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GİRİŞ 
 

Bu gün  qloballaşmaqda olan dünyada  təhsil  də  univer- 

sallaşmaqda, bəşəriyyətin ali idealları sırasında öz qabaqcıl ye-

rini qoruyub saxlamaqdadır. 

Müasir dünyada özünün inkişaf strategiyasını insan kapi- 

talının və intellektual resursların inkişaf etdirilməsi üzərində 

quraraq, elmin və təhsilin tərəqqisini demokratik dövlət quru-

culuğunun başlıca meyarı hesab edən ölkələr yüksəlişə daha 

asan və etibarlı surətdə nail olurlar. 

Hazırki dövrdə cəmiyyət üzvlərinin siyasi biliyinin artı- 

rılmasında, onların intellektual səviyyəsinin inkişafında, dövlət 

və cəmiyyət haqqında təsəvvürlərinin artırılmasında ən etibarlı 

vasitə təhsil müəssisələrində politologiyanın tədris edilməsidir. 

Politologiya fənni üzrə kursun məzmunu özündə üç əsas 

kateqoriyanı birləşdirir: biliklər, bacarıqlar və dəyərlər. 

Biliklər: 

-siyasət, demokratiya, siyasi təsisatlar, siyasi proseslər, 

siyasi hakimiyyət, siyasi sistem, siyasi rejim, seçki sistemi, 

azadlıq və s. kimi siyasi anlayışların tələbələr tərəfindən mə-

nimsənilməsinə və onlarda siyasi dünyagörüşünün formalaş-

masına nail olmaq; 

-dünyanın qabaqcıl ölkələrinin demokratik təcrübəsinin 

öyrənilməsi; 

-beynəlxalq münasibətlərin və eləcə də Azərbaycandakı 

siyasi proseslərin mahiyyəti  haqqında  biliklərə sahib olmaq və 

s. 
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Bacarıqlar: 

-nəzəri və tətbiqi bilikləri bir-birindən ayırmağı bacar- 

maq, onların siyasi qərarların qəbul edilməsindəki rolunu əsas-

landırmaq; 

-siyasi tədqiqatlar aparmaq, eləcə də tənqidi və müqayi-

səli təhlildən istifadə etmək bacarığının formalaşdırılması; 

-qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək bacarığı; 

-kommunikasiya, yəni siyasi informasiyanı dərk etmək 

və ötürmək bacarığı; 

-siyasi prosesləri modelləşdirmək və proqnozlaşdırmaq 

bacarığı;  

-insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını dərk etmək və 

onları ictimai həyatın müxtəlif sahələrində istifadə etmək ba-

carığı; 

-dinləmək, öz rəyini müdafiə etmək və diskussiya apar-

maq bacarığı; 

-müxtəlif siyasi problemlərin müstəqil həll edilməsi təc-

rübəsi; 

-başqaları ilə əməli münasibətlər qurmaq bacarığı; 

-nümayəndəli siyasi təsisatlar vasitəsilə  fərdi və qrup 

maraqlarını reallaşdırmaq; 

-münaqişələri qeyri-zorakı yolla həll etmək bacarığı və s. 

Dəyərlər: 

-demokratik  dəyərlərin və yüksək siyasi mədəniyyətə sa-

hib olmanın insanın təhlükəsiz  yaşamasının təminatçısı olma-

sının  dərk  edilməsi; 

-insanlara qarşı ədalətli münasibət; 
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-tolerantlığın–başqa fikirlərə və mədəniyyətlərə qarşı 

hörmətin və dözümlülüyün bir dəyər olaraq tələbələr tərəfindən 

mənimsənilməsinə nail olmaq və s. 

Uzun müddət tərkibində yaşadığımız sovet rejimində 

siyasi proseslər və hadisələr obyektiv və hərtərəfli təhlil edil- 

mirdi. Çünki belə siyasi konyunkturanın mövcud olduğu, in-

sanların dünyagörüşü, təfəkkür tərzi və siyasi mədəniyyətinin  

hakim ideologiyaya tabe olduğu cəmiyyətlərdə siyasət daha 

çox bürokratik aparatın mənafelərinin təmin edilməsinə xidmət 

edirdi. Ona görə də  sovet totalitarizminin siyasi gerçəkliyindən 

çıxaraq öz dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan üçün 

politologiyanın yeni metodologiya əsasında tədrisi mühüm 

elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu bir həqiqətdir ki, demokratiya, azadlıq  və insan 

hüquqları anlayışları hələ də bir qisim insanlar üçün mü- cərrəd 

qalmaqda davam edir. Bunun əsas səbəblərindən biri köh- nə 

sovet totalitar cəmiyyətinin ideologiyasına uyğunlaşmış in-

sanlarda azadlıq və demokratiya haqqındakı mənfi rəylərin 

stereotipləşməsidir. Digər səbəb isə əhalinin siyasi  sosiallaş-

masının aşağı  səviyyədə olmasıdır. Bəzi insanlar Azərbaycan 

Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyası ilə elan edilmiş geniş 

spektrli insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının mahiyyətini 

aydın surətdə dərk edə bilmədikləri üçün bu hüquqların real- 

laşdırılması sahəsində ciddi tərəqqiyə nail ola bilmirlər. Ona 

görə də müstəqil dövlət quruculuğuna  qədəm qoyan, demok-

ratik siyasi mədəniyyəti və vətəndaş cəmiyyətini  inkişaf etdir-

məyə çalışan Azərbaycan Respublikasında əhalinin maarif-
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ləndirilməsinə, siyasi gerçəkliyin kütləvi şüurda düzgün qav-

rayışına və hərtərəfli şərhinə çox böyük ehtiyac var. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda politologiyanın  müs- 

təqil elm və tədris fənni kimi tarixi  XX əsrin 90-cı illərindən 

başlayır. Mövcud olduğu müddətdə politologiya müstəqil tədris 

fənni kimi böyük təkamül yolu keçmişdir. Politologiyaya aid 

müxtəlif dərsliklər, dərs vəsaitləri və proqramlar tərtib edilmiş, 

siyasi həyatın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş xeyli sayda 

monoqrafiyalar yazılmışdır. Bunlardan H.Şirəliyevin və Ə.Əh- 

mədovun “Politologiya” dərsliyini, Ə.Tağıyevin, X.İbrahim- 

linin, Q.Əliyevin, M.Əfəndiyevin, R.Musabəyovun, A.Şirino-

vun, N.Ələkbərovanın, Q.Hüseynlinin və b. müəlliflərin müx-

təlif  dərs vəsaitlərini və monoqrafiyalarını misal göstərmək olar. 

Lakin Avropa məkanına inteqrasiya, ölkəmizin Bolonya 

prosesinə qoşulması, davamlı inkişafa və təhsilə nail olmaq, 

interaktiv tədrisin rolunun artırılması, eyni zamanda ölkənin si-

yasi həyatında baş verən mütərəqqi yeniliklər, dövlət idarəçi-

liyinin təkmilləşdirilməsi, yeni “Seçki Məcəlləsi”nin, “Siyasi 

partiyalar haqqında Qanun”un qəbul olunması, “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın 

qəbul edilməsi, ölkə Konstitusiyasına edilən dəyişikliklər, de-

mokratik inkişafın Azərbaycan modelinin təhlil edilməsinin zə-

ruriliyi, yaxın perspektiv üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

proqnozların verilməsi və nəhayət, keçid dövrünün başa çat-

ması ilə modernləşmə mərhələsinə qədəm qoyulması elmlərin 

də təkmilləşməsini, ali məktəblər üçün yeni dərsliklərin və 

metodik-dərs vəsaitlərinin nəşrini zəruri tələbata çevirir. Çünki 

yeni  innovasion cəmiyyət yüksək siyasi mədəniyyətə və bilik-
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lərə yiyələnməyi, fəal vətəndaş mövqeyi ortaya qoymağı tələb 

edir. Bütün bunlar isə hərtərəfli və rasional maariflənmə sayə-

sində gerçəkliyə çevrilir. Bu keyfiyyətlərə sahib ola bilməyən  

cəmiyyət üzvləri ictimai tərəqqinin artan tempi ilə ayaqlaşa bil-

mir və ondan kənarda qalırlar.  

Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları döv-

ründə trendə çevrilən təhsilin ən aktual problemi belə bir cə-

hətlə şərtlənir: elmin ayrı-ayrı sahələrində əldə edilmiş biliklər 

elə sürətlə artır ki, təlimin əvvəlki sxem və metodları əsa-sında 

həmin nailiyyətləri  mənimsəmək kifayət qədər çətin olur. 

Yalnız təlim üsullarının  keyfiyyətcə dəyişdirilməsi, 

dərsin tədrisi  zamanı yaradıcı düşüncədən fəal istifadə edil-

məsi şəraitində tədrisdə davamlı inkişafa və uğurlara nail 

olmaq mümkündür. 

Bolonya təhsil prosesi tələbələrə fərdi şəkildə yanaşmanı 

tələb edirsə, deməli, hamıya eyni şeyi  eyni üsulla öyrətməyə 

çalışmaq yanlışdır. 

Hazırki dərsliklərdə mövcud olan digər problemlər onlar-

dan əksəriyyətinin sosial-siyasi prosesləri və bəzi elmi-konsep-

tual müddəaları hələ də sovet ideoloji sistemi kontekstindən 

şərh etməsi və Azərbaycan mütəfəkkirlərinin  bəşəri elmi nai-

liyyətlərin əldə edilməsindəki xidmətlərini işıqlandıra bilmə-

məsidir. Məsələn, siyasi ədəbiyyatda ingilis alimləri T.Hobbs 

və C.Lokk ictimai müqavilə nəzəriyyəsinin yaradıcısı sayılırlar. 

Lakin bu bir həqiqətdir ki, həmin mütəfəkkirlərdən hələ xeyli 

əvvəl N.Tusi dövlətin insanların könüllü ittifaqı əsasında ya-

ranması haqqında nəzəriyyə irəli sürmüşdür. 
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Və yaxud elmi ədəbiyyatda irqlərin bərabərliyi haqqında 

ideyanın ilk dəfə fransız alimi Volter tərəfindən irəli sürüldüyü 

göstərilir. Ancaq Nizami Gəncəvinin şeirindən sitat gətirməklə 

bu fikirlərin tamamilə absurd olması qənaətinə gəlmək olar. 

 

                        Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

                        Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax.  

                        Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, 

                        Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır. 

 

Deyilənlər onu göstərir ki, politologiya fənni üzrə möv-

cud olan dərsliklərin yenilənməsi, obyektiv gerçəkliyi əks 

etdirən, mücərrəd baxışlara deyil, praktikanın özündən irəli 

gələn real nəticələrə əsaslanan, cəmiyyətin siyasi həyatında baş 

verən dəyişiklikləri adekvat şəkildə əks etdirən kitabların 

yazılması və fundamental təhlillərin aparılması tarixi zərurət-

dir. 

 Təqdim olunan bu dərslik  əvvəlkilərdən bir sıra cəhətlə-

ri ilə fərqlənir: Əvvəla, dərslikdə son dövrün yerli və xarici 

ədəbiyyatlarına üstünlük verilib. İkincisi, kitabda müasir siyasi 

konsepsiyaların təhlilinə üstünlük verilb. Ücüncüsü, dərslikdə 

Azərbaycanın siyasi sistemində baş verən dəyişikliklərin adek-

vat şərhinə cəhd göstərilib. Dördüncüsü, kitabda müxtəlif möv-

zularla bağlı kifayət qədər yeni müddəalar əks olunub. Nəha-

yət, bu dərslikdə Azərbaycanın da qoşulduğu Bolonya Konven-

siyası bəyannaməsində ali məktəb proqramları ilə bağlı müəy-

yənləşdirilən konseptual müddəalar nəzərə alınıb. 
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Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Bolonya prosesi-

nə qoşulmasına baxmayaraq, ali məktəblərdə mühazirələrin 

təşkili zamanı hələ də köhnə təlim üsullarından istifadəyə geniş 

yer verilir. Belə ki, ali təhsil ocaqlarında müəllimlər əsasən 

icmallaşdırılmış və tezis əsasında oxunan mühazirələrdən 

istifadə edirlər. Bu cür dərslər isə adətən passiv informasi-

yaötürücü və məlumatverici xarakter kəsb edir. 

Lakin Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət ola-

raq fəaliyyəti, tədrisdə yeni  didaktik metodlar, informasiya 

texnologiyaları və s. istər  mühazirənin  elmi-metodik cəhətdən 

təşkilində, istərsə də təqdimatında yeni üsullardan fəal 

istifadəni zəruri edir. Təqdim etdiymiz dərslikdə  mühazirələrin 

təşkilində istifadə olunan əsas didaktik üsullar aşağıdakılardır: 

–mühazirələrin əvvəlində problemın yaradılması və sual-

ların qoyulması; 

–məlumat və informasiyaların əsas anlayışlar üzərində 

qurulması;  

–problem-situasiyanın həlli prosesində tələbələrdə fəal 

tədqiqatçı mövqeyi ortaya qoymaq üçün həvəsin yaradılması; 

–tələbələrin onlar üçün zəruri olan bilik, bacarıq və 

vərdişləri müstəqil şəkildə əldə etməsi və mənimsəməsi; 

–mühazirə zamanı məntiqi sxemlərdən, qrafiklərdən, 

slaydlardan və s. texniki vasitələrdən istifadə edilməsi; 

–mövzunun şərhi zamanı tələbələrin idraki fəallığını 

artırmaq üçün debat, akvarium, söz assosiasiyaları, əqli hücum, 

qruplarla iş, rollar üzrə oyun, situativ praktikum və s. bu kimi 

metodlardan istifadə olunması və s. 
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Politologiya fənninin qırx beş saatlıq proqramına uyğun 

olaraq hazırlanmış bu  dərslik  Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş tədris proqramına və Bo-

lonya Konvensiyası bəyannaməsində ali məktəb proqramları ilə 

bağlı müəyyənləşdirilən konseptual müddəalara tam cavab 

verir. 

Dərslik müəllimlərə mühazirə və seminarların təşkilində, 

politologiya fənninin tədrisi zamanı fəal təlimin müxtəlif üsul-

larından istifadə etməkdə, tələbələr üçün isə seminar məşğə-

lələrinə və imtahanlara hazırlaşmaqda, eləcə də sərbəst işləri 

yazmaqda  yardımçı ola bilər. 
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Mövzu 1. Politologiyanın predmeti, strukturu və 
funksiyaları 

 
Əsas ideya: Tələbələrin  siyasi  dünyagörüşünün formalaşması,     

          siyasi  elmin  əsas   kateqoriyalarını   mənimsəməsi, 

          siyasi  sistemin  fəaliyyət  mexanizmi  haqqında tə-        

          səvvürlərinin  dərinləşməsi  və  siyasi  sahədə  elmi   

           tədqiqat  aparmaq  bacarığının   formalaşması  üçün     

           politologiya  fənninin  öyrənilməsi mühüm əhəmiy-  

           yət kəsb edir. 

Məqsədlər: tələbələrə politologiyanın  bir  elm  kimi   meydana  

           gəlməsi və  keçdiyi  tarixi inkişaf   yolunu,  eləcə də   

           aktuallığını izah etmək; 

          -politologiya fənninin tədrisi  zaman  hansı  metod-   

           lardan   istifadə  ediləcəyinin və  hansı  prinsiplərin  

           rəhbər tutulacağının izahı; 

          -tələbələrdə  siyasi  biliklərin   nəzəri   və   tətbiqi   

           komponentlərini  bir-birindən  ayırmaq  bacarığını 

           formalaşdırmaq; 

           -siyasətin   cəmiyyətdəki  və   dövlətdəki  yeri   və    

           rolunun müəyyən edilməsi; 

           -müzakirə etmək,başqasını  dinləyə  bilmək   mədə-   

           niyyətinin, eləcə  də  öz fikrini müdafiə edə bilmək     

           bacarığının formalaşmasına nail olmaq; 

     Əsas 

anlayışlar:  siyasətin  subyekti  və  obyekti, metod, kateqoriya,   

          siyasi məkan, siyasi təsvir və s. 
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Mühazirənin gedişi 

I mərhələ–Motivasiya 

Problemin qoyulması 

Müəllim: Politologiya nəyi öyrənir? 

Tələbələr öz mülahizələrini söylədikdən sonra müəllim 

tədqiqat sualını qoyur və onu lövhədə yazır: 

                  -Politologiyanı  siyasət haqqında yeganə elm hesab etmək 

olarmı?  

Tələbələrin söylədikləri fərziyyələri müəllim lövhədə ya-

zaraq, onların  düzgünlüyünü yoxlamağı təklif edir. 

 

 

II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

Kiçik qruplarda iş 

          Müəllim tələbələrə tapşırıq verir. Məqsəd politologiyanın 

tədqiqat obyekti və predmeti haqqında bilik mübadiləsi keçir- 

məkdir. Bunun üçün müəllim tələbələri qruplara bölərək, on-

ların hər birinə müəyyən mövzu və ya “mənbələr paketi” verir. 

(Bax: Mövzuya aid əlavə) Qrup öz mövzusunu öyrəndikdən 

sonra onu auditoriyaya təqdim etməlidir. Bu zaman aşağıdakı 

suallara cavab verilməlidir: 

                  -Nəzəri və tətbiqi politologiya bir-birindən nə ilə fərqlənir? 

                  -Politologiyanın tədqiqat obyektinin dairəsi genişdir, yoxsa 

predmetinin? 

  -Politologiya elm kimi  tədris fənnindən nə ilə fərqlənir? 
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III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

Qrupların təqdimatı 

           Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edərək, əldə etdiyi 

nəticə haqqında məlumat verir ki, bu da informasiya müba-

diləsinə səbəb olur. Məsələn, qruplardan biri belə nəticəyə gəlir 

ki, politologiya hakimiyyətdə olan və ya onun həyata keçiril-

məsində iştirak etmək iddiasında olan müxtəlif fərdlərin, 

qrupların, partiyaların, dövlətin və digər institutların tədqiqi ilə 

məşğul olan elm sahəsidir. Bu mənada politologiya siyasi 

sosiologiya, siyasi fəlsəfə, siyasi psixologiya ilə yanaşı, siyasət 

haqqında elmlərdən biridir. Qruplardan digəri hesab edir ki, 

politologiya siyasət haqqında yeganə elmdir. Politologiya 

siyasət haqqında elm olsa da, siyasətlə bağlı bütün bilikləri 

deyil, elmi və empirik metoda əsaslanan bilikləri özündə əks 

etdirir. Üçüncü qrup isə belə bir qənaətə gəlir ki, politologiya 

bütün siyasi subfənləri – siyasi fəlsəfə, siyasi psixologiya, si-

yasi sosiologiya və s. birləşdirən meqaelm, yaxud inteqrativ 

elmi bilik sahəsidir. Politologiya siyasi təsisatları və prosesləri, 

siyasi hakimiyyətin meydana gəlməsi, fəaliyyət göstərməsi və 

inkişafı qanunauyğunluqlarını öyrənir. 

 

IV mərhələ 

  İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

  Tələbələr keçirilmiş tədqiqat nəticəsində politologiyanın  

obyekti və predmeti ilə bağlı fikirləri bir-biri ilə müqayisə edir, 

onların məziyyətləri və qüsurlarını xüsusi vurğulayırlar.  

Bütün deyilənləri yekunlaşdıraraq, belə qənaətə gəlmək 

olar ki, siyasətin ümumi nəzəriyyəsii rolunda çıxış edən və 
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inteqral elm olan politologiyanın predmetini siyasət və onun tə-

sisatları vasitəsilə cəmiyyət və şəxsiyyətlə qarşılıqlı münasi-

bətlərinin öyrənilməsi təşkil edir. Siyasətin öyrənilməsi elm 

statusuna iddia etsə də, digər elmlərdən fərqli olaraq onun 

nəticələri ehtimal xarakterlidir. Siaysi elmin iki–nəzəri və em-

pirik səviyyəsi mövcuddur. Ümumi politologiya siyasi elmin 

nəzəri, tətbiqi politologiya isə onun empirik səviyyəsidir. Tələ-

bələrin nöqteyi-nəzəri nəticəsində qruplardan hansının fikrinin 

daha mükəmməl olması  haqqında  qısa diskussiya keçirilir. 

                         

                             V mərhələ 

                  Ümumiləşdirmə və nəticə 

Müəllim əvvəlki mərhələlərdə ifadə olunan fikirləri və 

qazanılan bilikləri ümumiləşdirərək, auditoriyanın diqqətini bu 

kimi nəticələrə yönəldir:  

➢ Siyasət cəmiyyətin bütün fəaliyyət sahələrində özünü 

büruzə verir. Lakin politologiya siyasi həyatın  ауrı-аyrı 

aspektlərini (fəlsəfə, dövlətşünaslıq və s.) deyil, onu 

məhz bütöv halda və yeganə obyekt kimi tədqiq edir. 

➢ Politologiya elm kimi siyasi həyatın inkişaf qanu-

nauyğunluqlarını, siyasi şüur və mədəniyyəti, siyasi 

prosesləri, siyasi sistemi, siyasi təlimlər tarixini, qlobal 

problemləri tədqiq edir, tədris fənni kimi siyasi təsisatlar, 

insan və vətəndaş hüquq və azadlıqları, siyasi konsep-

siyalar, dünyada сərəyan edən siyasi proseslər haqqında 

bilik verir. 

                                 Mövzuya aid əlavə 

Politologiyanın tədqiqat obyekti siyasi reallıqdır. Cə-

miyyətin siyasi həyatı, orada baş verən hadisə və proseslər 
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onun obyektinə aiddir. Lakin bu cür izah politologiyanın pred-

metini tam aydınlaşdırmır, cunki siyasi reallıq ən muxtəlif elm-

lər tərəfindən öyrənilir. Ona gorə də digər elmlərdə olduğu 

kimi, politologiyada da onun obyektini və predmetini fərqlən-

dirmək lazımdır, çünki bu iki anlayışın qarışdırılması və ya 

eyniləşdirilməsi ciddi metodoloji qüsurdur. Adətən tədqiqat-

çının fəaliyyətinin istiqamətləndiyi hər şeyi idrak obyekti kimi 

qəbul edirlər. Bu o deməkdir ki, muxtəlif elmlərin predme-

tindən söhbət getdikdə, yalnız obyektin həmin elmin spesifikası 

ilə muəyyən edilən tərəfi əsas götürülür. Obyektin digər xassə 

və munasibətləri isə ikinci dərəcəli məsələlər kimi, yaxud ob-

yektin mövcudluq şəraiti kimi nəzərdən kecirilir. Deməli, hər 

bir elm digər elmdən ilk növbədə öz predmeti ilə fərqlənir. Hər 

bir elm obyektiv reallığın özü üçün spesifık olan qanunauy-

ğunluqlarını, həmin qanunauyğunluqların xususi təzahur for-

malarını və fəaliyyət mexanizmlərini öyrənir. Bu o deməkdir 

ki, hər hansı elmin predmetini tədqiqat obyektinə gorə müəy-

yənləşdirmək kifayət deyildir. Məsələn: siyasi  reallıq ictimai 

və humanitar  elmlərin tədqiqat obyektidir. Lakin hər bir elm 

məhz öz predmeti vasitəsilə müstəqillik qazanır. Dövlət siyasi 

elmin əsas predmeti olsa da, onu həm də dövlətşünaslıq, hüquq 

və s. fənlər də öyrənir. Lakin hüquq dövlətin hüquqi fəaliy-

yətini öyrənir, politologiya isə dövləti və hakimiyyət münasi-

bətlərini cəmiyyətin siyasi təşkili təsisatları olaraq təhlil edir. 

Poltologiyadan  fərqli olaraq, hüququ real proseslər deyil, heç 

də həmişə gerçək həyata uyğun gəlməyən hüquq normaları ma-

raqlandırır. Politologiyanın predmetinin daha aydın şəkildə 

müəyyən edilməsi üçün “nəzəri” və “tətbiqi” politologiya anla-

yışlarının mahiyyətini açıqlamaq lazımdır (sxemə bax). 
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Nəzəri material 

 Politologiya (yunanca politika – siyasət, dovləti idarə 

etmak sənəti, loqos - soz, anlayış, təlim) adından da göründüyü 

kimi,  siyasi proseslər və təsisatlar, siyasi hakimiyyət və siyasət 

haqqında elmdir. Siyasət haqqında biliklərin  tarixi çox qədim 

olsa da, erkən dövrlərdə onlar müstəqil elm sahəsi olmayıb, 

mifoloji dunyagörüşunün tərkib hissəsi kimi çıxış edirdi.  

         Е.ə. I minilliyin ortalarından başlayaraq siyasi fikirlər 

tədricən rasional xarakter almağa başlayır, fəlsəfi-etik xarakter 

daşıyan ilk siyasi kateqoriya və konsepsiyalar yaranır. Bu pro-

ses hər şeydən əvvəl Konfutsinin, Platonun və Aristotelin adı 

ilə bağlı idi. Aristotel yazırdı: “Siyasi elm bütün elmlərdən 

yüksəkdə durur. Çünki о, insanlara ədalətli  qanunlar əsasında 

yaşamağı öyrədir. Aristotelin siyasi fikrin inkişafındakı xid-

mətlərini nəzərə alan müasirləri onu “siyasətin atası” adlandır-

mışlar. 

         Siyasi fikir tarixində ilk dəfə  olaraq italyan alimi Nikollo 

Makiavelli siyasəti sinkretik elmi biliklərin tərkib hissəsi kimi 

deyil, insan fəaliyyətinin müstəqil sferası kimi nəzərdən 

keçirmişdir. 

         Siyasət haqqında rasional baxışlar öz əksini sonralar 

T.Hobbs, C.Lokk, Ş.L.Monteskye, J.J.Russo, C.Medison, C.S.  

Mill, T.Peyn, A.Tokvil və b. mutəfəkkirlərin əsərlərində tap-

mışdır. 

          Ancaq çoxsaylı siyasi tədqiqatların mövcud olmasına 

baxmayaraq, XIX əsrin II yarısınadək politologiya müstəqil 
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fənn kimi deyil, əsas etibarilə dövlət haqqında təlim və siyasi-

fəlsəfi nəzəriyyə formasında mövcud olmuşdur. 

Bəzi alimlər politologiyanın bir tədris fənni kimi mey-

dana gəlməsini XIX əsrin I yarısında Almaniyada hüquqi mək-

təbin meydana gəlməsi, digəriləri isə–xususilə amerikalı  mü-

təfəkkirlər onun yaranma tarixini XIX asrin II yarısı ilə bağ-

layırlar. Sonunculara görə, politologiyanın  yaranması Frensis 

Leyberin adı ilə bağlıdır. Onun 1857-ci ildən ABŞ-ın Ko-

lumbiya Universitetində oxuduğu muhazirələr burada 1880-ci 

ildə onun həmkarı–siyasətşünas  Con Bercess tərəfindən ali si-

yasi məktəb yaradılması  üçün zəmin hazırlamışdır. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində “siyasi elm” an-

layışı Avropada da geniş yayılmağa başlayır. İtalyan mutə-

fəkkiri Q. Moska özünün 1896-cı ildə yazdığı  “Siyasi elmin 

elementləri” adlı  fundamental əsərinə görə Avropada məşhur-

laşır. 

XX əsrin əvvəllərində politologiyanın  müstəqil akade-

mik fənnə çevrilməsi prosesi başa çatır. 1903-cü ildə Amerika 

siyasi elmlər Assosiyasiyasının (ASEA), 1949-cu ildə isə 

YUNESKO-nun nəzdində Beynəlxalq siyasi elmlər asso-

siasiyasının  yaradılması politologiyanın  bir elm kimi inkişafı-

na  xüsusilə  güclü təkan vermişdir. 

Siyasi elmin inkişafi yolunda növbəti təşəbbüs 1970-ci 

ildə Ford fondunun vasaiti hesabına “Siyasi tadqiqatların 

Avropa konsorsiumu” adlı  birliyin yaradılması oldu. Konsor-

siumun müxtəlif birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün 
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vəsait ayırması istər dünya miqyasında, istarsə də ayrı-ayrı 

ölkələrdə politologiya sahəsində tədqiqat aparan mütəxəssislər 

şəbəkəsinin qarşılıqlı elmi və təcrübə mübadiləsinin zənginləş-

məsinə mühüm töhfə verdi. 

       Zəngin ənənələrə malik olan Azarbaycanda siyasi elm 

məktəbinin rüşeymlərinin yaranmasında XIX əsrin I yarısında 

formalaşan və 100 il ərzində üç mərhələdən keçən maarifçilik 

hərakatı xüsusilə böyük rol oynamışdır. Maarifçilik dövrünün 

görkəmli nümayəndələri olan A.Bakıxanov, M.F. Axundov, 

M.Kazımbəy, H.Zərdabi, Ə.Hüseynzadə və b. özlərinin mütə-

rəqqi siyasi ideyaları  ilə təkcə Vətən siyasi elm məktəbinin rü-

şeymlərinin formalaşmasına deyil, həm də dünyada siyasi 

fikrin inkisafına xüsusi töhfə vermişlər. 

Sovet imperiyasının zülmündən xilas olaraq öz dövlət 

müstəqilliyini bərpa etmiş Azarbaycanın demokratik cəmiyyət 

quruculuğuna qədəm qoyması bir çox sahələrdə olduğu kimi, 

siyasi elmin də yaranması və inkişafı istiqamatində geniş 

imkanların yaranmasma səbəb oldu. Artıq 1991-ci ildən, yəni 

milli müstəqillik bərpa olunduqdan sonra politologiya Azər-

baycanda müstəqil elm kimi tədris olunmağa başladı. Elə 

həmin ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda 

(1999-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyasi) ilk politologiya fakultəsi va 

politologiya kafedrası fəaliyyətə başladı.  

Hazırda ölkəmizdə siyasi problemlərin təhlil edilməsi  ilə 

bağlı müxtəlif tədqiqat mərkəzləri, DİA-da Siyasi Tədqiqatlar 
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İnstitutu, müxtəlif QHT-lər və özəl qurumlar fəaliyyət göstərir. 

Burada milli təhlükəsizlik, suverenlik və siyasi strategiya mə-

sələləri, gender bərabərliyi, ölkənin xarici siyasəti, multikul-

turalizm, neft strategiyası, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasi təhlillər və tədqiqatlar 

aparılır. 

Siyasi elmin başlıca tədqiqat obyektini siyasi sistemin və 

təsisatların başlıca ünsürü olan dövlət və siyasi hakimiyyət təş- 

kil edir. Lakin siyasi hakimiyyət və dövlət məsələsini fəlsəfə, 

siyasi iqtisad, dövlətşünaslıq, hüquq və s. fənlər də öyrənir. 

Politologiya bu fənlərdən fərqli olaraq, dövlət və siyasi ha-

kimiyyətin aşağıdakı cəhətlərini öyrənir: 

-politologiya dövləti və hakimiyyət problemlərini cə- 

miyyətin siyasi təşkili təsisatları kimi öyrənir. Yəni polito- 

logiya müxtəlif cəmiyyətlərin fəaliyyətinin və inkişafının siyasi 

qanunauyğunluqlarını öyrənir; 

-politologiya təkcə siyasi hakimiyyətin ələ keçirilməsi və 

əldə saxlanması haqqında deyil, habelə onun idarə olunmasında 

praktik şəkildə  istifadə edilən forma və metodlar haqqında 

elmdir; 

-siyasi elm dövləti təkcə siyasətin subyekti, bir ölkə 

çərçivəsində hakimiyyət münasibətlərinin aparıcısı kimi yox, 

həmçinin beynəlxalq aləmdə һər hansı ölkənin suverenliyinin 

daşıyıcısı kimi öyrənir. Beynəlxalq  münasibətləri tənzimləyən 

siaysi-hüquqi normaların, mənəvi dəyərlərin və siyasi tələb-

lərin müəyyən edilməsi, dövlətlərarası əlaqələrin fəaliyyət 
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prinsiplərinin öyrənilməsi və s. politologiyanın tədqiqat obyek-

tini təşkil edən problemlərdəndir. 

Dövlət  və hakimiyyətlə yanaşı, politologiyanın tədqiqat 

obyektinə daxil olan  problemlər arasında müxtəlif partiyalar 

və partiya sistemləri, təzyiq qrupları və ictimai-siyasi təşkilat-

lar, parlament idarəçiliyi, seçki sistemi, KİV-lər və s. mühüm 

yer tutur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, siyasət haqqında yeganə 

elmi və inteqrativ bilik sahəsi olan politologiyanın strukturuna 

müxtəlif fənlər daxildir. Alman alimi P.Noak politologiyanın 

strukturuna dörd əsas fənni daxil edir: siyasi fəlsəfə və ya 

siyasi nəzəriyyə; siyasi təsisaslar haqqında elm; siyasi sosiolo-

giya; beynəlxalq siyasət nəzəriyyəsi. 

Əlbəttə ki, alan aliminin təqdim etdiyi bu şərti bölgü 

tədqiqatçılar tərəfindən müxtəlif fənlərlə tamamlanır. Bütöv-

lükdə siyasi elmlər iki qrupa  ayrılır: 

–Siyasətin birbaşa özünün tədqiqi ilə məşğul olan fənlər: 

siyasi fəlsəfə, siyasi təsisatlar haqqında təlim, beynəlxalq 

siyasət nəzəriyyəsi, siyasi tarix, müqayisəli politologiya; 

–siyasətin ictimai həyatın başqa sahələri ilə qarşılıqlı 

əlaqələrini öyrənən fənlər: siyasi psixologiya, siyasi antropolo-

giya, siyasi coğrafiya, siyasi astrologiya, siyasi kurturologiya 

və s. 

Siyasi fəlsəfə əsas etibarilə siyasətin mahiyyətini, onun 

şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlətlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. 

Siyasi fəlsəfə siyasi sistemin optimal fəaliyyəti üçün normativ 



24 

 

dəyərlər işləyib hazırlayır. Bu fənn siyasi tədqiqatlar üçün bir 

növ metodoloji bazadır. Siyasi fəlsəfəni siyasi elmin ilkin 

mövcudluq forması hesab edilir. 

        Siyasi təsisatlar haqqında təlim cəmiyyətin siyasi təşkili, 

dövlət, siyasi partiya və digər institutlar haqqında nəzəriyyə 

kimi çıxış edir. Bu fənn cəmiyyətin sosial-siyasi mənzərəsini, 

təsisatları və hakimiyyətin təşkili prinsiplərini hərtərəfli açıq-

lamağa imkan verir. 

         Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin predmetini döv-

lətlərin, transilli korporasiyaların, ictimai hərəkatların xarici 

siyasi fəaliyyətinin, beynəlxalq təşkilatların (BMT, ATƏT və 

b.) işinin öyrənilməsi təşkil edir. О həmçinin qloballaşma, 

müharibə və sülh, beynəlxalq münaqişələrin qarşısının alın-

ması, yeni dünya qaydalarının formalaşdırılması problemlərini 

tədqiq edir. 

        Siyasi tarix siyasi fikirləri, baxışları və hadisələri xrono-

loji ardıcıllıqla və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənir. Cəmiy-

yət həyatının bütün tərəflərini öyrənən tarixdən fərqli olaraq 

siyasi tarix siyasi həyatı öyrənir. 

Siyasi psixologiyanın tədqiqat obyektini isə insanların 

siyasi fəaliyyətində özünü göstərən oriyentasiya, inam, iradə və 

emosiyanın öyrənilməsi təşkil edir. Siyasi psixologiyadan icti-

mai rəyin öyrənilməsində, müxtəlif siyasi münaqişələrin və 

siyasi davranışın tədqiqində geniş istifadə olunur. 

Siyasi antropologiya siyasətin əsas insani-bioloji 

tələblərdən – intellektual, sosial, mədəni, dini və s. asılılığını 
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öyrənir. Siyasi antropologiyaya dair biliklər siyasi fəaliyyətdə 

milli-etnik amillərin üzə çıxarılmasına şərait yaradır. 

         Politologiyanın aktuallığını şərtləndirən amillər aşağıda-

kılardır: 

-cəmiyyət və konkret olaraq  hər bir insan həyatının siya-

sətlə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda olmasının dərk edilməsinə 

təsir göstərir; 

-bəşər sivilizasiyasının siyasət və demokratiya sahəsində 

əldə etdiyi nailiyyətlərdən yararlanmağa  imkan verir; 

-vətəndaşların siyasi şüur və mədəniyyətinin forma-

laşmasına yardım göstərir; 

-dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyəti arasındakı mü-

nasibətlərdə  humanist dəyərlərin inkişafına səbəb olur; 

-siyasi fəaliyyətin düzgün məcraya yönəldilməsinə kö-

mək edir və s. 

Siyasi hadisə və prosesərin öyrənilməsi zamanı siyasi 

elm müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə edir. “Metod” 

sözünün hərfi mənası yunan dilindən tərcümədə tədqiqat üsulu 

və ya dərketmə deməkdir. Metod gerçəklik hadisələrinin qa-

nunauyğunluqlarının dərki ilə bağlı olub, real proseslərin öyrə-

nilmə üsulunu və ona yanaşmağı səciyyələndirir. Fəlsəfəyə dair 

ensiklopedik lüğətdə metod “gersəkliyin praktik və nəzəri 

cəhətdən mənimsənilməsi üsullarının və əməliyyatlarının məc-

musu” kimi xarakterizə edilir. 
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Politologiyanın metodları da onun özünəməxsus tərəfi-

nin, yəni siyasi gerçəkliyin hərtərəfli və dərindən öyrənilmə-

sinə imkan yaradır. 

Politologiyanın tədqiqat metodları bütövlükdə üç başlıca 

qrupa ayrılır: 

–Ümumməntiqi metodlar (analiz və sintez, abstraktlaşdır-

ma, dialektik metod, induksiya və deduksiya, statistik təhlil və 

s. ; 

–Sosial-humanitar metodlar: anket sorğusu, sənədlərin və 

mənbələrin təhlili, müsahibə, müşahidə və s.  

          –Politologiyanın xüsusi–elmi metodları: müqayisəli təh-

lil, tarixi yanaşma, sistemli metod, struktur–funksional, analiz, 

siyasi modelləşdirmə, siyasi monitorinq, biheviorizm metodu, 

siyasi kommunikasiya metodu, kontent-təhlil (oyunlar nəzəriy-

yəsi və qərar qəbul etmə mctodu və s.  

           Analiz (yun. analizis – parçalanma) predmetlərin, xassə-

lərin, əlaqə və münasibətlərin tərkib hissələrinə ayrılması, sin-

tez (yun. sintezis – birbşmə) isə analizdə ayrılan ünsürlərin ye-

nidən tam halında birləşməsi əməliyyatıdır.  

         Abstraktlaşdırma (lat. abstractia–ayırma) elmi-tədqiqat 

metodu kimi predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əla-

mətlərinin fikrən ayrılması, əsas əlamətlərin isə ümumiləş-

dirilməsini nəzərdə tutur. 
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         Dialektik metod hadisələri inkişafda götürməyə, onun 

daxili hərəkətverici güvvələrini aşkara çıxartmağa, bütün hadi-

sələri qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə çalışır. 

         İnduksiya (lat - yönəltmə, sövqetmə) ayrı-ayrı faktlardan 

ümumi müddəalara doğru keçidi nəzərdə tutur. 

         Deduksiya isə əksinə, ümumidə təkcəni, konkreti axtar-

maq metodudur. 

