
юзцнямяхсус проседурлар вя онлары шяртляндирян мотивасийалар 
шяклиндя гурулур. Шяхсиййятин бу проседурлары, мотивляри вя 
иътимаи функсийалары бцтювлцкдя яхлаги нормаларындан, 
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дяйярляриндян вя иътимаи инкишафын диэяр тязащцрляриндян 
асылыдыр. Инсанын щяр бир фяалиййяти обйект-субйект 
мцнасибятляри, даща доьрусу, инсаны иътимаи варлыг кими – 
шяхсиййят, тарихи просесин обйекти вя субйекти кими 
формалашдыран сосиал ялагяляр вя гаршылыглы тясир системиндя баш 
верир.  
 Шяхсиййятля баьлы щяля дя юз щяллини тапмамыш чохсайлы 
мясяляляр арасында щям фялсяфи, щям дя конкрет-елми 
бахымдан юнямли олан «шяхсиййятин инкишафынын щярякятвериъи 
гцввяси» мясяляси цзяриндя дайанмаг лазым эялир. Инкишаф 
просесиндя организмин кор-кораня истяйи эцълц сосиал мцщитя 
вя тябиятя интенсив уйьунлашмайа, дярк едилмиш тялябата 
чеврилир. Йалныз эерчяклийя уйьунлашмаьы дейил, еляъя дя ону 
дяйишдирмяйи якс етдирян орийентасийа даща шцурлу вя 
планлашдырылмыш характер кясб едир.  
 Шяхсиййятин инкишафынын мцщцм бир тяряфи онун тялябат 
вя имканлар системинин артмасы вя чохалмасыдыр. Бунунла 
йанашы ону ящатя едян эерчяклик дя инсана бир сыра тялябляр 
верир вя онларын реаллашдырылмасына мцяййян имканлар йарадыр. 
Бязи щалларда инсанда олан тялябатларла вя дахили имканларла 
тоггушан вя ону йенини мянимсямяйя вя юзцнц дяйишдирмяйя 
сювг едян шяраит формалашыр. Нятиъядя, онун йени тялябатлары вя 
дахили имканлар мейдана эялир, шяхсиййятин юзц, онун 
эерчяклийя мцнасибяти дя дяйишир. Шяраитдян асылы олараг 
шяхсиййятин формалашмасынын инкишафы мцхтялиф ъцр нятиъяляня 
билир. 
 Инсан иътимаи мцнасибятляри якс етдирдийиня эюря о юз 
давраныш вя фяалиййятиндя там сярбяст дейилдир. Сярбястлийин 
дяряъяси мцхтялиф инсанларла ейни сявиййядя олмур. Щяр шейдян 
яввял онларын инкишафындан, сийаси-игтисади вя иътимаи-педагожи 
шяраитдян, еляъя дя инкишаф просесиндя инсанын юзцнцн топладыьы 
тяърцбядян асылыдыр.  
 Иътимаи шяраит шяхсиййяти мювъуд мцнасибятляр 
системиня уйьун формалашдырыр. Онлар шяхсиййятин мащиййятини, 
онун структуруну вя формасыны да мцяййян едирляр. Шяхсиййят 
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юзцндя щям  инсанын тяърцбясинин мадди ясасыны, бу ясаслара 
субйект кими йанашмасыны вя бунунла баьлы дяйярляри, идеаллар 
системини якс етдирир. Инсанын шяхсиййят кими формалашмасы 
ъямиййятдян иътимаи тярбийя системинин даими вя шцурлу шякилдя 
мцкяммялляшдирилмясини, кющнялмиш, мяняви формаларын 
кянарлашмасыны тяляб едир.  
 Шяхсиййятин инкишафы щяр шейдян яввял юнъя онун сосиал 
инкишафы демякдир. Бундан сонра онун психоложи инкишафы эялир. 
Сонунъу фярдин психикасынын инкишафына эцълц тясир эюстярир, 
шяхсиййятин эяляъяк иътимаи инкишафыны щазырлайыр, онун 
таразлыьыны мцяййян едир. 
 Шяхсиййят – чохмярщяляли, чохсявиййяли, чохъящятли 
сосиал феномендир. Онун щяйатынын психоложи тяряфи дярк 
олунмамыш ассосиасийаларын сярбяст ахыны, рущун гейри-игтисади 
щярякяти сявиййясиндя мювъуддур. Шяхсиййят инкишафындан, 
ятраф алями ня гядяр чох мянимсямясиндян асылы олараг юз 
давранышынын, еляъя дя юз дахили аляминин вя щяйатынын субйекти 
кими чыхыш едир.  
 Ъямиййят юз инкишафынын щяр мярщялясиндя шяхсиййятя 
дцнйаны мянимсямяйин цмуми принсиплярини ашылайыр, онун 
щяйатынын бу вя йа диэяр аспектляринин мяналарыны 
мцяййянляшдирир, мцяййян сосиал дяйярляря истигамятлянмяйи 
формалашдырыр. Мцхтялиф ситуасийаларда вя эярэинлик щалларында 
гиймятляндирилмяли олан, йа да гябул едилмяйян емосийалары, 
иътимаи норма вя дяйярляр системини иряли сцрцр. 
 Шяхсиййятин фялсяфяси вя психолоэийасында «фярд» 
анлайышыны нязярдян кечиряркян «Мцвафиг инсаны диэяр 
инсанларла бирляшдирян нядир?» суалына ъаваб вермяк лазым 
эялир. «Фярд» анлайышыны онунла йахын олан «фярдиййят» анлайышы 
иля ейниляшдирмяк олмаз, беля ки, сонунъу бу вя йа диэяр 
инсанын башгаларындан фяргини ашкара чыхармагда даща 
юнямлидир. Доьрудур «фярд» ня ися бцтюв, бюлцнмяз мянасыны 
верир. Лакин «шяхсиййят»и характеризя едяркян бу анлайыш йени 
мяна кясб едир, ъямиййят мигйасында бцтювлцк кими 
эютцрцлцр. Апарылмыш сосиал-фялсяфи тящлил эюстярир ки, 
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шяхсиййятин структурунун вя цмумиликдя, инкишафынын 
мянбяйини сосиал-тарихи шяраит вя иътимаи мцнасибятляр 
системиндя щяйата кечирилян фяалиййят тяшкил едир. Бу 
мягамларын щяр биринин архасында шяхсиййятин мцхтялиф бир-
бириля сых баьлы, лакин щяля дя кифайят гядяр ашкар едилмямиш 
тяряфляр вя ялагяляри вардыр. Цмумиликдя, шяхсиййятин 
формалашмасы вя инкишафы мцвафиг тарихи епохада мювъуд олан 
сосиал шяртлярин мяъмусу иля мцяййянляшир.  

Бунунла ялагядар гейд едяк ки, бизим юлкямиздя милли 
мцстягиллийин ялдя олунмасындан сонра шяхсиййятин инкишафы 
йени сосиал зямин цзяриня кечди. Ачыг, демократик ъямиййятин 
ясасларынын йарадылмасына йюнялян дярин трансформасийа 
просесляри шяхсиййятин мцтярягги истигамятляр цзря 
тякмилляшмяси вя зянэинляшмяси цчцн ялверишил шяраит вя реал 
имканлар йарадыр. 
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   SUMMARY 

 In article the many-conted connections and attitudes of 
personalization is especially emphasized. Atter that beinq of 
personalization as a object and Fellow of historical process is 
especially noted. Also the phsycoloqic tempers of 
personalization is show and special importance of nature and 
saciety in process of formation of personalisations structure is 
show too. There also influence of bioloqical facts in formation 
of personalization is noted: The public situation formats the 
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personalization accordinq to available attitude system and 
diaqnoses essence of it is structure. Social-phylosophical 
analyses shows that the activities which is realized in social-
historical condition and public attitndes system orranqes 
personalitions structure and qenerally oriqin of it is qowth. 
 

Komparativistik   irs:  XIX   əsr   Avropa 
komparativistik   fəlsəfəsi 

 
                                           maqistrant Məmmədova   
                                                             Çinarə, II kurs  

   Komparativistik   fəlsəfənin    mənbələrini   bilavastə   
Qərb   ənənələri   çərçivəsində   mövcud  olan   
məktəblərin   müqayisəsinə   dair   olan  işlərlə   
əlaqələndirirlər. Belə   əsərlərdən   birincisi   Hegelin   
“Fixte   və  Şellinqin   fəlsəfəsi   arasındakı   müxtəliflik” 
(1802)  mövzusuna  dair   yazdığı   əsər   hesab   olunur. 
Fixte   və   Şellinq  subyektlə   obyektin  əlaqəsi   
məsələsini   müxtəlif   cür   həll  edirlər. Birinci   “subyektiv  
subyekt – obyekt”,  ikincisi  isə  “obyektiv  subyekt – 
obyekt”i  yaradır. Bu   iki   sistemin   müqayisəsinin   
nəticəsində   Hegel   üstünlüyü  Şellinqə  verir.     
    İndi  isə  müasir  Avropanın  fəlsəfi  fikrində  mövcud  
olan  komparativistik  meyilləri  bir  qədər  geniş  
nəzərdən  keçirək.  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  
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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  
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. 
    A.Şopenhauer  də  Düperron  kimi   Şərq  və  Qərb  
fəlsəfəsi  arasında  növ    eyniliyini  aşkar  etməyə  çalışır  
və  birincini  Kant  fəlsəfəsi  ilə  müqayisə  edir.  O,  Kant  
fəlsəfəsini  Şərq-Qərb   fikri  kontekstində   təsvir  edir.  
Kantın  fenomen  və  nomeni  arasındakı  fərqə  
retrospektiv  baxış  bu  fikirlərin    Platonun  eydos  
dünyası  və  vedanta  məktəbində  olan  çoxluq  və  
mütləq  arasındakı   fəqdən  qaynaqlandığını    sübut  
edir.  Şopenhauer  burada  növ  differensiyasını  qeyd  
edir:  bir  tərəfdən  Kant,   digər  tərəfdən  isə  Platon  və  
Hind  mütəfəkkirləri  eyni  bir  nəticəni  əldə  edirlər,  
ancaq  müxtəlif  tərəflərdən. Kantın  təlimi  sübuta  
yetirilmiş,  arqumentləşdirilmiş  həqiqət  kimi  hazırlandığı  
halda,  Platon  və  Hind  mütəfəkkirlərinin  təlimi  
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müşahidəyə  əsaslanır  və  onun  nəticələri  də  bilavasitə  
bu  müşahidədən  alınırdı.  Şopenhauer  bir  fəlsəfənin  
üç  müxtəlif  ifadəsinin  mahiyyət  eyniliyindən  danışır.  
“Dünya  iradə  və  təsəvvür  kimi”  (1819)  adlı  əsərinin  
ön  sözündə  o,  Veda,  Platon  və  Kantı    bəşər  fikrinin  
inkişafı  kontekstində  nəzərdən  keçirir  və  onları  öz  
fəlsəfəsinin  mənbəyi  hesab  edir. Öz  etikasını  buddizm  
və  xristianlıq  etikası  ilə  müqayisə  edən  alman  alimi  
onların  daxili  oxşarlığını  aşkarlayır.  Bu  oxşarlıq  özünü  
“həyat  iradəsi”ni    inkarda  tapır.  Bu  mənəvi  idealı  
əsaslandırmaq  məqsədilə  Şopenhauer    “çhandoqya-
upanişada”ya  müraciət  edir: “Sən  osan”- bu  fərdin  
mövcudat  ilə  eynili  deməkdir.  Beləliklə  də,   
Şopenhauerlə  müqayisəli  fəlsəfə  özünün  başlıca  
prinsiplərinin  təstiq  olunmasında  ciddi  irəliləyiş  etdi  və  
müəyyən  qədər  olsa  da,  öz  gələcək  inkişafını  
şərtləndirdi. 
    Şopenhauerdən    fərqli  olaraq   “miqrasi  
nəzəriyyəsi”nin  tərəfdarları  Şleqeli  izləyərək  Avropa  
fəlsəfi  sistemlərinin  “Hind  kökləri”ni  aşkara  çıxardılar. 
İngilis  hindşünası  T.Kolbruk  aşağıdakı  pifoqorçu  hind  
xüsusiyyətlərini  aşkarladı: 