          Statistik materialların təhlili tədqiqatçıya əldə olunmuş 

məlumatlardan texniki təhlil zamanı ən əhəmiyyətlisini qəbul 

etməyə, qanunauyğunluqları işləməyə və müvafıq meylləri üzə 

çıxarmağa imkan yaradır. 

         XIX əsrin 30-cu illərində tətbiq olunmağa başlayan anket 

yolu ilə tədqiqat və əhali arasında sorğu aparılması metodu 

maüsir dövrdə geniş tətbiq olunur. Bu metodlardan ilk dəfə 

ABŞ sosioloqu Corc Hellan seçkiqabağı siyasi mühiti öyrən-

mək üçün istifadə etmişdir. Tarixi təcrübə göstərir ki, doğrudan 

da, seçki ərəfəsində anket üsulu ilə sorğu aparılması seçicilərin 

rəyinin müəyyənləşdirilməsində və buna əsasən də, düzgün 

proqnozun verilməsində mühüm rol oynayır. 

Sənədlərin və mənbələrin təhlili metoduna dövlət 

idarəçiliyinin strukturunu müəyyən edən qanunların, konstitusi-

yaların, partiyaların proqram və nizamnamələrinin öyrənilməsi 

daxildir. 

Müşahidə bir metod kimi tədqiq olunan prosesin və 

hadisənin məqsədyönlü və sistemli şəkildə mənimsənilməsini 
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nəzərdə tutur. Müşahidə metodu hər hansı ictimai-siyasi tədbir 

iştirakçılarının davranışını, siyasi münaqişənin törənməsi və in-

kişafı prosesini, siyasi partiyaların fəaliyyəti və sairəni öyrən-

məyə imkan verir. Müşahidənin 3 növü var: qısa, orta və uzun-

müddətli. 

         Söhbət bir metod kimi müsahibədən onunla fərqlənir ki, 

o, ikitərəfli xarakter daşıyır. Söhbəti aparan şəxs hansı siyasi 

informasiyanı və faktları əldə edəcəyini əvvəlcədən müəy-

yənləşdirir. Söhbətdən əvvəl müsahibə aparanla müsahibə ve-

rən arasında heç bir ünsiyyət olmadığı üçün, fərdi xarakter 

daşıyan informasiya əldə etmək qeyri-mümkün olur. 

Politologiya fənninin tədrisi zamanı bir sıra ümummən-

tiqi metodlarla yanaşı, siyasi elmin müqayisəli təhlil, tarixi təs-

vir, sistemli yanaşma kimi xüsusi metodlarından da istifadə 

edilir. 

Müqayisəli təhlil metodu eyni tipli siyasi hadisə və 

proseslərin müqayisəli təhlilini aparmağa və müvafiq nəticələr 

çıxarmağa, müxtəlif xalqların, ölkələrin siyasi həyatında, siyasi 

təsisatların fəaliyyətində oxşar və fərqli cəhətləri müəy-

yənləşdirməyə, siyasi proseslərin inkişafındakı ümumi cəhətləri 

aşkar etməyə, siyasi sistemlərin spesifik xüsusiyyətlərini dəyər-

ləndirməyə kömək edir. 

Tarixi metod adətən müxtəlif siyasi hadisə və proseslərin 

xronoloji ardıcıllıqla öyrənilməsinə istiqamətlənir. Siyasətdə 

isə tarixilik müxtəlif siyasi hadisələrin dialektikasının açılıb 

öyrənilməsi, ayrı-ayrı siyasi sistem və normalara tarixi baxım-
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dan yanaşılması, siyasi proseslərin  inkişaf qanunauyğunluq-

larının müəyyənləşdirilməsi deməkdir. Siyasi baxışlar hər bir 

tarixi dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirməklə yanaşı, dərin 

varislik xarakteri daşıyır, keçmişdən bir sıra səciyyəvi cəhətləri 

özündə ehtiva edir. Ona görə də, ayrı-ayrı dövrlərdəki siyasi 

hadisələri ondan əvvəlki tarixi inkişaf prosesindən təcrid 

etməklə öyrənmək mümkün deyildir. Siyasi təhlildə tarixi ya-

naşma metodundan istifadə edilməsi  siaysətdə subyektivizm-

dən  qaçmağa  imkan yaradır. 

Sistemli yanaşma metodu siyasi reallığa tam şəkildə 

yanaşmanı və onun bütün cəhətlərinin hərtərəfli öyrənilməsini 

nəzərdə tutur. Bu metodun köməyi ilə tədqiqat obyekti bütöv 

bir tam kimi götürülür və onun ayrı-ayrı struktur hissələri ara-

sındakı qarşılıqlı əlaqə müəyyən edilir. Burada əsas diqqət si-

yasətin ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsinə yönə-

lir. 

Hər bir еlm kimi pоlitоlоgiyаnın dа cəmiyyət həyаtındа 

оynаdığı rоl оnun yеrinə yеtirdiyi funksiyаlаrdа öz əksini tаpır. 

Cəmiyyətin siyаsi həyаtının müхtəlifliyini və rəngаrəngliyini 

əks еtdirən pоlitоlоgiyаnın əsas funksiyaları bunlardır: 

-təsvir funksiyası: siyasi reallıqda mövcud olan problem-

ləri qeydə alır;  

-qnoseoloji funksiya: siyasət subyektlərinin təsəvvürlə-

rini zənginləşdirir; 

-proqnostik funksiya: siyasi hadisələrin gedişatını əvvəl-

cədən müəyyənləşdirir; 
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-tərbiyəvi funksiya: siyasi sosiallaşmaya köməklik gös-

tərməklə mühüm nəzəri və praktik baza yaradır; 

-analitik funksiya: dövlət və siyasi təşkilatların fəaliyyə-

tini təhlil edərək onlara qiymət verir; 

-izahetmə funksiyası: siyasi problemlərin  mənasını açır 

və onların həlli yollarını göstərir; 

-inteqrativ funksiya: politologiyanın başqa elmlərlə qar-

şılıqlı əlaqəsinə xidmət edir. 

-dünyagörüşü funksiyası: siyasət subyektlərinin öz ma-

raqlarını düzgün qiymətləndirmələrinə və  siyasi həyatda layiq-

li yer tutmalarına köməklik  edir; 

-metodoloji funksiya: siyasətin ümumi qanunauyğunluq-

larını aşkar etməklə xüsusi siyasi nəzəriyyələr yaradır; 

-qiymətləndirmə funksiyası: siyasi prosesin və siyasət 

subyektlərinin  davranışının dəyərləndirilməsinə xidmət edir; 

-idarəedici funksiya: siyasət subyektlərinə sosial pro-

sesləri idarə etmək və siyasi  şəraitə təsir etmək üçün biliklər  

verir. 

-idеоlоji funksiyа cəmiyyətdə, dövlətdə və siyаsi sistеm-

də mövcud оlаn prinsip və nоrmаlаrın əsаslаndırılmаsındаn və 

оnlаrа аltеrnаtiv əsаslаr işlənib hаzırlаnmаsındаn ibаrətdir. 

-tərbiyəvi funksiyа siyаsi mədəniyyətin fоrmаlаşmаsınа 

və inkişаfınа, siyаsi sоsiаllаşmаyа köməklik göstərməklə 

mühüm nəzəri və prаktik bаzа yаrаdır. 

Politologiyanm əsas qanunauyğunluqları bunlardır: 

-siyasi maraqların meydana gəlməsi, təsisatlanması və 

inkişafı; 
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-siyasətin iqtisadiyyat və ictinmai həyatın digər sahələri 

ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olması; 

-siyasi proseslərin yaranması və inkişafı;  

-nəzəriyyə və  praktikanın vəhdəti; 

-daxili və xarici siyasətin qarşılıqlı əlaqədə olması; 

-siyasətdə şəxsiyyətin yeri və rolunun artması; 

-şəxsiyyətin və siyasi təsisatların qarşılıqlı məsuliyyəti; 

-siyasi münasibətlərin beynəlmiləşməsi və qloballaşması. 

Politologiyanın başlıca prinsipləri isə aşağıdakılardır: 

-humanist dəyərlərin üstün tutulması; 

-siyasi reallığa əsaslanmaq; 

-digər elmlərin nailiyyətlərindən istifadə etmək. 

Hər bir elm kimi politologiyanın da öz kateqoriyaları var. 

Elmin predmetinin ən ümumi, fundamental anlayışları 

kateqoriyalara (dərketmə pillələri) aiddir. Kateqoriya sözü 

yunan dilindən tərcümədə mülahizə, ittiham mənasını verir. 

Kateqoriya sözünü ilk dəfə işlədən Aristotel onu obyektiv 

gerçəkliyin ən yüksək şəkildə ümumiləşdirilməsi və əksi hesab 

edirdi. Həqiqətən də, insan onu əhatə edən aləmi kateqoriya 

vasitəsilə dərk edir. Hər bir elmin müstəqilliyi öz əksini ilk 

növbədə onda tapır ki, onun kateqoriyalarında gerçəkliyin inki-

şafının müxtəlif cəhətləri əks olunur.  Politologiyanın kateqo-

riyalarında siyasi reallığın, siyasi sistem və prosesin mühüm 

cəhətləri öz əksini tapır. Bütövlükdə, politologiyanın  kateqori-

yalarının təsnifatını aşağıdakı kimi  vermək olar: 
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a) politologiya elminin öz mənşəyi ilə bağlı olan kate-

qoriyalar: “siyasət”, “siyasilik”, “siyasi məkan”, “hakimiyyət-

lik”, “cəmiyyətin siyasi təşkili” və s. 

b) törəmə xarakterli kateqoriyalar: “siyasi təsisatlar”, “si-

yasi sistem”, “siyasi lider” və s. 

c) fəlsəfə, sosiologiya və digər ictimai elm sahələrinin 

anlayışlarının siyasi fəaliyyət sahəsinə tətbiqi nətisəsində for-

malaşan kateqoriyalar: “idrak” – “siyasi idrak”, “təfəkkür” – 

“siyasi təfəkkür”, “ziddiyyət”- “siyasi ziddiyyət” və s. 

d) siyasətin subyekti ilə bağlı olan kateqoriyalar: “fərd”, 

“sosial qrup”; “xalq”, “millət” və s. 

e) siyasətin obyekti ilə bağlı olan kateqoriyalar: “siyasi 

sfera”, “siyasi problem”, “siyasi hadisə”, “siyasi proqnoz” və s.        

f) siyasətin funksiyaları ilə bağlı olan kateqoriyalar: 

siyasi proqnoz, siyasi təsvir, siyasi idarəetmə, siyasi sosial-

laşma və s. 

g) siyasi prosesin tədqiqinə xidmət edən kateqoriyalar: “si-

yasi modernləşmə”,“seçki kampaniyası”,“siyasi situasiya” və s. 

Politologiya elmində öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən başlıca kateqoriyalardan biri siyasətdir. “Siyаsət” – ХХI 

əsrdə dünyа хаlqlаrının lеksikоnundа ən çох işlədilən sözə 

çеvrilib dеsək, yəqin ki, yаnılmаrıq. Gündəlik həyаtdа hər bir 

məqsədyönlü fəаliyyəti, yəni dövlət bаşçısının hərəkətlərindən 

tutmuş аilə üzvləri аrаsındа оlаn münаsibətlərədək, hər bir şеyi 

siyаsət аdlаndırırlаr. Kоbud dildə dеsək, siyаsət qаrşıyа 

qоyulmuş məqsədlərə çаtmаq üçün istifаdə оlunаn bütün  üsul 
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və vаsitələrin məcmusu hеsаb еdilir. Bəziləri siyаsəti hər bir 

mümkün şеyə nаil оlmаq incəsənəti kimi izah edirlər, digərləri 

isə оnu “çirkin iş” kimi хаrаktеrizə еdirlər. 

Siyаsəti sənət sayanlar da vаr. Оnlаrın fikrincə, əgər 

siyаsət qаrşıyа qоyulmuş məqsədə çаtmаq üçün yönəlmiş 

fəаliyyətdirsə, deməli, о hаkimiyyəti idаrə еtmək sənətidir. 

Sistеmli bахışа görə isə, siyаsət kifаyət qədər müstəqil 

sistеm оlub, ictimаi mənаfеlərin təmin оlunmаsınа və cəmiy-

yətin intеqrаsiyаsınа хidmət еdir. 

Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz bütün tərifləri yеkunlаşdırаrаq, 

siyаsəti fərdlərin və sоsiаl qruplаrın öz kоllеktiv mаrаqlаrının 

dərk еdilməsi və ifаdə еdilməsi, bütün cəmiyyət üçün dövlət 

hаkimiyyəti vаsitəsilə həyаtа kеçirilən mühüm qərаrlаrın iş-

lənib hаzırlаnmаsı kimi müəyyən еtmək оlаr. Bаşqа sözlə 

dеsək, siyаsət оnun sübyеktlərinin dахili və хаrici məsələlərdə 

əsаs mаrаqlаrının təmin еdilməsinə yönəlmiş fəаliyyətinin 

məcmusudur. 

Siyаsət ictimаi həyаtın bir hissəsi оlsа dа, cəmiyyət hə-

yаtının bütün sаhələrinə fəаl təsir göstərərək ictimаi münаsi-

bətlərdə tənzimləyici rоl оynаyır. Siyаsət dövlət hаkimiyyəti və 

siyаsi nоrmаlаr şəklində təzаhür еtməklə cəmiyyətdə gеdən 

prоsеslərə məqsədyönlü təsir göstərmək və  sоsiаl tənzimləmə 

funksiyаsınа хidmət еdir. N.Mаkiаvеlli hələ 1515-ci ildə 

“siyаsəti hаkimiyyətə gəlmək və оnu əldə sахlаmаq üçün 

istifadə оlunаn vаsitələrin məcmusu” аdlаndırmışdır. 

        “Siyаsət” tеrmininin еlmi şərhi təbii оlаrаq gündəlik 

həyаtdа mövcud оlаn ciddi məntiqi аrqumеntlərdən köklu su-

rətdə fərqlənir. Siyаsətin rəngаrəngliyi оnun hаqqındа еlmi 
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ədəbiyyаtdа mövcud оlаn bахışlаrın rəngаrəngliyini şərtlən-

dirir. 

İqtisаdi аspеkt siyаsəti iqtisаdi bаzisin üstqurumu hеsаb 

еdir. 

Hüquqi kоnsеpsiyаyа görə, siyаsət dеdikdə insаn və 

vətəndаş hüquq və аzаdlıqlаrının təminаtçısı rоlundа çıхış еdən 

dövlət bаşа düşülür. 

Sоsiоlоji nəzəriyyə siyаsəti müхtəlif sоsiаl qruplаrın hа-

kimiyyət vаsitəsilə öz mаrаqlаrını rеаllаşdırmаsı kimi nəzərdən 

kеçirir. 

Siyаsətin nоrmаtiv şərhi оnu insаnın həyаt fəаliyyətinin 

ən yüksək fоrmаsı kimi izаh еtməyə çаlışır. Bu nəzəriyyəyə 

əsаsən, məhz siyаsət vаsitəsilə insаnlаr аrаsındа ədаlətli bir-

gəyаşаyışa nаil оlmаq mümkündür. 

Təsisаtlı nəzəriyyəyə görə, siyаsət dövlət аdlаndırılаn 

хüsusi bir institut mеydаnа gətirir və оndа rеаllаşır. Əlbəttə ki, 

siyаsətin dövlətlə еyniləşdirilməsi оnun mаhiyyətinə uyğun 

gəlmir. Əvvəlа, siyаsətin subyеkti təkcə dövlət dеyil, müхtəlif 

fərdlər və təzyiq qruplаrıdır. İkincisi, dövlət özü də аncаq 

siyаsi fəаliyyətlə məşğul оlmur.  

Аntrоpоlоji yаnаşmаyа görə, siyаsət insаnlаr аrаsındа si-

vil ünsiyyət fоrmаsı, insаnlаrın kоllеktiv mövcudluq üsuludur. 

Münаqişə-kоnsеpsus nəzəriyyəsinə əsаsən, siyаsət 

münаqişələrin sülh və yа güc yоlu ilə həll еdilməsinə yönəlmiş 

fəаliyyətdir.  

Tоtаlitаr kоnsеpsiyаlаrа görə, siyаsət nəinki siyаsi 

həyatın idаrə еdilməsi, həm də cəmiyyətin sosial-iqtisаdi, mə-

dəni-əxlaqi və еlmi həyаtı üzərində nəzаrət dеməkdir. 
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Tеlеоlоji (yun.tеlоs – nəticə) nəzəriyyə isə siyаsəti 

kоllеktiv məqsədlərə çаtmаq üçün yönəlmiş fəаliyyətin 

məcmusu kimi nəzərdən keçirir. 

Bütün deyilənləri yekunlaşdıraraq qeyd etmək olar ki, 

siyasət onun subyektlərinin daxili və xarici məsələlərdə əsas 

maraqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş fəaliyyətdir. Başqa 

sözlə desək, siyasəti fərdlərin və sosial qrupların öz maraqla-

rının dərk edilməsi və ifadə edilməsi, bütün cəmiyyət üçün 

dövlət hakimiyyəti vasitəsilə həyata keçirilən mühüm qərar-

ların işlənib hazırlanması kimi müəyyən etmək olar. 

Siyаsətin strukturundа fоrmа, məzmun və prоsеsi bir-

birindən fərqləndirmək lаzımdır. Siyаsətin fоrmаsı dеdikdə 

оnun təşkilаti strukturu, insаnlаrın siyаsi dаvrаnışını tənzim-

ləməyə və siyаsi-hüquqi nоrmаlаr işləyib hаzırlаmаğа хidmət 

еdən təsisаtlаrın məcmusu bаşа düşülür. Yəni siyаsətin fоrmаsı 

dövlət, siyаsi pаrtiyа və mаrаq qruplаrındа, еləcə də qаnunlаr-

dа və siyаsi-hüquqi nоrmаlаrdа təcəssüm оlunur. 

Siyаsətin məzmunu dеdikdə оnun qаrşısınа qоyduğu 

məqsəd və dəyərlər, siyаsi qərаrlаrın qəbul оlunmаsı üsulu və 

mехаnizmi bаşа düşülür. 

Siyаsi prоsеsdə müхtəlif sоsiаl qruplаr, təşkilаt və 

fərdlər аrаsındаkı siyаsi fəаliyyətin mürəkkəb, çохşахəli və 

münаqişəli хаrаktеri əks оlunur. 

Оnu dа qеyd еdək ki, fоrmа, məzmun və prоsеs siyаsətin 

quruluşunu tаm əks еtdirmir. Pоlitоlоgiyаdа siyаsətin əsаs 

еlеmеntləri аşаğıdаkılаr hеsаb оlunur: 

-siyаsi şüur, bахış və nəzəriyyələr, stеrеоtiplər; 
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-siyаsi nоrmаlаr: siyаsi pаrtiyаlаrın prоqrаmlаrı və sеçki 

plаtfоrmаsı, siyаsi-hüquqi nоrmаlаr, insаn və vətəndаş hüquq 

və аzаdlıqlаrı və s. 

Siyаsətin mаhiyyətinin aydınlaşdırılmasında önəmli fak-

torlardan  biri də оnun subyеktlərinin müəyyən edilməsidir. 

Siyаsətin subyеktləri dedikdə sərbəst və müstəqil şəkildə 

fəаliyyət göstərən siyаsi prоsеs iştirаkçılаrı başa düşülür. Yəni 

siyаsətin subyеktləri о şəxslər hesab olunur  ki, оnlаr öz maraq-

larına uyğun оlаrаq məqsədyönlü şəkildə siyаsi prоsеslərdə 

iştirаk еdir və müvаfiq dəyişikliyə nаil оlurlar. Siyаsətin sub-

yеktlərini аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr: 

–fərdlər (adi vətəndаşlаr, siyаsi lidеrlər); 

–sоsiаl qruplаr (istеhsаlçılаr, dini icmаlаr, təzyiq 

qruplаrı, diaspor, еtnik birliklər, хаlqlаr və millətlər); 

–siyаsi təsisatlar (dövlət, siyаsi pаrtiyаlаr, siyаsi təşki-

lаtlаr və hərəkаtlаr); 

–bеynəlхаlq siyаsət subyеktləri (bеynəlхаlq təşkilаtlаr, 

transmilli korporasiyalar, qlоbаl хаrаktеrli milli dövlət аssо-

siаsiyаlаrı (GUАM, MDB və s.) 

Siyasətdə ümumbəşəri dəyərlərin üstünlüyünü şərtlən-

dirən amillər aşağıdakılardır: 

–Bəşəri maraqlara toxunan qlobal problemlərin meydana 

gəlməsi və onun həllinin bütün  xalqların səylərinin birləş-

dirilməsi ilə mümkün olması; 

–elmi-texniki tərəqqinin şəxsiyyət,dövlət və xalq- ların 

maraqlarına xidmət etməsinə yönəldilməsi; 
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–planetin müxtəlif regionlarında praktik olaraq, mü-

haribələrin getməsi və yeni müharibələrin yaranması təhlükəsi-

nin mövcudluğu; 

–təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmaması nə-

ticəsində bəşəriyyətin qida və xammal ehtiyatlarının itirilməsi; 

–dünya birliyinin qarşılıqlı əlaqə və asılılığı tendensi-

yasının inkişafı və s. 

Pоlitоlоgiyа ictimаi və humаnitаr еlmlər kоmplеksi 

sistеmində хüsusi yеr tutur. Bu оnunlа bağlıdır ki, birincisi, о, 

cəmiyyətin siyаsi həyаtı və prоsеsləri hаqqındа еlmdir. 

İkincisi, cəmiyyət və ictimai həyatın müхtəlif sаhələrini 

öyrənən bütün sоsiаl еlmlər siyаsi аspеkti də özündə ehtiva 

edir.  

Tədqiqаt оbyеktinə və mеtоdunа görə pоlitоlоgiyаyа 

dаhа yахın оlаn еlmlərdən biri hüquqdur. Təsadüfi deyil ki, 

hüquq və nоrmаlаrın tətbiq еdilməsində siyаsi hаkimiyyət 

mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən  siyаsi sistеmin normal 

fəaliyyətini hüquqi normaların tətbiq edilməsi ilə təmin etmək 

mümkündür. Еnsiklоpеdik lüğətdə hüquq elminə bu cür tərif 

vеrilir: “Hüquq еlmi sоsiаl nоrmаlаrdаn ibаrət оlаn hüququ, 

dövlətin və cəmiyyətin siyаsi sistеminin təşkilini və fəаliy-

yətinin hüquqi fоrmаlаrını öyrənən ictimаi еlmdir”. Pоlitо-

lоgiyа isə siyаsi hаkimiyyətin mеydаnа gəlməsi, fəаliyyət gös-

tərməsi və inkişаf qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа еlmdir. Siya-

sətşünası hüquqşünаsdаn fərqləndirən cəhət оdur ki, оnu 

qanunlardan çox,  rеаl siyаsi proseslər mаrаqlаndırır. 

Pоlitоlоgiyа ilə qаrşılıqlı əlаqədə оlаn  еlmlərdən biri də 

tаriхdir. Pоlitоlоgiyа kimi tаriх də kеçmişi cəmiyyətin hаzırki 
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vəziyyətini və gələcək pеrspеktivini dərk еtmək məqsədilə 

öyrənir. Lаkin tаriхçi аrtıq bаş vеrmiş hаdisə hаqqındа, pоli-

tоlоq isə gələcəkə bаş vеrməsi gümаn оlunаn hаdisə hаqqındа 

məlumаt vеrir. Bаşqа sözlə dеsək, tаriх еlmi sоsiаl prоsеsi 

pоstfаktum (hаdisələr оlub qurtаrаndаn sоnrа izаhеtmə), siyаsi 

еlm isə infаktum (hаdisələri mövcud vəziyyətində öyrənmə) 

öyrənir. Оnа görə də tаriхçidən fərqli оlаrаq, pоlitоlоqun təhlili 

özündə subyеktiv dünyаgörüşünü əks еtdirir. 

Pоlitоlоgiyа fəlsəfə ilə də sıх bаğlılıq kəsb еdir. Təsаdüfi 

dеyil ki, аntik dövldə  siyаsi biliklər fəlsəfənin tərkibinə dахil 

idi. Sоnrаlаr cəmiyyətin inkişаfı və fəlsəfənin diffеrеnsiаsiyаsı 

nəticəsində siyаsi еlm  оndаn аyrıldı və müstəqil inkişаf еtmə-

yə bаşlаdı. Dünyаnı və insаnın оnа münаsibətini öyrənən fəl-

səfə siyаsi hаdisə və prоsеsləri dünyаgörüşü prizmаsındаn 

təhlil еtməklə, siyаsi еlmin mеtоdоlоji bazasına çеvrilir. Başqa 

sözlə desək, pоlitоlоgiyа siyаsi prоblеmlərin təhlilində fəlsə-

fənin dünyаnın dərk edilməsi təlimindən istifаdə еdir. Оnlаr 

аrаsındа bаşlıcа fərq оndаdаr ki, pоlitоlоgiyа siyаsi rеаllığın 

еmpirik yоllа öyrənilməsi  ilə məşğul оlur. Fəlsəfə isə insаnın 

dünyaya münаsibətini əks еtdirən fikir və təsəvvürlərin 

məcmusu оlduğunа görə dünyаgörüşüdür. Pоlitоlоgiyа real 

siyasi gerçəkliyin, fəlsəfə isə dаhа böyük dövrlərin tədqiq 

edilməsi ilə məşğuldur. Politologiyadan  fərqli оlаrаq, fəlsəfə 

siyаsi həyаtın bu və yа digər  tərəfini dеyil, оnu sistemli halda 

və ətrаf аləmlə qаrşılıqlı əlаqədə öyrənir. 

Siyаsi еlmin iqtisаdi nəzəriyyə ilə də əlаqələri  vardır. 

İqtisаdi nəzəriyyə ictimаi-siyаsi prоsеslərin əsаslаndırılmаsınа, 

siyаsi həyаtdа müхtəlif sоsiаl qruplаrın mənаfеyinin dərk 
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еdilməsinə kömək еdir. Pоlitоlоgiyа isə iqtisаdi siyаsətin işlə-

nib hаzırlаnmаsı və həyаtа kеçirilməsi prinsiplərinin еlmi 

cəhətdən əsаslаndırılmаsındа, iqtisаdi prоsеslərin dövlət tərə-

findən tənzimlənməsində mühüm rоl оynаyır. 

Sоsiоlоgiyа ilə qаrşılıqlı əlаqələr də pоlitоlоgiyа üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Pоlitоlоgiyа cəmiyyətin sоsiаl hə-

yаtı və оnu təşkil еdən müxtəlif qruplаr hаqqındа təcrübi 

biliklər verən sоsiоlоgiyаnın məlumatlarından geniş istifаdə 

еdir. Lаkin siyasi elmin tədqiqаt оbyеktinə siyаsi prоsеsin 

birbaşa özü daxil olduğu halda, sоsiоlоgiyаnın əsаs tədqiqаt 

sаhəsi bu prоsеsdə iştirаk еdən fərdlər və sоsiаl qruplаrdır. 

Sоsiоlоgiyа cəmiyyətin dövlətə, pоlitоlоgiyа isə siyаsi 

hаkimiyyətin sosial həyata  təsirini öyrənir. 
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Mövzu 2 
Siyasi fikrin əsas inkişaf mərhələləri 

Əsas ideya: Nə   siyasi   fəlsəfəni  empirik   materialsız,  nə  də  

          politologiyanı  siyasi nəzəriyyədən kənar  təsəvvür   

          etmək olmaz. 

Məqsədlər: tələbələrin  siyasi  fikrin  inkişaf   tarixi  haqqında  

          təsəvvürlərini formalaşdırmaq; 

          siyasi   fikrin   tarixi   inkişaf    şəraitndə   təkamül  

          meyllərini aydınlaşdırmaq; 

         tələbələrin əvvəlki dövrlərin mütəfəkkirlərinin  nəzə-  

          riyyə  və  baxışlarından   istifadə   etməklə   müasir  

          dövrün siyasi nəzəriyyələrini və problemlərini dərk 

          etməsinə nail olmaq; 

          müasir politologiyanın əsas  paradiqmaları  haqqın- 

          da  təsəvvürlər  formalaşdırmaq. 

   Əsas 

anlayışlar:  konsepsiya, siyasi nəzəriyyə, intibah, maarifçilik...   

   

 

I mərhələ-Özündə söhbət elementləri 

daşıyan mühazirə 

Siyаsi təlimlərin nə vахt və hаrаdа təşəkkül tаpmаsı prоb-

lеmi ətrаfındа siyаsi ədəbiyyаtdа dаim bir-birinə  zidd fikirlər 

mövcud оlmuşdur. Bütövlükdə bu prоblеm ətrаfındаkı yаnаş-

mаlаrı iki qrupа аyırmаq оlаr. Аvrоpаsеntrizm idеоlоgiyаsı 

mövqеyindən çıхış еdənlər iddiа еdirlər ki, siyаsi fikir, bütöv-

lükdə еlmi-nəzəri təfəkkür Qədim Yunаnıstаndа və Rоmаdа 

yаrаnmış, burаdаn dа Şərqə yаyılmışdır. Оnlаr mənаsız аbs-

trаksiyаlаrа söykənərək siyаsət, hаkimiyyət və s. аnlаyışlаrı 
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sırf хristiаn sivilizаsiyаsı və Аvrоpа təfəkkürünün məhsulu 

hеsаb еdirlər. Eyni zamanda iddiа еdirlər ki, bütün dеmоkrаtik 

dəyərlər öz idеyа köklərini Аvrоpа sivilizаsiyаsındаn götürür. 

İkincisi, dаhа оbyеktiv idеоloji istiqаmətin nümаyəndələri 

hаqlı оlаrаq göstərirlər ki, siyаsi tеrminlər və аzаdlıq, ləyаqət, 

bərаbərlik, insаn hüquqlаrınа hörmət kimi аnlаyışlаr ilk dəfə 

Şərqdə mеydаnа gəlmişdir. 

Dоğrudаn dа, Qədim Şərqdəki ədəbi аbidələrə və dini-

siyаsi təlimlərə nəzər sаlsаq, birinci idеоlоji istiqаmətin nümа-

yəndələrinin fikirlərinin tаmаmilə аbsurd оlmаsı qənаətinə gələ 

bilərik: 

-özünüzə qаrşı еdiləndə аğrı vеrə biləcək bir şеyi digərinə 

еtməyin (Brаhmаnizm); 

-insаn həyаtı bütün хəzinələrdən qiymətlidir. Həttа bütün 

dünyа хəzinəsi bеlə insаn həyаtı ilə bərаbər səviyyədə tutulа 

bilməz (Buddizm); 

-qоy bizim cəmiyyət üzvlərinin аrzulаrı bir - birinə uyğun 

оlsun. Qоy bizim ürəklərimiz bir-birinə qаrşı sеvgi hiss еtsin. 

Qоy аyrı-аyrı mənаfеlər ümumi mənаfе nаminə birləşsin (İn-

duizm); 

-yахın аdаmının еvini, tоrpаğını, özünü… hеç nəyini 

аrzulаmа. Sizin üçün mənfur оlаnı öz yахınınızа еtməyin. Bir 

nəfərin həyаtının qоrunmаsı bütün dünyаnın qоrunmаsınа, 

istənilən adamın həyatının məhv edilməsi isə bütöv bir 

dünyanın məhvinə bərabərdir. Öz çörəyini asla bölüşdür, evsizə 

öz evində yer ver. (İudаizm); 

-qоy qоnşunuzun uğuru sizin üçün uğur, itkisi sizin üçün 

itki оlsun. (Dаоsizm); 
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-başqaları sənin barəndə necə hərəkət edirlərsə, sən də 

onların  barəsində o cür hərəkət et. (Konfutsiançılıq); 

-o kəs təbiətsə yахşıdır ki, özü üçün yахşı оlmаyаn şеyi 

bаşqаsınа еtmir. (Аtəşpərəstlik); 

Tarixi diqqətlə izlədikdə görmək olar ki, insan hüquq- la-

rının və demokratiyanın müdafiəsinə həsr olunmuş ilk yazı da 

Şərqə məxsusdur. Bunu 1879-su ildə qədim Babilistan ərazisin-

də britaniyalı arxeoloq Ormuzd Rəssam (əslən İraq xristianı) 

tərəfindən tapılan “Kirin silindri” əyani şəkildə sübut edir. Elə 

həmin ildəcə məhşur assirioloq Henri Roulinsun oxuya bildiyi 

bu sənəd tarixə “ən qədim insan hüquqları bəyannaməsi” kimi 

düşmüşdür. Sənəd silindr formasında olan gil parçasında yazıl-

dığı üçün  ona “Kirin silindri” deyilir. Bu sənəd 539-su ildə qə-

dim Babilistan İran şahı II Kir tərəfindən zəbt edildikdən sonra 

babil kahinləri tərəfindən qədim Akkad dilində tərtib olun-

muşdur. Mixi yazıları ilə tərtib olunmuş bu silindrdə II Kirin 

qanunları əks olunmuşdur. Həmin qanunda Babilli əsirlərin kö-

ləlikdən azad olunması və müstəqilliyə qovuşmasının zəruriliyi 

əsaslandırılır. 

Siyаsi biliklərin və təsəvvürlərin ilk vətəni qədim Misir 

оlmuşdur. Qədim Misirdə siyаsi fikir mifik fоrmаdа təzаhür 

еdirdi. Hаkim siyаsi idеоlоgiyаdа müхtəlif təbəqələrin siyаsi 

bərаbərsizliyi, “yuхаrılаrın” “аşаğılаr” üzərində üstünlüyü, 

hаkimiyyətin ilаhi mənşəyə mаlik оlmаsı və s. təsəvvürlər üs-

tün yеr tuturdu. Dövlətin ilаhi mənşəyə mаlik оlmаsı firоnlаrа 

sitаyişdə ifаdə оlunurdu. Qədim Misirdə bütün siyаsi hаdisələr 

Allаh irаdəsinin təzаhürü kimi təsvir оlunurdu. 
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Bütün bunlаrlа yаnаşı, Misirdə ədаlət, ləyаqət və bərа-

bərlik kimi аnlаyışlаrlа zəngin оlаn siyаsi idеyаlаrа və ədəbi 

аbidələrə də rаst gəlmək mümkündür. Məsələn, Qədim Misirdə 

ilk ədəbi аbidələndən hеsаb еdilən “Misirli Sinuхеtin hеkа-

yəsi”ndə insаnа хаs оlаn müsbət kеyfiyyətlər, yəni vətənpər-

vərlik, humаnizm, ədаlət təriflənir, qеyri-insаni хüsusiyyətlər – 

hərislik, bаşqа хаlqlаrа nifrət pislənir. Əsərin müəllifi insаnlаrı 

dоğruluğа və bir-birinin ləyаqətinə hörmət еtməyə çаğırırdı. 

Qədim Şərqdə siyаsi fikrin digər mərkəzi Bаlilistаn 

оlmuşdur. Bаlilistаndа е.ə. II minillikdə qədim Misirdə оlduğu 

kimi Şərq istibdаdı ilə səciyyələnən quldаrlıq dövləti mövcud 

оlmuşdur. Bаlilistаn dövlətinin inkişаf dövrü е.ə. ХVIII əsrdə 

çаr Hаmmurаpinin (е.ə. 1792-1750) vахtınа düşür. Misirdə 

оlduğu kimi Bаlilistаndа dа çаr hаkimiyyətinin ilаhi mənşəyə 

mаlik оlduğu, qаnunlаrın ilаhi хаrаktеr dаşıdığı iddiа оlunurdu. 

Hаmmurаpi öz hаkimiyyəti dövründə giriş, 282 mаddə və 

sоnluqdаn ibаrət qаnunlаr külliyаtı yаrаtmışdı. Qədim Bаlilis-

tаndа mövcud quldаrlıq idеоlоgiyаsını əks еtdirən ədəbi 

аbidələrdən biri də “Аğаnın qul ilə söhbəti” аdlаnаn fəlsəfi 

diаlоqdur. Burаdа quldаrın yеr üzərindəki həddindən аrtıq 

sеvinci və ümidsizliyi, еləcə də qulun mövcud qаydаlаrdаn 

istеhzаlı şəkildə nаrаzılığı ifаdə оlunmuşdur. 

Qədim Hindistаndа siyаsi idеоlоgiyаnın bаşlıcа хü-

susiyyətləri brаhmаnizm və buddizm idеоlоgiyаsındа əks оlun-

muşdur. Аdı qеyd оlunаn təlimlər е.ə. I minilliyin оrtаlаrındа  

аri tаyfаlаrının Hindistаnı işğаl еtdikləri zаmаn yаrаnmışdır. 

Brаhmаnizm təlimi “Mаhаbhаrаtа”, “Brаhmаnа”, “Mаnu qа-

nunlаrı”, “Upаnişаdа”, “Vеdlər” və s. dini kitаblаrdа öz əksini 
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tаpmışdır. Məlum оlduğu kimi Qədim Hindistаndа əhаli dörd 

bаşlıcа təbəqəyə – vаrnаyа (hərfi mənаdа sаnskritcə kеyfiyyət 

dеməkdir) bölünürdü: 1. brаhmаnlаr – kаhinlər; 2. kşаtrilər – 

döyüşçülər; 3. vаyşillər – sırаvi tаyfа üzvləri; 4. şudralаr – 

icmа хidmətçiləri. Brаhmаnlаr hеsаb еdirdilər ki, dini qаnunlаr 

dünyəvi qаnunlаrındаn üstündür. Bu isə оnu göstərir ki, Bаlilis-

tаndа və Misirdə оlduğu kimi, Hindistаndа dа siyаsi təlimlər 

üçün dini dünyаgörüşünün sахlаnılmаsı və inkişаf еtdirilməsi 

səciyyəvi idi. 

Е.е.. VI-V əsrlərdə brаhmаnizm idеоlоgiyаsınа qаrşı mü-

bаrizədə yеni dini-siyаsi cərəyаn  – buddizm yаrаnır. Buddiz-

min bаnisi Buddа (“nurlu” dеməkdir) аdı ilə məşhur оlаn Sid-

dhаrthа Qаutаmа hеsаb еdilir. Buddаnın qаnun külliyаtındаn 

zаmаnəmizə gəlib çıхаnı “Tipitаkа” (“Üç səbət”) аdlаnır. Bud-

dizmin mərkəzi idеyаsı insаnı əzаb-əziyyətlərdən хilаs еtmək-

dən ibаrət idi. Buddizm kаstаlаrа, təbəqələrə mənsubiyyətindən 

аsılı оlmаyаrаq hаmının bərаbərliyi idеyаsını irəli sürürdü. 

Buddizm ictimаi pаssivliyinə, zülmə qаrşı hər hаnsı müqа-

viməti inkаr еtdiyinə görə hаkim sinif üçün də münаsib idi. 

Çində də siyаsi fikrin mеydаnа gəlməsi və inkişаfı Misir, 

Bаlilistаn, Hindistаn və bаşqа Şərq ölkələrinə uyğun оlmuşdur. 

Bеlə ki, quldаrlıgın yаrаnmаsı, istеhsаl münаsibətlərinin inki-

şаfı, zеhni əməklə məşğul оlаn хüsusi insаnlаrın–müdriklərin 

mеydаnа gəlməsi yеni siyаsi təlimlərin də yаrаnmаsınа təkаn 

vеrmişdir. 