• Dünyagörüşünün  üç  sferaya  bölünməsi  (torpaq, 
səma,onlar  arasındakı  məkan); 

• Birinci  dünyada  insanlar,  ikincidə  Allahlar,  
üçüncüdə  isə  şeytanların  yerləşdirilməsi; 

• Ruhun  köçməsi  haqqında  təlim; 
• Pifaqorçularda  nəfsin  iki  mərhələsi  var (ölümlü  

və  ölümsüz).  Hindlilərdə  isə  “əql” (manas)  və  
dərkedici  nəfs  fərqləndirilir; 

• Ruhi  və  fiziki  cisimlərə  bölgü. 
   Kolbruk  hesab  edir  ki,  bu  paralellər  təsadüfi  deyil  
və  iki  tərəfdə  biri  bunları  mənimsəyib.  O, qeyd  edir  
ki,  bunu  çox  güman  pifaqorçular  ediblər.   
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   Paralelləri  nəzərdən  keçirən  zaman  belə  bir  məntiqi  
alternativ  yaranır: bu  fikirlər  ya  iki  mədəniyyətdə  ayrı-
ayrılıqda  müstəqil  surətdə  yaranmış,  ya  da  bunlar  biri  
digərinə  güclü  təsir  göstərmişdir.  “Miqrasiya  
nəzəriyyəsi”nin  tərəfdarları  üstünlüyü  ikinci  fikrə  
verirlər.  Bu  cərəyanın  bir  çox  hindşünası  öz  
paralellərində  yunan  və  hind  fəlsəfəsi  arasındakı  
genetik  əlaqəni  aşkarlamağa  çalışır.  Hətta  bəzi  
tədqiqatçılar  öz  paralelləri  vasitəsilə  Hind  təlimlərini    
avropalılar  üçün  başa  düşülə  biləcək  etmək  
istəyirdilər.  Bununla  əlaqədar  olaraq  ingilis  hindşünası  
C.Devis  ilk  dəfə  olaraq  Hind  fəlsəfi  sistemi   olan   
sankhyanı  qədim,  yeni  və  ən  yeni  Avropa  fəlsəfəsi  
ilə  müqayisə  edir.  O,  sankhya  təlimini  müasir  fəlsəfi  
dildə  izah  etməklə  yanaşı,  həm  də  bu  təlimin  
Spinoza,  Şopenhauer  və  Fon  Qartmanın  fəlsəfəsi  ilə  
müəyyən  paralellərə  malik  olduğunu  sübut  edir. 
    Maks  Müllerin  “Hind  fəlsəfəsinin  altı  sistemi” (1899)  
adlı  əsərində  müqayisəli  tədqiqat  artıq  metodoloji  
analogiya  istiqamətində  aparılır.  “Hələ  ki,  yunanların  
sərbəst  formada  metafizikaya  dair  məsələləri  
hinduslarla  yunan  və  ya  sanskrit  dilində  müzakirə  
etdikləri  tarixi   cəhətdən    sübuta  olunmayıb.  Buna  
görə  də  biz  faktları  olduğu  kimi  qəbul  etməliyik.  Yəni  
hesab  etməliyik  ki,  yunan  və  hind  fəlsəfəsi    
Yunanıstan  və  Hindistanın  əqli  fəaliyyətinin  nəticəsidir.  
Onlar  arasında  olan  oxşarlıqdan  belə  bir  fikir  hasil  
etmək  olar  ki,  fəlsəfədə  həqiqət  xəzinəsi  mövcuddur.  
Bu  xəzinə  bütün  insanların  ümumi  neymətidir  və  bu  
neymət  onu  cəhdlə  axtaran  bütün  millətlərə  nəsib  
olacaq”.  
    Daha  sonralar  Müllerdə  müqayisəli  tədqiqatın  
retrospektivi  yox,  perspektivi  məsələsi  ön  plana  keçir.  
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O,  belə  bir  sualla  çıxış  edir  ki,  Hind  fəlsəfəfi  Avropa  
fəlsəfəsinə  gələcəkdə  nə  təklif  edə  bilər? 
    XIX  əsrin  müqayisəli  fəlsəfəsində  ən  önəmli  
yerlərdən  birini  sanskritşünas  professor  Paul  Doyssen  
(1845-1919)  tutur.  O  vedantanı  müqayisə,  fəlsəfəni  
isə  fəlsəfi  ənənələrin  kontekstində  nəzərdən  keçirir.  
“Vedanta  sistemi” (1833)  əsərində  o  yazır: “Təbiətin  
emprik  müşahidəsi  bizi  əşyaların  mahiyyətinin  
əsaslandırılmasının  sonuncu  mərhələsinə  gətirə  
bilmədiyi  fikri,  nəinki,  hindistanlılarda,  hətta  qərb  