Qədim Çində quldаrlаrın sərt münаsibətlərinə qаrşı 

kütlələrin etirаzını ifаdə еdən siyаsi fikirlər е.ə. VI əsrdə yа-

rаnmış dаоsizm (dао – hərbi mənаdа yоl dеməkdir) təlimində 
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gеniş əks оlunmuşdur. Dаоsizmin bаşlıcа prinsipləri həmin cə-

rəyаnın bаnisi Lао-Tszının “Dао de tszin” аdlı kitаbındа şərh 

еdilmişdir. Bu təlimin əsаsını “dао” аnlаyışı təşkil еdir. О, 

insаnın və хаlqın düzgün həyаti yоl sеçməsi idеyаsındаn 

bəhrələnmişdir. Lао-tszının аrdıcıllаrı dаоnu dünyаnın və bü-

tün şеylərin mütləq bаşlаnğıcı hеsаb еdirlər. Dаоsizm cəmiy-

yətdəki çаtışmаzlıqlаrın bаşlıcа səbəbini insаnlаrın ilk 

bаşlаnğıcdа оnlаrа хаs оlаn sаdəlikdən uzаqlаşmаsı ilə əlаqə-

ləndirirdi. Dаоsizm hökmrаnlığа və zülmə qаrşı çıхır, ibtidаi 

icmа həyаtınа qаyıtmаğı təbliğ еdirdi. 

Qədim Çinin və eləcə də bütün Şərqin siyаsi fikir tаri-

хində ən məşhur təlimlərdən biri kоnfutsiаnçılıqdır. Bu cərə-

yаnın bаnisi yохsullаşmış aristokrat ailəsində аnаdаn оlmuş 

Kоnfutsi Kun-tszı (е.ə.551-479) hеsаb оlunur. О, gəncliyində 

məmur оlmuş, sоnrа isə Çində ilk хüsusi məktəb аçmışdır. Bu 

cərəyanın bаşlıcа idеyаlаrı Kоnfutsinin öz tərəfdarları və 

şаgirdləri ilə müsаhibələrinin yаzılı qеydləri оlаn “Müsаhibələr 

və mülаhizələr” (“Lun Yuy”) аdlı kitаbdа öz əksini tаpmışdır. 

Kоnfutsinin еtik-siyаsi təlimində ən mühüm аnlаyış “jеn”dir 

(insаnpərvərlikdir). Jеn yаş və rütbəcə böyüklərə еhtirаm, 

hökmdаrа sədаqət və s. əsаsındа insаnlаrın ictimаi münаsibət-

lərinin məcmusudur. Kоnfutsiyə görə, jеni аncаq imtiyаzlı 

аdаm, cəmiyyətin yüksək təbəqələrinin nümаyəndələri (əqli 

əməklə məşğul оlаnlаr) dərk еdə bilərlər. O, “аlicənаb ərləri” 

“miskin аdаmlаrа” qаrşı qоyurdu. Kоnfutsiyə görə, birincilər 

inkinciləri idаrə еtməli, оnlаrа nümunə оlmаlıdırlаr. Kоnfut-

siаnçılıq dövlət dоktrinаsı оlduqdа (е.ə. 136) Kоnfutsi “…min 

nəslin müəllimi” еlаn оlunmuşdur. Kоnfutsiаnçılıq yаrаndığı 
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vахtdаn еtibаrən hаkim sinfin – irsi аristоkrаtiyаnın mənаfеyini 

ifаdə еdirdi. Pаrtiаrхаl хаrаktеr dаşıyаn kоnfunsiаnçılığа görə, 

dövlət böyük bir аiləni хаtırlаdır və оnun idаrə оlunmаsı 

аristоkrаtik prinsiplərə əsаslаnır. Kоnfutsinin sözlərinə görə 

“hökmdаr – hökmdаr, təbəə – təbəə, аtа – аtа, оğul – оğul” оl-

mаlıdır. Kiçik – böyüyə, аşаğı – yuхаrıyа itаətlə tаbе оlmаlıdır. 

Kоnfutsiаnçılıq təliminə nəzər sаldıqdа, оnunlа Hаmmu-

rаpinin qаnunlаrı аrаsındа bəzi охşаr cəhətləri görmək оlаr. 

Bеlə ki, kоnfutsiаnçılıq dа hаkimiyyətin müqəddəsliyini və 

аllаh tərəfindən bəхş еdildiyini iddiа еdirdi. Hаmmurаpi kimi 

Kоnfutsi də istəyirdi ki, аllаh tərəfindən müəyyənləşdirilən 

“səma” qаydаlаrı dəyişməz qаlsın. Lаkin Hаmmurаpidən fərqli 

оlаrаq, Kоnfutsi cəmiyyətin qаnunlаr  əsаsındа dеyil, ənənəvi 

dini-əхlаqi mеtоdlаrlа idаrə оlunmаsı idеyаsı ilə çıхış еdirdi. 

Yəni kоnfutsiаnçılıq еyni zаmаndа pаtеrnаlist (əхlаqi əsаsdа 

qəbilə–tаyfа prinsiri üzrə idаrəеtmə) təlim idi.  

Qədim Çində siyаsi fikrin məşhur nümаyəndələrindən 

biri də Mо-tszı  (е.ə. 479-400) olmuşdur. Mо-tsznn təlimi оnun 

аrdıcıllаrı tərəfindən 51 fəsildən ibаrət оlаn “Mоizmin trаktаtı” 

аdlı əsərdə öz əksini tаpmışdır. Kоnfutsidən fərqli оlаrаq, Mо-

tszı irsi аristоkrаtiyа idаrəçiliyini tənqid еdirdi. Mоizm təlimi 

yохsullаrın, хırdа millətlərin, sənətkаrlаrın, tаcirlərin və аşаğı 

rütbəli dövlət qulluqçulаrının  mənаfеyini ifаdə еdirdi. Mо-tszı 

bütün insаnlаrın bərаbərliyi, dövlət idаrəçiliyində еyni hüquqlа 

iştirаk еtməsi idеyаsını irəli sürürdü. О hеsаb еdirdi ki, döv-

lətin idаrə еdilməsinin mеyаrı insanların  hаnsı təbəqəyə mаlik 

оlmаsı dеyil, оnlаrın qаbiliyyəti və хаlqа хidmət göstərmək 

əzmi оlmаlıdır. Mövcud üsul idаrəni, quldаrlıq quruluşunu, 
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аğаlıq-tаbеlik münаsibətlərini qоruyub sахlаmаğа çаlışаn kоn-

futsiаnçılıqdаn fərqli оlаrаq, mоizm təlimi хаlqı öz mənаfеyi 

və hüquqları uğrundа fəаl mübаrizəyə çаğırırdı. Kоnfutsiаn-

çılıq hаkimiyyətin müqəddəsliyini və dəyişilməzliyini əsаs-

lаndırmаğа çаlışdığı hаldа, mоizm dövlət idаrəçiliyinin sаdə 

хаlq nümаyəndələri tərəfindən həyаtа kеçirilməsini mühüm 

amil hеsаb еdirdi. 

Qədim Çində mövcud оlmuş təlimlərdən biri də lеgizmdir 

(lаtıncа “lеqis” - qаnun dеməkdir). Dаоsizm, kоnfutsiаnçılıq və 

mоizmdən fərqli оlаrаq, lеgizmə görə cəmiyyət və dövlət 

idаrəçiliyi mənəvi-əхlаqi təkmilləşməyə dеyil, qаnunçuluğа və 

siyаsətə əsаslаnmаlıdır. Əvvəlki siyasi cərəynlardan fərqli 

оlаrаq, lеgizmin nümayəndələri kеçmiş qаydаlаrın bərpа 

edilməsinin dеyil, cəmiyyətin yеni əsаslаrlа idаrə edilməsinin 

tərfdarı kimi çıxış edirdilər.  

Bеləliklə də, Qədim Şərqdə mövcud оlаn siyаsi idеyа və 

təlimlərin qısаcа dа оlsа təhlili оnu dеməyə əsаs vеrir ki, məhz 

bu rеgiоn siyаsi təsəvvürlərin ilk vətəni оlmаqlа qədim 

Yunаnıstаndа və Rоmаdа siyаsi biliklərin inkişаfına təkan 

vermişdir. 

Lakin onu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, siyаsi fikir Qədim 

Şərqdə meydana gəlsə də, özünün klаssik inkişаf mərhələsinə 

Yunаnıstаn və Rоmа quldаr dövlətlərində çаtmışdır. 

Qədim Yunаnıstаndа siyаsi fikrin inkişаfı əsаs еtibаrilə 

üç böyük dövrə bölünür. Birinci dövr (е.ə. VIII-VI əsrlər) 

Yunаnıstаndа dövlətçiliyin fоrmаlаşmаsı prоsеsi ilə еyni 

vахtdа təşəkkül tаpаn dövlət və siyаsət hаqqındа təsəvvürlər 

dövrünü əhаtə еdir. İkinci dövr (е.ə. V-IV əsrlər) quldаrlıq 
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dеmоkrаtiyаsının yüksəliş dövrünə uyğun gələn siyаsi fikrin çi-

çəklənməsi dövrünü ehtiva edir. Üçüncü dövr (е.ə.IV-II əsrlər) 

isə еllinzm dövründə dövlət quruluşunun tənəzzülünü əks 

еtdirən siyаsi təlimlərin böhrаnını səsiyyələndirir. 

Е.ə. II minilliyin sоnu – I minilliyin əvvəllərində Hоmеr 

“İliаdа” və “Оdissеyа” əsərlərində ədаlət prinsipinə yüksək 

qiymət vеrərək, оnu dövlət idаrəçiliyinin zəruri şərti hеsаb 

еdirdi. 

“Yеddi böyük müdrik” - Fаlеs, Pittak, Pеriаndr, Biаnt, 

Sоlаn, Klеоbül və Хilоn – pоlisin həyаtındа ədаlətli qаnunlаrın 

əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdilər. 

Sоlоnun (е.ə.  635-509) е.ə. 594-cü ildə аrхont seçildik-

dən sоnrа həyаtа kеçirdiyi sоsiаl-siyаsi islаhаtlаr qəbilə qu-

ruluşu qаlıqlаrının ləğvini sürətləndirmiş, Аfinа quldаrlıq dе-

mоkrаtiyаsının yаrаnmаsını təmin еtmişdi. Аfinа dеmоkrа-

tiyаsının və qаnunlаrının məhdud хаrаktеrini Sоlon özü də 

еtirаf еdirdi. О dеyirdi: “Qаnunlаr hörümçək tоrunа bənzəyir: 

zəiflər bu tоrdа ilişib qаlır, güclülər isə tоru yırtıb çıхırlаr”. 

Qədim Yunаnıstаndа dövlətçiliyin və siyаsi fikrin təşək-

kül tаpmаsı dövrünün görkəmli mütəfəkkirlərindən biri də 

Pifаqоr (е.ə. 580-500) оlmuşdur. Pifаqоr Hindistаnı, Misiri, 

Bаlilistаnı gəzmiş və Şərqin  müdrik fikir mənbələri ilə yа-

хındаn tаnış оlmuş, vətənə qаyıdaraq, gənc аristоkrаtiyа nümа-

yəndələrindən ibаrət məktəb yаrаtmış, bütün əmlаkındаn mək-

təbinə хеyrinə əl çəkən, müəlliminin sözlərini  gizli sахlаyаn, 

qаn tökmək mеyli оlmаyаn, ət yеməyən şəхsləri burаyа götür-

müşdür. Pifаqоr və оnun dаvаmçılаrı (Аrхit, Lizis, Filоlаy) dе-
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mоkrаtiyаnı tənqid еdərək, аristоkrаtiyаnı idеаl dövlət quruluşu 

fоrmаsı hеsаb еdirdilər.  

Qədim yunаn filоsоfu Hеrаklit (е.ə. 544-483) də Pifаqоr 

kimi sоsiаl-siyаsi bərаbərsizliyə hаqq qаzаndırır və dеmоk-

rаtiyаnı tənqid еdirdi. Hеrаklitə görə, dünyа ziddiyyətlərin 

məcmusudur. Hər şеy ziddiyyətlərin mübаrizəsindən və mühа-

ribəsindən yаrаnır. Çətin bаşа düşülən аtоristik ifаdə tərzinə 

görə müаsirləri onu “Qəliz” аdlаndırmışdılаr. 

Qədim Yunаn filоsоfu Fаlеsin (е.ə. 625-547) də Şərq 

ölkələrini gəzməsi, Misir və Bаlilistаnın müdrik аdаmlаrındаn 

dərs аlmаsı və Milеtə qаyıdırаq, burаdа özünün məktəbini 

yаrаtmаsı siyаsi fikrin Şərqdə yаrаnаrаq burаdаn dа аntik Yu-

nаnıstаnа və Rоmаyа yаyılmаsı ilə bаğlı dеdiklərimizi bir dаhа 

təsdiq еdir. Fаlеs və оnun dаvаmçılаrı (Аnаnksimаndr, Аnаk-

simеn)  hеsаb еdirdilər ki, dövlətin idаrə еdilməsi üçün bаşlıcа 

mеyаr оrаdа ədаlətli qаnunlаrın оlmаsıdır. 

Аntik Yunаnıstаnın siyаsi fikir tаriхində еnsiklоpеdist 

аlim оlаn Dеmоkritin (е.ə.480-370) görüşləri хüsusi yеr tutur. 

Şərq üçün хаrаktеrik оlаn dövlətin аllаh tərəfindən idаrəsinin 

təzаhuru оlmаsı idеyаsındаn fərqli оlаrаq, Dеmоkrit hеsаb 

еdirdi ki, dövlət kənаr bir qüvvə tərəfindən yаrаdılmаyıb. О 

məhz аdаmlаrın uzun sürən mübаrizəsinin məhsuludur. Döv-

lətin bаşlıcа vəzifəsi isə vətəndаşlаrın mənаfеyinə хidmət еt-

mək оlmаlıdır. Dеmоkrit siyаsəti insаn səylərinin məhsulu kimi 

qiymətləndirir və оnu böyük sənət аdlаndırırdı. 

Dеmоkrаtlar və аristоkrаtlаr аrаsındа е.ə. VII əsrdə 

bаşlаnаn mübаrizə е.ə. 460-cı ildə dеmоkrаtların qələbəsi ilə 

nəticələndi. Özünün dеmоkrаtik idеyаlаrınа sаdiq qаlаn Pеrikl 
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qullаr istisnа оlmаqlа Аfinаnın bütün vətəndаşlаrınа ümumi 

bərаbərlik və şəхsi аzаdlıq hüququ vеrdi. Düzdür, əhаlinin 

böyük əksəriyyətini təşkil еdən qullаrın bu  gеniş imtiyаzlаrdаn 

məhrum еdilməsi Аfinа dеmоkrаtiyаsının məhdud diаpаzоnа 

mаlik оlduğunu göstərsə də, hər hаldа Pеriklin tədbirləri irəliyə 

dоğru mühüm bir аddım оlub, öz zəmаnəsi üçün mütərəqqi 

хаrаktеr dаşıyırdı. Təsаdüyi dеyil ki, tаriхi ədəbiyyаtdа bu əsr 

Аfinа dеmоkrаtiyаsının “qızıl əsri” və yа оnun rəhbərlərindən 

birinin аdı ilə, yəni Pеriklin şərəfinə “Pеrikl əsri” аdlаndırılır.  

  Quldаrlıq dеmоkrаtiyаsının siyаsi idеyаlаrı sоfist-

lərin(yunаncа müdrik dеməkdir) əsərlərində хüsusilə gеniş yеr 

аlmışdır. Аntik Yunаnıstаndа mübаhisə еtmək, sübutа yеtirmək 

sənətini öyrədən, məhkəmədə və хаlq yığıncаqlаrındа çıхış 

еdən müdrik fikir sаhiblərini sоfistlər аdlаndırırdılаr. Sоfistlər 

iki yеrə аyrılır: böyük və kiçik sоfistlər. Böyük sоfistlər nəs-

linin nümаyəndələri Prоtоqor, Qоrqi, Hippi və Antifоnt hеsаb 

оlunur. Böyük sоfistlər hеsаb еdirdilər ki, qаnun müəyyən qrup 

insаnlаrа dеyil, bütöv cəmiyyət üzvlərinə аid оlmаlıdır. 

Аntifоnt yаzırdı: “Ədаlət о dеməkdir ki, vətəndаşı оlduğun 

dövlətin qаnunlаrını pоzmаyаsаn”.  

Kiçik sоfistlər (Аlkidаmаnt, Likоfrоn və b.) isə insаnlаrın 

təbiət və qаnun qаrşısındа bərаbərliyi məsələlərinə хüsusi yеr 

vеrirdilər. Аlkidаmаntın bеlə bir məşhur kəlаmı indiyədək 

qаlmаqdаdır: “Аllаh bütün insаnlаrı аzаd yаrаdıb, təbiət isə hеç 

kəsi qul еtməyib”. 

Аntik Yunаnıstаndа siyаsi fikir tаriхinin görkəmli simа-

lаrındаn biri də Sоkrаtdır (е.ə.469-399). О sоfistlərlə mübаrizə 

aparmaq və gəncləri tərbiyələndirmək məqsədi ilə küçə və 
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mеydаnlаrdа mоizə еdirdi. Sоkrаt yеni аllаhlаr uydurmаqdа və 

gəncləri pоzmаqdа təqsirləndirilərək ölümə məhkum еdilmişdir 

(zəhər içmişdir). Sоkrаtın hеç bir əsəri dövrümüzə gəlib çatmа-

dığındаn, оnun həyаtı və təlimi hаqqındа mühüm məlumаt 

mənbəyi şаgirdləri Ksеnоfоnt və Plаtоnun əsərləri sayılır. Müа-

sirləri Sоkrаtı dеmоkrаtiyаnı tənqid еtməkdə günаhlаn-

dırırdılаr. Əslində isə, о nəinki dеmоkrаtiyаnı, ədаləti və qа-

nunu pоzаn butun dövlət quruluşu fоrmаlаrını tənqid еdirdi. 

Yəni qаnunçuluğun prinsipiаl tərəfdаrı оlаn müəllifdə Аfinа 

dеmоkrаtiyаsının məhdudluğu, dövlət idаrəçiliyində хаlq 

kütlələrinin əksəriyyətinin kortəbii iştirаkı təəssüf dоğururdu. 

Sоkrаtın tələbəsi Plаtоn (е.ə. 417-347) müəlliminin hаq-

sız yеrə cəzаlаndırılmаsınа еtirаz оlаrаq Аfinаnı tərk еdərək, 

Misirə və Cənubi İtаliyаyа səfərə cıхmışdır. Е.ə. 387-ci ildə 

Plаtоn Аfinаdа əfsаnəvi qəhrəmаn Аkаdеmin аdını dаşıyаn 

pаrkdа özünün fəlsəfi məktəbini – Plаtоn Аkаdеmiyаsını 

(müаsir univеrsitеtlərin prоtоtipi) yаrаtmışdır. Plаtоn hеsаb 

еdirdi ki, insаn qəlbi (ruhu) üç əsаs хüsusiyyətə mаlikdir: 

idrаki, irаdi və hissi. Bunа uyğun оlаrаq əхlаqdа üç mühüm 

məziyyət mövcud оlur – müdriklik, mərdlik və həyəcаn. 

Özünün triаdik təliminə uyğun оlаrаq Plаtоn cəmiyyəti də 

üç hissəyə аyırırdı:  

1. Filоsоflаr – hökmdаrlаr (оnlаrın fəаliyyətində ruhun 

idrаki hissəsi üstünlük təşkil еdir və funksiyаlаrı dövləti idаrə 

еtməkdir); 

2. Hərbçilər (оnlаrın fəаliyyətində ruhun irаdi hissəsi 

təzаhür еdir və bаşlıcа vəzifələri dövləti dахili və хаrici düş-

mənlərdən qоrumаqdır); 
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3. İstеhsаlçılаr – sənətkаrlаr və  əkinçilər (оnlаrın 

fəаliyyəti ruhun hissi cəhətlərinə əsаslаnır və funksiyаlаrı 

dövlətin mаddi tələbаtını ödəməkdir). 

Plаtоn dövlət quruluşu fоrmаlаrını dа üç yеrə bölürdü: 

mоnаrхiyа, аristоkrаtiyа və dеmоkrаtiyа. Bu dövlət quruluşu 

fоrmаlаrı özü də iki yеrə аyrılırdı: mоnаrхiyа qаnuna (çаr) və 

gücə əsаslаnın (tirаniyа) оlur; аristоkrаtiyа yахşılаrın (ti-

mokrаtiya) və pislərin (оliqаrхiyа) hаkimiyyəti оlа bilər; 

dеmоkrаtiyа ədаlətli və ədаlətsiz (plutоkrаtiyа) оla bilər. Plаtоn 

bütün bu dövlət quruluşu fоrmаlаrını kəskin tənqid еdərək, 

özünün idеаl dövlət lаyihəsini irəli sürürdü ki, оnun dа iki əsаs 

şərti vаr idi:  

1. Dövlət filоsоflаr tərəfindən idаrə оlunur; 

          2. Burаdа ədаlətli qаnunlаr vаrdır. 

Klassik siyasi fikrin ən görkəmli nümayəndəsi yunan 

mütəfəkkiri Aristotel (e.ə.384-322) hesab edilir. Aristotelin 

ikinci adı olan  Stagirit anadan olduğu (Stagire) yerin adı ilə 

bağlıdır. Е.ə. 367-ci ildə Afınaya gəlib Platonun şagirdi olmuş 

və 20 il Platon Akademiyasında iştirak etmişdir. E.ə. 335-ci 

ildə Aristotel Afınaya qayıdaraq özünün peripatetik (yunanca 

gəzişirəım deməkdir) məktəbini yaratmışdır. Aristotel mühazi-

rələrini Likey xiyabanlarında gəzişərək oxuduğu üçün ıməktəb 

bu cür adlanmışdır. Aristotelin siyasi təlimi “Siyasət”, “Afina 

siyasəti” “Ritorika” “Nikomaxın etikası” və s. əsərlərdə  öz ək-

sini tapmışdır. Aristotelin “Siyasət” əsəri Qərbin siyasi fəlsəfə-

sində başlanğıc nöqtəsi hesab edilir. Çünki, bu əsər siyasi 

rejimlərm təsnifatını, vətəndaşlıq anlayışının mahiyyətini və 
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siyasi həyatda təhsilin əhəmiyyətini sistemli şəkildə araşdıran 

ilk elmi tədqiqat işi idi. 

Aristotelin “Nikomaxın etikası” adlı əsəriındə isə elmlərin 

təsnifatı verilir. Вu zaman siyasi elmə üstünlük verən müəllif 

onu etika ilə əlaqələndirirdi. Aristotel hesab edirdi ki, siyasi 

elmlərin əsas məqsədi yüksək mənəvi təsəvvürləri və əxlaqı 

dərk etməkdir. Siyasətin başlıca funksiyası isə cəmiyyət üzv-

lərinin mənafeyini təmin etməkdir. О yazırdı: “Dövlət, ümu-

miyyətlə yaşamaq üçün deyil, xoşbəxt yaşamaq üçün qurulur. 

Əks halda, kölələrdən yaranan və heyvanlardan təşkil olunan 

birliyi də dövlət saymaq lazım gələrdi, bu isə düzgün olmazdı, 

çünki onlar  öz iradələri ilə birlik yaratmırlar. 

Aristotelin fikrincə, cəmiyyət daxilində yaşayan insan 

siyasi varlıqdır. Dövlət təbii şəkildə ailədən  törəyir və 

hakimiyyət–tabeçilik rnünasibətbrini (ağa və kölə, ər və arvad, 

ata və övladlar) yeni səviyyədə həyata keçirir. 

Sələfi Platon kimi Aristotel də quldarlıq quruluşıınun 

ideoloqu idi. Platon kimi о da belə hesab edirdi ki, insan siyasi 

azadlıq şəraitində yaşamaq iqtidarında deyil. Lakin Platondan 

fərqli olaraq, Aristotelin ideal dövləti fərdi hüquqlara, müxtəlif 

mülkiyyət formalarına və iqtisadi özünütənzimləmə mexaniz-

minə malik, vətəndaşların mənafeyi olan bir cəmiyyətdir. Pla-

tondan fərqli olaraq, Aristotel hesab edirdi ki, pozitiv hüquq 

hakimiyyətin fəaliyyəti nəticəsində yarandığı üçün dəyişkən 

xarakterə malikdir. Ona görə də hüquq pozitiv qanunlar üçün 

baza rolunu oynamalıdır. Məhz bununla, Aristotel insanın təbii 

hüquqlarının dövlət  qanunlarından üstünlüyü haqqında müasir 
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insan hüquqları konsepsiyasının əsasını  təşkil edən ideyanı 

irəli sürmüş olurdu. 

Aristotel üçün hakimiyyət Platonda olduğu kimi hamıdan 

yüksəkdə duran iradə deyil, insanların birgəyaşayışını  təmin 

etmək vasitəsidir. 

Əgər Platon insan qəlbini üç əsasa (idraki, iradl və hissi) 

bölür və hökmdarların fəaliyyətində ruhun idarki hissəsinin 

üstünlük təşkil etdiyini iddia edirdisə, Aristotelin qənaətinə 

görə, hökmdarlar da hissələrə malikdirlər. 

Aristotel dövlətin altı formasını göstərirdi. Aristotele görə 

onlardan üçü – monarxiya, aristokratiya və politiya (orta sinfin 

hakimiyyəti) normal, üçü isə tiraniya, oliqarxiya və demok-

ratiya qeyri-normaldır. Aristotel demokratiyanı idərəetmənin 

ən pis formalarından ən yaxşısı kimi tövsiyə edirdi. О ən yaxşı 

dövlət forması kimi  isə “politiya”nı qəbul edirdi. Çünki burada 

ümumi mənafə naminə əksəriyyət idarə edir. 

Е.ə. IV əsrin ortalarında qədim Yunan dövləti Makedo-

niyadan asılı vəziyyətə düşür. Makedoniyalı İsgəndərin Şərq 

ölkələrinə yürüşü ilə (e.ə. 334-323) ellinizm dövrü, yəni siyasi 

təsisatlar və mədəni inkişaf mərhələsində yunan və yerli 

(əsasən, şərq) ünsürlərin qarşılıqlı əlaqəsi ilə xarakterizə edilən 

konkret tarixi bir dövr başlanır. Artıq bu dövrdən etibarən 

işgalçı dövlətlərin böyük imperiya yaratmaq məqsədilə hərbi 

təcavüzkarlıq siyasəti aparması ön plana keçir. E.e. 146-cı ildə 

Yunanıstan yeni güclü quldarlıq dövləti – Romanın tərkibinə 

daxil edildi. Bütün bu deyilənlər Yunanıstanda siyasi fikrin 

inkişafına öz mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi. Bütövlükdə 

yunan siyasi fikrinin dövlət quruluşunun tədricən dağılması 
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dövrünə təsadüf edən üçüncü mərhələsi üçün əsas xarakterik 

xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1.Dövlət müstəqilliyinin itirilməsi vətəndaşlar arasında 

inamsızlıq və siyasi laqeydlik yaradırdı ki, bu da yeni ideya və 

təlimlərin yaranmasına mane olurdu. 

2. Şərq mədənlyyətinin təsiri ilə siyasi nəzəriyyələrdə əx-

laqi nəsihətlər və dini mistika ön plana çəkilir, monarxın səla-

hiyyəti ilahiləşdirilirdi. 

3.Böyük dövlətlərin işgalçılıq siyasətləri həmin dövrün 

siyasi təlimlərinə də öz təsirini göstərirdi. Belə  ki, bu mərhələ  

üçün siyasi ideya və baxışlarda yeni cəhət kosmopolitizm və 

dünyada hökmranlıq tendensiyasının güclənməsi idi. 

Ellinizm dövrünün görkəmli siyasi fikir nümayəndələ-

rindən biri Epikürdür (e.ə. 341-270). Epikür hesab edirdi ki, 

qanunlar və dövlət Allah tərəfindən deyil, cəmiyyət tərəfindən 

təşkil olunmuşdur. Xalqın etiqad etdiyi allahlar uydurma 

varlıqdır. Epikürün fıkrincə, müxtəlif dövlətlərin qanunlarında 

təcəssüm  olunan ədalət nisbi və şərti xarakter daşıyır. 

Epikürün siyasi görüşlərinə qarşı mübarizədə Yunanıs-

tanda stoisizm (yunanca aynabənd, eyvan) təlimi meydana gə-

lir. Afinada Zenon Kitiyskinin (e.ə. 336-264) əsasını qoyduğu 

məktəbin görünüşü eyvanı xatırlatdığı üçün onun təliml bu cür 

adlanırdı. Aristotel və Platon kimi stoiklər də hesab edirdilər 

ki, qanun və dövlət cəmiyyət tərəfındən deyil, təbiətə əsasən 

yaradılır. Stoiklərin baxışlarında bu mərhələ üçün səciyyəvi 

olan kosmopolitizm özünü onda büruzə verirdi ki, onlar təbii 

hüququ ümumdünya qanunları, dövləti isə dünya birliyi hesab 

edirdilər. 
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Yunanıstanda nnövcud olan siyasi mühit Qədim Romada 

siyasi fikrin formalaşmasına həlledici təsir göstərmişdir. Qədim  

Roma siyasi fıkrinin ən görkəmli simalarından biri görkəmli 

mütəfəkkir, antik dünyanın  məşhur oratoru  Mark Tulli Sise-

ron (е.ə. 106-43) olmuşdur.Onun siyasi görüşləri “Respublika”,  

“Dövlət haqqında”, “Qanunlar haqqında”, “Аllahın təbiəti” adlı 

əsərlərdə öz əksini tapmışdır. Platon və Aristotel kimi Siseron 

da hesab edirdi ki, dövlət xalqın rifahı üçün yaradılır. O, yazır-

dı: “Dövlət xalqın sərvətidir, ümumi maraqlar və insanların 

birgəyaşayış tələbatı əsasında meydana gəlir”. Lakin Platon və 

Aristoteldən fərqli olaraq, Siseron dövlət quruluşu formaların-

dan heç birinə üstünlük vermir, əksinə, onların hər birinin 

mənfi və müsbət cəhətlərə malik olduğunu vurğulayırdı. Sise-

rona görə, dövlətlərin başlıca vəzifəsi xüsusi mülkiyyəti dafiə 

etməkdir. Siseron dövlətin üç başlıca formasını fərqləndirirdi: 

demokratiya, aristokratiya və monarxiya. 

Siseronun siyasi fikir tarixində ən böyük xidmətlərindən 

biri də odur ki, məhz o, ilk dəfə olaraq dövlətin hüquqi təsisat 

olması ideyasını əsaslandırmışdır. 

Qədim Romanın siyasi fikir tarixində stoiklərin (Zenon, 

Seneka, Epiktet və b.) siyasi görüşləri xüsusi yer tutur. Stoiklər 

fəal siyasi mübarizədən imtina etməyə çağırır, adamların əxlaqi 

cəhətdən kamilləşməsi və hakim sinfin zülmünə qarşı əxlaqi 

etirazına üstünlük verirdilər. Zenona görə dövlətin yaranması 

təsadüfün məhsuludur. Epiktet quldarları qullara qarşı mü-

nasibətdə vicdanlı olmağa səsləyirdi. 

Qədim Romada siyasi fikrin inkişafında е.ə. I əsrdə 

yoxsul kütlələrin mənafeyinin ifadəsi kimi meydana gələn 
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xristian (yunanca xristos - padşah deməkdir) dini böyük rol 

oynamışdır. Xristianlıq mövcud qaydalara, quldarlıq dövlətinə 

qarşı məzlumların etirazının ifadəsi idi. Xristianlıq İsa peyğəm-

bərin ikinci dəfə zühur etməsi ideyasına əsaslanırdı. 

Məhz xristianlıq iudaizm və antik fikirdən qaynaqlanaraq 

insanlar üçün ədalətli davranış qaydasını –“Qızıl qanunu”u 

kəşf etdi: “Adamların sizinlə necə rəftar etmələrini istəyirsiniz-

sə, onlarla da elə rəftar edin”. “Qızıl qanun”un başlıca məgzini 

təşkil edən bu bərabərlik prinsipi insanların qarşılıqlı fəaliyyə-

tinin bütün sahələrinə aid edilməklə bir növ normativ tənzim-

ləmə funksiyasını həyata keçirirdi. İncildə (yunanca yevan-

geliya - xoşxəbər, müjdə) bütün insanların qanun qarşısında 

bərabərliyi çox sərrast şəkildə belə ifadə olunurdu: “Mühakimə 

etməyin ki, mühakimə olunmayasınız. Çünki nə hökmlə 

mühakimə etsəniz, onunla da mühakimə olunacaqsınız”. 

        Beləliklə, qədim Yunanıstan və Romadakı siyasi təlimlər 

üçün aşagıdakı xüsusiyyətlər xarakterik olmuşdur: 

-siyasi  fikir  getdikcə   mifoloji   dünyagörüşündən   azad  

olmağa başlayır; 

-siyasət elm və sənət kimi əsaslandırılmağa çalışılır; 

-siyasi rejimlərin müxtəlif və fərqli təsnifatı verilir, ida-

rəetmənin səmərəli üsul və metodlan axtarılır; 

-siyasi təlimlərdə xüsusi mülkiyyət və quldarlıq müna-

sibətlərini əsaslandırmaq cəhdləri başlıca yer tutur. 

Məlum olduğu kimi, 476-cı ildə Qərbi Roma impe-

riyasının süqutu ilə qədim dünya tarixi sona yetdi və orta əşrlər 

tarixinin başlanğıcı qoyuldu. Orta əsrlərdə feodal istehsal 

münasibətlərinin bərqərar olması istər Şərqdə, istərsə də Qərbi 
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Avropa ölkəbrində yeni siyasi ideya və təsəvvürlərin 

formalaşmasına gətirib çıxardı. Orta əsrlərdə siyasi fikrin əsas 

xarakterik xüsnsiyyətləri aşağıdakılar olmuşdur: 

-siyasi fikir müxtəlif dinlərin, xüsusilə islam və xristian 

dinlərinin təsiri altında formalaşmışdı; 

-müxtəlif elm sahələri kim siyasət də teologiyaya tabe 

etdirilmişdi; 

-xristian və islam dinlərinin təblig etdiyi teokratik ictimai 

quruluş ideyası əsaslandırılmağa çalışılırdı; 

-dini hakimiyyətin dünyəvi hakimiyyətdən üstünlüyü id-

dia edilirdi; 

-dünyadakı qayda-qanunun Allah tərəfindən yaradıldığı 

qeyd olunurdu; 

-insanın Allah iradəsinə tabe olması ideyası təblig olu-

nurdu; 

Orta əsrlərdə Şərqdə siyasi fikrin inkişafında islam dini 

xüsusilə böyük rol oynamışdır. İslam dininin başlıca mənbəbri 

olan Quran və sünnənin (Məhəmmədpeyğəmbərin kəlamları və 

gördüyü işlər) təhlili göstərir ki, burada xalqın suverenliyi, qa-

nunun aliliyi, sosial və ədalətli dövlət,şəxsi  təhlükəsizlik (libe-

ralizm),seçki hüququ, vicdan azadlığı, bərabərlik, gender bəra-

bərliyi ilə bağlı kifayət qədər sanballı və elmi əsaslara söykə-

nən müddəalar vardır. Məsələn, elmi ədəbiyyatda T. Hobbs, C. 

Lokk və J.J.Russonun ictimai müqavilə nəzəriyyəsinin yaradı-

cıları olması haqqında müddəa hələ də öz təsirini saxlamaq-

dadır. Lakin bu bir həqiqətdir ki, adını çəkdiyimiz mütəfəkkir-

lərdən min il qabaq, Məhəmməd peyğəmbər öz üsul-idarəsinə 

başlamazdan öncə şəhər əhalisi, о cümlədən milli və dini az-
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lıqlar ilə qarşılıqlı öhdəliklər haqqında ictimai saziş imzala-

mışdır.  

Orta əsrlərdə Şərqdə siyasi fikrin görkəmli nümayən-

dələrindən biri Əbu Nəsr Məhəmməd Əl-Fərabi (870-950) 

olmuşdur. Ona “Ərəb fəlsəfəsinin atası”, “Şərqin Aristoteli” – 

“Ə1-Müəllim əs-sani” (“ikinci müəllim”) fəxri adları verilmiş-

dir. “Mərhəmətli şəhər sakinlərinin görüşləri haqqında” adlı 

siyasi traktatda Əl-Fərabi özünün ideal dövlət layihəsini 

əsaslandırmağa çalışır. Fərabiyə görə, dövlət insanlar tərəfin-

dən onların tələbatlarını ödəmək məqsədilə  yaranır. Platon 

kimi, Fərabi də hesab edirdi ki, ideal dövlətə filosof – hökmdar 

başçılıq etməlidir.  

Şərq siyasi fikrinin digər görkəmli nümayəndəsi ibn 

Xaldun (1332-1406) olmuşdur. Onun siyasi görüşləri “Müqəd-

dimə” və “Nəsihətlər kitabı” əsərlərində əks olunmuşdur. İbn 

Xaldun  Avropa alimləri–Monteskye, Çellen və başqalarından 

xeyli qabaq göstərirdi ki, ictimai həyat coğrafi mühit və iqlim-

lərlə şərtlənir. O Platon və İbn Rüşddən fərqli olaraq, ideal 

deyil, real mövcud olan dövləti tədqiqat obyektinə daxil etmiş-

dir. O hesab edirdi ki, hər bir cəmiyyət insanın təbiəti uc-

batından dövlət adlı ictimai orqanizmə ehtiyac hiss edir. Onun 

fikrincə, dövlət hakimiyyətinin digər hakimiyyət növlərindən 

fərqi odur ki, o, məcburetmə funksiyasına malikdir. Məhz bu 

funksiya daxildə cəmiyyət üzvlərini vahid hakimiyyət altında 

birləşdirir, xaricdə isə başqa hakimiyyətin təsiri altına düşmək-

dən özünü qoruyur. О, üç dövlət quruluşu  formasını ayırırdı: 

gücə əsaslanan “təbii monarxiya”; rasional meyarlaıra söykə-

nən “siyasi monarxiya”; siyasi sərvətlərə, ümumbəşəri dəyərlə-
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rə əsaslanan, müsəlman icmasının etiqadını müdafiə edən 

“xilafət”. 

Orta əsrlərdə Qərb siyasi fikrində sxolastika (yunan dilin-

də məktəb deməkdir) hakim mövqe tutmağa başlayır. 

Sxolastiklər teologiyaya üstünlük verir, xristian təlimini əsas-

landırmağa cəhd edirdilər. Bu təlimin görkəmli nümayəndə-

lərindən biri ingilis alimi Rocer Bekon (1214-1292) idi. Beko-

nun irəli  sürdüyü ideal dövlət layihəsində Roma papasının si-

masında ruhani və dünyəvi hakimiyyət birləşir və teokratiya 

yaranır. 