filosoflarında  da  ön plana  keçir. “...Bu  fikir  bütün   
metafizikanın  həqiqi  mənbəyi  rolunu  oynayır...”. 
Metafizik  fikirdəki  bu  kəşf  hindistanlılarda  
(Upanişadlarda), Parmenid,  Kant  və  sonrakı  yeni  
fəlsəfədə  reallaşmışdır.   Doyssen  Kant  və  hind  
filosofları   arasındakı  tarixi  əlaqəni  təsvir  edir:  “burada  
əlaqə  belədir  ki,  Kantın  fəlsəfi  əsasları  düz  yolla  
Şankara  fəlsəfəsinin  əsaslarına  aparır  və  ya  əksinə  
sonuncunun  təlimi  öz  elmi  fundamentini  təmiz  əqlin  
tənqidində  tapa bilər”.  Nəticədə,  Şankaranın  və  Kantın  
fəlsəfəsi  bir-birinə   “qohum”  olan  sistemlərdən  vahid  
təlimin  iki  mərhələsinə  çevrildilər.  Doysenin  fikrincə,  
hind  fəlsəfəsinin  öyrənilməsi  bir  daha  onu  təstiq  edir  
ki,  Avropa  fikri  öz  birtərəfliliyində  qalmış  və  Hegelin    
irəli  sürdüyü  aləmin  dərk  edilməsi  prinsipi  heç  də  
mümkün  yeganə  variant  deyil.  O,  fəlsəfədə  vahid  
Hind, Parmenid-Platon, Kant  vahid  fəlsəfi  ənənənin  
mövcudluğundan  xəbər  verir.   Bu  ənənə  Doysendə  bir  
növ  bəşər  fəlsəfəsinin  simvolu  rolunu  oynayır.  
Beləliklə,  Doysenin  tədqiqatlarında  biz  iki  növ  
müqayisəli  fəlsəfəyə  rast  gələ  bilərik: müqayisəli  
məlumatların  əsasında  xüsusi  növ  meta  tarixi  
fəlsəfənin  yaradılması,  ikincisi,  hind  və  avropa  fikir  
abidələrinin  tarixi-fəlsəfi  cəhətdən  nəzərdən  keçirilməsi.  
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Onun  Parmenid  və  vedantanın    “iki  həqiqəti”ni  
müqayisə  etməsi  sistemin  “tək  ölçülü”  və  “çox  ölçülü”  
həqiqətə  bölünməsini  şərtləndirir. 
    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. 
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Sosial fəlsəfənin mühüm problemlərindən biri də 
cəmiyyətin inkişafının tarixi mərhələlərinin öyrənilməsidir. 
Tarixin inkişaf mərhələləri və xüsusiyyətlərinə  müxtəlif 
mövqedən yanaşılaraq onu müxtəlif formada qiymətləndirirlər : 
Əfsanəni, bədii, dini, ideoloji və sair. Fəlsəfə tarixində tarix 
fəlsəfəsi problemlərinə bir çox filosoflar öz münasibətlərini 
bildirmişdilər, burada metodoloji yanaşma məsələləri də 
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Bütövlükdə tarixi proses dedikdə cəmiyyətin aşağı 
pillədən yüksək pilləyə doğru mütərəqqi istiqamətdə inkişafı 
başa düşülür. Tarix fəlsəfəsi dünya xalqlarının fəaliyyəti 
prinsiplərini və qanunauyğunluqlarını tarixi səpkidə öyrənir, 
tarixin məqsədi və mənasını açmağa çalışır. Bu isə insanların 
praktik fəaliyyəti üçün çox zəruridir. K. Yaspers yazırdı: “Biz 
tarixi bütöv bir tam kimi anlamağa çalışırıq, bununla da 
özümüzü anlamağa çalışırıq. Tarix bizim üçün elə bir yaddaşdır 
ki, həyatmızın kökləri ondadır.  

Fəlsəfi fikird ə tarixi prosesin izahına dair müxtəlif 
baxışlar olmuşdur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə bu təlimlər də 
uzun təkamül yolu keçmişdir. Antik dövrün mütəfəkkirlərinin 
(Platonun, Aristotelin və başqalarının) əsərlərində bəşəriyyətin 
tarixi haqqında qiymətli məlumatlar və mülahizələr vardır. 
Lakin onlar bitkin deyildi və buna görə də tarix fəlsəfəsi 
adlandırıla bilməz. Tarix fəlsəfəsi sonrakı dövrün məhsuludur. 

Qədim mütəfəkkirlər tarixin ümumdünya xarakterini 
anlamaqdan uzaq idilər. Məsələn, antik dövrün tarixçiləri 
yunan və roma dünyasını bütün yürda 
qalan dünyadan ayırır və vəhşi dünyaya qarşı qoyurdular. Orta 
əsrlərdə xristian ilahiyyatçıları bu nöqsanı aradan qaldırb, onu 
başqası ilə əvəz etdilər. Onların baxışlarına görə tarix ilahi 
qüvvənin niyyətinin həyata keçirməsi və insanın fövqündə 
duran xüsusi bir layihənin reallaşmasıdır. Bundan əlavə onlar 
elə hesab edirdilər ki, tarix yalnız xristian xalqına aiddir. Bütün 
qalan bəşəriyyət tarixdən kənardadır.  
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Intibah dövrü fəlsəfəsində ümumdünya tarixi prosesinin 
yeni anlamı işlənib hazırlandı. Bu dövrdə başqa məsələlərdə 
olduğu kimi tarixə münasibətdə də humanist səpki əsas yer 
tuturdu. 

Yeni dövrdə mexanikanın və riyaziyyatın inkişafı belə 
bir fikrə gətirib çıxartdı ki, cəmiyyətin özü də mexaniki 
aqreqatdır. 

     XVIII əsrin alman mütəfəkkiri İ. Herder tarixi prosesin 
izahında irəliyə doğru bir addım atmışdı. O ümumdünya tarix 
konsepsiyasını işləyib hazırladı. Herder təkamülçü idi. Buna 
görə də ümumdünya tarixi anlayışına canlı təbiəti və üzvi 
aləmin təkamülünü də daxil edirdi. Onun fikrincə bu təkamül 
rəvan şəkildə bəşəriyyətin tarixinə keçir.  

      Bununla belə tarix fəlsəfəsinin aşağdakı əsas məsələləri 
hələdə tam həll olunmamışdır. 1) indiyə qədər tarix fəlsəfəsinin 
metodu, dəqiq həcmi və məzmunu müəyyən edilməmişdir; 2) 
tarix fəlsəfəsinin kateqoriyalar aparatı axıra qədər 
çatdırılmayan, tamamlanmayan ideya və anlayışlardan 
ibarətdir. Belə vəziyyəti görən Helmholts yazırdı: Heç bir tarixi 
və fəlsəfi elm (qramatika istina olmaq şərtilə) həqiqətdə özü 
haqqında dəqiq qanunları formulə etmək qabiliyyətində deyil; 
3) tarix fəlsəfəsinin əleyhdarları, o cümlədən Şellinq, 
Şopenhauer və Diltey hesab edirdilər ki, tarixin xarakteri 
belədir ki, o, özünün elmi, sistematik fəlsəfəsini yaratmaq 
iqtidarında deyil. 

     Digər elmlərdə olduğu kimi, tarix fəlsəfəsində də, xaotik 
vəziyyət mərhələsi olubdur. Tarix fəlsəfəsi öz quruluş və 
məzmununa görə sosiolagiyadan daha ümumidir. O tarixi 
inkişaf qanunlarını, ümumi prinsip və şərtlərini öyrənməkdə 
sosiologiyanın nailiyyətlərinə əsaslanır. 

     Tarix fəlsəfəsinin əleyhinə çıxanlardan biri Şellinq 
olmuşdur. Onun dediyi əsas fikir ondan ibarət idi ki, tarixi 
faktların təkrarı mümkün deyildir, yəni hər bir tarixi hadisənin 
mütləq fərdiliyi v ə konkretliliyi mövcuddur. Şopenhauer isə 
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yazirdi ki, “tarix özünün hər bir səhifəsində müxtəlif şəkildə 
eyni yazılar yazır, yalnız adlar və dövrlər dəyişir. Tarixdə 
biliyin subordinasiyası (“qarşılıqlı aslılığı”) yoxdur, tarixdə 
hökumranlıq edən bliyin koordinasiyası (mütənasibliyi) var. 
Tarix cəmiyyət üçün heç bir faktı təqdim edə bilmir. Tarix 
işarədir, elm deyildir. Tarixi fəaliyyətdən insan “iradə 
subyekti” olaraq, daim iradə aktları ilə rastlaşır və əbədi olaraq 
susuzluqdan əziyyət çəkən Danaidanın xəlbiri il ə su daşıyan 
Tantala bənzəyir (qədimi yun an əfsanəsinin qəhrəmanları)”. 

Bəs əslində tarix nədir ? Tarixdə təkrarlanma varmı ? Bəlkə 
burada ancaq tamamilə bir-birindən fəqlənən hadisələr mövcud 
olur ? Xeyir, tarix bu iki qrup hadisələrin hər birini istisnasına 
əsaslanıb yazıla bilməz. Doğrudur, tarixdə məkan və zaman 
etibari ilə təkrarlanmayan və təsadüfi faktlarda olur (məs. 
Makedoniyalı İsgəndər). Bununla yanaşı fərdlər zamanı, onun 
vəzifələrini müəyyən edə bilərlər (məsələn Martin Lüter). 