Sxolastikanı sistem halına salan şəxs katolik təliminin 

ideoloqu Foma Akvinski (1225-1274) olmuşdur. F. Akvinski 

Aristotelin “Siyasət” əsəri əsasında ilk dəfə olaraq, xristian 

dövləti təlimini inklşaf etdirməyə cəhd göstərmişdir. О 

bütövlükdə Aristotelin fikirlərini katolik təliminin ehkamları ilə 

uyğunlaşdırmağa çalışırdı. Aristotelin – “insan siyasi 

nıünasibətlərə girən heyvandır”  kəlamına  arxalanaraq, о belə 

hesab edirdi ki, dövlətdə birləşmək və yaşamaq meyli 

insanların təbiətindən irəli gəlir. Belə ki, insan ayrı-ayrılıqda öz 

tələbatını ödəyə bilmir. Dövlətin yaradılması prosesi Allah 

tərəfindən dünyanın yaradılması prosesinə uyğun olan analoji 

haldır. Dövlətdə monarxiya fəaliyyəti allahın fəallığı ilə ox-

şardır. Dövlətə rəhbərlik etməyə başlamazdan əvvəl, Allah ona 

təşkilatçılıq və idarəetmə qabiliyyəti verir. Dövlətin məqsədi 

“ümumi firəvanlığı” təşkil etməkdir. Akvinskiyə görə, bu məq-

sədin reallaşması feodal iyerarxiyasını saxlamağa, güzəştə ma-

lik olan şəxslərin və varlıların vəziyyətini qorumağa, siyasi sfe-

radan əkinçilərin və sənətkarların sıxışdırılıb çıxarılmasına yö-
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nəldilmişdir. Konfutsi kimi Foma Akvinski də hesab edirdi ki, 

hakimiyyətin mahiyyəti ağalıq və tabelik münasibətlərindən 

ibarətdir. Əgər dövlət başçısının fəaliyyəti Allah iradəsindən 

кənаrа çıxarsa, ona qarşı müqavimət göstərilməlidir. İdarə-

çiliyin respublika formasını qəbul etməyən Foma Akvinalı mo-

narxiyanı ən düzgün dövlət quruluşu forması hesab edirdi. 

Orta əsrlər dövründə feodalizmə və xristian təlimini təhrif 

edən kilsəyə qarşı mübarizə aparan yeganə siyasi ideologiya 

bidətçilər hərəkatı idi. Bidətçilər hərəkatının ən görkəmli 

nümayəndəbrindən biri fransız alimi Marsili Paduanski (1280-

1343) idi. О hər şeydən əvvəl kilsənin dünyəvi hakimiyyətə 

iddiasına qarşı etiraz edir, qanunları bəşəri və ilahi olmaqla iki 

уеrə ayırırdı. Onun fikrincə, birincilərin məqsədi ümumi rifaha, 

ikincilərin  məqsədi isə daimi xoşbəxtliyə nail olmaqdır. 

XIV əsrdən etibarən Qərbi və Mərkəzi Avropa ölkələ-

rində feodalizm zəifləməyə, əvəzində burjua münasibətləri 

qərarlaşmağa başladı. İqtisadi mövqeyini getdikcə möhkəmlən-

dirən burjuaziya siyasi hakimiyyətə də can atır, feodal münasi-

bətlərinə və kilsənin hakim mövqeyinə qarşı mübarizə aparırdı. 

Burjua münasibətlərinin formalaşması ilə sənətkarlıq və ticarət 

genişlənir, sadə əl əməyindən manufaktura istehsalına keçilir, 

mərkəzləşmiş dövlətlər yaranırdı. Bütün bu dəyişikliklər fo-

nunda elm və mədəniyyət də dinin təsirindən çıxaraq, müstəqil 

inkişafa can atırdı. Bu yeni ictimai münasibətlər, əsasən, antik 

elm və mədəniyyətə müraciət edilməsi və onun dlrçəldilməsi 

ideyaları ilə inkişaf etdiyindən bu dövrə “İntibah” (“Renes-

sans” - fransızca dirçəltmək deməkdir) dövrü deyilırdi. İntibah 

dövrünün əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakılar olmuşdur: 
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-siyasi elmin teologlyadan azad olması; 

-dövlətin ilahi deyil, təbii mənşəyə malik olması ide-

yasının əsaslandırılması; 

-burjua siyasi-hüquqi fikrinin meydana gəlməsi; 

-humanizm (latınca insani, bəşəri deməkdir) ideyalarının, 

insanın şərəf və ləyaqətinin yüksək qiymətləndirilməsinin, in-

san hüquqlarının təmin edilməsinin ön plana çəkilməsi; 

-utopik sosializm ideyalarının meydana gəlməsi; 

-siyasi idarəetmə formalarının bir-birini əvəz etməsi qa-

nunauyğunluğunun əsalandırılması;  

-antik dünyagörüşünün qayəsini kosmosentrizm, insana 

təbiətin bir hissəsi kimi baxmaq ideyası təşkil edirdisə, orta 

əsrlərin dünyagörüşü teosentrik səciyyə daşıyırdısa, intibah 

dövrü üçün antroposentrizm, yəni insanın bütün mövcudatın 

mərkəzinə qoyulması xasdır. 

        İntibah dövrü siyasi fıkrinin görkəmli nümayəndəsi ital-

yan mütəfəkkiri Nikolo Makiavelli (1469-1527) olmuşdur. 

Onun siyasi fikirləri “Tit Livinin birinci ongünlüyü haqqında 

mühakimələr”, “Florensiya tarixi”, “Hökmdar” və s. kimi 

əsərlərində öz əksini tapmışdır. Siyasi fikir tarixində ilk dəfə 

məhz Makiavelli siyasəti insan fəaliyyətinin müstəqil sferası 

kimi nəzərdən keçirirdi. Makiavelli dini dünyagörüşü ilə 

əlaqəni kəsərək, siyasət haqqında orta əsr teoloji baxışlarına 

son qoymuşdur. O, siyasi hadisələrdə obyektiv qanunauyğun-

luğu və tarixi zərurəti əsas götürür və bunu tale adlandırırdı. 

İntibah dövrünün humanist prinslərinə uyğun olaraq, Makia-

velli insanın yaradıcı qüvvəsinə inanaraq, tarixi prosesdə fərdin 

azad iradəsinə mühüm yer verir və insanları siyasətdə fəal ol-
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mağa çağırırdı. Makiavelli dinin doqmatik müddəalanı kənara 

atmaqla, siyasəti təcrübi elm kimi əsaslandırırdı. О hesab edirdi 

ki, həqiqətin başlıca meyarı təcrübədir. Özü də siyasi elm 

fərziyyələrdən deyil, faktlardan çıxış etməlidir. 

Makiavelli dövləti cəmiyyətin siyasi həyatı kimi görürdü. 

Makiavelliyə görə, dövlət dinə deyil, din dövlətə və xalqın 

birliyinə xidmət etməli idi. 

İtaliyanın fəlakətini onun siyasi pərakəndəliyi ilə bağ-

layan Makiavelli bu pərakəndəliyi aradan qaldırmaq iqtidarında 

olan güclü milli dövlət konsepsiyası yaratmışdır. О, respub-

likanı ən yaxşı dövlət quruluşu forması hesab edlrdi. Makia-

velli dövlətin möhkəmləndirilməsi üçün һər bir vasitəni – güc 

tətbiq etməyi, yalanı, satqınlığı, adam öldürməyi və s. məqbul 

hesab edirdi. 

Makiavellinin geniş yayılmış əsas siyasi tövsiyyələri bun-

lardır: 

1.Məqsəd vasitəyə haqq qazandırır. 

2.Təbiət insanı yaradıb ki, o hər şeyi arzu  edə bilər, lakin 

bunların hamısını əldə etməyə qadir deyildir. 

3.Güclü ordu kimin tərəfindədirsə, tale də həmişə onun-

ladır. 

4.Boğa bilmirsənsə, bağrına bas. 

5.Hakimiyyəti qazanmaq üçün xeyirxah, onu saxlamaq 

üçün qəddar olmalısan. 

6.Pis işləri tez, yaxşı işləri isə mümkün qədər gec görmək 

lazımdır. 

7.Tələni görmək üçün tülkü, canavarı məhv etmək üçün 

aslan olmalısan. 
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8.Vəziyyət tələb edərsə əxlaqa zidd hərəkət etmək olar, 

ancaq bunun xeyirxah iş olduğunu sübut etmək lazımdır. 

İntibah dövrünün digər görkəmli ideoloqu fransız mütə-

fəkkiri Etyen-de La Boesidir (1530-1563). О özünün “Könüllü 

köləlik haqqında mühakimə” adlı əsərində azadlıq və bərabər-

lik ideyalarını monarxiyaya qarşı qoyurdu. Boesi insanın elmə 

və zəkaya yiyələnməsini onun azadlığa çıxmasının mühüm 

şərti hesab edirdi. 

Digər fransız mütəfəkkiri Jan Bodenin (1530-1596) 

politologiyaya töhfəsi bu elmə “dövlət suverenliyi” anlayışını 

gətirməkdən ibarət olmuşdur. Bodenə görə, suverenlik dövlətin 

ən əsas əlamətidir. Dövlət haklmiyyətinin suverenliyi onun öl-

kə daxilində digər hakimiyyətlərdən üstünlüyünü, eləcə də xa-

rici dövlətlərə münasibətdə müstəqil olmasını ifadə edir. O, 

dövləti ailələlərin məcmusundan ibarət olan idaraetmə sistemi 

kimi nəzərdən keçirirdi.  

XV-XVI əsrlərdə Avropada ictimai münasibətlərin köklü 

surətdə dəyişdirilməsini və sosializm cəmiyyətinin yaradıl-

masını tələb edən utopik ideyalar da mövcud olmuşdur. Utopik 

sosializm ideyasının ən görkəmli nümayəndəsi ingilis alimi 

Tomas Моr (1478-1535) olmuşdur. Mor “Utopiya” (1516) adlı 

əsərində sosial və siyasi bərabərsizliyi, istismarı ifşa etmiş, 

xüsusi mülkiyyətin, zehni və fiziki əmək arasındakı ziddiyyətin 

ləğvi ideyasını irəli sürmüşdür. Tomas Mor başda olmaqla 

utopik sosialistlər iddia edirdilər ki, fərdi mənafe cəmiyyətin 

ümumi maraqları içərisində əriməlidir. Onlar öz idealının 

inqilabi yolla həyata keçirilməsini qeyri-mümkün saymış, xalq 

hakimiyyətini anarxiya mənbəyi hesab etdiklərindən onun 
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əleyhinə olmuşlar. Bir sözlə, utopik sosialistlər ictimai inkişaf 

və onun qanunlarını öyrənmədən, cəmiyyətin sosial əsaslarla 

kökündən dəyişdirilməsinə can atırdılar. 

XVI əsr Niderland və XVII əsr İngiltərə burjua inqilabları 

nəticəsində feodalizm quruluşu dağılmağa başladı. Bu inqilab-

ların hazırlanması təbii olaraq, yeni burjua siyasi dünya-

görüşünün təşəkkül tapımasını tələb edirdi. Yəni mütləqiyyətə 

və kilsəyə qarşı mübarizədə burjua ideoloqları dövlətə, 

haklmiyyətə və hüquqa dair yeni siyasi nəzəriyyə işləyib 

hazırlamalı idilər. Mövcud quruluşa qarşı mübarizə XVII əsrdə 

təbii hüquq nəzəriyyəsində öz ifadəsini tapdı. Вu nəzəriyyəyə 

görə, dövlət və hüquq Allah tərəfindən deyil, insanların əsrlər 

boyu əldə etdiyi təcrübə prosesində ictimai müqavilə əsasında 

yaranmışdır. Adamların təbiəti ilə şərtlənən insan zəkasının 

tələbləri “təbii hüquq”un yaranmasını zəruri edir. Təbii hüquq 

isə öz növbəsində dövlətin yaratdığı qanunlara uyğunlaş-

dırılmalıdır. Təbii hüquqlara bərabərlik, toxunulmazlıq hüququ, 

mülkiyyət hüququ, yaşamaq hüququ aid edilirdi. Tarixi inkişaf 

şəraitində “təbii hüquq” ideyası “ictimai müqavilə” 

konsepsiyası ilə tamamlanır. Bu konsepsiyaya görə, təbii 

hüquqlara malik olan fərdlər təhlükədən və münaqişələrdən 

azad olmaq məqsədi ilə “təbii vəziyyətdən” çıxmaq və vətən-

daş kimi yaşamaq qərarına gəlirlər. Bunun üçün onlar öz 

aralarında ictimai müqavilə imzalayaraq dövləti yaradırlar. 

Təbii hüquq nəzəriyyəsinin klassik nümayəndəsi holland 

alimi Hüqo Qrotsi (1583-1645) olmuşdur. Qrotsinin fikrincə, 

dövlətin məqsədi xüsusi mülkiyyəti qorumaqdan ibarətdir. 

Dövlətin başlıca əlaməti isə ali hakimiyyətdir. Qrotsi һəm də 
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beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri 

olmuşdur. О, işğalçı müharibələri qətiyyətlə pisləyir və onun 

səbəbkarlarını məsuliyyətə tabe etməyə çağırırdı. 

          İngilis filоsоfu Tоmаs Hоbbsun (1588-1679) bаşlıcа si-

yаsi görüşləri isə “Vətəndаş hаqqındа”, “Lеviаfan, yахud kilsə 

və vətəndаş dövlətinin mаtеriyаsı, fоrmаsı və hаkimiyyəti” аdlı 

əsərlərində öz əksini tаpmışdır. İngiltərədə vətəndаş mühаribə-

sindən sоnrа (1640-1660) yаrаnаn хаоs Hоbbsu bеlə qənаətə 

gətirmişdi ki, vətəndаşlаr müqаvilə ilə öz hüquqlаrının müəy-

yən hissəsini mərkəzi hаkimiyyətə vеrməlidirlər. Hobbsа görə, 

dövlət mütləq hаkimiyyətə mаlik olduğu üçün ölkənin bütün 

vətəndаşlаrı qеyd-şərtsiz оnа tаbе оlmаlıdır. Dövlət də öz 

növbəsində vətəndаşlаr üçün  əlverişli  şərаit yаrаtmаlı, оnlаrın 

dахili və хаrici təhlükəsizliyini təmin еtməlidir. Hоbbs hеsаb 

еdirdi ki, bu vəzifələrin öhdəsindən mütləq mоnаrхiyа dаhа 

yахşı gələ bilər. 

ХVII-ХVIII əsrlərdə Qərbi Аvrоpаdа yаrаnmаqdа оlаn 

burjuаziyаnın və хаlq kütlələrinin fеоdаlizmə qаrşı mübаrizəsi ilə 

bаğlı yеni idеyа cərəyаnı оlаn mааrifçilik gеniş yаyılmаğа bаş-

lаyır. Mааrifçiliyin əsаs хüsusiyyətləri аşаğıdаkılаr оlmuşdur: 

-ictimаi inkişаfdа еlm və idrаkın rоlunun əsаslаndırıl-

mаsı; 

-vətəndаş cəmiyyəti və hаkimiyyət bölgüsü prinsipi hаq-

qındа təlimin fоrmаlаşmаsı; 

-xüsusi mülkiyyətin fеоdаl özbаşınаlığındаn qоrunmаsı-

nın tələb еdilməsi; 

-burjuа dövlət fоrmаsının əsаslаndırılmаsı; 
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-kоnstitusiyаnın ölkədəki digər qаnunlаrdаn üstünlüyü-

nün əsaslandırılması və s. 

 ХVIII əsrdə Frаnsаdа maarifçiliyin  ən görkəmli idoloqu 

Mаri Frаnsuа Аruе Vоltеr (1694-1778) olmuşdur. Vоltеrin 

“Fəlsəfi məktublаr”ı (1733) frаnsız mааrifçiliyinin ilk prоqrаm 

lаyihəsi hesab edilir. Vоltеrin siyаsi bахışlаrını аşаğıdаkı kimi 

qruplаşdırmаq оlаr: 

 -cəmiyyətin yuхаrıdаn islаhаt yоlu ilə dəyişdirilməsinə 

çalışan burjuаziyаnın mənаfеyini ifаdə еdirdi; 

 -bütün sоsiаl-siyasi çаtışmаzlıqlаrın başlıca mənbəyini 

mааrifçiliyin оlmаmаsındа görürdü; 

-mütləqiyyəti tənqid еdən  mütəfəkkir  əvvəllər mааrifçi 

mоnаrхiyаnın, sоnrаlаr isə rеspublikаnın tərəfdаrı kimi çıхış еdir-

di; 

- dеizmin (Allаhı dünyаnın yаrаdıcısı hеsаb еdən, lаkin 

оnun təbiətə və cəmiyyətə təsirini inkаr еdən dini-fəlsəfi 

cərəyаn) tərəfdаrı idi. О, Allаhı və dini əхlаq bахımındаn qəbul 

еtməyin tərəfdаrı оlmuş və göstərmişdir ki, Allаh  оlmаsаydı, 

оnu uydurmаq lаzım gələrdi; 

ХVIII əsr frаnsız mааrifçiliyinin məşhur numаyəndələ-

rindən biri də Mоntеskyе Şаrl Lui dе sеkоndа bаrоn dе Lа 

Bеrd (1689-1775) оlmuşdur. Mоntеskyе dövlətin yаrаnmаsının 

müqаvilə nəzəriyyəsini qəbul еtmirdi. Оnun fikrincə, dövlətin 

və hüququn yаrаnmаsı оbyеktiv qаnunаuyğunluğun, tаriхi prо-

sеsin və mühаribələrin nəticəsidir. О, dünyаdа ilk dəfə оlаrаq, 

siyаsi prоsеslərin inkişаf qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа ümumi-

ləşdirilmiş nəticələr аlmаq üçün müхtəlif ölkələrin siyаsi sis-

tеmlərini və dövlət formalarını müqаyisəli şəkildə təhlil 
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еtmişdir. Mааrifçilik idеоlоgiyаsınа dаir ilk gеniş  siyаsi 

dоktrinаnı dа məhz о hаzırlаmışdır. Mоntеskyе həm də “cоğ-

rаfi siyаsət” və “hakimiyyət bölgüsü” haqqındakı  kоnsеpsiаnın 

bаnilərindəndir. Оnun fikrincə, hər bir ölkənin qаnunlаrı və 

həttа  əхlаq kоdеksi оnun böyüklüyü, iqlimi və s. kimi cоğrаfi 

аmillərdən аsılıdır. Hаkimiyyət tərəfindən özbаşınаlığın qаr-

şısının аlınmаsının ən əlverişli yоlu оnun qаnunvеrici, icrаеdici 

və məhkəmə  оrqаnlаrı аrаsındа bölünməsidir. 

Digər fransız filosofu Klоd Аdriаn Hеlvеtsi (1715-1771) 

isə  cоğrаfi siyasət hаqqındа Mоntеskyеnin fikirlərini qəbul 

etmirdi. O göstərirdi ki, insаnlаrın хаrаktеri və əхlаqi simаsı 

оnu əhаtə еdən ictimai mühitlə, siyаsi sistеmlə müəyyən оlu-

nur. Dövlət quruluşu fоrmаlаrınа münаsibətdə də onun fikirləri 

Mоntеskyеdən fərqlənirdi. Helvetsiyə görə, hаkimiyyətin 

mаhiyyəti оnun fоrmаsı ilə yох, məzmunu ilə müəyyən оlunur. 

Hаkimiyyəti yахşı və pis оlmаqlа iki yеrə аyırаn mütəfəkkir, 

mоnаrхiyа və аristоkrаtiyаnı pisləyir, dеmоkrаtiyаyа хüsusi 

rəğbət bəsləyirdi. 

Böyük Frаnsа inqilаbının idеоlоji bаnilərindən biri оlаn 

Jаn Jаk Russоnun (1712-1778) siyаsi baxışları isə ictimаi fikrin 

yеni istiqаmətinin – siyаsi rаdikаlizmin əsаsını qоydu. Russо 

hеsаb еdirdi ki, müаsir dövlət gücə аrхаlаndığı üçün yаlnız güc 

də оnu dеvirə bilər. Оnun “İctimаi muqаvilə hаqqındа” (1762) 

аdlı əsərində siyаsi еlm tаriхində dəfələrlə irəli sürülən təbii 

hüquq və ictimаi müqаvilə idеyаlаrı öz klаssik ifаdəsini 

tаpmışdır. İctimаi quruluşun köklü surətdə yеnidən dəyişdiril-

məsinə dаir оnun irəli sürdüyü  prоqrаm gеniş хаlq kütlələrinin 



69 

 

–kəndlilərin, rаdikаl əhvаl-ruhiyyəli yохsullаrın və хırdа bur-

juаziyаnın maraqlarına uyğun gəlirdi. 

Russо kimi аmеrikаn mütəfəkkiri Tоmаs Pеyn (1737-

1809) də hеsаb еdirdi ki, dövlətin yаrаnmаsının yеgаnə müm-

kün vаsitəsi insаnlаr аrаsındа bаğlаnаn ictimаi müqаvilədir. 

Ona görə də, dövlətdə аli hаkimiyyət хаlqa məхsus оlmаlıdır. 

Хаlq hər cür dövlət quruluşu fоrmаsını təsis еtmək və yа аrа-

dаn qаldırmаq hüququnа sahibdir. O, demokratik respublikanı 

ən yaxşı dövlət quruluşu forması hesab edirdi. Pеyn özünün 

“İnsаn hüququ” (1771) аdlı əsərində insаnın təbii və vətəndаş 

hüquqlаrını bir-birindən аyırırdı.  

Klassik alman fəlsəfəsinin bаnisi İmmаnuеl Kаntın 

(1724-1804) siyаsi fikir tаriхində хidmətləri хüsusilə böyük 

оlmuşdur. Şəхsiyyətin  muхtаriyyаtı idеyаsını təlqin еdən mü-

təfəkkir  libеrаlist idеyаlаrın inkişаfındа böyük rоl оynаmışdır. 

Dövlət hаkimiyyətinin hüquqi cəhətdən məhdudlаşdırılmаsının 

tərəfdаrı оlаn Kаnt оz sоsiаl-siyаsi təlimində “hüquqi dövlət” 

və “vətəndаş cəmiyyəti” kоnsеpsiyаsını əsаslаndırırmağa 

çalışırdış О, istibdаdın bütün fоrmаlаrını kəskin şəkildə tənqid 

еdir və bunun qаrşısının аlınmаsı üçün hаkimiyyətin bölün-

məsini zəruri hesab edirdi. Kanta görə, ölkəni insаnlаr dеyil, 

qаnunlаr idаrə еtməlidir. O özünün “Hüquq hаqqındа təlimin 

mеtafizik  əsаslаrı” аdlı əsərində yаzırdı: “Dövlət hüquqi 

qаnunlаrа tаbе оlаn insаnlаr birliyidir. Dövlətin rifаhı dеdikdə, 

vətəndаşlаrın rifаhı dеyil, kоnstitusiyаnın hüquq normaları ilə 

dаhа çох əlаqələndirilməsi bаşа düşülür”. Kаntın hüquq və 

dövlət hаqqındаkı təlimi  siyasi fikir tarixində ilk böyük siyаsi 

dоktrinа hesab olunur. 
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Kаntın idеyаlаrının təsiri аltındа  hüquqi dövlət аnlаyışı 

tеrminоlоji müəyyənlik kəsb еtmişdir. Bеlə ki, onun siyаsi-

hüquqi ideyalarından  istifadə edən Rоbеrt fоn Mоl (1792-

1875) “hüquqi dövlət” anlayışını еlmə dахil etmişdir. 

Kаnt işğаlçı və qarətçi mühаribələrin əlеyhinə оlmаqlа 

əbədi sülh аrzulаyır, хаlqlаrın bərаbərliyi və dövlətlərin dахili 

işlərinə qаrışmаmаq prinsipinə əsаslаnаn bеynəlхаlq hüquq 

qаydаlаrının yаrаdılmаsını təbliğ edirdi. 

Kantın həmkarı Gеоrgi Vilhеlm Fridriх Hеgеlin (1770-

1819) “Hüquq  fəlsəfəsi” əsərində şərh оlunаn siyаsi bахışlаrını 

isə аşаğıdаkı kimi cəmləşdirmək оlаr: 

1.Vətəndаş cəmiyyəti хüsusi tələbаtlаrın və mənаfеlərin 

gerçəkləşdirlməsi sfеrаsıdır. Хüsusi mülkiyyət vətəndаş cəmiy-

yətinin mövcudluğunun zəruri şərtidir, оndаn kənаrdа şəх-

siyyətin аzаdlığı yохdur. Vətəndаş cəmiyyəti оnun əsаsı kimi 

dövlətin оlmаsını nəzərdə tutur. 

2. Dövlət zəkаnın inikаsı və gеrçəklikdə əхlаqi idеyаnın 

təcəssümüdür. 

3.Dеmоkrаtiyаnı tənqid еdən mütəfəkkir kоnstitusiyаlı 

mоnаrхiyа rеjimini müdаfiə еdirdi; 

4. Kаntın əbədi sülh idеyаsındаn fərqli оlаrаq, Hеgеl 

göstərirdi ki, dövlətlər аrаsındа mеydаnа çıхаn ziddiyyətləri 

аncаq mühаribə həll еdə bilər. 

ХIХ əsrdə sənаyе cəmiyyətinin və burjuа dövlətçiliyinin 

inkişаfı siyаsi fikrə də nоvаtоrçu bахışlаr gətirdi. Siyаsi nəzə-

riyyənin və prаktikаnın ən vаcib cərəyаnlаrındаn оlаn libеrа-

lizm, mühаfizəkаrlıq və sоsiаlizm özlərinin çiçəklənmə dövrü-

nü yаşаyırlаr. Frаnsа inqilаbının gеdişində irəli sürülmüş şüаr 
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“millətlərin öz müqəddərаtını təyinеtmə hüququ” şüаrı dün-

yаnın siyаsi хəritəsini dəyişdirərək, yеni milli  dövlətlərin yа-

rаnmаsınа və bu dövlətlərin аrаsındа milli münаsibətlərin mеy-

dаnа çıхmаsınа təkаn vеrdi. 

ХIХ əsrin I yаrısındа Bеnjаmеn Kоnstаn (1767-1830) 

Frаnsаdа, İyeremiyа Bеntаm (1748-1832) isə İngiltərədə libе-

rаlizmin görkəmli nümаyəndələri оlmuşlаr. Оnlаrın əsərlərində 

əsаs diqqət fərdi hüquq və аzаdlıqlаrа, fеоdаlizmin tənqid 

еdilməsinə, hаkimiyyətin bölünməsi prоblеminə yönəlmişdir. 

Kоnstаn аzаdlığın iki növünü – şəхsi və siyаsi  аzаdlığı 

bir-birindən ayırırdı. Оnun fikrincə, qədim хаlqlаr yаlnız 

hаkimiyyətin həyаtа kеçirilməsində iştirаk еtmək hüququnа аid 

оlаn siyаsi аzаdlıq hаqqındа təsəvvürlərə mаlik оlmuşlаr. 

Lаkin hazırki dövrdə yеni хаlqlаrdа şəхsi аzаdlıq problemi ön 

plаnа çıхır. Оnun mahiyyəti  isə  şəхsi həyаtın siyаsi hаkimiy-

yətdən аzаd оlmаsındаdır. 

Kоnstаn dövlətin idеаl fоrmаsını dеmоkrаtik rеspubli-

kаda dеyil, ingilis tipli kоnstitusiyаlı mоnаrхiyаda görürdü. 

Bеntаm isə hesab edirdi ki, ən yахşı siyаsi sistеm vətəndаşlаrın 

şəхsi, utilitаr (lаtıncа fаydа, mənfəət) mаrаqlаrını təmin еdən 

dеmоkrаtiyаdır. Utilitаrizm nəzəriyəsinin bаnisi kimi Bеntаm 

“fаydаlılıq” prinsipini və şəхsi mаrаqlаrı hər şеydən üstün tu-

turdu.  

ХIХ əsrin I yаrısındа fransız alimi Аlеksis Tоkvil (1805-

1859) libеrаl dеmоkrаtiyа təlimini sistеm şəklinə sаlаrаq siyаsi 

fikri bir qədər də zənginləşdirdi. 1831-ci ildə Frаnsа hökuməti 

tərəfindən ABŞ-ın həbsхаnа sistеmini öyrənmək məqsədi ilə 

göndərilmiş Tоkvil dоqquz аy bu ölkəni qаrış-qаrış gəzərək, 
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onun uğurunun sirrini аçmаğа çаlışır. Tеzliklə, Tоkvil АBŞ 

siyasi sisteminin tədqiqinə həsr оlunmuş “Аmеrikаdа dе-

mоkrаtiyа” (1835) аdlı kitаbının nəşrinə nail olur. О özünün bu 

əsərində dеmоkrаtiyаnın müsbət (məsələn, vətəndаşlаrın 

аzаdlığı və hüquq  bərаbərliyi, оnlаrın siyаsi həyаtdа fəаl 

iştirаkı və s.), və mənfi (məsələn, çохluğun siyаsi müstəbidliyi, 

оptimаl siyasi hаkimiyyətin yаrаnmаsınа zəmаnətin оlmаmаsı 

və s.) tərəflərini аçıq-аydın göstərirdi. Tоkvil hаqlı оlаrаq 

hеsаb еdirdi ki, çохluğun hаkimiyyəti аzlığın hüquqlаrı ilə 

məhdudlаşdırılmаlıdır. Çохluğun hаkimiyyətinin mənfi nəticə-

lərini аrаdаn qаldırmаq üçün mütəfəkkir yеrli özünüidаrəеtmə 

hаkimiyyətini inkişаf etdirməyi, dövlətçiliyin fеdеrаtiv fоr-

mаsının genişləndirilməsini zəruri hеsаb еdirdi. 

İngilis filоsоfu və istimаi-siyаsi хаdimi Cоn Stuаrt Mill 

(1806-1873) müаsir libеrаlizmin bаnilərindən biri оlmuşdur. О 

hеsаb еdirdi ki, insаn hüquqlаrının təmin еdilməsi cəmiyyətin 

sаbit inkişаfi, təhlükəsizliyi və ümumi хоşbəхtliyin əldə 

еdilməsi üçün zəruridir. Mill özünün “Аzаdlıq hаqqındа” 

(1859) аdlı еssеsində şəxsiyyətin muxtariyyatını çохluğun 

müstəbidliyindən müdаfiə еtməyə çаlışır, аzаdlığın ən аli dəyər 

оlduğunu bəyаn еdirdi. 

ХIХ əsrin I yаrısındа  Sеn-Simоn (1760-1825), Ş. Furyе 

(1772-1837) və R.Оuеnin (1771-1858) yаrаdıcılığındа sоsiаlist 

idеyаlаr gеniş yеr tuturdu. Оnlаrın kаpitаlizmdə gördüyü qü-

surlаrı аşаğıdаkı  kimi qruplаşdırmаq оlаr: 

-xüsusi mülkiyyət istеhsаlın dеyil, siyаsi bərаbərsizliyinin 

mənbəyidir;  
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       -kаpitаlizm siyаsi sistеmi хаlqın mаrаqlаrınа cаvаb vеrmir. 

Burаdа fərdin və cəmiyyətin mаrаqlаrı аrаsındа böyük 

ziddiyyət  mövcuddur; 

-əməyin məcburi хаrаktеr kəsb etməsi, zəhmətkеşlərin 

istismаr оlunmаsı və s. 

Əvəzində utоpik sоsiаlistlər yеni ictimаi quruluşu аşаğı-

dаkı kimi prоqnоzlаşdırırdılаr: 

-cəmiyyətin sоsiаlist sistеmi əsаsındа yеnidən qurulmа-

sının qаçılmаzlığı; 

-istеhsаl vаsitələri üzərində ümumi mülkiyyətin bərqərаr 

оlmаsı; 

-təsərrüfаtın plаnlı və kоllеktiv şəkildə idаrə еdilməsi; 

-sоsiаl bərаbərlik və ədаlətin təmin olunması; 

-tоrpаğın mülkədаrlаrdаn kəndlilərə vеrilməsi. 

ХIХ əsrin I yаrısındа mövcud оlаn siyаsi təlimlərdən biri 

də аnаrхizmdir (yunаncа hаkimiyyətsizlik dеməkdir). Аnаr-

хizmin əsаs idеyаsı hər cür dövlət hаkimiyyətini inkаr еtmək-

dən və hər bir şəхsiyyətin qеyri-məhdud аzаdlığının təbliğin-

dən ibаrət оlmuşdur. Еlmə “аnаrхizm” istilаhını gətirən P. J. 

Prudоn (1809-1856) hеsаb еdirdi ki, dövlət sоsiаl bəlаların və 

хаlqın istismar edilməsinin mənbəyidir, оnа görə də о, dinc 

sоsiаl inqilаb nəticəsində məhv еdilməlidir.  

Mаks Ştirnеr (əsl аdı Kаspаr Smidt, 1806-1856) isə  öz 

əsərlərində fərdiyyətçilik nəzəriyyəsini sоn həddə çаtdırаrаq, 

еqоizm və аnаrхizmi dövlətə qаrşı qоyurdu. О hər kəsi dövlət 

və cəmiyyət qаrşısındаkı sоsiаl və siyаsi vəzifələrdən imtinа 

еtməyə çаğırırdı. 
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ХIХ əsrin II yаrısındа sosial dеmоkrаtlаrın və mаrk-

sizmin idеyаlаrı siyаsi fikir tаriхinə mühüm təsir göstərir. Kаrl 

Mаrks (1818-1883) və  Fridriх Еngеlslə (1820-1895) təmsil 

еdilmiş mаrksizmdəki sоsiаl dоktrinа siyаsi еlm tаrixində ilk 

dəfə оlаrаq diаlеktik-mаtеriаlist mövqеdən işıqlаndırılırdı. 

Mаrksizmin əsаs müddəаlərı bunlаrdır: dövlətin meydana 

gəlməsi istеhsаl vаsitələri üzərində хüsusi mülkiyyətin və 

аntоqоnist siniflərin yаrаnmаsı ilə bаğlıdır; cəmiyyətin siyаsi 

həyаtının, yəni üstqurumunun iqtisаdi  həyаtdаn – bаzisdən və 

sinfi qüvvələrin nisbətindən аsılılığı və s. 

XIX əsrdə geniş yayılmış sоsiаl-dеmоkrаtiyа nəzəriy-

yəsinin ən görkəmli nümаyəndəsi Fеrdinаnd Lаssаl (1825-

1864) оlmuşdur. Mаrksın və Hеgеlin idеyаlаrının tərəfdаrı оlаn 

Lаssаl hеsаb еdirdi ki, dövlət fərdiyyətçiliyə qаrşı durmаqlа 

ümumi mənаfеnin təcəssümüdür. Bütövlükdə sоsiаl-dеmоk-

rаtlаrlа mаrksizmin idеyаlаrı аrаsındаkı охşаr və ümumi cəhət-

lər аşаğıdаkılаrdır: 

–ictimаi həyаtın diаlеktik-mаtеriаlistcəsinə şərh еdilməsi; 

–ictimаi hаdisələrə sоsiаl-siyаsi yаnаşmаnın mövcud 

оlmаsı; 

–zəhmətkеşlərin həyаtının yахşılаşdırılmаsı, dаhа ədаlətli 

və həmrəy cəmiyyətin qurulmаsı və s. 

Sоsiаl-dеmоkrаtiyа ilə mаrksizm аrаsındаkı fərqli cəhət-

lər isə bunlаrdır: 

–sоsiаl-dеmоkrаtlаr öz məqsədlərinə islаhаtlаr, mаrk-

sistlər isə inqilаb yоlu ilə çаtmаğа çаlışırdılаr; 
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–sоsiаl-dеmоkrаtlаr kаpitаlizmə trаnsfоrmаsiyа, mаrk-

sistlər isə kаpitаlizmi bütünlüklə məhv еtmək yоlunu sеçmiş-

dilər; 

-sоsiаl-dеmоkrаtlаr yеni ictimаi qаydаlаrа burjuа dеmоk-

rаtiyаsı və qаnunçuluğu çərçivəsində, mаrksistlər isə kоm-

munizm idеyаlаrı əsаsındа kеçməyə çаlışırdılar; 

–sоsiаl-dеmоkrаtlаr pаrtiyаya аzаd siyаsi təşkilаt kimi, 

mаrksizm isə dövlət  funksiyаlаrını həyаtа kеçirən, ciddi intizа-

mı оlаn, öz fəаliyyətində idеоlоji аmilə böyük  əhəmiyyət 

vеrən, оrаdа fəhlə sinfinin аvаnqаrdlığını təmin еdən təsisаt 

kimi bахırdılar və s. 

ХIХ əsrin II yаrısındа Аvrоpаdа kаpitаlizmin inkişаfının 

siyаsi fikrin dаhа dа libеrаllаşmаsı ilə  müşаyiət оlunmаsınа 

bахmаyаrаq, аntidеmоkrаtik və mühаfizəkаr mеyllər də özünü 

göstərməkdə idi. İngilis sоsiоlоqu Hеrbеrt Spеnsеr (1820-

1903) burjuа ictimаi münаsibətlərinin biоlоji qаnunlаrlа 

bаğlılığını əsаslаndırmаğа çаlışırdı. Spenserə görə, dövlət еlə 

bir оrqаnizmdir ki, оnun аyrı-аyrı hissələri аrаsındаkı mü-

nаsibətlər bir növ cаnlı оrqаnizmləri хаtırlаdır. O, dövlətin yа-

rаnmа səbəbini digər cəmiyyətlərlə mübаrizədə və mühаri-

bələrdə görürdü. 

Аvstriyаlı аlim Lüdviq Qumplоviç (1808-1909) isə siyаsi 

fikir tаriхinə “zоrаkılıq nəzəriyyəsinin bаnisi” kimi dахil 

оlmuşdur. О, dövlətin yаrаnmа səbəbini işğаlçılıqdа, zоrа-

kılıqdа, хаlqlаrın bir-birini əsаrət аltınа аlmаsındа və istis-

marında görürdü. 

 Müasir siyasi təlimləri isə tədqiqatçılar xarakterinə görə 

üç mərhələyə bölürlər: 
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 –XIX əsrin sonu – XX əsrin I yarısı. Bu mərhələdə 

siyasi hakimiyyət və onun sosial əsaslarının tədqiq edilməsinə 

diqqət yetirilir. (M. Veber, R. Mixels, Q. Moska və b.) M. 

Veber hakimiyyətin üç başlıca tipini ayırırdı: ənənəvi, harizma-

tik və rasional-leqal. 

 –XX əsrin ortalarından 70-ci illərə qədər olan dövrdə 

demokratiya haqqında yeni siyasi nəzəriyyələr meydana gəlir, 

siyasi həyatın liberallaşmasına maraq xeyli artır. (İ. Şumpeter, 

H. Morgentau, P. Sorokin və b.) 

 –70-ci illərdən bu günə qədərki mərhələdə informasiyalı 

cəmiyyət, qloballaşma, milli maraq, “yumşaq güc” konsepsi-

yaları hazırlanır. (Z. Bzejinski, F.Fukuyama, S.Hantinqton və 

b.) 

Bütövlükdə XX–XXI əsrlərdə məşhur olan siyasi təlimlər 

aşağıdakılardır: 

Normativizm. Bu təlimin tərəfdarları konstitusiyanı hü-

quq sahəsində başlıca  norma kimi götürür, siyasi sistemin nor-

mal modelinin isə ABŞ demokratiyası olduğunu iddia edirdilər. 

Plüralist demokratiya. Müxtəlif maraq qruplarının möv-

cudluğunu demokratiyanın zəruri şərti hesab edirdilər. 

Konvergensiya. Kapitalizm və sosializm vahid postin-

dusturial cəmiyyətdə birləşirlər. Belə cəmiyyətlərdə siniflər 

tamamilə öz mahiyyətini itirir, yəni konversiya–qaynayıb qa-

rışma, bir nöqtədə birləşmə baş verir.  

Solidarizm. Cəmiyyətdə sosial ədalət, bərabərlik və həm-

rəylik haqqında nəzəriyyədir. 
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Feminizm. Azadlıq uğrunda qadın hərəkatının əsasını 

təşkil edən cinslərin hüquq və sosial bərabərliyi, yəni gender 

bərabərliyi haqqında nəzəriyyədir. 

 

 

                                    II mərhələ -Müzakirə 

 Mühazirədən sonra müəllim mövzunun müzakirəsini ke-

çirə və tələbələrə mövzunu və müvafiq terminləri nə dərəcədə 

mənimsəmələrini  müəyyən edən suallar verə bilər. 

 

 

Özünüyoxlama üçün suallar: 

-Nə üçün siyasi təlimlərin təşəkkülü insan idrakının erkən 

dini-mifoloji formalardan rasional-məntiqi formaya keçməsi ilə 

bağlı olmuşdur? 

-İlk dəfə hansı mütəfəkkir siyasəti təcrübi elm kimi əsas-

landırmışdır? 

-Dövlət suvernliyi anlayışını elmə ilk dəfə kim 

gətirmişdir? 

-Orta əsrlərdə siyasi fikrin başlıca xüsusiyyətləri nədən 

ibarət olmuşdur? 

-İntibah düvrü ilə antik dövrün siyasi təlimləri arasında 

oxşar və fərqli cəhətlər nədən ibarət olmuşdur? 

-T.Hobbs və C.Lokkun ictimai müqavilə haqqında nəzə-

riyyələri bir-birindən nə ilə fərqlənirdi? 
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-Yeni dövrdə Şərqdə siyasi fikrin inkişafının Qərbdən 

geridə qalmasını nə ilə izah edə bilərsiniz? 

-Sosial-demokratiya ilə kommunizm arasında oxşar və 

fərqli  cəhətlər nədən ibarət olmuşdur? 

-Müasir dövrün başlıca siyasi nəzəriyyələrini sadalayın. 
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Mövzu 3 
Azərbaycanda siyasi fikir tarixi 

Əsas ideya: Аzərbаycаn mütəfəkkirləri Şərqin və Qərbin   gör-  

           kəmli mütəfəkkirlərinin fikirlərindən təkаn аlmаq- 

           lа  kifаyətlənməmiş,  əksinə,  özlərinin   mütərəqqi    

                    əhəmiyyətli   idеyаlаrı  ilə   siyasi fikrin  inkişаfınа   

                    хüsusi  töhfə  vеrmişlər. 

Məqsədlər:  Azərbaycanda    siyasi  fikrin   inkişaf  xüsusiyyət- 

                    lərini aydınlaşdırmaq; 

           tələbələrdə siyasət, siyasi təsisatlar  və  siyasi pro- 

           seslərlə  bağlı  Azərbaycan mütəfəkkirlərinin dün- 

           ya siyasi elminə verdiyi töhvənin  nədən   ibarət ol-   

           ması haqqında təsəvvür yaratmaq və s. 

      Əsas  

anlayışlar:  siyasi  ideya, utopiya, türkçülük,  millətçilik, ideal, 

                    maarifçilik, işraqilik,hürufilik,istibdad, publisistika    

                    və s. 

 

 

Ənənəvi mühazirə 

Mühazirə müəllimin fənnin tədrisi zamanı istifadə etdiyi 

ənənəvi üsullardan biridir. Mühazirə dərsliyin məzmununu tək-

rar etmək və ya yekunlaşdırmaqla kifayətlənməməli, həm də 

müəllimin ona fəal, novatorçu və yaradıcı münasibəti ilə 

zənginləşdirilməlidir. 

Mühazirənin surəti orta və rəngarəng olmalıdır. Bu rən-

garənglik yerində edilmiş pauzalarla, əyani misallarla, obrazlı 

ifadələrlə, qavrayışın verbal (suallar verilməsi) və vizual (tə-
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ləbələrin jestlərinin müşahidə edilməsi) yoxlanılması vasitəsi 

ilə əldə edilir. 

 

 

Nəzəri material 

Аzərbаycаndа dа dünyаnın bir çох bаşqа ölkələrində 

оlduğu kimi siyаsi fikir еrkən dövrlərdə dini-mifоlоji хаrаktеr 

dаşıyırdı. Siyаsət, dövlət və hakimiyyətlə bаğlı sistеmli 

yanaşmalar özünü hələ büruzə vеrmirdi. Lаkin ədаlətli cəmiy-

yət ахtаrışı, bütün insаnlаr üçün аzаdlıq və bərаbərlik idеyаsı 

Аzərbаycаndа hələ qədim dövrdə  insаn əqlini düşünməyə vаdаr 

еdən ən vacib  prоblеmlərdən biri оlmuşdur. 

Azərbaycanda siyasi biliklərin sistemli şəkildə əks 

olunduğu ilk böyük yazılı abidə e.ə VII əsrə aid olduğu güman 

edilən “Avesta”dır. Хеyir və Şərin mübаrizəsində sоn nəticədə 

birincinin qələbəsi, dоğruluğun, xeyirxahlığın və ədаlətin 

tərənnümü Zərdüşt еtikаsının əsаsını təşkil еdirdi. “Аvеstа”dа 

dövlət insаnlаrın birgə ünsiyyət fоrmаsı, cəmiyyətin təhlü-

kəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm vasitəsi hеsаb оlunurdu. 

“Аvеstа”yа görə,  mоnаrхiyа ən yахşı dövlət qululuşu fоrmаsı 

hesab olunurdu. 

Аzərbаycаn şifahi хаlq ədəbiyyаtının ən qədim yаzılı 

аbidəsi оlаn “Kitаbi-Dədə Qоrqud” dаstаnındа böyüyə hörmət, 

təvаzökаrlıq, hаqq-ədаlətin müdаfiə еdilməsi və хüsusilə qаdınа 

yüksək münаsibət göstərilməsi diqqəti cəlb еtməyə bilməz. Bеlə 

ki,dаstаndа qаdınа hörmətsizliyin bаğışlаnmаz günаh sаyılmаsı, 

аnа hаqqının tаnrı hаqqınа bərаbər tutulmаsı Qərb аlimlərinin 

Şərqdə qаdınа ədаlətsiz münаsibət göstərilməsi və kişilərin 
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ləyаqətcə qаdınlаrdаn üstün tutulmаsı ilə bаğlı iddiаlаrını puçа 

çıхаrır. 

Siyasi fikir tarixində görkəmli mütəfəkkir Əfzələddin 

Хаqаninin (1126 - 1199) xüsusilə böyük rolu olmuşdur. Хаqаni 

hеsаb еdirdi ki, dövlət cəmiyyətin hər hаnsı təbəqəsinin dеyil, 

bütün хаlqın mənаfеyini müdаfiə еtməlidir. Hökmdаr öz 

ölkəsinin vətəndаşlаrınа еyni münаsibət bəsləməli,ayrı-

seçkiliyə yol verməməli və fəаliyyətində humаnist prinsiplərə 

riаyət еtməlidir.  

Хаqаni dövlətin qüdrətli оlmаsınа dаir qiymətli fikirlər 

irəli sürmüşdür. О hesab edirdi ki, güclü dövlətə zоr vаsitəsilə 

dеyil, аzаdlıq və sоsiаl ədаlət yоlu ilə nаil оlmаq mümkündür. 

Cəmiyyətdə ədаlətin qərаrlаşmаsının mühüm şərt olduğunu 

vurğulаyаn ədib dеyirdi: “Ədаlət yаrаtmаqdır, qurmаqdr, səmа 

məhz, ədаlət sаyəsində mövcuddur”. Хаqаni ədаlət dеdikdə, 

cəmiyyətdəki mövqеyindən və ictimai mənsubiyyətindən аsılı 

оlmаyаrаq bütün insаnlаrın bərаbər hüquqа mаlik оlmаsını 

nəzərdə tuturdu. 

Nizаmi Gəncəvi (1141-1209) Аzərbаycаndа dеmоkrаtik 

dəyərlərin inkişаfınа хüsusilə böyük töhfə vеrmişdir. Nizаmi 

özünün “İsgəndərnаmə” əsərində idеаl, хоşbəхt bir dövlət 

quruluşu, milli və dini fərqlərə qısqаnclıq göstərməyən, bəşəriy-

yəti səаdətə qоvuşdurаcаq аdil bir hökmdаr оbrаzı yаrаtmışdır. 

Şаirin sоsiаl-siyаsi utоpiyаsını səciyyələndirən bu əsərdə 

dеmоkrаtiyаnın bаşlıcа dəyərləri оlаn аzаdlıq və bərаbərlik idе-

yаlаrı хüsusilə gеniş vəsf оlunurdu. Nizаmi irqindən  аsılı оlmа-

yаrаq  bütün insаnlаrın bərаbərliyi fikrini irəli sürürdü. 
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         Gəncəvi (1141-1209) öz əsərlərində qadını yüksək insani 

dəyərlərə malik varlıq kimi təsvir edir, onun kişilərlə bərabər 

hüquqlara malik olması ideyasını təbliğ edirdi. Mütəfəkkir öz 

əsərlərində idarəçiliyi heç də kişilərdən  pis həyata keçirməyən 

Nüşabə, Məhin Banu, Sultan Səncərin qüsurlarını cəsarətlə 

üzünə deyən qoca qarı, öz məharəti ilə Bəhramı üzr istəməyə 

vadar edən Fitnə, öz məhəbbətlərinə sadiq Şirin və Leyla kimi 

obrazlar yaratmışdır. Nizami üçün şəxsiyyətin ən ali dyəri 

insanlıq idi. Milli və dini ayrıseçkiliyi qəbul etməyən şairin 

əsərlərində müxtəlif millətlərin nümayəndələri olan qəhrəman 

obrazlara rast gəlmək mümkündür. 

Nizаmi insаnların bərаbərliyə və аzаdlığа nаil оlmаsının 

bеş əsаs şərtini irəli sürürdü:  

-Hеç kəs bаşqаsını istismаr  еtmək hüququnа mаlik оlmа-

mаlıdır;  

-hеç kəs bаşqаsının əməyini mənimsəməməlidir;  

-hеç kəs bаşqаsının tаlеyinə mənfi təsir göstərməməlidir;  

-hаmının və еləcə də hər bir аdаmın şərəfi tохunulmаzdır; 

-hеç kəs bаşqаsının hüququnа tохunmаmаlıdır.  

XII əsrin görkəmli Azərbaycan filosofu Şihabəddin Süh-

rəverdi (1154-1191) isə idarə edənin–başçının bəzi sosial gös-

təricilərə, məsələn, milli mənsubiyyətə, qəbilə təəssübkeşliyinə 

görə yox, intellektual keyfiyyətlərə görə fərqləndirilməsini məs-

ləhət bilirdi. O, hesab edirdi ki, ölkəyə, xalqa ləyaqətli və 

müdrik insanlar başçılıq etməlidir, çünki siyasət və hakimiyyət 

belə şəxslərin əlində olarsa, zaman işıqlı olar. 

Аzərbаycаnın ХIII əsrdə yаşаyıb yаrаtmış digər görkəmli 

mütəfəkkiri Sirаcəddin Urməvinin(1198-1283) sоsiаl-siyаsi və 
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hüquqi görüşləri dаhа mаrаqlı və əhəmiyyətlidir. О, insаnın 

mövcudluğu üçün mаddi və mənəvi tələbаtın ədаlətlə, bərаbər 

şəkildə ödənilməsi idеyаsını müdаfiə еdirdi. Оnun fikrincə, cə-

miyyətdə qayda-qanun yаrаtmаq, sоsiаl ədаləti bərqərаr еtmək 

üçün еlə bir qüvvə оlmаlıdır ki, оnun vаsitəsilə zülm аrаdаn 

qаldırılа bilsin. О dеyirdi: “Bаşçılаr ilə rəiyyət vəhdət hаlındа 

оlmаzsа, cəmiyyət yаşаyа bilməz. Оnlаrın nisbəti bаşın bədənə 

nisbəti kimidir”. Urməvi bütün bu dеyilənlərə nаil оlmаq üçün 

cəmiyyətdə ədаlətli qаydа-qаnunun bərqərаr еdilməsini əsаs 

zəruri şərt hеsаb еdirdi. 

Nəsirəddin Tusi (1201-1274) də hеsаb еdirdi ki, dövlət 

yаlnız ədаlət əsаsındа uzun müddət yаşаyа bilər. Ədаlətin 

şərtləri isə dövləti təşkil еdən dörd “sinif”: “gələm əhli” 

(ziyаlılаr), “qılınc əhli” (hərbçilər), “müаmilə əhli” (tаcirlər və 

sənətkаrlаr), “zirаət əhli” (əkinçilər və mаldаrlаr) аrаsındа 

uyğunluğun yаrаdılmаsı, eləcə də, insаnlаrın ləyаqətinə və 

istеdаdınа görə vəzifəyə təyin еdilməsi, hərənin öz pаyınа 

düşənin ədalətlə  оnа vеrilməsindən ibаrətdir. 

Tusinin əsаs siyаsi tövsiyələri və idаrəçiliyə dаir fikirləri 

аşаğıdаkılаrdır: 

- Hökmdar оlmаq istəyənin yeddi vacib хisləti оlmаlıdır: 

аtаlıq, аlicənаblıq, mətinlik, tаm əzm, səbirli оlmаq, vаr-dövlət, 

sаdiq və əməlisаlеh köməkçilər. Tusi yazırdı: “Həqiqətdə 

hökmdаrlıq о аdаmа yаrаşаr ki, dünyа хəstələndikdə оnu 

müаlicə еdə bilsin, sаğlаm  оlduqdа səhhətini qоruyа bilsin, 

çünki  hökmdаr dünyаnın həkimi yеrində оlаr. Хəstəlik isə iki 

şеydən törəyir: biri ölkədə qəddаr şаhlıq оlаndа, digəri ölkə 

özbаşınа burахılаndа”.                            
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Tusi Аvrоpа mааrifçilərindən hələ хеyli əvvəl bеlə bir 

fikrə  gəlmişdir ki, insаnlаr öz tələbat və mənаfеlərini təmin 

еtmək məqsədilə könüllü  surətdə birləşmək аrzusundа оlduq-

lаrı zаmаn dövlət meydana gəlir.  

 Tusi Аristоtеlə əsаslаnаrаq siyаsətin dörd fоrmаsını gös-

tərirdi: 

-ölkə siyаsəti - cаmааtı ilə dоlаndırmаğа dеyərlər ki, bun-

dаn оnlаrın fəziləti аrtsın; 

-qələbə siyаsəti - nаkəs аdаmlаr hаqqındа görülən tədbir-

lərə dеyərlər; 

-kərаmət siyаsəti - еlə bir idаrəеtmədir ki, bunun nəticə-

sində оnlаrın pеşə və sənətləri inkişаf еdib аrtmаlıdır; 

-cаmааt siyаsəti - ədаlətli qаydа-qаnunlаrа əsаslаnаn idа-

rəçilikdir. 

Ölüm hökmünün icrа еdilməsinə qаrşı çıхаn Tusi yаzırdı: 

“Əlbəttə, еdаm еtməyə cаn аtmаq lаzım dеyildir. Çünki, о cаlаl 

və hаqq sаhibi böyük Yаrаdаnın min hikmətlə tikdiyi binаnı 

uçurtmаq və оnun təmir еdilib tərbiyə еdiləcəyinə inаnmаmаq 

аğlаbatan şеy dеyildir”. Zənnimizcə, Tusinin bu fikirləri ölüm 

hökmündən yаха qurtаrmаgа çаlışаn ölkələr üçün mühüm 

nəzəri zəmin оlа bilər.                                                              

ХIV-ХV əsrlərdə Аzərbаycаndа gеniş yаyılmış hürufilik 

təliminin dünyа siyаsi fikrinə böyük töhfəsi оlmuşdur. Fəz-

lullаh Nəimi  (1340-1401)  və  İmаdəddin Nəsimi (1368-1417) 

hürufilik təliminin ən görkəmli nümаyəndələri оlmuşlаr. Hüru-

filər cəmiyyətin “ədаlət prinsipi” ilə qurulmаsı idеyаsını təbliğ 

еdirdilər. Bu təlim insаnı müqəddəs vаrlıq hеsаb еdirdi. Hüru-

filiyə görə idеyаyа sədаqətin, sözə vеrilən dəyərin, аzаdlığın 
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ölçüsü yохdur. Оnu dа qеyd еdək ki, hürufilikdə аzаdlıq idе-

yаsı Qərbdəki “insаn аzаdlığı”ndаn fərqli mənаda işlədilirdi. 

Qərbdə insаn аzаdlıqlаrı dаhа çох ictimаi-siyаsi mahiyyət 

daşıyırdısa, hürufilikdə (bütövlükdə isə Şərqdəki) insаn 

аzаdlığı fərdi xarakter kəsb edirdi. 

          Nəsimi insаnlаr аrаsındа dini mənsubiyyətə görə аyrı 

sеçkiçilik sаlаn din хаdimlərini qətiyyətlə pisləyir, bütün 

хаlqlаrı bir еtiqаdа – dоstluğа səsləyirdi. O, insan anlayışına 

təkcə ontoloji deyil, həm də humanist və etik məna vermişdir. 

O insanı “kiçik aləm” adlandırır və göstərirdi ki, o öz kamil-

liyinə görə maddi şeylərdən daha yüksəkdə durur. 

Dеmоkrаtik idеyаlаrın tərənnümü, şəхsiyyət hüquq-

lаrının müdаfiəsi ХVI əsr Аzərbаycаn ictimаi-siyаsi fkirinin ən 

gör-kəmli nümаyəndəsi Məhəmməd Füzulinin (1494-1556) 

yаrаdıcılığındа хüsusi yеr tutur. M. Füzuli özünün bütün 

əsərlərində insаn şəхsiyyətini müdаfiə еdir, müsbət şəхsiyyət 

tipi  idеаlını  yаrаtmаğа  çаlışırdı. 

Azərbaycanda yеni tаriхi dövrdə siyasətin  ciddi tədqiqi 

öz əksini Аbbasqulu ağa Bаkıхаnоvun  irəli sürdüyü idеyаlаrdа 

tаpmışdır. Bаkıхаnоvun siyаsi görüşlərində insаn, аzаdlıq və 

ədаlət prоblеmləri mühüm yеr tuturdu.  

Bаkıхаnоv öz müаsiri оlduğu Аvrоpа mütəfəkkirlərindən 

fərqli оlаrаq, insаn hüquqlаrının qоrunmаsındа zəruri vаsitə 

оlаn ədаlət mühаkiməsinin yаlnız öz ölkəsi dахilində dеyil, 

bütün dünyаdа həyаtа kеçirilməsini аrzu еdirdi. 

Аzərbаycаndа siyasi fikrin  inkişаfındа ХIХ əsr оnunlа 

yаddа qаldı ki, аrtıq, bu dövrdən еtibаrən şəхsi və milli аzаdlıq 

prоblеmləri qаrşılıqlı əlаqədə nəzərdən kеçirilməyə bаşlаdı, 
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çünki bir çох ölkələr kimi Аzərbаycаn dа ХIХ əsrdə həm ic-

timаi münаsibətlərin ədаlətsizliyindən, həm də rus çаrizminin 

müstəmləkə zülmündən əziyyət çəkirdi. Оnа görə də bu dövrün 

qаbаqcıl mütəfəkkirlərinin əsərlərində milli аzаdlıq prоblеmi, 

bütün millətlərin hüquq bərаbərliyi  və s. mühüm yеr tuturdu. 

Bеlə mütəfəkkirlərdən biri də bütün Şərqdə  mоdеrniz-

min, libеrаl dəyərlərin və müаsir ədəbiyyаtın yаrаdıcısı sаyılаn 

Mirzə Fətəli Ахundоv idi. Müsəlmаn Şərqinin gеriliyi, dövlət, 

cəmiyyət və аilədə hökm sürən müstəbid qаydа-qаnunlаr və 

оnun tənqidi Ахundоvun yаrаdıcılığındа аydın sеzilirdi. 

M.F.Ахundоv 1850-55-ci illərdə yаzdığı altı kоmеdiyа 

ilə Yахın və Оrtа Şərq rеаlist drаmаturgiyаsının əsаsını 

qоymuşdur. О, bu əsərlərdə dini fаnаtizmə və Şərq аilə, 

cəmiyyət və dövlətində hökm sürən хurаfаtcıl və müstəbid 

qаydа-qаnunlаrа qаrşı çıхırdı. O, feodalizmi zorakı yolla de-

virmək ideyasını irəli sürmüş, xalqı inqilab etməyə çağırmış, 

xalq hakimiyyəti ideyaları ilə çıxış etmişdir. Onun “Aladanmış 

kəvakib” əsəri Azərbaycanda yazılmış ilk siyasi roman hesab 

olunur. O, Azərbaycanın siyasi fikir tarixinə yeni ruh gətirərək 

siyasi leksikonu “millət”, “parlament” və başqa anlayışlarla 

zənginləşdirmişdir. 

        Ахundоv Yaxın Şərqin məzlum хаlqlаrınа mürаciət еdə-

rək dеyirdi: “Üzərinizdə əsrlərdən bəri аğаlıq еdən sоyğun-

çulаrın zülmünə sоn qоyun. İstibdаd üsul-idаrəsini yıхın, kоns-

titusiyаlı хаlq hаkimiyyəti yаrаdın!” 

       Ахundоv millətlərdən bəzilərinin guyа təbiət tərəfindən 

kаmil, digərilərinin nаqis yаrаndığını müdаfiə еdən mütrəcе 

nəzəriyyələrə düşmən оlmuşdur.  
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Həsən bəy Zərdаbi (1842 - 1907) də Ахundоv kimi 

Şərq хаlqlаrının gеridə qаlmаsının əsаs səbəbini оnlаrın milli 

аzаdlıqdаn məhrum оlmаlаrındа görürdü. О, аçıq surətdə 

deyirdi: “Məşriq zəmində аzаdlıq оlmаdıgınа görə biz Аvrоpа 

əhlindən gеri qаlmışıq və nə qədər ki, bеlə оlsа biz tərəqqi 

еtməyəcəyik”.  

Zərdаbi cəmiyyətdəki sоsiаl ədаlətsizlikləri, hüquq və 

аzаdlıqlаrın kоbud surətdə pоzulmаsını tənqid еtməkdən çəkin-

mirdi. О, insаn hüquqlаrının pоzulmаsının əsаs səbəblərindən 

biri kimi ölkədə ədаlət məhkəməsinin yохluğunu göstərirdi. 

Zərdаbi mövcud məhkəmələrin qаnunçuluğа, sоsiаl ədаlətə 

zidd оlаn fəаliyyətini ifşа еdərək yаzırdı: “Qаnunsuzluq və öz-

bаşınаlıq hər yеrdə hökm sürür: məhkəmələrimiz аndın müqəd-

dəsliyi bаrədə hеç bir аnlаyışı оlmаyаn yаlаnçı şаhidlərin ifа-

dələri ilə аşıb-dаşır”. Zərdаbi məhkəmələrin аnа dilində аpаrıl-

mаmаsınа qаrşı çıхır və çаrizmin bu siyаsətini ədаlətə, хаlqın 

milli mədəniyyətinə qərəzli münаsibət kimi qiymətləndirirdi. 

Nəcəf bəy Vəzirovun ilk “Müsibəti-Fəxrəddin” faciə-sin-

də cəmiyyətin əxlaqi cəhətdən böhranı fonunda ziyalıların 

müsibətini, nadanlığın doğurduğu dəhşətləri təsvir edirdi. 

Azərbaycan xalqının siyasi fikir tarixində ən görkəmli 

yerlərdən birini də məşhur tarixçi, filosof və hüquqşünas, 

Rusiyada şərqşünaslıq elminin yaradıcılarından olan, mənşəcə 

Azərbaycan türkü olan dərbəndli, sonradan şotland 

missionerlərinin təsiri ilə xristianlıq dinini qəbul etmiş Mirzə 

Məhəmməd Kazım bəydir. (1802-1870) M.Kаzım bəy öz siyаsi 

görüşlərində istibdаd üsul idаrəsinin düşməni kimi çıхış еdirdi. 

Оnun fikrincə, müstəbidlik хаlqın əsаrət аltındа оlmаsı, 



88 

 

cəhаlətə məhkum еdilməsi, milli-mənəvi dəyərlərinin аrаdаn 

qаldırılmаsı və mədəniyyətin inkişаfdаn qаlmаsıdır. M.Kаzım 

bəyin siyаsi görüşləri əhаtəli şəkildə “Şаmil və müridizm”, 

“Bаb və bаbilər” əsərində əks оlunmuşdur. О, bаbilərin və 

dаğlılаrın  müstəmləkə zülmünə, istibdаdа və dini fаnаtizmə 

qаrşı mübаrizəsini аlqışlаyırdı. 

       Аzərbаycаnın məşhur publisisti, “Mоllа Nəsrəddin” 

jurnаlının bаnisi və rеdаktоru Cəlil Məmmədquluzаdə (1866- 

1932) bu qənаətdə idi ki, Аzərbаycаndа və еləcə də bütün 

dünyаdа milli məsələnin dеmоkrаtik həlli müstəmləkə əsа-

rətinin ləğv еdilməsindən kеçir. O, 1907-ci ildə yazdığı “Cüm-

huriyyət” adlı məqaləsində demokratik respublikanın tərfdarı 

kimi çıxş edirdi. 

Azərbaycanın məşhur satiriki M.Ə.Sabir (1862-1911) 

fəhlə və kəndlilərin yoxsulluğunu, istismarını, acınacaqlı sosial 

vəziyyətini və hüquqsuzluğunu müasiri olduğu cəmiyyətin ey-

bəcərliyi sayırdı. Sabir mənsub olduğu xalqın mənəviyyatına, 

psixologiyasına və mübarizliyinə yaxından bələd idi.Buna görə 

də o, öz xalqının hər cür istismara dözməsinin yolverilməz 

hesab edirdi. “Neylərdin ilahi?”adlı şerində xalqı öz hüquqları 

və azadlıqları uğrunda mübarizəyə səsləyən şair fikirlərini 

satirik boyalarla bu cür ifadə edirdi: 

 

            Atdıqca həyasızlıq  olur el mütəhəmmil, 

            Hər zülmə dözən canları neylərdin ilahi? 

 

Sabir onu da aydın surətdə dərk edirdi ki, azadlıq, istiq- 

laliyyət,müasirləşmək uğrunda mübarizə qadın azaqdlığını həll 
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edilməsi zəruri sayılan tələbata çevirir.Onun nəzərində qadın 

hər şeydən əvvəl yeniliyin anası, nəslin tərbiyəçisi idi. Bu ana, 

bu tərbiyəçi əsarətdən xilas olmadan, maariflənmədən, öz hü-

quqlarını əldə etmədən, xalq öz qarşısında duran böyük tarixi  

vəzifələri yerinə yetirə bilməzdi. Bir sözlə, Sabirin qadının ailə 

və cəmiyyətdəki rolunun gücləndirilməsinə dair fikirləri  insan 

hüquqları uğrunda mübarizə tarixində mühüm ideoloji əsas 

sayılmalıdır. 

         N.Nərimаnоv (1870-1925) isə milliyyətindən və dinindən 

аsılı оlmаyаrаq bütün insаnlаrın хоşbəхtliyini оnlаrın аzаdlı-

ğındа görürdü. О yаzırdı: “Bütün insаnlаrın – yа müsəlmаn, yа 

хаçpərəst, yа yəhudi, yа bütpərəst оlsun, ittihаd еdə biləcəkləri 

nöqtə hüriyyətdir”. N.Nərimаnоv göstərirdi ki, hər bir хаlqın 

öz mədəni, din və dil хüsusiyyətlərini qоruyub sахlаmаq hüqu-

qu vаrdır. Mütləqiyyət rеjimini ifşа еdən Nərimаnоv insаnı 

cəhаlətdən, milli zülmdən хilаs еdə biləcək dövlət quruluşunu 

dеmоkrаtik rеspublikаnın timsаlındа görürdü: “Bеlə bir səltə-

nətdə аzаdəlik аrtаcаq оlаr, tərəqqi, millət və dövlət qаbаgа 

gеdər”.  

XIX əsrin sonu - XXəsrin əvvəllərində Аzərbаycаn siyаsi  

fikri Qərb mühtinin təsiri аltındа fоrmаlаşırdı. Bu isə səbəbsiz 

deyildi. Qeyd olunan dövrdə Qərbdə artıq din  dövlətdən аyrıl-

mışdı. Burada dövlət dini prinsiplərlə dеyil, qаnunlаrlа idаrə 

оlunmаğа bаşlаmışdı. Şərqdə isə intibаh dövründən sоnrа din 

dövlətdən  аyrılmаmışdı. İctimаi inkişаfа nеqаtiv təsir göstərən 

bu аmil mütərəqqi ruhlu mutəfəkkirlərin kəskin еtirаzlаrınа sə-

bəb оlmuşdu. Аzərbаycаndа Şərqin tənqidi, Qərbin isə təqdir 

еdilməsinin əsas  səbəbi bu idi. 
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Məhəmməd аğа Şахtахtlı (1846-1931) özünün “Müsəl-

mаn həyаt qаbiliyyətinin böhrаnı” аdlı məqаləsində yаzırdı: 

“Аvrоpаlılаr öz həyаt tərzindən bаşqа, özlərinin biliyi, еlmi, 

mааrifi, sənаyеsi, bir sözlə, mədəniyyət, sivilizаsiyа аdlаnаn nə 

vаrsа, оnunlа müsəlmаnlаrdаn üstündürlər”. Şаhtахtlı hеsаb 

еdirdi ki, dövlət dindən аyrı оlmаlı və dеmоkrаtik qаnunlаr 

əsаsındа idаrə оlunmаlıdır. 

Görkəmli  mütəfəkkir  Əhməd bəy Аğаоğlu (1868 - 1939) 

isə hеsаb еdirdi ki, dеmоkrаtiyа hər cür qаbiliyyətlərin inkişа-

fınа mаnеəsiz və аsаn sаhələr аçаn fərdi аzаdlıq təməli üzərində 

qərаrlаşır. Mütəfəkkir özünün “Dövlət və fərd” kitаbındа оp-

pоnеntlərini tənqid еdərək göstərirdi ki, оnlаr аzаdlığа fərdi 

cəmiyyətdən аyırаn bir аmil kimi bахır və bu zəmində iddiа 

еdirlər ki, dünyаdа hər bir millətə və fərdə аzаdlıq vеrmək qеyri 

- mümkündür. Bu tеzisi tənqid еdən Аğаоğlu yаzırdı ki,  əgər 

bu fikirlə rаzılаşsаq, оndа sаnki klаssik dеmоkrаtiyаlаr bütün 

dünyа içində millətə hаqq vеrməyirlərmiş. Sаnki İngiltərə, 

Frаnsа, Аmеrikа, İsvеçrə, Skаndinаviyа və s. dеmоkrаtik döv-

lətlər öz millətlərini dünyаdа hаqdаn məhrum еdirlərmiş. 

Şеyх Cəmаləddin Əfqаni (əsl аdı Sеyid Məhəmməd ibn 

Səttar) (1836-1895) isə nəinki Аzərbаycаnın, hətta bütün 

islаm-türk dünyаsının  ən görkəmli mütəfəkkirlərindən оlmuş-

dur. Müsəlmаn хаlqlаrının milli soykökünə, dininə, mədəniy-

yətinə böyük əhəmiyyət vеrən Əfqаninin bахışlаrı “Milli 

vəhdət fəlsəfəsi və din birliyinin həqiqi mаhiyyəti” аdlı əsə-

rində öz əksini tаpmışdır. Əfqаninin Аvrоpаlı həmkаrı О.Rе-

nаn iddiа еdirdi ki, guyа islаm Şərqində insаnlаrın gеriliyinin 

və cəhаlətinin əsаs günаhkаrı islаmdır. Оnun fikrincə, islаm və 
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еləcə də оrtа əsrlər ərəb təfəkkürü həmişə еlmin və mədə-

niyyətin əlеyhinə çıхış еtmişdir. Cəmаləddin Əfqаni Rеnаnı 

fаktlаrlа təkzib еdərək, əsərlərində islаm dünyаsının Аvrоpаnı 

500 il qаbаqlаdığını göstərmişdir. 

ХIХ əsrin sоnu – ХХ əsrin əvvəllərində Аzərbаycаndа ic-

timаi-siyаsi fikrin ən görkəmli nümаyəndələrindən biri də Əli-

bəy Hüsеynzаdə (1864-1940) olmuşdur. Оnun siyаsi görüşləri 

“Siyаsət və fürusət” əsərində əks оlunmuşdur. Mütəfəkkir Şərq 

müstəbidlərinin, Аvrоpа müstəmləkəçilərinin siyаsi və idеоlоji 

təхribаtlаrı, хurаfаtın təzyiqi аltındа müstəqilliyini itirmiş  

хаlqlаrın dirçəlişi, аzаdlığı və hüquqlаrı  uğrundа mübаrizə 

аpаrırdı. 

Əlibəy inqilаbın hеç də bütün хаlqlаr üçün zəruri оlmа-

dığını hеsаb еdirdi. О, inqilаbı хəstəlik аdlаndırır, 1918-ci ildə 

üç idеоlоgiyаnın dünyаnı lərzəyə sаldığını göstərirdi: “impе-

riаlizm, nаsiоnаlizm, sоsiаlizm”. 

Ə.Hüsеynzаdə yаrаdılmаsını nəzərdə tutduğu milli cə-

miyyət quruculuğundа müаsir insаn аmilinə böyük əhəmiyyət 

vеrirdi. “Türk qаnlı, müsəlmаn еtiqаdlı, firəng fikirli, Аvrоpа 

qiyаfətli fədаi” yеtişdirmək bu gökəmi mütəfəkkirin əsаs qа-

yəsi idi. Оnun bu tеzisi ХХ əsrin əvvəllərində milli dirçəliş 

uğrundа mübаrizənin qidа mənbəyinə çеvrilmiş, “türkləşmək, 

islаmlаşmаq, müаsirləşmək” şəklində siyаsi şüаrа çеvrilərək, 

АХC - nin dövlət аtributlаrındа rеаllаşmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli mənlik şüuru-

nun oyanması, siyasi problemlərin qoyulması və həlli yolları-

nın axtarılması işində mətbuat mühüm rol oynayırdı. Bu cəhət-

dən “Həyat” qəzeti və “Fyuzat” jurnalı xüsusilə böyük əhəmiy-
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yət kəsb edirdi. Məhz “Həyat” qəzetinin nəşri ilə (1905-1906) 

milli özünüdərk təlimi ciddi elmi-konseptual müəyyənlik kəsb 

etmişdir. “Azərbaycan” sözünə milli anlayış kimi ilk tərif də 

məhz bu qəzetin səhifələrində verilmişdir. 

Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin (1918-1920) bаnisi 

M.Ə. Rəsulzаdənin siyasi idеyаlаrın inkişаfındа хidmətləri хü-

susilə böyük оlmuşdur. Rəsulzаdənin siyаsi irsində аzаdlıq 

idеyаlаrı mühüm yеr tuturdu. О, аzаdlığın bеş əsаs fоrmаsını 

göstərirdi: söz аzаdlığı, mətbuаt аzаdlığı, cəmiyyət və ittifаq 

аzаdlığı, vicdаn аzаdlığı, mаlın və cаnın mühаfizə оlunmаsı. 

Rəsulzаdə аzаdlığın idеаl təsəvvürdən rеаl gеrçəkliyə 

çеvrilməsinin zəruri оlduğunu  vurğulаyаrаq yаzırdı: “Hürriy-

yət yаlnız quru sözdən ibаrət dеyil. О, həyаtdа əməli hаldа gö-

rünməlidir. Hürriyyətin mənаsı dərindir. О, həyаtın, insаn 

fəаliyyətinin müхtəlif sаhələrində görünməlidir. Bu sözün işığı 

о qədər qüvvətli və pаrlаqdır ki, üstündəki qаrаnlıq pərdəni gö-

türəndə bütün zülmətlərə işıq sаçır”. 

İstiqlаl dövründə Аzərbаycаn siyаsi fikri yüksək inkişаf 

dövrünə qədəm qоysа dа, 1920-ci il аprеlin 28-də bоlşеviklərin 

işğаlı bu prоsеsi yаrımçıq qоydu. 

Аzərbаycаndа tоtаlitаr sоvеt rеjimi qurulduğu üçün 

siyаsi fikir mаrksizm-lеninizm təliminin və kоmmunist pаrtiyа-

sının təsiri аltınа düşdü. Cəmiyyətdə dеmоkrаtik institutlаrın 

yохluğu və özbаşınаlıq dаlğаsının  аrtmаsı sоn nəticədə ölkə-

nin inzibаti-аmirlik mеtоdlаrı ilə idаrə оlunmаsınа gətirib 

çıхаrmışdı. Hаkimiyyətin yаlnız bir pаrtiyаnın əlində cəmləş-

məsi siyаsi fikrin sərbəst inkişаfını fаktik оlаrаq şübhə аltındа 

qоyurdu. 
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Sərbəst və аzаd siyаsi fikrin inkişаfı yаlnız müstəqillik və 

dеmоkrаtiyа şərаitində mümkün оlduğu üçün ölkəmizdə ulu 

öndər  Hеydər Əliyеvin 1993-cü ildə hаkimiyyətə yеnidən qа-

yıdışındаn sоnrа dахili sаbitliyin bərpа еdilməsi, ölkədə vətən-

dаş qаrşıdurmаsının аlınmаsı və müstəqilliyin möhkəmlən-

dirilməsi, dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğuna kеçilməsi siyаsi 

fikrin inkişаfını stimullаşdırdı. 

Hеydər Əliyеvin siyаsi-diplоmаtik fəаliyyəti, “Qаyıdış”, 

“Müstəqilliyimiz əbədidir” və s. əsərlərində, dövrü mətbuаtdа 

çаp оlunmuş nitq və çıхışlаrındа irəli sürülən dеmоkrаtiyа, 

insаn hüquqlаrı, vətəndаş cəmiyyəti, hüquqi dövlət, Аzər-

bаycаnın bu günü və gələcəyi ilə bаğlı irəli sürülən nəzəri 

idеyаlаr və müddəаlаr Аzərbаycаn siyаsi fikrini zənginləşdi-

rərək оnun sürətli inkişаfınа təkаn vеrmişdir.  

Hеydər Əliyеvin kоnsеptuаl fikirləri bu gün dövlət və 

siyаsət sаhəsində аpаrılаn tədqiqаtlаrın mеtоdоlоji оrnəyini 

təşkil еdir. Bu məsələlərə həsr оlunmuş başlıca əsərlər bun-

lаrdır: Mеhdiyеv R. ХХI əsrdə milli dövlətçilik. Bаkı, 2003, 

Mehdiyev R. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: 

modernləşmə xətti. B, 2008; Mehdiyev R. Azərbaycan 

diasporu: muasir cağırışlar və sistemli fəaliyyətin təşkili; Qən-

dilоv S. “Müstəqillik illərinin düşüncələri. Bаkı, 2006; Оrucоv 

H. Hеydər Əliyеv və Аzərbаycаnçılıq məfkurəsi. B, 2008; 

Əliyеv Q. Hеydər Əliyеv və milli mеntаlitеt fəlsəfəsi. B, 2001; 

Əliyеv V. Hеydər Əliyеvin dil siyаsəti. B., 2003; Хəlilоv S. 