Tarixi hadisələrin fərdi əlamətləri, bu hadisələri tam əhatə 
edə bilmir., eyni zamanda bu hadisələrin qanunauyğun 
xarakterinin ifadə olunmasına da mane olmur. Adolf Ketle öz 
“Sosial fizika” əsərində yazırdı: “Dəhşətli dəqiqlik və 
ardıcıllıqla öyrəndiyimiz bir büccə var. Bu, həbsxana, katorqa 
və eşafot büccəsidir. Bax, bu büccənin azaldılması üçün 
çalışmalıyıq, bunun üçün, şübhəsiz, ictimai quruluşumuzu 
dəyişdirməliyik ki, nəticədə belə ürək ağrısından mənzərə də 
dəyişsin; cəmiyyətin özü cinayətkarları yetişdirir, cinayətkar 
onun əlində bir alətdir. Hiss edirsən ki, insan nəsli vahid, oxşar 
bir senari üzrə hərəkət edir; ayrı-ayrı fərdlərin bütün fəaliyyəti 
pərakəndə və sistemsiz göründüyü qədər cəmiyyətin əlamətləri 
bir o qədər məqsədyönlü görünür”. 

Tarix fəlsəfəsinə inamın az olmasının səbəblərindən biri də 
bu barədə çoxlu fəlsəfi sistem və cərəyanların olmasıdır. Tarix 
fəlsəfəsinə irad tutula biləcək daha bir neçə məsələ var: 1) 
keçmiş haqqında biliklərin az olması; 2) tarixi hadisələrin 
mürəkkəbliyi. 
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Tarixi proseslərin ümumi xarakterini öyrənmək üçün 
məlum tarixi hadisələrin yaranmasının səbəblərini bilmək 
vacibdir. Fransız tarixçisi İppolit Ten qeyd edirdi ki, “tarixdə 
faktları zəruri əlaqələr ilə birləşdirmək lazımdır ki, onlar əbədi 
olaraq inandırıcı olsunlar”.  

Hələ XIV əsrdə yaşamış ərəb tədqiqatçısı ibn-Xəldun qeyd 
edirdi ki, tarix fəlsəfəsi tarixin tənqidindən qüdrətli bir alətdir. 

Vilhelm Fon Humbolt tarixin ən çətin vəzifəsini hər hansı 
bir faktın olduğu kimi müəyyən edilməsində görürdü. Tarix 
fəlsəfəsi bu tarixi vəzifənin yerinə yetirilməsini xeyli 
yüngülləşdirir.  

2 Tarix fəlsəfəsinə yeni baxış.Ümumiyyətlə, tarixin fəlsəfi 
problemləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Son zamanlar, 
xüsusilə XIX-XX əsrlərdə, bu problem bütün filosofları 
düşündürür. Məsələn, tarixi prosesin mahiyyəti nədir ? Bu suala 
iki cür cavab verilir: dövrlərin bir-birini əvəz edməsidir (C. 
Viko, B. Paskal); və dövrlərin olmamasıdır, yalnız fasiləsiz, 
daim sürəti artan hərəkat vardır (amerika sosioloqu Kern), yəni, 
insan cəmiyyətinin tərəqqisinin fasiləsizliyi problemi; (bu 
haqqda mədəniyyət tarixşünası Teylor qeyd edirdi ki, kim 
tarixin tərəqqisinə şübhələnirsə, o son nəticə etibarilə belə bir 
qənaətə gəlir ki, tərəqqi geriyə doğru inkişafı xeyli dərəcədə 
üstələyir); ingilis iqtisadçısı Bəcüt hesab edirdi ki, tərəqqi 
anları tarixdə ötkəm xarakter daşıyır. Hegel nikbin dünyagörüşə 
malik bir filosof idi. O, yazırdı ki, tarix azadlığın inkişafı 
prosesidir. Tarixə münasibətdə bədbin əhval-ruhiyəli baxışlar 
da vardır. Məsələn, Hartmanın təsiri altında olan 
mədəniyyətşünas Helvald qeyd edirdi ki: “tarixdə gözü kor 
zərurət vardır ki, o, hər hansı bir teleologiyanı 
(məqsədyönlülüyü) məhv edir, gec-tez insanı əbədi ölüm və 
tarazlıq vəziyyətinə gətirir”. Herder isə tarixin humanizm 
təcəssümü prosesi olduğunu başa düşürdü. Sosiologiyanın 
darvinizm təmayülünün nümayəndələri düşünürdülər ki, tarix 
“ən güclülərin” qələbəsi ilə tamamlanan amansız mübarizə 
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səhnəsidir. Ictimai müqavilə nəzəriyyəsinin klassik 
nümayəndəsi olan J. J. Russonun fikrincə, tarixi proses – insan 
iradəsini süni məhsuludur. Kont, Spenser, Espinas, Şefle, 
Liliyenfeldin fikrinə görə, tarix bioloji qüvvələrin 
şıltaqlıqlarının təbii nəticəsi və məhsuludur. 

Bəs tarixin başlıca hərəkətverici qüvvələri nədir ? bu suala 
cavab axtararkən biz müxtəlif nəzəriyyə və baxışlara rast 
gəlirik. Bəlkə, sərbəst insan iradəsidir. Bəlkə təsadüfdür ? Və 
ya bəlkə xarici şəraitin məğlubedilməz zəruri şərtləridir ? Və 
yaxud insanın daxilində fəaliyyət göstərən qüvvələrin 
mübarizəsinin nəticəsidir ? Bu cavabların hər birinin çoxlu 
müdafiəçiləri və davamçıları, təbliğatçıları və əleyhdarları 
vardır.  

Bəzi filosoflar isə hesab edirdilər ki, teoloji kosmologiyaya 
görə aləm Ali Varlığın təfəkkür və düşüncəsidirsə, insan 
dünyası da həmin Ali müdriliyin fəaliyyətinin məhsuludur. 