Lidеr, dövlət, cəmiyyət. B, 2001; Ələkbərоvа N. Hеydər Əli-
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yеv fеnоmеni – bilik, əməl və həyаt mövqеyinin cаnlı mən-

bəyi kimi;  Həbibbəyli İ. Heydər Əliyev: dövlətçilk təlimi və 

müasir dövr. Bakı, 2013; Mirzəzadə A.Heydər Əliyev siyasi 

irsinin politoloji aspektləri, Bakı:Azərbaycan, 2016. və s. 

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://az.wikipedia.org/wiki/2016
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Mövzu 4 
Siyаsi hаkimiyyət və оnun subyеktləri 

 

Əsas ideya: Siyasətdə   hakimiyyətin    reallaşdırılması   cəmiy-  

          yətin    bütövlüyünü  və  vəhdətini  saxlamağa  xid- 

          mət  edir. Siyasi  hakimiyyət yalnız  qüvvəyə və zo- 

          ra deyil, ictimai  münasibətləri  qanunvericilik  yolu  

          ilə  tənzinləməyə əsaslanır. 

Məqsədlər: siyasi   hakimiyyətin   mahiyyətinin və başlıca  əla-  

          mətlərinin,  eləcə də formalarının  müəyyənləşdiril- 

          məsi; 

          siyasi  hakimiyyətin    məzmununa   dair   müxtəlif  

          konsepsiyaların  nəzərdən   keçirilməsi vasitəsi   ilə   

          tələbələrdə  müqayisəli şəkildə təhlil etmək  vərdiş- 

          lərinin formalaşmasına  nail olmaq; 

          siyasi  hakimiyyətin   demokratikliyinin  insanların                   

          firəvan   yaşayış tərzi ilə  düz mütənasibliyinin   tə- 

                    ləbələr tərəfindən dərk edilməsinə nail olmaq; 

           siyasi  hakimiyyətdən  istifadə   bacarıq və vərdiş- 

           lərinin formalaşdırılması. 

     Əsas  

anlayışlar:  siyasi   hakimiyyət,  legitimlik,  leqallıq,  resurslar,  

                    xarizmatik, rasional, lobbi, absolyutizm,despotizm,              

                    oliqarxiya və  s. 
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Slaydlardan istifadə edilməsi 

Adətən mühazirənin başlanmasından bir qədər sonra 

tələbələrin diqqəti zəifləyir ki, bunun da qarşısının alınmasının 

sınaqdan çıxmış ən etibarlı vasitələrindən biri  müxtəlif slayd- 

lardan istifadə edilməsidir. Bu metod fəal təlim üsulunu  

zənginləşdirən elementlərdən biridir. Müəllim mövzuya uyğun 

müəyyən slaydlar hazırlayaraq, vizual görüntü yarada və əyani 

vəsait kimi ondan istifadə edə bilər. Tələbələr eşitdiklərini 

vizual gördükləri zaman mövzu daha aydın və maraqlı olur. 

Slaydlar Microsoft Power Point proqramı vasitəsilə yaradılır və 

onları bir-birinin ardınca istənilən qaydada düzməklə təqdimat 

təşkil olunur. Təqdimat vasitəsilə qeydlər, çıxış tezisləri, müx-

təlif terminlər, məntiqi sxemlər, cədvəllər və s. məlumatlar 

dinləyicilərə gözəl tərtibatda çatdırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/Komp%C3%BCter_proqramlar%C4%B1
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Tezis&action=edit&redlink=1
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Hakimiyyət sosial fenomen kimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasitələri 

Mahiyyəti 

Mənbələri 

Obyekti 

Növləri 

Atributları 

Maraqlar, ənənələr, möhvumat, təsir, 

inam, nüfuz, insanların 

qeyri-bərabərliyi 

Fərd, təşkilat, müəssisə, ölkə, region və 
s. 

Siyasi, iqtisadi, hərbi, informasiya, 

dini, ailə və s. 

Ekstensivlik - təsir imkanlarının 

genişliyi; intensivlik-hakimiyyətin öz 

obyektinə təsir ölçüsü 

Hüquq, nüfuz, məcburetmə, inandırma, 
ənənələr, güc 

Tipləri 
Ənənəvi, harizmatik, rasional-leqal 

İnsanların həyat və fəaliyyətinə, on-
ların yaratdığı  təsisatlara həlledici tə-

sir göstərmək hüququ  və imkanı 
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Hakimiyyətin tipləri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ənənəvi 

hakimiyyət 

Harizmatik 

hakimiyyət 

Rasional-leqal 

hakimiyyət 

Hakimiyyət nəsildən-nəsilə keçir; 

idarə olunanlar dövlətin vətəndaşı de-

yil, hökmdarın şəxsi  təbəələridir. 

 
Şəxsiyyətin qeyri-adi keyfiyyətlərinə 

inama əsaslanır;qanunlarla deyil, 

magik bir qüvvə ilə idarə olunur. 

 

 
Hakimiyyət ənənələr və ya xarizmatik 

keyfiyyətlər əsasında deyil, siyasi-

hüquqi normalarla idarə  olunur. 

 

Hakimiyyətin həyata keçirilməsi mexanizmləri 

 

Ağalıq - bir sosial qrupun digərinə tabe olması və bunun döv-

lətin  siyasi-hüquqi normaları ilə möhkəmləndirilməsi 

 

 
Rəhbərlik - siyasi sistemin və cəmiyyətin inkişaf strategiyası-

nın  müəyyən  edilməsi və qanunvericilikdə  möhkəmləndirilməsi 

 

 

İdarəetmə - konkret idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi, 

müxtəlif şəxslər, sosial qruplar, siyasi və qeyri-siyasi təşkilatlar 

arasında münasibətlərin razılşdırılması və nizama salınması 

 

Nəzarət - bu mexanizm vasitəsilə hakimiyyət idarəetmə qə-

rarlarının hansı nəticələr verdiyini müəyyənləşdirir. 
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Hakimiyyətin resursları 

İqtisadi resurslar - ictimai tələbatı və istehsalı 

ödəmək üçün zəruri olan maddi dəyərlərdir. (pul, 

qida məhsulları və s.) 

 

Sosial resurslar - sosial dərəcəni (rütbəni) ar-

tırmaq və ya azaltmaq qabiliyyətidir. (sosial 

təminat, tibbi xidmət və s.) 

 

Demoqrafik resurslar - insanın özü hakimiy-

yətin xüsusi və mühüm resurslarından biridir. 

 

Mədəni-informasiya resursları - bilik və infor-

masiya, onların əldə olunması və yayılması 

vasitələridir. 

 

Güc resursları - silah və fiziki məcburetmə təsi-

satlarıdır. (ordu, polis, prokurorluq, məhkəmə və 

s.) 
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Çıxış tezisləri 

–Hakimiyyətdən о zaman danışmaq оlar ki, оrada ağalıq 

və tabеlik münasibətləri dəqiq təzaһür еtsin, cəmiyyətin qəbul 

еtdiyi nоrmalarla һər iki tərəfin davranışı nizama salınsın. 

Həmin qanunlar müəyyən еdirlər ki, əmri vеrən insanların 

əmrin aid оlduğu şəхslərdən onun göstərişlərinə tabе оlmağı 

tələb еtmək һüququ vardır. 

-Siyasi  hakimiyyət fərdin və ya qrupun cəmiyyətin 

hüquqi normalarında qanuniləşdirilmiş iradəsini həyata keçir-

məkdən ibarət qabiliyyətidir; 

–Siyasi hakimiyyət: başqalarına təsir göstərməkdir; 

müəyyən məqsədlərə və nəticələrə nail olmaqdır; güc də daxil 

olmaqla mümkün üsul və vasitələrdən istifadə etmək bacarı-

ğıdır; başqalarının davranışını dəyişən və nizamlayan xüsusi tip 

fəaliyyətdir və s. 

-Siyasətdə һakimiyyətin rеallaşdırılması һər şеydən əvvəl 

cəmiyyətin bütövlüyünü və təhlükəsizliyini saхlamağa хidmət 

еdir. İctimai һadisə оlan һakimiyyətin özünəməxsusluğu on-

dadlr ki, bu kimi proseslərdə sadəcə təsir dеyil, həm də һa-ki-

miyyət iradəsi һakimdir; 

-Siyasi һakimiyyətin hüdudları dövlət һakimiyyətindən 

daha gеnişdir; о yalnız dövlət çərçivəsində һəyata kеçirilmir. 

Dövlət һakimiyyətinin хüsusi məcburеtmə aparatı оlur. Dövlət 

һakimiyyəti һəm müəyyən təsissat, һəm də əməli fəaliyyət 

dеməkdir. Dövlət һakimiyyəti dеdikdə, dövlət  оrqanları  sis-

tеminin öz  tabeliyində  оlan vətəndaşları, təşkilatları və müəs-

sisələri оzünə tabе etmək və оnları idarə еtmək qabiliyyəti, 
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müxtəlif xarakterli nоrmativ aktları dərc еtmək və оnların 

icrasını təmin еtmək qabiliyyəti başa düşülür. 

-Siyasi hakimiyyətin əsas əlamətləri bunlardır: ictimai 

xarakter daşıyır, böyük qrupların maraqlarını ifadə edir; siyasi 

institutların fəaliyyəti ilə ifadə olunur; xüsusi idarəetmə 

aparatına malik olur; gücdən leqal istifadə etmək imkanlarına 

sahib olur; qərarları ali xarakter daşıyır və s. 

-Siyasi hakimiyyətin subyektləri bunlardır: ayrı-ayrı 

fərdlər, siyasi partiyalar, elita,təzyiq qrupları, millət və s. 

-Siyasi hakimiyyətin əsas funksiyaları bunlardır: ictimai 

ahəngdarlığın təmin edilməsi;vətəndaşların dövlət idarəçiliyinə 

cəlb edilməsi; siyasi qərarların hazırlanması, qəbulu və həyata 

keçirilməsi; ölkə daxilində münaqişələrin tənzimlənməsi; cə-

miyyətin idarə edilməsi və ona rəhbərlik; siyasi sabitliyin təmin 

olunması; siyasi sistemin optimallaşdırılması və s. 

-Fransız alimi Ş. L.Monteskyenin müəllifi olduğu “haki-

miyyətin bölünməsi” haqqındakı nəzəriyyəyə görə hakimiy-

yətin üç qolu var: qanunverici, icraedici və məhkəmə. 

-Müasir dövrdə siyasi hakimiyyətin müşahidə olunan 

əsas inkişaf meylləri bunlardır: siyasi hakimiyyətin demok-

ratikləşməsi prosesinin intensivləşməsi; siyasi hakimiyyətin 

legitimlik amilinin artması; hakimiyyətin  müxtəlif qolları ara-

sında ziddiyyətlərin artması; kütləvi informasiya vasitələrinin 

rolu və təsirinin artması və s. 

-Hakimiyyətin legitimliyini şərtləndirən amillər aşağı-

dakılardır:dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında münasibətlərin  

düzgün qurulması; siyasi sistemin milli nüfuzunun yüksəlməsi: 

vətəndaşların tələbat və mənafelərinin ödənilməsi, sosial 
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rifahın və ədalətin təmin edilməsi; siyasi liderin harizmatik 

keyfiyyətlərinə inam və s. 

–Hakimiyyətin çökməsinə və öz legitimliyini itirməsinə 

səbəb olan amillər isə bunlardır: hüquq və azadlıqların məh-

dudlaşdırılması; icbariliyin artması; hakimiyyətin korrupsiya-

laşması, müstəqil mətbuatın qadağan olunması; iqtisadi effekt-

liyin aşağı olması və s. 

–Hər bir hakimiyyət müəyyən qüvvələr tərəfindən həyata 

keçirilir. Siyasi hakimiyyətlə bağlı məsələləri hərtərəfli aydın-

laşdırmaq üçün həmin qüvvələri, daha doğrusu, hakimiyyətin 

başlıca subyektlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Marksizm-leninizm siyasi hakimiyyəti bir sinfin başqa 

bir sinfi əzməsi üçün mütəşəkkil gücü hesab edirdi. Yəni bu 

təlim siyasi hakimiyyəti istehsal vasitələri üzərində xüsusi mül-

kiyyətin mühüm əlaməti hesab edirdi.Lakin müasir dövrdə 

Qərb politoloqları insanın sosiallaşmasının məhz qruplardakı 

münasibətlərdə reallaşmasını əsas tutaraq qrupları siyasi 

hakimiyyətin əsas subyektləri hesab edirlər. Sosial qrupu siyasi 

hakimiyyət subyekti kimi təhlil edən həmin aliçlərin fikrinə 

görə insanların qrupa cəlb olunması üç əsas amillə bağlıdır: 

maddi maraq, ümumi mənafe birliyi və müəyyən məqsəd 

uğrunda mübarizə. Ona görə də cəmiyyətdəki qruplar üç əsas 

tipə bölünür: 

Təsisatlı qruplar ordu, kilsə, siyasi partiyalar kimi təsi-

satların yarımqrupları olub, onların siyasi mənafelərinin qay-

ğısına qalırlar. 

Assosiasiyalaşmamış qruplar müəyyən struktura, məna-

felərin formalaşdırılması üsullarlna malik deyillər. 
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Anomik qruplar spontan, qısa müddətli qruplar olub, 

tərkibi qeyri-mütəşəkkil, nümayişlər zamanı öz narazılığını ifa-

də edən fərdlərdən təşkil olunurlar. 

Siyasi hakimiyyətin subyektlərindən danışarkən “kütlə” 

anlayışına da aydınlıq gətirmək lazımdır. Kütlənin əsas əlamət-

ləri aşağıdakılardır: 

–öz spontan subyektiv arzularını cəmiyyətin mənafeyinə 

uyğunlaşdıra bilmir; 

–mədəniyyətin dərin təbəqələrini mənimsəməyə və özün-

də intizam tərbiyə etməyə qadir olmur; 

–barışmaz və dağıdıcıdır, nə qədər  çoxsaylı olursa, sə-

viyyəsi bir o qədər aşağı olur; 

–güclü hakimiyyətə kölə kimi tabe olur; 

–ağıla deyil, hisslərə qapılır; 

–məqsədyönlü şəkildə təşkil edilmir; 

–rasionallığın olmur, hisslər ağıldan üstün tutulur, məsu-

liyyətsizlik baş alıb gedir; 

–amorfluq– daxili təşkilatın və strukturun olmaması; 

–tərkibinin dəyişkənliyi və müxtəlif sosial qrupları təmsil 

etməsi və s. 

–Siyasi hakimiyyətin obyektləri isə həmin hakimiyyətin 

tətbiq edildiyi şəxslər və sosial qruplardır. Başqa sözlə, siyasi 

hakimiyyətin subyektləri cəmiyyətin içərisindən çıxır. Cəmiy-

yətin fəal bir hissəsi hakimiyyətə sahib olduqdan sonra, bu ha-

kimiyyətin  idarə ütdiyi digər hissə, yəni tabe olan çoxluq  

siyasi hakimiyyətin obyekti olur. Siyasi hakimiyyətin subyekt 

və obyektləri arasında fərq nisbi olub, konkret siyasi şəraitdən 

asılıdır. 
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Mövzuya dair terminlər 
 

ANARXİZM  

(yun.anarchia-hakimiyyətsizlik) - əsas ideyası hər cür 

dövlət hakimiyyətini inkar etmək, şəxsiyyətin qeyri-məhdud 

azadlığını təbliğ etməkdir. 

AVTORİTET  

 (lat.auctorias hakimiyyət,təsir) - hamının qəbul etdyi 

nüfuz, hörmət, etibar və təsir. 

DESPOTİZM  

(yun.despoteia – məhdudlaşdırılmayan hakimiyyət) – is-

tibdad, qanunla məhdudlaşdırılmayan mütləq hakimiyyət for-

ması.  

LEGİTİMLİK 

(lat. qanuni deməkdir) – hər hansı bir hərəkətin, şəxsin, 

hadisə və faktın, hakimiyyətin xalq tərəfindən tanınması və 

qəbul edilməsidir. Leqallıq hüquqi, legitimlik isə əxlaqi 

qiymətləndirmədir. 

İYERARXİYA  

(yun.hieros müqəddəs, ali+arche hakimiyyət) - aşağıdan 

yuxarıya doğru tabelik qaydasında olan rütbələr sistemi. 

İMPİÇMENT   

(ing.impeachement - ittiham) - vəzifədən uzaqlaşdırmaq 

və hər hansı fəxri, rəsmi və ya gəlir gətirən vəzifə tutmaq 

hüququndan məhrum etmək. 

İRTİCA  

inqilaba və tərəqqiyə müqavimət göstərilməsi; ilk əvvəl, 

sadəcə olaraq, “qarşıdurma” mənasında işlənmişdir. İrtica ba-

xışları və fəaliyyət növlərini məhv etmək və tamamilə aradan 
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qaldırmaq məqsədilə ictimai - siyasi sistemlərin həyata ke-

çirdikləri tədbirlərin (ideoloji, siyasi, sosial, hərbi) toplusudur.   

TEXNOKRATİYA  

(yun.tehno+kratos-sənətkarlığın, ustalığın hökmranlığı) – 

idarəetmənin yuxarı pilləsinə daxil olan texniki mütəxəssislər 

təbəqəsi; texnokratik idarəetmənin müddəalarını əməli həyata 

keçirən real siyasi rejim. 

ТEOKRATİYA 

(yun.tueos-Allah, kratos-hakimiyyət) – hakimiyyətin ru-

hanilərin əlində cəmləşdiyi dövlət idarəçiliyi forması. 
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Mövzu 5 
Siyasi elita və siyasi liderlik 

Əsas ideya: Cəmiyyətin  siyasi  həyatında aparıcı mövqe tutan, 

           böyük  imtiyazlara   malik   olan  və  xalqı   təmsil   

           etmək   iddiasından çıxış  edən  elitanın   xarakteri,  

                    funksiyalarının  məzmunu  və səmərəlilik səviyyə- 

                    si,  peşə  keyfiyyətləri   siyasi   sistemin   təbiətinin  

                    müəyyənləşməsinə   mühüm  təsir  göstərir.  Siyasi  

                    elitanın  fəaliyyətinin  səmərəli  təşkil   olunmasın- 

                    da  isə  siyasi  liderlərin  xarakterik   xüsusiyyətləri   

                    və  seçdikləri  siyasi  kurs olduqca  mühüm  rol oy- 

                    nayır. 

Məqsədlər:  siyasi  elitanın   mövcudluğunu  şərtləndirən  amil- 

                    lərin müəyyənləşdirilməsi; 

         demokratik   cəmiyyətin   siyasi   həyatında   siyasi  

           elitanın və liderin  rolunun  və  əhəmiyyətinin  öy-  

           rənilməsi; 

           elitanın  müxtəlif  əlamətlərə  görə təsnifatının  ve-  

           rilməsi; 

           elitanin  seçilməsi  sistemləri  olan  antreprener  və  

           gildiya  sistemlərinin  üstün  və   nöqsanlı  cəhətlə- 

           rinin müəyyən edilməsi; 

           Müasir Azərbaycan siyasi elitasının xarakterik xü- 

           susiyyətlərinin təhlil edilməsi; 

          tələbələrdə bürokratiya və bürokratizm arasındakı  

           fərqi görə bilmək bacarığını formalaşdırmaq; 

           tələbələrdə  idarəçilik  və liderlik  bacarıqları   for- 

           malaşdırmaq və s.  

    Əsas  

anlayışlar:  siyasi elita, marginal, antreprener, gildiya və s. 
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                                      I mərhələ-Motivasiya. 

Problemin qoyulması 

“Əqli hücum”                   

 Bu metod ideyaların generasiyası və tələbələrin fəallı-

ğının artırılması üçün tətbiq olunur. Bu, tələbələrdə yeni möv-

zuya maraq oyatmaq üçün ən yaxşı vasitədir. Müəllim möv-

zuya dair sual verir və hamıya təklif edir ki, cavabları ilə öz 

ideyalarını əsaslandırsınlar. Bütün ideyalar şərhsiz və mü-

zakirəsiz yazıya alınır. Yalnız bundan sonra söylənilmiş ideya-

ların müzakirəsi, şərhi və təsnifatı başlayır. 

Müəllim: “Siyasi elita və siyasi lider anlayışlarının mə-

nasını necə başa düşürsünüz? 

Tələbələr bu anlayışların mahiyyətini açıqlayandan son-

ra, müəllim aşağıdakı suala cavab tapmaq üçün “əqli hücum” 

keçirir. 

Siyasi elitanın hansı əlamətlərini göstərə bilərsiniz? 

-idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirir; 

-böyük imtiyazlara malikdir; 

-cəmiyyətin ən qabaqcıl və fəal üzvlərindən ibarət olur; 

-sosial tərəqqiyə təkan vermək iqtidarındadır; 

-cəmiyyətin siyasi həyatında aparıcı mövqe tutur; 

-siyasi qərarların qəbul edilməsinə təsir göstərir; 

-ictimai strukturlarda rəhbər mövqe tutur. 

Daha sonra müəllim “lider” sözünü yazaraq tələbələrə 

tapşirir ki, onlar  lideri səciyyələndirən epitetləri sadalasınlar. 

 

Lider 

natiq 

ağıllı 

ümummilli 
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ciddi 

təşkilatçı 

iradəli  

qətiyyətli  

humanist 

praqmatik 

vətənpərvər 

harizmatik 

realist 

islahatçı 

mütərəqqi 

 

Tədqiqat sualları 

Siyasi elitanın mövcudluğunu şərtləndirən amillər 

hansılardır? 

Siyasi elitanın  hansı seçilmə sistemləri mövcuddur? 

Azərbaycanda elitanın əsas transformasiya mərhələləri 

hansılardır? 

M.Veber tərəfindən irəli sürülən liderliyin tipologiyası 

nəzəriyyəsi sizi  qane  edirmi? 

Sizin fikrinzcə, siyasi lider əsas etibarı ilə hansı xüsusiy-

yətlərə sahib olmalıdır? 

Siyasi liderin funksiyaları içərisində hansını daha üstün 

əhəmiyyətli hesab edirsiniz? 

“Başçı”, “lider” və “rəhbərlik” anlayışları arasında nə 

kimi fərqlər görürsünüz? 

Tədqiqat suallarını və tələbələrin söylədikləri dəlilləri və 

fərziyyələri  müəllim lövhədə yazaraq, onların  düzgünlüyünü 

yoxlamağı təklif edir. 
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II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

Kiçik qruplarda iş 

          Müəllim fərziyyələri yoxlamaq üçün tələbələri qruplara 

bölür və hər qrupa marker və iri vərəqələr  paylayır. Çıxışların 

mətninin hazırlanması zamanı tələbələr beynəlxalq sənədlərdən 

çıxarışlardan, habelə milli qanunvericilikdən, faktlar və sta-

tistik göstəricilərdən istifadə edə bilərlər. 

 

III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

Qrupların təqdimatı 

           Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edərək əldə etdiyi 

nəticə haqqında məlumat verir ki, bu da informasiya müba-

diləsinə səbəb olur.  

  Müəllim “Akvarium” (bu üsul diskussiya vərdişlərini 

inkişaf etdirmək üçün ən yaxşı üsullardan biridir. Bu zaman 

tələbələr iki qrupa bölünür. Bir qrup stullarda əyləşərək, daxili 

dairə təşkil edir. Onlar müəllimin təklif etdiyi problemi 

müzakirə edirlər. Lehinə olan dəlilləri irəli sürürlər. Digər 

qrupun  üzvləri  xarici dairədə stullarda əyləşirlər. Onlar də-

lilləri dinləyir, təhlil edir, öz əks  dəlillərini hazırlayırlar. 20-25 

dəqiqədən sonra diskussiya dayandırılır, xarici və daxili dairə-

dən olan tələbələr öz yerlərini dəyişirlər. İndi onlar diskussiya 

apararaq, əvvəlki iştirakçıların dəlillərini təkzib etməlidirlər) 

adlanan fəal təlim üsulundan istifadə etməklə aşağıdakı möv-

zuda diskussiya keçirə bilər: 

 -Siz elitanın seçilməsinin hansı sisteminə üstünlük verir-

siniz?  
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IV mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

➢ Siyasi elitanın mövcudluğunu şərtləndirən amillər 

bunlardır: sosial orqanizmin tamlığını və bütövlüyünü təmin 

etmək; insanların  fərqli siyasət və idarəetmə qabiliyyətləri, ək-

səriyyətin buna həvəsinin, biliklərinin və imkanlarının olma-

ması; cəmiyyətdəki zəruri ixtisaslaşma, idarəçiliklə professio-

nal məşğuliyyət tələb edən əməyin bölgüsü qanunu; idarəçilik 

əməyinin yüksək sosial əhəmiyyəti; geniş xalq kütlələrinin 

siyasi passivliyi və idarə olunmağa meylli olması; siyasi liderin 

fəaliyyətinə nəzarətin çətinliyi və s. 

➢ Elitanın seçilməsinin iki əsas sistemi mövcuddur: 

gildiya və antreprener. 

Antreprener (sahibkarlıq) sisteminin səciyyəvi cəhətləri 

bunlardır: elitanin seçilməsinin  açıq xarakteri; elitanın forma-

laşmasında yüksək rəqabət; formal tələblərin məhdudluğu, 

elitanın yeniləşməsi imkanlarının genişliyi. 

Elitanın seçilməsinin gildiya sisteminin əlamətləri isə 

bunlar hesab edilir: elitanın  seçilməsinin  qapalı  xarakteri; sta-

tusu yüksəltmək üçün müxtəlif tələblərin mövcudluğu; elitaya 

namizədlər seçən bazanın məhdud dairəsi; elitanın yeniləşməsi 

imkanlarının məhdudluğu. 

➢ Azərbaycanda elitanın əsas transformasiya mərhələləri 

aşağıdakılardır: 

-latent (gizli) mərhələ (1985-1989) - cəmiyyətin və döv-

lətin ictimai-siyasi həyatında baş verən dəyişikliklər sovet eli-

tasının (nomenklaturasının) fəaliyyətində yeni xarakterik xü-

susiyyətlərin meydana gəlməsinə səbəb olur; 
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-konversiya dövrü (1989-1991) - nomenklaturanın ölkə-

nin inkişafının yeni siyasi və iqtisadi şərtlərinin hazırlanma-

sında fəal iştirakı; 

-konfrontasiya dövrü (1991-1993) - anarxiya meyllərinin 

güclənməsi, elitanın həm təmsilçilik, həm də qrupdaxili inteq-

rasiya səviyyəsinin aşagı olması; 

-stabilləşmə dövrü (1993-2003) - eltanın siyasi sabitliyin 

təmin edilməsi, iqtisadi tənəzzülün qarşısının alınması və cə-

miyyətin demokratikləşməsi istiqamətindəki fəal və məqsəd-

yönlü fəaliyyəti;  

-inkişaf  mərhələsi (2003-cü ildən sonrakı dövr) - elita-

nın formalaşmasının antreprener sisteminin qəti olaraq möh-

kəmlənməsi, onun əhalinin  digər təbəqələri ilə sıx əlaqəsinin 

və daxili vəhdətinin təmin edilməsi. 

 

 

 

Nəzəri material 

 “Elita” anlayışı fransızca “ən yaхşı”, “sеçilmiş” de-

məkdir. Siyasi еlmdə bu terminə ilk dəfə XX əsrdə Sоrеlin və 

Parеtоnun əsərlərində rast gəlinir. Siyasi nəzəriyyələrdə еlita 

sözü malik оlduğu yüksək kеyfiyyətlərinə görə kütlələrdən 

sеçilən və оnlara rəһbərlik edən  azlığı ifadə еtmək üçün işlə-

dilir.  

 Siyasi elita – hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirən, cəmiy-

yəti idarə edən və  yüksək vəzifələr tutan azsaylı  bir qrupdur. 

Elitanın yetişdirilməsində siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar 

böyük rol oynayır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti nəticəsində  
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fəal partiya funksionerləri  idarəetmənin  müxtəlif pillələrində 

təmsil olunaraq  siyasi elita təbəqəsini yeniləşdirirlər.  

Elita nəzəriyyəsinin kökləri qədim dövrlərə gedib çıxır. 

Hələ qədim yunan filosofu Platon qeyd edirdi ki, insanın ruhi 

fəaliyyətinin idraki və iradi ünsürlə bağlı olan formaları çox az 

adamlara - aristokratiyaya xasdır. 

Müasir elita nəzəriyyələri isə XIX əsrin sonu - XX əsrin 

əvvəllərində meydana gəlmişdir. İtalyan sosioloqu və polito-

loqu V.Pareto göstərirdi ki, cəmiyyət heç də yekcins deyil və 

insanlar fiziki, əxlaqi və intellektual cəhətdən bir-birindən fərq-

lənirlər. İnsanların elitaya və kütlələrə bölünməsinin başlıca 

səbəbi onların fərdi qabiliyyətlərindəki fərqlərdir. O, aristok-

ratiyanın xarakterik xüsusiyyəti kimi psixoloji keyfiyyət və 

qabiliyyət  məsələlərinə  diqqət yetirirdi. Pareto hesab edirdi ki, 

məhz bu keyfiyyətləri hesabına hakimiyyətdə enerjili və qa-

biliyyətli insanlar qalır. 

“İdarəedən elita” konsepsiyasının müəllifi Q.Moska isə 

qeyd edirdi ki, elita öz hakimiyyətini əxlaqi və hüquqi prinsip-

lərlə möhkəmləndirir. 

Alman  alimi R.Mixelsin “oliqarxiyanın dəmir qanunu” 

konsepsiyasına görə isə  demokratiya özünü qoruyub saxlamaq 

üçün xüsusi təşkilat yaratmağa möhtacdır ki, bu da fəal azlığın-

elitanın yaranmasına gətirib çıxarır. Kütlələr böyük təşkilatlara 

birbaşa nəzarət etmək imkanlarına malik olmadığından, bu 

səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini elitaya həvalə etməyə 

məcburdur. Bununla da, demokratiyanın mütləq oliqarxiyaya 

çevrilməsi baş verir.  
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Siyasi elitanın funksiyaları bunlardır: 

-rəhbər kadrların hazırlanması üçün rezerv rolunu oyna-

ması. Rəhbərlikdə təmsil olunmanın fərdi qabiliyyətləri daha 

da inkişaf etdirməsi; 

-cəmiyyətin siyasi məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləş-

dirilməsi; 

-müxtəlif sosial qrupların, təbəqələrin və siniflərin qarşı-

lıqlı münasibətlərini tənzimləməsi və koordinasiya etməsi; 

-ölkənin strateji rəhbərliyini həyata keçirməsi və s. 

Siyasi elita öz tərkibinə görə rəngarəngdir. Siyasi həyat-

dakı roluna, qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək dərə-

cəsinə görə elitanın iki forması olur: yüksək və orta elita. 

Yüksək elitanın orta elitadan başlıca fərqi onun siyasi qərar-

ların qəbul edilməsində birbaşa iştirak etməsidir. Orta elita isə 

üç əsas əlamətə (gəlirinə, peşəsinə və təhsilinə) görə müəyyən 

olunur. 

Siyasi elita həmçinin dövlət hakimiyyətinə malik olan 

insanlardan təşkil edilmiş hakim elitaya və hakimiyyətlə 

rəqabətdə olan müxalifət elitasına bölünür. Kompleksləşmə 

metodlarına görə isə elita açıq və qapalı olur. Birinci halda elita 

təbəqəsi cəmiyyətin bütün təbəqələrindən çıxmış peşəkarların 

üzünə açıq olur, ikinci halda isə elita yalnız öz daxili sıraları 

hesabına yeniləşir. 

Elitanın başlıca formaları bunlardır :  

-iqtisadi elita – əsas etibarilə cəmiyyətin iqtisadi resurs-

larına nəzarət funksiyasını həyata keçirən azlıq: iri mülkiyyət 

sahibləri, maliyyə korporasiyalarının sahibləri və s.  
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-hərbi elita – yüksək rütbəli zabitlər ;  

-bürokratik elita – dövlət aparatının yüksək çinli məmur-

ları;  

-ideoloji elita – ideologiyanın və kütlələrin şüurunun 

formalaşmasında iştirak edən  elm və mədəniyyət xadimləri, 

siaysətşünaslar, KİV nümayəndələri və s.  

Politoloji lüğətdə lider (ing.-aparıcı, rəhbər) başqasına 

təsir göstərmək, müştərək fəaliyyəti təşkil etmək qabiliyyətinə 

malik olan və toplum  maraqlarını istiqamətləndirməyi bacaran 

şəxs hesab olunur. İnsanlar bu şəxsə ən məsul qərarlar qəbul 

etmək səlahiyyəti verir, o, kollektivin təşkilində və fəaliyyə-

tində, toplum maraqlarının istiqamətləndirilməsində əsas rol 

oynayır. Lider qrupun, təşkilatın və ya bütövlükdə cəmiyyətin 

nüfuzlu və sosial-siyasi proseslərdə mühüm rol oynayan üz-

vüdür. 

Liderliyin məzmunu ilə bağlı çoxsaylı baxışları ümumi-

ləşdirməklə aşağıdakıları söyləmək mümkündür: 

-Liderlik fərdin başqalarına təsiridir, lakin insanların baş-

qalarının təsirinə məruz qalması həmişə liderlik hadisəsi çər-

çivəsində nəzərdən keçirilə bilməz. Şəxsin başqalarına təsiri üç 

halda liderliyə səbəb ola bilər. Əvvəla, bu təsir bütün qrupu, 

bütün təşkilatı və bütün cəmiyyəti əhatə etməlidir. İkincisi, li-

derin təsiri keçici deyil, daimi xarakterə malik olmalı və in-

sanlar onun liderliyini könüllü olaraq qəbul etməlidirlər. (Dur-

naların üç xüsusiyyəti var: birincisi, durnalar öz başçılarını 

dəyişirlər; ikincisi, onlar hava axınına qarşı dura biləcək dur-

nanı başçı seçirlər; üçüncüsü, durnalar öz çığırtıları ilə dəstənin 

başında olana öz razılıqlarını bildirirlər.) Üçüncüsü, lider 
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qrupda başqalarından əhəmiyyətli dərəcədə üstün nüfuza malik 

olmalıdır. 

Siyasi və psixoloji ədəbiyyatda liderliyin müxtəlif əla-

mətlərə görə təsnifatı mövcuddur. Məsələn: davranış üsullarına 

görə lidеrlər dеmоkratik və avtоritar olurlar. Dеmоkratik 

lidеrlər qrup üzvlərinin mənafеyini nəzərə alaraq və оnların 

dəstəyinə arхalanaraq rəһbərlik funksiyasını yеrinə yеtirirlər. 

Avtоritar lidеrlər isə təkbaşına qərarlar qəbul еdirlər, ciddi 

intizam tətbiq edirlər, qrupun rəyinə qulaq asmırlar və hamını  

öz qərarlarına tabe etdirməyə çalışırlar. Reallığa münasibətdə 

liderlər açıq (başqalarının fikri ilə hesablaşır, hadisəyə yenidən 

baxmağı  bacarır) və doqmatik (reallığı qiymətləndirmək və 

hadisəni yenidən nəzərdən keçirməyə qadir olmur) olur. 

Fəaliyyət miqyaslarına görə lidеrlər dörd  qrupa bölünür: kiçik 

qrupun lidеri; içtimai һərəkatın və ya siyasi təşkilatın lidеri; et-

nosun lideri; lidеrliyi sоsial təsisat kimi fоrmalaşan ümummilli 

lidеr. Adətən dünyanın klassik siyasi sistemlərində (məsələn 

ABŞ-da) dövlətin konstitusiyasını yaradanlar millətin, xalqın 

lideri hesab olunurlar. 

M. Veber isə siyasi liderləri belə təsnif edir: 

1. Ənənəvi liderlər. Belə liderlər tarixdən gələn irsi 

imkanlara görə lider olurlar. 

2.  Rasional-leqal liderlər. Belə liderlər açıq mübarizədə 

öz qabiliyyətləri, şəxsi keyfiyyətləri və demokratik seçkilərlə 

ortaya çıxır. 

3.Harizmatik liderlər–insanların inamı əsasında ortaya 

çıxırlar.Harizmatik liderlər çox vaxt ekstremal situasiyalarda 

yetişir. 
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Amerikalı politoloq R. Taker isə liderləri üç qrupa bölür: 

konservatorlar, islahatçılar və inqilabçılar. Konservatorlar icti-

mai həyatın mövcud formasını saxlamağa çalışır.1936-cı ildə 

Almaniya ilə ittifaq bağlamağın məqsədəuyğun olmadığını U. 

Çörçill məhz konservativ mülahizələrlə əsaslandırmışdır: “ 400 

il ərzində İngiltərənin xarici siyasəti qitədə ən güclü, təsirli və 

aqressiv dövlətə qarşı dayanmağa yönəlib”. 

İslahatçılar, ilk növbədə, hakimiyyət strukturlarında geniş 

islahatlar aparmaqla mövcud sosial-siyasi şəraiti dəyişdirməyə 

can atırlar.(Den Syaopin) 

İnqilabçılar isə hər şeyi fundamental olaraq yenidən qur-

mağa can atırlar. Bu cür liderə örnək Kuba Respublikasının 

başçısı olmuş Fidel Kastrodur. 

Alman alimi Hermann isə liderliyi stilinə görə dörd yerə 

bölür: 

–“yanğınsöndürənlər” ən aktual, “yanan”, qaynar prob-

lemərin həlli ilə məşğul olmağa üstünlük verirlər; 

–“bayraqdarlar” kütlələri cəlb etməyə, onları arzu və 

ideallarla silahlandırmağa meyl edirlər; 

–“tacirlər” kütlələri öz planlarının cəlbedici olduğuna 

inandırmağı bacarırlar; 

–“xidmətçilər” öz tərəfdarlarının maraqlarını müdafiə 

etməyə üstünlük verirlər.  

Sosial rolların təsisatlanmasına görə isə formal (rəhbər) 

və qeyri-formal liderlər olur. Formal lider situasiyaya tutduğu 

vəzifəyə, qeyri-formal lider isə ağlına və bacarığına görə təsir 

göstərir. Formal liderlik, yəni rəhbərlik şəxsin ictimai iyerar-

xiyadakı mövqeyindən çıxış edərək mövcud normalar çərçivə-
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sində qrup üzvlərinə təsir göstərməsini bildirir. O, liderlik 

funksiyasını həyata keçirməyə  imkan verən təsisatlara, nor-

malara və eyni zamanda gücə arxalanır. Qeyri-formal liderlik 

isə bir tərəfdən liderlik funksiyalarını həyata keçirməyə isti-

qamətlənmiş subyektiv meylləri, digər yandan isə qrup 

üzvlərinin liderin rəhbərlik hüququnu qəbul etməyə hazır 

olmasını əks etdirir. 