Dante, tarixi prosesin izahını yunanların “taledən” 
qaçılmazlıq ideyasını bütövlükdə varlığımızın başlıca prinsipi 
olduğunu elan edir. J. J. Russo isə tarixdə azad iradəni müdafiə 
edir. Qeyd etdiyimiz kimi, Russo tarixi “ictimai müqavilənin” 
süni məhsulu oldunu göstərirdi. Böyük Fridrix tarixdə 
təsadüfün hökmranlıq etdiyindən danışır. Məlum olduğu kimi, 
Bokl, təbiətin, xarici qüvvələrin təsiri ideyasını var qüvvəsi ilə 
müdafiə edirdi. Lakin o sonradan təbiətin hökmdarına çevrilən 
insanın təsirinin tədricən artmasını və təbii faktorun (mədəni 
xalqlar üçün) rolunun azalmasını boynuna almışdı. Bokl tarixi 
“psixoloji məsələlərin həll olunması” adlandırırdı. Qeyd edək 
ki, çox geniş fəlsəfi-tarixi ədəbiyyatda biz ortaq vəziyyəti qəbul 
edən baxışlara da təsadüf edirik. 

Fransa psixoloqu Lebon tarixi inkişafda aparıcı rol oynayan 
daha bir amili buraya əlavə edir-sevgini. Onun fikrincə, indiyə 
qədər “dünyanı hərəkətə gətirən nəhəng iki amil – sevgi və 
aclıq olub”. Lippert də öz nəzəriyyəsində Libexə yaxın baxışlar 
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ifadə edib: yaşamaq tələbatları ödəmək ehtiyacı insan 
mədəniyyətini idarə  

 
К ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ 
                                                                                           

Гусейнова Самира, магистрант  
         Происходящие в Азербайджанской Республике 
экономические, политические, социальные, культурные и 
духовные преобразования коренным образом изменяют 
общественное сознание азербайджанцев и, в частности, 
правосознание как одну из его форм. В республике взят 
курс на построение гражданского правового государства. В 
реальной практике правовое государство означает 
воплощение принципов конституционализма, равенства 
всех перед законом, гарантии индивидуальной свободы 
человека. В правосознании и в политико-правовой теории 
была сформирована и научно обоснована модель 
гражданского общества, практическое осуществление 
которой далеко не завершено.[1] 

Демократизация общественной жизни и создание 
правового государства предполагают использование 
правового сознания как средства социального 
регулирования юридически значимого поведения 
гражданина. Поскольку правосознание с одной стороны 
способствует осознанию гражданином цели юридически 
значимого поведения, с другой - является определяющим 
источником и каналом этого осознания.[1] Правосознание 
индивида помогает ему увидеть, правильно оценить и 
выбрать эффективные средства достижения юридически и 
гражданско значимого поведения.[8] 

   Для Азербайджанской государственно-правовой 
системы, общества  вообще характерно различение между 
законом, который устанавливается государством и 
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обычным правом, на основе которого живёт сельская, а 
сейчас и часть городской общины. Этот факт определяет 
негативная направленность тенденций эволюции правового 
сознания  современного общества, обусловленную 
дисбалансом между современным законодательством, 
создаваемым по образцу западноевропейского права, и 
культурно-правовой реальностью. На этом фоне снижается 
уровень теоретико-правовых знаний основной части 
населения. В совокупности это ведёт к росту 
правонарушений, к снижению общей атмосферы 
правопорядка и законности. [1,3,16]  

Среди вопросов, порождаемых современным 
состоянием правосознания, проблема правосознания 
молодёжи является сейчас одной из самых актуальных как 
в практическом, так и в теоретическом отношении. 
Особенности формирования правового сознания 
студенческой молодёжи. Возросший интерес к различным 
аспектам этой проблемы нашёл своё отражение в ряде 
российских исследований, где в частности 
рассматриваются вопросы взаимосвязи светского и 
религиозного сознания [18], формирования правосознания 
школьников[6], правосознания студенческой молодёжи[4], 
правосознания рабочей молодёжи[2]. 

Обобщая и дополняя определения даваемые 
различными учёными понятию правосознания, И.М. Хиль 
пишет, что правосознание — область сознания, 
отражающая правовую действительность в форме 
юридических знаний и оценочных отношений к праву и 
практике его реализации, правовых установок и 
ценностных ориентации, способных в будущем 
формировать поведение людей в юридически значимых 
ситуациях[15]. 

Правосознание же молодёжи — это обусловленная 
социальной ролью особая форма группового 

 186 

правосознания, содержание которой составляет 
совокупность рациональных и чувственных представлений 
и знаний о существовавших ранее и действующих в 
настоящее время взглядах на сущность права, правовых 
нормах, идеях, теориях, отношениях и субъектах права, 
тенденциях их дальнейшего развития, а также правовых 
установок и ценностных ориентации, регулирующих 
поведение членов данной социальной группы в 
юридически значимых ситуациях. [15] 

Привлекает внимание предложенная Хиль И.М. 
структура правового сознания, которая может включать 
познавательную, когнитивную сторону (правовую 
идеологию), социально-психологическую сторону 
(правовую психологию), а также информационный элемент 
(знание права), оценочный элемент (отношение к праву) и 
эмоциональный элемент (побуждение к выполнению 
правовых предписаний). [15] 