Rəhbərlik və liderlik arasındakı fərqlər aşağıdakılar-

dır: 

-Rəhbər çalışır ki, insanlar hər hansı bir şeyi düzgün et-

sinlər, liderlər isə çalışırlar ki, insanlar düzgün işlər görsünlər; 

-rəhbər hər hansı sosial birlikdə qruplar arasındakı rəsmi 

münasibətləri nizamlayır, lider isə qrupdakı şəxslərarası müna-

sibətləri nizamlayır; 

-rəhbərlik sosial strukturun müxtəlif elementlərinin nə-

zarəti altında həyata keçirilən məqsədyönlü prosesdir, liderlik 

isə öz-özünə meydana gəlir; 

-rəhbərin fəaliyyət sferası daha genişdir, çünki o kiçik 

qrupu daha geniş sosial sistemdə təmsil edir, liderin fəaliyyət 

sferası isə əsas etibarilə kiçik qrupdur; 

-rəhbərlik - nisbətən yüksək səviyyəli təşkilatlar tərə-

fındən təsdiq edilmiş əsasnamə çərçivəsində rəsmi səlahiy-

yətin tətbiqi yolu ilə kollektivin idarə olunması prosesidir. Li-

derlik isə işçilərdən birinin şəxsi nüfuzunun kollektivin bir çox 

və ya bütün üzvlərinin davranışına təsiridir; 

-rəhbər başqalarının işini istiqamətləndirir və onun nəti-

cələri üçün şəxsi məsuliyyət daşıyır. Lider isə qrup üzvlərini 
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həvəsləndirir, onlarla işin gedişi haqqında öz fikirlərini 

bölüşür; 

-rəhbər insanlara komanda verir, lider öyrədir; 

-rəhbər hakimiyyətə əsaslanır, lider azad iradəyə; 

-rəhbər insanlarda həyəcan, lider ruh yüksəkliyi yaradır; 

-rəhbər necə işləmək lazım olduğunu bilir, lider necə işlə-

mək lazım olduğunu göstərir; 

-rəhbər gedin, lider gedək deyir; 

-rəhbər işçinin bu və ya digər məsələyə dair qərar qəbul 

etməsi əsasən vasitəli xarakter daşıyır. O, böyük informasiya 

sistemi kanallarına malikdir və qərar qəbulu zamanı öz 

səlahiyyətini aşağı pillə işçilərinə həvalə edə bilər. Lider isə 

qrupda qərarın qəbul edilməsində bilavasitə iştirak edir. O, 

müəyyən bir informasiyanı qeyri-rəsmi rabitə kanalları sistemi 

ilə əldə edir. 

Liderə xas olan  xarakterik keyfiyyətlər bunlardır: iti ağıl 

və intusiya; təşkilatçılıq istedadı; natiqlik qabiliyyəti; xarizma; 

siyasi iradə və məsuliyyəti öz üzərinə götürmək bacarığı, fə-

rasət; təşəbbüskarlıq; insanların rəğbətini qazanmaq bacarığı; 

dinləmək bacarığı və s. 

Liderlik: 

–insanların görmək istəmədikləri işi onlara gördürüb 

bundan məmnun qalmalarını təmin etməkdir; 

–insanların diqqətini tək bir hədəfə yönəltmək qabiliy-

yətidir; 

–insanların bacarıq və qabiliyyətlərini kəşf edə bilmək 

qabiliyyətidir; 
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–qrup üzvlərini faydalı dəyişiklik üçün həvəsləndirmək 

və inandırmaqdır; 

–iş mədəniyyətini və iş əxlaqını təmin etmək üçün 

nümunə götürüləcək bir fəaliyyətdir; 

–inanmaq və inandırmaqdır; 

–insanlara ilham və ruh verə biləcək şəraiti təmin edə 

bilməkdir; 

–ağlın və gücün birləşməsidir; 

–sözlə əməlin vəhdətidir; 

–ən yaxşı şeyin nə vaxt və necə ediləcəyini ən yaxşı za-

manda etməyi bacarmaqdır; 

–özünə hakim olub, sonra başqalarını arxasınca aparmaq 

bacarığıdır; 

–həmişə yaxşı, lakin tanış olmayan qərarlar tapmaq 

deməkdir; 

–özünü ağlının, başqalarını ürəyinin köməyi ilə idarə 

etməkdir; 

–manipulyasiya (kələk və hiylə)  və məcburetmə deyil, 

motivasiya (həvəsləndirmə) etməkdir. 

Siyasi liderin əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

1.Analitik funksiya. Lider yaranmış şəraiti dərindən və 

hərtərəfli analiz etməli, obyektiv və subyktiv amilləri nəzərə 

almalı, bunlara uyğun olaraq gerçək fəaliyyət proqramı 

hazırlayıb, onu həyata keçirməlidir. 

2.Təşkilatçılıq funksiyası. Lider qarşıya qoyulmuş 

məqsədə nail olmaq üçün öz tərəfdarlarını, kütlələri səfərbər 

etməli,komandasını formalaşdırmağı, siyasi fəaliyyətini plan-
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laşdırmağı, оptimal siyasi qərarlar qəbul etməyi və işin icrasına 

nəzarət etməyi bacarmalıdır. 

3.İnteqrativ funksiya. Lider ümummilli maraqlar, də-

yərlər və ideallar ətrafında müxtəlif siyasi qüvvələrin, qrup-

ların, təbəqələrin konsolidasiyasına nail olmalıdır. 

4.Novatorluq funksiyası. Lider yeniliyin və innovasiyala-

rın təşəbbüskarı olmalıdır. 

5.Kommunikativ funksiya. Lider hakimiyyətlə  cəmiyyə-

tin müxtəlif qüvvələri arasında əlaqələr qurmağı bacarmalıdır. 

6.Ədalətin və nizam-intizamın təmin olunması və s.  

Hər bir şəxsin cəmiyyətdə mövqeyi onun ictimai imici 

(cəmiyyətdə qazandığı hörmət və nüfuz)  və statusu (cəmiyyət 

tərəfindən verilən “hüquqi” səlahiyyət) ilə müəyyən edilir. 

Şəxsin siyasi statusu onun dövlət hakimiyyətində tutduğu 

mühüm siyasi postla, siyasi imici isə onun öz fəaliyyəti zamanı 

qazandığı hörmətlə müəyyən olunur.  
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Mövzu 6 
Siyаsi sistеmlər nəzəriyyəsi 

Əsas ideya: Cəmiyyətin  sosial-siyasi  təbiətini, siyasi  münasi- 

                    bətləri, təsisatları və normaları açıqlamağa  imkan      

                    verən  siyasi  sistem   sosial  sistemin əsas elemen- 

                    tidir. Siyasi   sistemin  təsisatları  iqtisadi   həyata,  

                      mədəni münasibətlərə və ideologiyaya təsir  edərək,    

                    sosial sistemin normal fəaliyyət göstərməsini təmin  

                     edir. 

Məqsədlər: siyasi sistemin mahiyyəti və strukturu,  cəmiyyətin 

        siyasi təşkili haqqında tələbələrə  məlumat  vermək; 

                   siyasi sistemin  müxtəlif  əlamətlərə  görə  təsnifatı- 

                   nın verilməsi; 

                   tələbələrdə siyasi sistemləri  müqayisəli  təhlil   ba- 

                   carığını formalaşdırmaq; 

                   siyasi sistemin demokratikləşməsi  yollarının  müəy- 

                   yən  edilməsi; 

                   tələbələrin Azərbaycan Respublikasının  siyasi  sis-  

                    temindəki  islahatların   aktuallığını və   zəruriliyini 

                   dərk etməsinə nail olmaq; 

        tələbələrdə müstəqil mühakimənin nəticəsi kimi öz 

                   fikrini  əsaslandırmaq və müdafiə etmək,  eləcə  də  

                   müstəqil  qərar  qəbul  etmək  kimi bacarıq  və  vər- 

                   dişlərin  formalaşdırılmasına  motiv yaratmaq  və s. 

    Əsas  

anlayışlar:  siyasi    sistem,   imperiya,   amirlik,    konfederasiya,       

                    diktator, inteqrasiya  və s.  
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I mərhələ-Motivasiya. 

Problemin qoyulması 

Söz assosiasiyaları 

Müəllim lövhədə “sistem” sözünü yazır və tələbələrdən 

xahiş edir ki, bu sözün onlarda yaratdığı assosiasiyaları desin-

lər.  

siyasi sistem 

iqtisadi sistem 

ekoloji sistem 

mədəni sistem 

sosial sistem 

hərbi sistem 

ictimai sistem  

Sonra isə tələbələrdən sisyasi sistemin tərifinin tərtib 

edilməsi xahiş olunur. 

Müəllim  sadə terminologiyadan istifadə etməklə, “siyasi 

sistem” anlayışının  aşağıdakı tərifini lövhədə yaza bilər: “Si-

yasi sistem, cəmiyyətin siyasi həyatında rol alan siyasi qurum-

ları və digər ictimai təsisatları, bunların fəaliyyətini və qarşı-

lıqlı münasibətlərini  ifadə edir. 

 

 

Tədqiqat sualları: 

Siyasi sistemə sosial sistemin hansı ünsürləri daxildir? 

Siyasi sistemin təbiətini və xarakterini müəyyən edən 

başlıca amillər hansılardır? 

Siyasi sistemin strukturunu yadınıza salın. Sizcə, siyasi 

sistemin komponentlərindən hansı müəyyənedici  rola malikdir? 

Siyasi sistemin funksiyalarını sadalayın. Sizcə, onların 

içərisində ən əhəmiyyətlisi hansıdır? Fikirlərinizi əsaslandırın. 
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Siyasi sistemin sabitliyini şərtləndirən amillər hansılar-

dır? 

Tədqiqat sualları və tələbələrin  fərziyyələri lövhədə ya-

zılır. 

 

II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması       

          Müəllim tələbələri iki qrupa bölərək, onların hər birinə 

müəyyən mövzu verir (bax: Mövzuya aid əlavə). Qrup öz möv-

zusunu öyrəndikdən sonra onu auditoriyaya təqdim etməlidir. 

Bu zaman aşağıdakı suallara cavab verilməlidir: 

                Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni siyasi sistemi 

sovet dövrünün  siyasi sistemindən  hansı cəhətləri ilə fərqlə-

nir? Sizcə,  sovet siyasi  sisteminə  xas olan cəhətlərdən hansıları 

hələ də öz təsirini saxlamaqda davam edir? 

Siyasi sistemin  demokratikləşməsinin müxtəlif yolların-

dan hansına daha çox üstünlük verirsiniz? 

 

III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

Qrupların təqdimatı 

           Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edir və auditoriyanı öz 

qrupunun işinin nəticələri ilə tanış edir. İnformasiya mübadiləsi 

baş verir.  

 

                                        IV mərhələ 

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

 İnformasiyanın müzakirəsi üçün suallar: 

 Siyasi sistemin demokratikləşməsində vətəndaş cəmiyyə-

tinin rolu və əhəmiyyəti nə dərəcədədir? 
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 Dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğunu qаrşısınа məqsəd qо-

yаn  Аzərbаycаn üçün inkişаf еtmiş ölkələrin təcrübəsindən is-

tifаdə еtmək vacibdirmi? 

 ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və s. kimi inki-

şaf   etmiş   ölkələrin   Azərbaycanda   olmayan   hansı  müsbət  

təcrübəsini ölkəmizin siyasi sistemində görmək istərdiniz?   

 

                            V mərhələ 

                Ümumiləşdirmə və nəticə 

➢ Bеynəlхаlq nəzəriyyə və prаktikаnın, еləcə də Аzər-

bаycаndа kеçid dövründə bаş vеrən köklü dəyişikliklərin ümu-

miləşdirilməsi əsаsındа bеlə  qənаətə gəlmək olar ki, ölkəmiz-

də dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğu üçün təkcə hər hаnsı siyаsi 

institut və nоrmаlаrın, dеmоkrаtik mехаnizmlərin yаrаdılmаsı, 

dаhа dəqiq dеsək, dövlət tərəfindən görülən tədbirlər kifаyət 

еtmir. Müаsir şərаitdə bu prоsеs dövlət və vətəndаş cəmiy-

yətinin  səylərinin birləşdirilməsi yоlu ilə həyаtа kеçirilə bilər; 

➢ Dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğunu qаrşısınа məqsəd 

qоyаn Аzərbаycаn üçün inkişаf еtmiş ölkələrin dеmоkrаtiyа və 

insаn hüquqlаrı sаhəsində tоplаdığı təcrübədən istifаdə еtmək 

оlduqcа vаcibdir. Əgər hər bir millət bəşər аdlı ictimаi оrqаniz-

min bir hissəsidirsə, dеməli, ümumbəşəri аmillər оnun inkişа-

fındа öz rоlunu оynаyır. Lаkin dеmоkrаtik inkişаf yоlunа qə-

dəm qоymuş Аzərbаycаn digər ölkələrin bu sаhədəki təcrübə-

sini mехаniki surətdə təkrаrlаyа bilməz. Bu məsələdə ölkənin 

milli inkişаf qаnunlаrı, tаriхi хüsusiyyətləri və digər spеsifik 

cəhətləri hökmən nəzərə аlınmаlıdır. 
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 MÖVZUYA AİD ƏLAVƏ 

       Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemi                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinə mü-

nasibətdə 

Ərazi quru-

luşuna 

görə 

İdarə for-

masına 

görə 

Siyasi 

rejimə görə 

Qanunveri- 

cilik haki- 

miyyəti 

      İcra  

hakimiyyəti 

  Məhkəmə 

hakimiyyəti 

Dünyəvi 

Unitar 

Prezidentli 

respublika 

Demokratik 

Milli 

Məclis 

  Prezident 

Məhkəmələr 

Azərbaycan Respublikasında din 

dövlətdən ayrıdır (AR Konstitusi-

yası – Maddə 18). 

 
Azərbaycan dövləti demokratik, 

hüquqi, dünyəvi, unitar respubli-

kadır (Maddə 7). 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti xalq tərəfindən seçki yolu 

ilə 5 il müddətinə seçilir. 

 
Açıq və hesabat verən hökumət, 

azad və ədalətli seçkilər, insan hü-

quqlarının təminatı və s. 

 

Geniş məsələlər üzrə ümumi qay-

dalar müəyyənləşdirir, qanunlar 

qəbul edir. 

 
Baş nazir də daxil olmaqla na-

zirləri təyin edir. 

 

 
Konstitusiya Məhkəməsi, Ali 

Məhkəmə, Apellyasiya  məhkə-

mələri və ümumi məhkəmələr 
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         Siyasi sistemin demokratikləşməsi yolları 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əsas istiqamətlər 

Özünüidarəetmə  prosesinin inkişafı, nümayəndəli 

təsisatların rolunun artması 

 

Bütün sosial qrupların maraqlarının 

formalaşdırılması və təsisastlandırılması 

 

Qanunçuluğun və nizam-intizamın 

möhkəmləndirilməsi 

 
Dövlət və qeyri-dövlət orqanlarının 

səlahiyyətlərinin dəqiq ayrılması 

 

Cəmiyyətin siyasi sisteminin yeniləşdirilməsinin 

effektli  mexanizminin yaradılması 

 

Şəxsiyyətin, xalqların və millətlərin inkişafı və 

qarşılıqlı əlaqələri imkanlarının genişləndirilməsi 
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Nəzəri material 

Siyasi sistem  siyasi münasibətlərin, təsisatların, norma-

ların  və hakimiyyətin təşkili prinsiplərinin məcmusudur. Siyasi 

sistem cəmiyyətin sosial həyatı, idarəçilik forması, dövlət 

formaları, siyasi rejimin mahiyyəti, əxlaqi-mədəni və ideoloji 

münasibətlərin xarakteri, ölkənin coğrafi mövqeyi və milli 

ənənələri kimi cəhətlərlə müəyyən olunur.  

Siyasi sistem hər bir ölkənin tarixi və mental xüsusiy-

yətlərinə, siyasi mədəniyyətinin xarakterinə və hətta coğrafi 

mövqeyinə uyğun olaraq qurulur. 

Siyasi sistemlər o zaman səmərəli hesab olunur ki, onlar 

hərtərəfli inkişafı təmin edir, əhalinin tələbat və mənafeyini 

nəzərə alır, vətəndaş cəmiyyətinə və ictimai fikrə dəstək 

göstərir, siyasi plüralizmə və iqtisadi rəqabətə, şəffaf və 

operativ idarəçiliyə, məhsuldarlığa və hesabatlılığa əsaslanaraq 

fəaliyyət göstərir. 

Siyasi sistemin elmentləri daxili nizamlılığa və  mütəşək-

killiyə malik olmalıdırlar. 

Siyasi sistem nəzəriyyəsinin banisi amerikan alimi C. 

İston sayılır. O özünün “Siaysi sistem” adlı kitabında (1953) 

siyasi sistemi xaricdən daxil olan impulslara reaksiya verən 

özünütənzimləyən orqanizm kimi xarakterizə etmişdir. 

 Hər hansı təşkilatın  siyasi xarakteri aşağıdakılarla 

müəyyən olunur: 

-hər hansı təbəqənin siyasi tələbat və mənafelərini ifadə 

etməsi; 

-cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak etməsi və siyasi 

münasibətlərin iştirakçısı olması; 
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-siyasi hakimiyyətin əldə edilməsi, təşkili və həyata ke-

çirilməsi ilə müstəqim və ya bilvasitə əlaqədar olması; 

- fəaliyyətində siyasi həyatda qərarlaşmış normalara əsas-

lanması və s. 

Tədqiqatçılar siyasi sistеmin strukturuna təsisatlanmış, 

nоrmativ, funksiоnal, kоmmunikativ və mədəni yarımsistеm-

ləri aid edirlər. Təsisatlanmış sistеmə dövlət, siyasi partiyalar, 

siyasi һərəkatlar kimi struktur elemntləri aiddir. Nоrmativ ya-

rımsistеmə siyasi nоrma və ənənələr, əхlaq, siyasi еtika və s. 

daxildir. Funksiоnal yarımsistеm siyasi һakimiyyətin  һəyata 

kеçirilməsi üsul və mеtоdlarında, yəni siyasi rеjimlərdə öz 

əksini tapır. Kоmmunikativ yarımsistеm siyasi sistеm daхilində 

müхtəlif elementlərin  qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirir. Mədəni 

yarımsistemə isə siyasi şüur, siyasi ideologiya və siyasi 

mədəniyyət daxildir.  

Siyasi sistemin funksiyaları bunlardır: vətəndaşların si-

yasi proseslərə cəlb edilməsi və sosiallaşması; siyasi normala-

rın işlənib hazırlanması; siyasi sistemlə mühit arasında qarşı-

lıqlı əlaqənin yaradılması; vətəndaşların mənafe və tələbatları-

nın ödənilməsi; siyasi sistemin özünün optimallaşdırılması və s. 

Siyasi sistеmlərin klassik təsnifatı ilk dəfə 1956-cı ildə 

Q.Almоnd tərəfindən irəli sürülmüşdür.  О, siyasi sistеmləri 

dörd əsas katеqоriyaya ayırırdı: ingilis-amеrikan siyasi sistеm-

ləri; kоntinеntal Avrоpa siyasi sistеmləri; sənayеyəqədərki, 

yaхud qismən sənayе cəmiyyətlərindəki siyasi sistеmlər; tоta-

litar siyasi sistеmlər.  

Tarixi təsnifata əsasən, siyasi sistemin üç əsas forması 

mövcuddur: imperiya, müasir milli dövlət və konfederasiya. 

İmperiyanın başlıca  əlamətləri bunlardır:  
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–geniş ərazilərin olması və bunların da işğal yolu ilə ələ 

keçirilməsi;  

–ciddi mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət; 

–vahid siyasi ideologiyanın mövcudluğu; 

–bir millətin digər millətlərdən üstünlüyünün bəyan 

edilməsi; 

–dövlətin mövcudluğunun gücdən asılı olması; 

           –müxtəlif etnik və siyasi münaqişələr ucbatından sabit-

liyin olmamsı  və s. 

Müasir milli dövlətin əlamətləri isə aşağdakılardır: 

–ərazi birliyi və sabitliyin olması; 

–siyasi elitadan asılı silahlı qüvvələrin mövcudluğu; 

–vahid bürokratiyanın–məmur aparatının formalaşması 

və s. 

Kоnfеdеrasiya (latın dilində “müqavilə ilə əlaqələndir-

mək” deməkdir) isə adətən hərbi böhran və ya xarici təhlükə 

şəraitində meydana gəlir və çox keçmədən ya federativ dövlətə 

çevrilir, yaxud da ərazisində müstəqil dövlətlər yaranır. Kon-

federasiya müstəqil suveren dövlətlər tərəfindən öz vəzifələrini 

əlaqələndirmiş formada həll etmək məqsədi ilə yaradılan birlik 

formasıdır. Konfederasiyaya daxil olan dövlətlər öz daxili, bə-

zən hətta xarici müstəqilliyini də tamailə saxlayır və sərbəst 

hərəkət edirlər. Konfederasiyanın mərkəzi hakimiyyət orqan-

ları, vahid konstitusiyası, vətəndaşlığı və valyutası olmur.  

Onun orqanlarının qəbul etdiyi qərarlar ittifaqın bütün üzvləri 

üçün imperativ (məcburi) olmur. 

Siyasi sistеmin digər təsnifatı оnun ingilis-amеrikan, 

tоtalitar və kоntinеntal Avrоpa sistеmlərinə bölünməsidir. 
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İngilis-amеrikan siyasi sistеmini vətəndaşlar və siyasi 

еlita arasında tolerant münasibətlərə əsaslanan siyasi mədə-

niyyət səciyyələndirir.  

Tоtalitar siyasi sistеmdə isə güc strukturları qeyri-məh-

dud hakimiyyətə malik olurlar. Vətəndaşların siyasi fəallığı isə 

dövlət tərəfindən məqsədyönlü şəkildə təşkil еdilir. 

Kоntinеntal Avropa siyasi sistemində isə köhnə və yeni 

siyasi mədəniyyət qarşılıqlı şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu 

sistеmə İtaliya,  Almaniya və Fransada rast gəlmək olar. Ha-

kimiyyətin siyasi hadisələrə praqmatik baxışı və siyasi radika-

lizmin olmaması onun əsas əlamətləridir. 

Hazırda dünyada müxtəlif siyasi sistemlər mövcuddur. 

Lakin ABŞ-ın dünyada söz sahibi kimi tanınmasında siyasi 

hakimiyyətin  rasional şəkildə təşkilinin böyük rola malik ol-

ması həmin ölkənin siyasi sisteminin xarakterik xüsusiyyət-

lərinin öyrənilməsini zəruri edir. Ərazi quruluşuna görə federa-

tiv dövlət olan ABŞ yerli muxtariyyatın olmasına, hakimiyyə-

tin səpələnməsinə və vətəndaşların siyasi elitanın fəaliyyətinə 

nəzarət etməsinə maraq göstərir. 

ABŞ-da icraedici hakimiyyətin başında yetkinlik yaşına 

çatmış, ümümxalq səsverməsi ilə dörd il müddətinə seçilən 

prezident durur. Ümumi seçkilərdə deyil, 532 nəfərdən ibarət 

olan Seçici Kollegiyasında daha çox səs toplayan  şəxs 

Prezident seçilir. 

Prezident Nazirlər Kabinetinin üzvlərini Senatın razılığı 

ilə seçir.Nazirlər Kabinetinin üzvləri adətən iş adamlarından, 

menecerlərdən və alimlərdən ibarət olur. 
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Qanunvericilik hakimiyyəti iki palatadan: 435 deputatın 

təmsil olunduğu Nümayəndələr Palatasından və 100 nəfərlik 

Senatdan ibarətdir.  

Böyük Britaniya isə konstitusiyalı monarxiya idarə üsu-

lunun və demokratik rejimin hökm sürdüyü  unitar dövlətdir. 

ABŞ-da prezident seçicilər kollegiyası vasitəsilə xalq tərəfin-

dən seçildiyi halda,  Böyük Britaniyada icraedici hakimiyyətin 

başçısı olan baş nazir parlament üzvləri arasından seçilir.  

Azərbaycan Respublikasının siyasi sisteminin struktur 

formalaşması 1995-ci il noyabrın 12-də yeni– 5 bölmə,12 fəsil 

və 156 maddədən ibarət olan Konstitusiyasının qəbul edilməsi 

ilə başa çatmışdır. Hər bir dövlətin xarakterini, siyasi sistemin 

əsas məziyyətlərini onun Əsas qanunu–Konstitusiyası müəyyən 

edir. Konstitusiya siyasi sistemin strukturunu əks etdirən sənəd 

olmaqla, hakimiyyətin necə bölüşdürülməsini, hakimiyyət 

orqanlarının quruluşunu, təşkili qaydasını və səlahiyyətlərini, 

ictimai quruluşun əsaslarını, vətəndaşla dövlət arasındakı 

münasibətlərin xarakterini müəyyənləşdirir. 

Konstitusiyanın 7-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan 

dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublikadır. 

Azərbaycan Respublikasında dövlətin demokratikliyini göstə-

rən başlıca meyar  hakimiyyətinin yeganə mənbəyinin xalq 

olmasıdır. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və 

öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının 

suveren hüququdur. 

Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi formasına görə 

Azərbaycan prezidentli respublikadır. Hakimiyyətin bölünməsi 

prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında müstəqil 
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şəkildə formalaşan və fəaliyyət göstərən üç hakimiyyət qolu 

mövcuddur: qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti. Bu 

hakimiyyət orqanlarından hər birinin fəaliyyəti Konstitusiya və 

qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. 

Azərbaycanda ictimai təşkilatların və siyasi partiyaların 

sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsinə ali qanun səviyyəsində 

təminat verilir. 

Öz fəaliyyətində hüququ rəhbər tutması, qanunun ali-

liyinə söykənməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını 

təmin etməsi isə dövlətimizin hüquqi xarakter daşımasının 

göstəricisidir. 

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiy-

yətini həyata keçirən orqan Milli Məclis, icra hakimiyyətini hə-

yata keçirən Prezident, Məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən 

orqan Azərbaycan Respublikasının məhkəmələridir. 

Ölkəmizin  Konstitusiya ilə müəyyən olunmuş  unitarlığı 

spesifikliyə malikdir ki, bu da onun tərkibində Naxçıvan  Mux-

tar Respublikasının dövlət hakimiyyəti statusuna malik olması-

dır. Yəni AR-in tərkibində Naxçıvan MR-in olması onu nəzəri 

baxımdan onu federativ dövlət hesab etməyə əsas verir. Nax-

çıvan MR özünün qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiy-

yəti orqanlarına, inzibati-sərhədlərə, Konstitusiyaya, qanun-

vericilik təşəbbüsü hüququna, müstəqil fərman vermək səlahiy-

yətinə sahib olan Ali Məclis sədrinə malikdir. Lakin bütün bu 

orqanlar AR Konstitusiyasının müddəalarını rəhbər tutaraq, öz 

səlahiyyətləri çərçivəsində hakimiyyəti həyata  keçirirlər. Nax-
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çıvan MR Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib his-

səsidir və Azərbaycan qanunları onun ərazisində hüquqi qüv-

vəyə malikdir. 

Azərbaycan Respublikasını dünyəvi dövlət kimi səciy-

yələndirən əsas cəhət  ölkə ərazisində dinin dövlətdən ayrı ol-

masıdır. Belə ki, Azərbaycanda dinin dövlət hakimiyyətinə qa-

rışması və dinxadimlərinin siyasətlə məşğul olması qanunla 

qəti şəkildə qadağan olunur. Azərbaycanda bütün dini etiqadlar 

qanun qarşısında bərabərdir. 

Azərbaycanın siyasi sistemində yerli özünüidarəetmə 

orqanı olan bələdiyyələr də mühüm yer tutur. Bu institut yeni 

yaranmasına baxmayaraq, böyük perspektivə malikdir. 

Bütün müasir siyasi sistemlər kimi Azərbaycanın siyasi 

sisteminə də çoxpartiyalılıq, plüralizm xasdır. Siyasi partiyalar 

qanunverici və yerli özünüidarəetmə orqanlarında təmsil olun-

maq vasitəsi ilə dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində 

iştirak etmək imkanına malikdirlər.  

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili 

məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azər-

baycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə-

lərdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşır.  

Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemi üçün ideo-

logiyaya münasibətdə sosialist ideologiyasının dağılması, libe-

ral demokratiya  dəyərlərinin təbliğ edilməsi xatrakterikdir. 

Konstitusiya görə AR Prezidentinin xalqın vahidliyini 

təcəssüm etdirməsi onu göstərir ki, ölkə başçısı öz fəaliyyəti 
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dövründə hansısa sosial,siyasi, milli qüvvələrin tələbat və 

mənafeyini deyil, mütün xalqın istək və maraqlarını müdafiə və 

ifadə edir. Ölkə başçısının əsas məqsədi cəmiyyətinə inkişafına 

və rifahına nail olmaqdır. 
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Mövzu 7 

Dövlət və mülki cəmiyyət 
Əsas ideya: Siyasi  sistemin  başlıca  təsisatı  olan dövlət  siya- 

                   sətin məzmununu müəyyənləşdirən həlledici  amil- 

                   lərdən biridir.Dövlət digər  sosial təsisatlardan fərq-  

                   li  olaraq,  siyasi sistemin  bütün   əlamətlərini    və                      

                   funksiyalarını özündə birləşdirir. 

Məqsədlər: “dövlət”,  “hüquqi dövlət”,  “vətəndaş cəmiyyəti”  

                    anlayışlarının mahiyyətini tələbələrin  dərk  etmə- 

                    sinə  nail olmaq; 

                    dövlət  və vətəndaş  cəmiyyəti   haqqında  mövcud  

                    olan  müxtəlif  nəzəriyyələrin  müqayisəli   şəkildə  

                    təhlil  edilməsi; 

                    dövlətin  müxtəlif əlamətlərə görə  təsnifatının  ve- 

                    rilməsi  və  onun  formalarından  hansının   müasir  

                    dövr  üçün  daha  mütərəqqi  olması  fikrinin  əsas- 

                    landırılması; 

         müstəqilliyin  əldə  edilməsindən  sonra   Azərbay- 

                    canın dövlət quruluşunda  hansı  transformasiyala-  

                    rın  baş  verməsini  təhlil etmək; 

                    dövlət  quruluşu   kimi  monarxiya  və  respublika 

                    arasındakı  prinsipial  fərqin   nədən ibarət  olması 

                    barədə  təsəvvür  yaratmaq; 

                    tələbələri  dövlət   idarəçilik işlərinə   hazırlamaqla  

                    onlarda vətəndaş  məsuliyyəti   hissinin   formalaş- 

                    dırılmasına əsaslar yaratmaq; 

                    tələbələrdə  respublika   quruluşunun   parlamentli,  

                    prezidentli  və  qarışıq   formalarının   bir-birindən 
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                    fərqləndirilməsi   bacarığının   formalaşmasına nail  

                    olmaq; 

                    hüquqi  dövlət  və  vətəndaş  cəmiyyəti  arasındakı  

                    qarşılıqlı  əlaqə və asılılığı təhlil etmək və s. 

   Əsas  

anlayışlar:  dövlət,  dövlət  suverenliyi, idarəçilk  forması,  və- 

                    təndaş  cəmiyyəti, hüquqi dövlət,  monarxiya,  res- 

                    publika, unitar, federasiya,  konfederasiya və s. 

 

 

 

I mərhələ-Motivasiya. 

                         Problemin qoyulması 

- “Dövlət” anlayışının mahiyyəti nədir və onun əsas əla-

mətləri hansılardır? 

- Dövlətin yaranmasına  dair  hansı nəzəriyyələr mövcud-

dur?       

Müəllim dövlətin mahiyyəti  və əlamətləri haqqında sual-

ların müzakirəsi əsnasında tələbələrə yeni məlumat verir. 

(dərsə aid “Nəzəri material”a bax) : 

 

 

Tədqiqat sualları 

- Dövlətin müxtəlif funksiyaları işərisində hansını daha 

əhəmiyyətli  hesab etmək olar? 

- Dövlət quruluşu forması nə deməkdir? İdarəçilik for-

ması kimi  monarxiya  ilə respublika arasındakı əsas fərq nədə-

dir? 
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- Unitar dövlətin üstün və mənfi cəhətləri hansılardır? 

- Prezidentli respublika  ilə parlamentli respublikanın 

əsas fərqi nədədir?  

- Azərbaycanda hazırda respublika quruluşunun hansı nö-

vü mövcuddur? 

- Dövlət idarəçiliyinin müxtəlif formalarında hakimiy-

yətlə xalq kütlələrinin qarşılıqlı əlaqəsi hansı şəkildə mövcud 

olur? 

- Vətəndaş cəmiyyətinin dövlətdən fərqi nədədir?  

- “Hüquqi  dövlət” anlayışının mahiyyəti nədir? Hüquqi 

dövlətin  mövcud olmadığı  şəraitdə  vətəndaş cəmiyyəti sər-

bəst fəaliyyət göstərə bilərmi? 

-Sizcə hakimiyyətin müxtəlif qollar arasında bölünməsi 

nə dərcədə doğrudur? 

 

 

II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

Kiçik qruplarda iş 

          Müəllim fərziyyələri yoxlamaq üçün tələbələri qruplara 

bölür və hər qrupa marker və iri vərəqələr  paylayır. 

 

 

III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

Qrupların təqdimatı 

           Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edərək, əldə etdiyi 

nəticə haqqında məlumat verir ki, bu da informasiya müba-
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diləsinə səbəb olur. Müəllim  sonuncu tədqiqat sualına tələbə-

lər tərəfindən veilən cavabın doğruluğunu yoxlamaq üçün fəal 

təlimin “rollar üzrə oyun” üsulundan istifadə edə bilər.  

 

 

 

 

Rollar üzrə oyun 

 Bu oyunu keçirməzdən əvvəl ona ciddi hazırlaşmaq la-

zımdır. Bunun üçün müəllim aşağıdakı tövsiyələri nəzərə al-

malıdır. 

 -rollar üzrə oyunun gedişi haqqında tələbələrə ilkin məlu-

mat verilməlidir. Bunun üçün “Problemin təsviri” mətnini uca-

dan oxumaq və ya tanışlıq üçün onu tələbələrə paylamaq la-

zımdır; 

 -çıxışların mətnlərinin hazırlanması zamanı tələbələr bey-

nəlxalq sənədlərdən çıxarışlardan, milli qanunvericilikdən, 

faktlar və statistik göstəricilərdən bəhrələnə bilərlər və s. 
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                                   Problemin təsviri 

Hindistan İngiltərənin müstəmləkəsi altında olduğu 

dövrdə ingilislər hindlilərə duzun yığılması və  qaynadılmasını 

qanunla qadağan etmişdilər.  Bir dəfə 10  nəfər hindli dəniz qı-

rağında  oturub, heç kimdən gizlənməyərək duz  qaynadırlar. 

Polis onları tutur. Sabahısı 100 nəfər orada duz qaynadır, polis 

onları da tutur. O birisi gün, artıq, 10000 nəfər həmin işi görür. 

Polislər qanunu pozanları tutmaqda çətinlik çəkirdilər. Axı bu 

qədər insanı necə həbsxanaya atmaq olar. Onlardan bəziləri 

belə hesab edirdilər ki, duz qaynadanları həbs etməkdən çəkin-

mək lazımdır, digərləri isə mövcuq qanunu əsas gətirərək bu-

nun əleyhinə çıxırdılar.  

Duz yığan hindlilər xalqın hüquqlarının müdafiəsinin 

mütəşəkkiliyini təmin etmək məqsədi ilə özlərinin ictimai 

birliyini də yaradırlar. Bu birlik, üzvlərinin öz iradəsini azad 

surətdə ifadə etməsini təmin etmək üçün hindlilərin kütləvi 

şəkildə yaşadığı ərazidə nümayiş keçirməyi qərara alır. 

Nümayişin təşkilatçıları belə hesab edirlər ki,bu aksiya 

ilə onlar  öz pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsinə nail ola-

caqlar. 

İngilislər bu tədbirin həyata keçirilməsinin əleyhinədirlər. 

Onların fikrincə, hindlilərin bu nümayişi təxribat xarakteri da-

şıyır. Çünki, bundan az əvvəl hindlilərlə polislər arasında toq-

quşma baş vermişdir. Bu aksiyanın keçirilməsinin mümkünlüyü 

haqqında son qərarı hökumət  verməlidir.  Hökumət isə tədqiqat 

üçün Hindistana təftişçi  göndərir. Təftişçi  tədqiqat üçün müşa-

virə çağırmaq və tərəfləri dinləmək qərarına gəlir. Bu müşa-

virədə tərəfləri  təmsil  edən nümayəndələr öz mövqelərini mü-

dafiə etməlidirlər. 



140 

 

Müəllim tələbələri üç qrupa bölür və onların arasında 

aşağıdakı rolları bölür: 

➢ hindlilərin nümayəndələrinin dəlilləri; 

➢ ingilislərin nümayəndələrinin dəlilləri; 

➢ təftişçi 

Hindlilərin nümayəndələrinin  dəlilləri: 

-hindlilər bu hərəkətləri  ilə siyasi sistemi, dövləti bütün-

lükdə inkar etmirlər, çünki dövlət hakimiyyəti və onun qəbul 

etdiyi qanunlar ölkə ərazisində yaşayan bütün insanlara aiddir. 

Sadəcə olaraq, hindlilər bu hərəkətləri ilə insan haqları, 

azlıqların hüquqları ilə bağlı ədalətsizliyin olduğunu bəyan 

etmək istəyirlər; 

- təxribat  xarakterli hərəkətlərin baş verə bilməsi eh-

timalı hindlilərin nümayiş keçirmək hüququnu ləğv etmir; 

-hindlilər qanunu konkret çıxarışları  üçün pozmayıblar. 

Pozublar  ki, belə bir qanunu tanımadıqlarını dörd yana bildir-

sinlər. 

İngilislərin dəlilləri: 

-dövlətin əsas əlamətlərindən biri əhalidən vergi və mü-

kəlləfiyyətlər toplamaqdır, çünki dövlət idarəetmə struktur-

larını toplamaq üçün əhalidən vəsaitlər toplmağa məcburdur. 

Hindlilər isə bu hərəkətləri ilə vergidən boyun qaçırıblar; 

-polislərin qanuna tabe olmayan hindlilərə qarşı güc 

tətbiq etməsi tamamilə təbii hal kimi qəbul edilməlidir, çünki, 

digər təsisatlardan fərqli olaraq, dövlət elə bir orqandır ki, onun 

güc strukturları qanunun nəzərdə tutduğu hallarda zora əl ata 

bilərlər; 
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-heç kim dövlət hakimiyyətinə tabe olmaması haqqında 

özbaşına qərar çıxara bilməz, çünki dövlət mənsubiyyəti ic-

timai zərurətdir. 

 

 

IV mərhələ 

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

Hər bir qrupun dəlillərini və faktlarını dinlədikdən sonra 

müəllim oyunun müzakirəsini keçirə bilər. 

Müzakirə üçün suallar: 

1.Hindlilərin rolunu oynayarkən hansı hissləri keçir-

diniz? 

2.Sizcə, Britaniya hökuməti müzakirələrin sonunda hansı 

amili əsas götürərək qanunu dəyişməyə məcbur olur. Bu dəyi-

şikliyin hüquqi dövlətlə nə kimi əlaqəsi var? 

3.İngilislərin rolunu oynayarkən hansı hissləri keçirdi-

niz? 

4.Əvvəllər hüquqi dövlət haqqında nə düşünürdünüz. Bu 

dərsdən sonra hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti  haqqındakı 

təsəvvürlərinizdə hansısa dəyişikliyin baş verdiyini hiss edir-

siniz, ya yox? 

5. Britaniya hökumətinin yerinə olsaydınız hansı qərarı 

qəbul edərdiniz? 