Исследуя правосознание с точки зрения предмета 
отражения, Алимов А.К. выделяет сферы правосознания, 
соответствующие разным отраслям права и различным 
видам правовых отношений, т.к. недифференцированное в 
этом плане изучение правосознания недостаточно 
продуктивно для понимания его роли в той или иной 
области правовой жизни общества и индивида.[1] 

Структура правосознания, изучаемого с точки зрения 
глубины отражения правовых явлений, обнаруживает два 
уровня: правосознание обыденное и правосознание 
теоретическое. Различие между ними состоит в том, что 
первое носит эмпирический характер, порождается 
повседневными условиями жизни людей, ограничивается 
непосредственными нуждами и сводится преимущественно 
к обиходным представлениям, оценкам, навыкам 
поведения, тогда как правосознание теоретическое 
стремится проникнуть в сущность явлений, познать их 
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закономерность, выразить их в системе взглядов, 
концепций, теорий. [1,13,17] По широте распространения 
различных видов отражения правосознание может быть 
массовым, специализированным и локальным. При 
рассмотрении правосознания с точки зрения его 
принадлежности определенным субъектам различают 
конкретных носителей и соответственно этому - осознание 
общества, групп и индивидов [17] 

Существуют три функции правосознания - 
познавательная, оценочная и регулятивная. Познавательная 
отвечает за приобретение и наличие знаний о праве. 
Оценочная функция определяет систему оценок и мнений 
по юридическим вопросам, оценочные отношения к праву 
и практике его исполнения и применения. Регулятивная 
функция определяет правовое поведение и осуществляется 
за счёт социально-правовых установок и ценностных 
ориентаций.[1,10,14,17] 

Положительная социально-правовая установка 
(направленность на ценности правовой культуры 
общества) является важнейшим внутренним источником 
правовой активности личности. Она выражается в 
уважении к праву. При её несформированности 
отсутствует и правосознание или же он ещё не 
сформировалось, деформировалось, разрушилось. [10,11]  

Правовая ориентация - совокупность правовых 
установок индивида или общности, непосредственно 
формирующая внутренний план, программу деятельности в 
юридически значимых ситуациях[5,17]. 

Высшим проявлением юридически значимого 
поведения, правовой культуры граждан выступает их 
социально-правовая активность, предполагающая личное 
участие в решении правовых вопросов, укреплении закон-
ности и правопорядка, готовность противодействовать 
правонарушениям.[7]  
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На принятие конкретных решений может оказывать 
воздействие множество факторов, например, конкретная 
обстановка, в которой решение принимается. Однако 
именно установки говорят о потенциальной 
направленности личности на право или против права, или в 
обход права, но не о правовой либо противоправной 
природе совершаемых ею действий[9]. 

Ряд учёных предполагает, что правосознание 
молодёжи обладает следующими особенностями: 
фрагментарность, обусловленная избирательно-
прагматическим характером интереса к праву; 
ориентированность на сферу публичного права, причём в 
сфере правонарушения; абстрактно-положительное 
отношение к праву как социальной ценности; сугубо 
негативное восприятие практики реализации права; 
эклектизм, характеризующийся сочетанием 
противоречивых взглядов на право.[2,4] 

Среди факторов формирующих правосознание 
молодёжи следует отметить: 

— во-первых, использование информационного 
(основанного на правовых знаниях), оценочного 
(основанного на выработке ценностных ориентации по 
отношению к праву и правовым явлениям), регулятивного 
(основанного на правовой установке на правомерное 
поведение) и когнитивного (основанного на сознательном 
отношении к праву) аспектов формирования правового 
сознания; 

— во-вторых, деятельность субъектов «творцов 
правосознания»: органов государственной и 
муниципальной власти, международных организаций, 
религиозных конфессий, социально-демографических 
групп и иных коллективных образований, включая семью, 
образовательных учреждений, средств массовой 
информации, индустрии развлечений. Ряд исследователей 
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связывают различные аспекты правового сознания групп с 
их социальной идентичностью.[15] 

На большую практическую важность 
сформированности высокого уровня правосознания 
указывает Л.А.Ясюкова. Она полагает, что при 
несформированности правосознания в бытовой сфере 
человек отличается потенциальной конфликтностью, 
непоследовательностью в поведении, нетерпимостью к 
другой точке зрения, может не сдерживать своих 
обещаний, не выполнять обязательств, игнорировать свои 
обязанности и поступать так, как сам считает правильным 
и выгодным именно для себя, нередко вопреки обещаниям 
и даже официальной договоренности. [16] 
          Если правосознание не сформировано в деловой 
сфере, то у человека в профессиональной деятельности 
преобладает склонность действовать в обход правил, 
законов и не соблюдать договорные обязательства, если 
так ему выгоднее, пренебрежение к документальному 
оформлению своей деятельности, ориентация на личные 
контакты и приятельские отношения, которые, в конечном 
итоге его ни к чему не обязывают. 

При несформированности правосознания в 
межличностной сфере (социально-гражданской) человек 
ожидает, а нередко и требует, чтобы кто-то (государство, 
начальник, коллеги, родители) заботился о нем и 
обеспечивал его всем необходимым для нормальной 
жизни. У человека может отсутствовать чувство вины за 
невыполненные обязательства или некачественную работу, 
т.к. он обычно перекладывает вину на других стараясь 
сослаться при этом на причины, которые от него не 
зависят: (государство, фирма мало платит; начальник 
плохо объяснил задание и т.п.) 

Анализ особенностей правосознания молодёжи 
позволяет сказать, что уровень развития правового 
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сознания является показателем личностной и 
интеллектуальной зрелости человека.  
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