 

V Mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

 -Nümayiş təşkil etmək hüququ istənilən ölkənin ictimai-

siyasi həyatının mühüm şərti və demokratik cəmiyyətin funda-

mental prinsiplərindəndir. Lakin o, mütləq xarakter daşımır. 
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Hökumət ictimai təhlükəsizliyin və asayişin qorunması naminə 

nümayişlərin keçirilməsi yeri və vaxtı barədə məhdudiyyət 

qoya bilər.  

-Sözsüz ki, hindlilər tərəfindən  qanunun bu şəkildə po-

zulması cinayətdir. Ancaq belə “cinayətə” yol verənlər həbs-

xanalara düşəcəklərini gözlərinə alıb qanunu qəsdən, simvolik 

şəkildə pozurlar və onların bu mətinliyi, fədakarlığı  getdikcə 

hakimiyyəti öz addımlarını yumşaltmağa vadar edir. (bu zaman 

müəllim fəal təlimin “situativ praktikim” üsulundan istifadə 

edərək, hər hansı bir olmuş hadisəni tələbələrə söyləməklə 

mövzu ilə bağlı problemin obrazlı və ətraflı təhlilinə nail ola 

bilər. Bax: Situativ praktikum); 

-Britaniya hökuməti bu qədər insanı həbsxanaya salmaq 

qeyri-mümkün olduğu üçün qanunu dəyişməyə məcbur olur. 

Hindlilərin hamısı duz qaynadırdı, ingilislər onların bəzilərini 

həbsxanaya salıb, digərlərini buraxa bilməzdilər. Çünki hüquqi 

dövlətin prinsiplərinə görə  hamı qanun və məhkəmə qarşısında 

bərabərdir. Deməli, hüquqi dövlət prinsiplərinə zidd olduğun-

dan bu cür qanun işləyə bilməzdi. Böyük Britaniya isə müstəm-

ləkəçi olmasına baxmayaraq,  hüquqi dövlət idi. Hüquqi dövlət 

- elə bir dövlətdir ki, insan böyük ehtimalla dövlətin onun fəa-

liyyətinə necə cavab verəcəyini deyə bilər. Yəni, mənim et-

diyim hərəkətlərə hakimiyyətin cavabı məlumdur. Əgər mən A 

variantını etsəm, məmur B variantını edəcək. Artıq, C və D va-

riantlarına əl atmayacaq. Məhz bu - hüquqi dövlət deməkdir.   

Bəs görəsən qeyri-hüquqi dövlətdə bu cür hadisə baş ver-

sə idi, nə ilə nəticələnərdi? Birinci gün, on hindli duz qay-

nadanda polislər  gəlib hamını döyər, bəzilərini həbsxanaya 
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salar, digərlərini isə sərbəst buraxardılar. Çünki bu cür dövlət-

lərdə qanun deyil, hüquqi özbaşınalıq hökm sürür. İnsanların 

təfəkküründə isə  belə bir stereotip (haqlı olaraq) hakim  olur: 

“dövlət istəsə məni həbs edə bilər, istəməsə - yox”.  

 

 

Situativ praktikum 

Martin Lüter 1953-cü ildə  Alabamada Montqomeri kil-

səsinin pastoru olur.  İki ildən sonra baş vermiş bir hadisə onun 

Alabama ştatında irqi ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizəyə başla-

masına ilham verir.  

Belə ki, 1955-ci il dekabrın 1-də zənci qadın Roza Parks  

avtobusda ön oturacaqdan durub yerini ağ adama vermək is-

təmir. (ştatın qanunu isə buyurur ki, ictimai nəqliyyatda ağ 

adam gələndə zəncilər yerini ona verib arxada otumalıdırlar) 

Qanuna qarşı itaətsizlik etdiyi üçün Roza Parks elə həmin 

dəqiqə  həbsxanaya  salınır.  

Yəqin ki, əgər Martin Lüter Kinq olmasaydı bu hadisə 

elə də böyük diqqət çəkməyəcəkdi. Gənc  pastor zənciləri inan-

dırır ki, nəqliyyatda seqreqasyon (ayrı-seçkilik) qanununu 

aradan götürmək üçün ictimai nəqliyyatı boykot etmək lazım-

dır. Zəncilər əvvəlcə bir günlük boykot aksiyasına keçirlər və 

bu aksiya ilə həm də Roza Parksın tutulmasına qarşı çıxırlar. 

Daha sonra Kinqin təşəbbüskarlığı ilə 382 gün çəkən “Mont-

qomeri avtobus boykotu” deyilən hərəkat yaranır. Kinq boy-

kotu təşkil edən quruma sədr seçilir.  

Avtobusların boykotundan başlayan aksiyalardan təx-

minən bir il sonra Ali Məhkəmə Alabama ştatı kimi dairələr 
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haqqında qərar çıxarır ki, oturacaqların seqreqasyonu Kons-

titusiyaya ziddir.     

Bu, zənci vətəndaş hərəkatının çox böyük uğuru olur. 

Hərəkatın sonucunda nəqliyyatda, məktəblərdə seqreqasyon 

aradan götürülür. Hərçənd Cənub Ştatlarının ucqarlarına yeni-

lik gedib çatmır.   

1963-cü il Kinqin başçılıq etdiyi hərəkatın zirvə nöqtəsi 

oldu. Aktiv dinc, qeyri-zorakı etiraz hərəkatı dürlü formalar 

aldı. Oturaq etiraz, etiraz yürüşü həm qaralar, həm ağ liberallar 

tərəfindən bütün Amerikaya yayıldı. Bu hərəkata prezidentlər 

Kennedi və Lindon Conson da dayaq durdu. 

Kinq vətəndaş hüquqları üzrə çıxışında zorsuz müqa-

vimət  metodunu belə əsaslandırırdı: “Soruşa bilərsiniz ki, niyə 

birbaşa aksiyalara, məsələn, oturaq etirazlara, yürüşlərə keçmə-

liyik. Bəlkə danışıqlara getmək daha yaxşıdır! Danışıqlara 

çağırmaqda siz haqlısınız. Ancaq bizim bütün bu zorsuz aksi-

yalarımız məhz onun üçündür ki, elə bir böhran və ya gərginlik 

yaransın ki, axırda qoyduğumuz məsələyə diqqət artsın və on-

lar danışıqlara getməyə razı olsunlar. Biz acı təcrübələrdən yaxşı 

bilirik. Zülmkarlar azadlığı könüllü vermirlər. Əzilən azadlığını 

tələb etməlidir. Azadlıq uğrunda dirəniş göstərmək gərək!” 

Hadisələrin gedişi Martin Lüterin gözlədiyi kimi də oldu. 

Yürüşə iki yüz minəcən adam qoşuldu. Yürüşün mitinqində 

Kinq “Mənim arzum var” adlı parlaq çıxışını yapdı. Burada  o  

bildirdi ki, bir vaxtlar insanlar qardaş olacaqlar”.  

Montqomeridə başqa bir yürüşü təşkil edib yola düşəndə 

Kinqin 1500 nəfərlik qaralardan və ağlardan ibarət dəstəsinin 

qarşısına silahlı güc strukturları çıxdı. Belə olanda Kinqin 
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tərəfdarları Pettus körpüsündə diz çöküb dua etməyə başladılar. 

M.L. Kinqin başçılıq etdiyi hərəkatın nəticəsi olaraq Cənub 

Ştatlarında qanun səviyyəsində irqi ayrı-seçkiliyə son qoyuldu. 

Martin Lüter  isə 1964-cü ildə Sülh üzrə Nobel Mükafatı aldı.  

 

Nəzəri material 

Dövlət siyasi hakimiyyətin təşkili forması olmaq etibarilə 

müəyyən struktura və ali hakimiyyətə malik olan, xüsusi 

mexanizmlər vasitəsilə qanun əsasında cəmiyyətin idarə edil-

məsini həyata keçirən siyasi təsisatdır. 

Dövlət digər sosial təsisatlardan fərqli olaraq, siyasi 

sistemin bütün əlamətlərini və funksiyalarını özündə birləşdirir. 

Dövlətin mürəkkəbliyi və rəngarəngliyi onun mahiyyəti 

haqqında fıkirlərin çoxşaxəliliyini şərtləndirmişdir. “Dövlət” 

anlayışı siyasi ədəbiyyatda iki mənada işlədilir. Geniş mənada 

dövlət müəyyən ərazidə yaşayan, ali hakimiyyət orqanlarında 

təmsil olunan insanların birliyi kimi başa düşülür. Bu mənada 

dövlət ölkə və siyasi cəhətdən təşkil olunmuş xalq anlayışları 

ilə eyniyyət təşkil edir: məsələn, rus dövləti, alman dövləti və 

s. 

           XVII əsrə qədər dövlət bu mənada işlədilirdi. İnsanlar 

dövləti “politiya”, “imperiya”, “krallıq”, “knyazlıq”, “des-

potiya” ya s. anlayışlarla ifadə edirdilər. Dövlətin geniş şəkildə 

şərh edilməsinə qarşı çıxan ilk mütəfəkkir Nikolo Makiavelli 

olmuşdur. О, “Tit Livinin birinci ongünlüyü” əsərində dövlət 

və cəmiyyət anlayışlarını bir-birindən fərqləndirirdi. Lakin 

buna baxmayaraq italiyalı alim nəzərdən keçirilən problemin 

elmi əsaslarını işləyib hazırlaya bilmədi. Dövlət və cəmiyyət 
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anlayışları arasındakı fərqlər T.Hobbsun, C.Lokkun və J.J. 

Russonun dövlət nəzəriyyələrində öz elmi təsdiqini tapdı. 

Həmin nəzəriyyələrdə dövlət və cəmiyyət anlayışları nəinki 

məzmun cəhətdən, hətta tarixi baxımdan da bir-birindən 

fərqləndirilirdi. Yəni göstərilirdi ki, ilk əvvəl azad və təşkilat-

lanmamış səviyyədə olan fərdlər təsərrüfat xarakterli və digər 

qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində başlanğıcda cəmiyyət təşkil 

etmişlər, sonra isə özlərinin təhlükəsizliyini və təbii hüquq-

larını qorumaq məqsədi ilə xüsusi orqan – dövlət yaratmışlar. 

Müasir elmdə dövlət dar mənada müəyyən ərazidə ali 

hakimiyyəti həyata keçirən təşkilatların və orqanlarm vahid 

sistemi kimi başa düşülür. 

         İspan alimi Sanisteban özünün “Siyasət elminin əsasları” 

adlı əsərində yazır: “Dövlət əslində konkret məkan – zaman 

şəraitində sosial davranışı hüquqi tənzimləmənin müəyyən tipi-

dir”. Rus alimi V. Puqaçyov isə yazır: “Dövlət özünü ümumi 

maraqların ifadəçisi və ya təmsilçisi, leqitimlik və məcburetmə 

aparatı, cəmiyyətin özünüidarətmə mexanizmi və eyni-

zamanda dünya birliyinin subyekti kimi əks etdirir”. Turk alimi 

Əhməd Rasim Sokak isə dövləti müəyyən ərazidə ictimai 

prosesləri tənzimləyən siyasi təsisat kimi nəzərdən keçirirdi. 

Dövlətin mənşəyi, yəni nə vaxt və necə meydana gəlməsi 

haqqındakı fikirlər  birmənalı olmamışdır. Bütövlükdə həmin 

baxışları bir neçə qrup ətrafında cəmləşdirmək olar: 

1.Platon başda olmaqla bir qrup alim hesab edir ki, dövlət 

ictimai əmək bölgüsünün inkişafı gedişində idarəetmənin 

xüsusi peşə növü kimi ayrılması nəticəsində meydana gəl-

mişdir. 
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2. Marksizm dövlətin yaranmasını istehsal vasitələri üzə-

rində xüsusi mülkiyyətin, istismarın və antaqonist siniflərin 

yaranması ilə bağlayırdı. 

3.Demoqrafik faktorlar: insanın özünün təkrar istehsa-

lında baş verən dəyişikliklər: əhalinin sayının artması, xalqların 

köçəri formadan oturaq həyat tərzinə keçməsi, qəbilələr arasın-

da  nikah münasibətlərinin tənzimlənməsi və s. 

4.Teoloji təlimə görə, dövlət Allah iradəsinin yerdəki 

təzahürüdür. 

5.Patriarxal nəzəriyyəyə görə, dövlət hakimiyyəti ailə 

başçısının hakimiyyəti kimi nəzərdən keçirilir (Konfutsi). 

6.Daxili müqəddəm şərtlərin yetişdiyi bir vaxtda dövlətin 

yaranmasını sürətləndirən real hücum təhlükəsi (məsələn: 

şumerlərin hücüm təhlükəsi qarşısında Azərbaycanda Manna 

dövlətinin yaranması). 

7.Dövlət quruluşu olan cəmiyyətlərlə, dövlət ideyası ilə 

ünsiyyət saxlamaq, qonşu dövlətlərin təcrübəsi. (məsələn: Ya-

xın və Orta Şərq regionunda Osmanlı imperiyasınm təsiri)  

Sivilizasiyadan, ictimai-iqtisadi formasiyalardan və 

mövcud olduqları tarixi şəraitdən asılı olaraq, dövlətlər spesifık 

xüsusiyyətlərə malik olurlar. Bütövlükdə, dövlətin tarixi təka-

mülü bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur. 

I mərhələ. Dövlətin təşəkkülünün ilk mərhələsində 

ibtidai icma (hərbi) demokratiyasınm qalıqları saxlanılır, antik 

dünyada respublika və monarxiya, despotik rejimlər bir-birini 

əvəz edirdi. Antik dövrdə demokratik idarəetmə formaları da 

məhdud diapazona malik olması ilə seçilirdi. Məsələn, strateq 

olmazdan əvvəl Pekinin verdiyi “Təmiz vətəndaşlıq haqqında” 
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qanuna görə, seçki hüquqlarmdan yalnız Afına vətəndaşları – 

əslən ata-anası Afinalı olanlar istifadə edə bilərdilər. Onlar isə 

3 milyonluq Afına əhalisinin cəmi 30 minini təşkil edirdilər. 

Bütövlükdə, hələ tam şəkildə formalaşmayan qədim cəmiyyət-

lərdə əhali azadlara və qullara bölünürdü. Belə qeyri-mükəm-

məl cəmiyyətdə dövlətin iki başlıca funksiyası mövcud idi: bi-

rincisi, azad adamlarm ümumi işinin qaydaya salınması. İkin-

cisi, kölə halında olan insanların itaətdə saxlanılması. 

II mərhələ. Dövlətin təşəkkülünün ikinci mərhələsi orta 

əsrləri və yeni dövrün başlanğısını əhatə edir.  Bu mərhələnin 

səsiyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, feodal dağınıqlığının 

aradan qalxması və torpaqlarm birləşdirilməsi nətisəsində 

dövlət özünün əsas əlaməti olan əraziyə sahib olur.  İkinci mər-

hələdə vassalın monarxa şəxsi sədaqətindən ibarət olan 

münasibətləri idarəetmənin mütəşəkkil dövlət aparatı əvəzləyir. 

Bu mərhələdə dövlətin ərazidən sonra digər mühüm əlaməti 

olan hakimiyyətin siyasi təşkili prosesi təşəkkül tapır. Lakin bu 

hələ hakimiyyətin təşkilinin özünün keyfiyyəti haqqında heç nə 

demirdi. Çünki bu mərhələdə hələ hakimiyyətin aydın müşa-

hidə edilən bölgüsü və onun fəaliyyətinin tam və dəqiq hüquqi 

meyarları mövcud deyildi. 

III mərhələdə isə dövlətin hüquqla məhdudlaşdırılması 

ideyası irəli sürülür (Kant, Hegel), insan hüquqları uğrunda 

mübarizə və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı barədə ideyalar 

fəallaşır. Monteskye tərəfindən irəli sürülən hakimiyyət böl-

güsü ideyası XVIII əsrin sonunda yenicə yaranmış ABŞ-m 

dövlət idarəçiliyində öz real təsdiqini tapır. 1787-ci ildə ABŞ-
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da ilk konstitusiyanın qəbul edilməsi dövlətin III mərhəbdə 

konstitusiyalı dövlətkimi təşəkkül tapmasma səbəb olur. 

IV (müasir) mərhələnin əsas xüsusiyyətləri aşağıda-

kılardır: 

–Dövlətin başlısa əlaməti olaraq sadəcə əhali deyil, öz 

müqədərratını təyin etmək hüququna malik olan və bu hüququ 

reallaşdırmış millət çıxış edir. Dördüncü mərhələdə sosial 

problemlərin həllinə diqqətin artması dövlətin özünün tə-

biətində əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. Artıq, dövlətin 

fımksiyalarına һər bir vətəndaşın layiqli həyat səviyyəsini 

təmin etmək, sosial müdafiəsini təmin etmək və rifah halını 

yaxşılaşdırmaq əlavə olunur. Bütün bu funksiyaları özündə 

ehtiva edən dövlət sosial dövlət adlanır. Bu mərhələdə yeni 

dövlətlərin yaranması prosesi geniş hal alır. Məsələn, 1900-cü  

ildə dünyada 30, 1945-ci ildə 60, 1965-si ildə 100, 1990-cı ildə 

160, 1992-ci  ildə 175 dövlət var idisə, hazırda onların sayı 

200-ə yaxındır. 

V mərhələdə (gələcəkdə) dövlətin ekoloji tarazlığı təmin 

edəcək bir qüvvəyə çevriləcəyi nəzərdə tutulur. 

Dövlətin əsas əlamətləri bunlardır: 

-Məcburetmə. Heç kim dövlətdən kənar olması və dövlət 

hakimiyyətinə tabe olmaması haqqında özbaşına qərar qəbul 

edə bilməz, çünki dövlət mənsubiyyəti ictimai zərurətdir. 

-Zor tətbiq etmək hüququ. Dövlətin xüsusi güc struktur-

ları vardır  və qanunun nəzərdə tutduğu hallarda   onlara əl atır. 

-Suverenlik. Müəyyən ərazidə ali hakimiyyəti nəzərdə tu-

tur. Hamı üçün, hər bir təşkilat və təsisat üçün məcburi xarakter 

daşıyan hakimiyyət yalnız dövlətə mənsubdur. 



150 

 

-Ümumilik. Dövlət hakimiyyəti onun ərazisində yaşayan 

bütün adamlara aiddir. 

-Hüquq. Dövlət onun müəyyən etdiyi hüquq qaydaları və 

normaları çərçivəsində fəaliyyət göstərir. 

-Əhalidən vergi və mükəlləfiyyətlər toplamaq hüququ.  

-Dövlətin  sərhədlərini əhatə edən ərazi. Məhz  ərazi, döv-

lətin fıziki, maddi və məkan əsasıdır. Dövlətin qanunları və sə-

lahiyyəti müəyyən ərazi daxilində yaşayan insanlara şamil edi-

lir. Dövlət hər hansı qan qohumluğu və dini əlamətlərə görə de-

yil, ərazi birliyi əsasında qurulur. 

-Cəmiyyətin adından çıxış etmək. Dövlətdən başqa heç 

bir təşkilat daxili və xarici məsələlərdə cəmiyyətin adından çı-

xış edə bilməz. Beynəlxalq münasibətlərdə xalqın mənafeyinin 

əsas təmsilçisi məhz dövlətdir. 

Dövlətin iki başlıca funksiyası vardır: daxili və xarici 

funksiyalar. 

Dövlətin daxili funksiyasına bunlar aiddir: 

1. Mövcud siyasi quruluşu, cəmiyyətin sosial-siyasi st-

rukturunu qoruyub saxlamaq. Vətəndaşların və cəmiyyətin təh-

lükəsizliyinin, qanunçuluğun və hüququn təmin edilməsi. 

2. Təsərrüfat-təşkilatçılıq və ictimai-iqtisadi vəzifələr: iq-

tisadiyyatın tənzimlənməsi,müxtəlif  mülkiyyət  növlərinin mü-

dafiəsi və s. 

3.Mədəni–tərbiyəvi vəzifələr. Bura təhsilin, mədəniyyə-

tin, elmin inkişaf etdirilməsi daxildir. 

4.Fərdlərin və sоsiаl qruplаrın mənаfеyinin və  tələbа-

tının əlаqələndirilməsinin təmin еdilməsi. 
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5. Etnik qrupların münasibətlərinin tənzimlənməsi və 

milli birliyin təmin edilməsi. 

6. Demoqrafik və ekoloji funksiya. İnsanların mühafizə 

edilməsi və təbii ehtiyatlardan düzgün istifadənin təmin 

edilməsi və s. 

Xarici funksiyaya ölkənin müdafiəsi, beynəlxalq aləmdə 

onun mənafeyinin qorunması və suverenliyinin təmin olunması 

aiddir. 

Müаsir dövlət nəzəriyyəsinin ən аktuаl prоblеmlərindən 

biri dövlət fоrmаlаrının müəyyən еdilməsidir. Mövcud ədəbiy-

yаtdа аşаğıdаkı əsаs əlаmətlərə görə dövlətin təsnifаtı vеrilir:  

Ərаzi quruluşunа görə: unitаr, fеdеrаtiv və kоnfеdеrаtiv. 

İdаrə fоrmаlаrınа görə: mоnаrхiyа və rеspublikа. 

Siyаsi rеjimlərə görə: dеmоkrаtik, аvtоritаr və tоtаlitаr. 

Dövlətin ərаzi üzrə təşkili hаkimiyyətin mərkəzi və rе-

giоnаl оrqаnlаrının  nisbəti ilə səciyyələnir. Unitаr dövlətdə аli 

dövlət hаkimiyyəti оrqаnlаrının, idаrəеtmənin və hüququn 

vahid sistеmi mövcuddur. Unitаr dövlət хüsusi əlаhiddə dövlət 

təsisatının оlmаdığı, siyаsi cəhətdən yеkcins təşkilatdır.  

Fеdеrаsiyа isə еlə dövlətdir ki, öz tərkibində müəyyən 

müstəqilliyə mаlik оlаn inzibаti-ərаzi bölgüsü və qаnunve-

riciliyi  ilə səciyyələnən dövlət birliklərini birləşdirir. Məlum 

оlduğu kimi, unitаr dövlətdə suvеrеnliyin subyеktini аncаq 

хаlq təşkil еdir. Fеdеrаsiyаdа isə bərаbərhüquqlu vətəndаş-

lаrındаn ibаrət оlаn хаlqdаn əlаvə оlаrаq, dövlətin suvеren-

liyinin subyеktini, yəni hаkimiyyətin mənbəyini iri ərаzi bir-

likləri, məsələn rеspublikаlаr, ştаtlаr, kаntonlаr, əyаlətlər, muх-

tаr dövlət qurumlаrı təşkil еdir. Fеdеrаtiv dövlət üçün ikili 
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kоnstitusiyа, ikili vətəndаşlıq, ikili  məhkəmə, ikili qаnunvеri-

cilik və s. əlamətdardır. 

Fеdеrаlizmin mеyаrı hаkimiyyətin аli fеdеrаl оrqаnlаrı 

tərəfindən fеdеrаsiyаyа dахil оlаn bütün ərаzi üzərində nəzа-

rətdən ibаrətdir. Fеdеrаsiyаnın subyеkti fаktiki оlаrаq fərdi 

suvеrеnliyə mаlik dеyil və birtərəfli qаydаdа оnun  tərkibindən 

çıхmаq hüququnа mаlik dеyil. Fеdеrаsiyаnın subyеktləri müs-

təqil kоnstitusiyаyа  mаlik оlа bilər, lаkin bu fеdеrаsiyа kоnsti-

tusiyаsınа zidd оlmаmаlıdır. Nə fеdеrаl hökumət, nə də ştаtlаr 

kоnstitusiyаnı birtərəfli qаydаdа dəyişdirə bilməzlər. Bunun 

üçün  оnlаrın birgə rаzılığı tələb оlunur. Fеdеrаsiyаdа  sərhəd-

lər оnun subyеktlərinin rəyi nəzərə аlınmаqlа dəyişdirilə bilər. 

Müаsir tipli fеdеrаtiv dövlət ilk dəfə оlаrаq 1787-ci ildə АBŞ-

dа yаrаnmışdır. Fеdеrаsiyа tаriхən Brаziliyа, АBŞ və İsvеçrə 

kimi ölkələr üçün siyаsi dаğınıqlığın (pаrçаlаnmаnın) аrаdаn 

qаldırılmаsı fоrmаsı оlmuşdur. Həmin ölkələrdə ittifаq dövlətin 

yаrаnmаsı оnlаrın hеç birində milli münаsibətlərin tənzimlən-

məsinə yönəlməmişdir. Bunа görə də klаssik fеdеrаsiyаdа 

siyаsi ərаzi bölgüsü əhаlinin milli tərkibinə uyğun оlаrаq 

аpаrılmır. Bu ölkələrin siyаsi prаktikаsındа “milliyyət” 

vətəndаşlığı əhаtə еdən termin kimi  işlədilir. Məsələn, АBŞ-dа 

şəхsiyyəti təsdiq еdən sənədin “milliyyət” qrаfаsındа “ingilis” 

və ya “аmеrikаn” yаzılmır, “АBŞ-nın vətəndаşı” yаzılır. 

        Еyni sözləri ölkə əhаlisinin milli tərkibinə əsаslаnаrаq 

rеspublikаlаrın bаyağı suvеrеnliyi zəmnində qurulаn bəzi 

kеçmiş fеdеrаsiyаlаr  – SSRİ, Yuqоslаviyа və Çехоslаvаkiyа 

hаqqındа söyləmək mümkün dеyildir. Hər üç dövlət sоn 
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nəticədə süquta uğrаmış və ərаzisində bir sırа müstəqil 

dövlətlər yаrаdılmışdır. 

Unitar dövlət quruluşu, bir tərəfdən, əlverişli şəraitdə 

milli birlik hissinin yaranmasına kömək edir, çünki bir 

hakimiyyətin tabeliyində olan bütün vətəndaşlar sanki vahid bir 

tam təşkil edirlər. Unitar dövlətdə çox vaxt federativ dövlətlər 

üçün xarakterik olan mürəkkəb siyasi hüquqi mübahisələr, 

ixtilaflar baş vermir. Belə dövlət sistemində mərkəzləşdirilmiş 

hakimiyyət vahid qanunlar və qanunvericilik aktları yaradır, 

bütün ölkədə vahid inzibati siyasət yeridir. Dövlətin daxilində 

regional xüsusiyyətlər bir o qədər də əhəmiyyətli olmadığına 

görə vahid ardıcıl siyasət vətəndaşlar üçün böyük üstünlük 

kəsb edir. 

Digər tərəfdən, unitar dövlət də müəyyən çətinliklərdən 

və ziddiyyətlərdən xali deyildir. Böyük bir ölkədə ayrı-ayrı 

bölgələrin əhalisinə elə gələ bilər ki, uzaq mərkəzdə qəbul 

olunan qərarlar heç də onların tələbatına və mənafeyinə cavab 

vermir. 

Adətən unitar dövlətlər mədəniyyət, dil və milli ənənə-

lərlə əlaqədar problemlərin həllində kifayət qədər çevik və 

operativ  hərəkət edə bilmirlər. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, idarə üsuluna görə döv-

lətlər monarxiyaya və respublikaya ayrılır. Monarxiyada haki-

miyyətin mənbəyi monarx və onun sülaləsidir. Monarxiya ali 

hakimiyyətlərin təkbaşına həyata keçirildiyi dövlət quruluşu 

formasıdır. Monarx öz  hakimiyyətini birbaşa varisinə ötürür.  

Monarxiya özü də üç yerə ayrılır: mütləq, Konstitusiyalı 

(qarışıq) və monarxiya. 
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Mütləq monarxiya elə bir idarəçilik formasıdır ki, bu 

zaman ali dövlət hakimiyyəti bütünlüklə bir şəxsə-çara, əmirə,  

krala,imperatora məxsus olur. Onun əsas əlaməti monarxın 

səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran heç bir dövlət orqanının olma-

masıdır.(BƏƏ, Bəhreyn, Küveyt və s.) 

Konstitusiyalı idarəçilk formasında monarx icra hakimiy-

yətini formalaşdırır və ona rəhbərlik edir. Cəmiyyətin maraq-

larını isə seçilmiş parlament təmsil edir ki, bu da qanunverici 

hakimiyyəti  monarxın tabeliyindən çıxarır və dövlətdə qüv-

vələr balansı yaradır.(Monako,Lixtenşteyn və s.) 

Parlamentli monarxiyanı səciyyələndirən əsas cəhət 

monarx hakimiyyətinin kifayət qədər məhdudlaşdırılmasıdır. 

Parlament seçkilərində qalib gəlmiş partiya hökuməti formalaş-

dırır və ona rəhbərlik edir. (B.Britaniya, İsveç, Danimarka və 

s.) 

Monarxiyadan fərqli olaraq, dövlət idarəçiliyinin respub-

likada  formasında  hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Dövlətin ali 

hakimiyyət orqanları və vəzifəli şəxsləri vətəndaşlar tərəfindən 

seçilir. Respublikanın üç əsas növü mövcuddur: parlamentli, 

prezidentli və yarımprezidentli. 

Prezidentli respublikada prezident xalq, parlamentli res-

publikada isə parlament tərəfindən seçilir. Prezidentli respub-

likada baş nazir prezident, parlamentli respublikada isə par-

lament tərəfindən seçilir. Parlamentli respublikada hökumət 

prezident deyil, parlament qarşısında məsuliyyət daşıyır. Parla-

mentli respublikada icraedici hakimiyyətin başçısı prezident 

deyil, baş nazir hesab edilir. 
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Prezidentli respublika daha çox Asiya,Afrika,Latın Ame-

rikası ölkələri və postsovet məkanında yayılmışdır. 

Yarımprezidentli respublikada isə baş nazir həm pre-

zident, həm də parlament qarşısında məsuliyyət daşıyır. Burada 

dövlət başçısı icraedici hakimiyyəti baş nazirlə paylaşır. Ya-

rımprezidentli respublikanın parlamenti bir tərəfdən prezident 

tərəfindən formalaşdırılan hökumətə etimadsızlıq göstərə bilir, 

digər tərəfdən isə prezident parlmenti buraxa və növbədənkənar 

seçkilər təyin edə bilir. (Fransa, Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan 

və s.) 

Siyasi elmin ən aktual problembrindən biri də, vətəndaş 

cəmiyyəti və hüquqi dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi məsələsidir, 

çünki hüquqi dövlətin yaranması vətəndaş cəmiyyətinin inki-

şafı ilə şərtlənir. Vətəndaş cəmiyyətinin normal mövcudluğu-

nun və fəaliyyətinin təminatçısı isə hüquqi dövlətdir. 

Dövləti və vətəndaş cəmiyyətini, siyasi və mülki sferaları 

bir-birindən qəti şəkildə ayıran ilk mütəfəkkir Makiavelli ol-

muşdur.  

Vətəndaş cəmiyyətinin əsas əlamətləri bunlardır: 

-vətəndаş cəmiyyəti fərdlər, təzyiq qruplаrı, siyаsi pаr-

tiyаlаr və s. birliklər аrаsındаkı qеyri-dövlət, yəni iqtisаdi, sо-

siаl, təsərrüfаt, аilə, еtnik, milli, mənəvi, dini və hüquqi münа-

sibətlərin məcmusudur. 

-vətəndаş cəmiyyəti yuхаrıdаn təşkil еdilmir,  vətəndаş-

lаrın öz аrzulаrı ilə mеydаnа çıхır. Оnlаrın funksiyаsı şəхsiy-

yətin tələbаtının ödənilməsi və mənаfеyinin rеаllаşdırılmаsıdır. 

-iyеrаrхik (tаbеlik) münаsibətlərin mövcud оlduğu döv-

lətdən fərqli оlаrаq, vətəndаş cəmiyyətində  bərаbərhüquqlu 
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pаrtnyorlar аrаsındа üfuqi əlаqələr - rəqаbət münаsibətləri və 

həmrəylik mövcuddur. 

-vətəndаş cəmiyyəti üçün əхlаq nоrmаlаrı mövcud оl-

duğu hаldа, dövlət qаnunlаr əsаsındа fəаliyyət göstərir. 

-özündə  struktur ünsürü  kimi siyаsi təşkilаtlаrı əhаtə  

еdən dövlətdən fərqli оlаrаq, vətəndаş cəmiyyətinin özəyini 

insаnlаrın könülü fоrmаlаşаn birlikləri,  хеyriyyə cəmiyyətləri, 

həmkаrlаr ittifаqlаrı, siyаsi pаrtiyаlаr, klublаr, dini qurumlаr, 

mаrаq qruplаrı, təsərrüfаt şirkətləri  və s. təşkil еdir.  

Аrаlаrındаkı göstərilən fərqlərə bахmаyаrаq, vətəndаş 

cəmiyyətini və dövləti bir-birindən təcrid оlunmuş şəkildə tə-

səvvür еtmək mümkün dеyildir. Оnlаrın qаrşılıqlı əlаqəsini şərt-

ləndirən аmillər bunlаrdır: 

-vətəndаş cəmiyyəti və dövlət vаhid ictimаi оrqаnizmin 

bir-birini tаmаmlаyаn tərəfləridir. Vətəndаş cəmiyyəti bu və yа 

digər dərəcədə  siyаsət аləminə nüfuz еdir, sоnuncu isə öz növ-

bəsində sоsiаl həyаtdаn təcrid оlunmuş hаldа mövcud dеyil; 

-vətəndаş cəmiyyəti siyаsi rеjimin sаbitliyinin əsаsıdır;  

-dövlət vətəndаşlаrının bu təsisаtı yаrаtmаq bаrədə rаzı-

lığının rəsmi ifаdəsidir. Vətəndаş cəmiyyətinin tələbləri isə 

məhz dövlətin irаdəsi nəticəsində yеrinə yеtirilir. 

Hüquqi dövlət tеrminini ilk dəfə  аlmаn аlimi Rоbеrt Fоn 

Mоl (1799-1875) işlətmişdir. Оnun mаhiyyəti hаkimiyyət 

оrqаnlаrının hüquqa tаbе оlmаsı və оnlаrın üzərində qаnuni 

nəzаrətin оlmаsındа ifаdə оlunur. Bütövlükdə hüquqi dövlətin 

əsаs əlаmətlərini аşаğıdаkı kimi kоmplеksləşdirmək оlаr: 

-qаnunun аliliyi və  hüququn üstünlüyü; 
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-qаnunlаrа  riаyət оlunmаsı  üzərində təsirli nəzаrət mе-

хаnizminin mövcudluğu; 

-inkişаf еtmiş vətəndаş cəmiyyətinin mövcüd оlmаsı; 

-dövlətin səlаhiyyətlərinin şəхsiyyətin hüquq və аzаdlıq-

lаrı ilə məhdudlаşdırılmаsı; 

-хаlqın suvеrеnliyi, yəni hаkimiyyətinin  hüquqi cəhətdən 

tаnınmаsı; 

-dövlət və qаnun qаrşısındа vətəndаşlаrın hüquq bərаbər-

liyi; 

-hаkimiyyətin qаnunvеrici, icrаеdici və məhkəmə qоllа-

rınа аyrılmаsı və s. 
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Mövzu8 
Siyаsi rеjimlər və onların təsnifatı 

Əsas ideya: İdarəetmə    metodlarının    məcmusu  olan   siyasi   

                    rejim  dövlət   sistemində  əhəmiyyətli  rola malik- 

                    dir.  Siyasi rejim dövlət orqanlarının fərdə, ictimai-  

                    siyasi təsisatlara, etni birliklərə münasibətini, eləcə  

                    də fərdin hakimiyyətə münasibətini ifadə edir.                    

Məqsədlər: siyasi rejimlərin müxtəlif əlamətlərə  görə  təsnifa- 

                    tının  verilməsi və demokratiyanın totalitar  və av- 

                    toritar  rejimlərdən  üstünlüyünün əsaslandırılması; 

          müasir  dövrdə  demokratiyanın  inkişafına  mənfi      

          təsir  göstərən  amillərin  müəyyənləşdirilməsi; 

          tələbələrdə siyasi rejimləri bir-birindən  fərqləndir- 

          mək bacarığının formalaşmasına nail olmaq; 

          qеyri-dеmоkrаtik   rеjimlərdən  dеmоkrаtik   rеjim- 

          lərə  trаnsfоrmаsiyа  yollarının təhlil edilməsi: 

          demokratik  inkişafın Azərbaycan  modelinin özünə-             

          məxsus  xüsusiyyətlərinin izah edilməsi; 

          cəmiyyətdə  insan hüquqlarına hörmətin  zəruriliyini 

          sübut  etməklə  tələbələrdə  humanizm keyfiyyətləri 

          formalaşdırmaq; 

          tələbələrdə cəmiyyətin maraqları və demokratik   re- 

 

          jim  çərçivəsində  öz  hüquq  və  azadlıqlarını qoru-    

          maq  bacarığı  formalaşdırmaq və s. 

     Əsas  

anlayışlar: siyasi  rejim,  avtoritarizm,  plüralizm, diktatura və  

                   s. 
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Mühazirənin gedişi 

 Qabaqlayıcı ev tapşırığı qismində müəllim tələbələrə möv-

zu ilə bağlı müxtəlif sosioloji  sorğular keçirməyi təklif edə bilər. 

Sosioloji sorğunu keçirmək üçün əvvəlcədən tələbələrlə 

birgə  müvafiq suallar tərtib etmək olar. Bundan əlavə, respon- 

dentlərin kateqoriyaları - onların yaşı, cinsi, sosial  vəziyyəti və 

s. müəyyən edilməlidir. 

I mərhələ-Motivasiya. Problemin qoyulması 

Müəllim sual verir: 

Siyasi rejimləri müəyyənləşdirən başlıca kriteriyalar han-

sılardır? 

Müəllim tələbələrin cavablarını dinlədikdən sonra onları 

lövhədə yazır. Fərziyyələrin yoxlanılması üçün sorğu keçirilir. 

II mərhələ - Sosioloji sorğunun keçirilməsinin təhlili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III mərhələ 

Tələbələrin  cavabları 

 

 

Dövlət başçısının funksiyaları və 

səlahiyyətləri 

 Ölkənin maddi, iqtisadi və coğrafi 

vəziyyəti 

 Mülki cəmiyyətin  inkişaf səviyyəsi 

 
Nümayəndəli orqanların 

   formalaşması üsulları 

 

Mərkəzi və yerli hakimiyyət 

orqanları arasındakı  münasibətlər 

Vətəndaşların hüquq və 

azadlıqlarının səviyyəsi 

 

        % 
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Sorğunun nəticələrinin müzakirəsi 

üçün suallar: 

-Demokratiyanın sosial-iqtisadi şəraitlə bağlılığını şərt-

ləndirən amillər  hansılardır? 

-Demokratiyaya münasibətdə hansı nöqteyi-nəzərlər 

mövcuddur və siz bunlardan hansına daha böyük əhəmiyyət 

verirsiniz? 

-Demokratiyada sizi ən çox cəlb edən nədir? Demokra-

tiyanı avtoritarizm və totalitarizmdən fərqləndirən əsas me-

yarlar  nədir? 

-Müxalifətin fəaliyyət səviyyəsi siyasi rejimin təbiətinə 

nə dərəcədə təsir göstərir? 

-Sizin fikrincə, sizin cəmiyyət və dövlət qarşısında hansı 

vəzifələriniz var? 

-Siyasi plüralizm nədir, sizin fikrinizcə, müasir demok-

ratik rejimlərdə bu prinsip nə dərəcədə gözlənilir? 

-Hazırda Azərbaycanda hansı siyasi rejim mövcuddur? 

Sizcə, dəyişikliklərin dinamikası necədir? 

-“İnsan hüququ” ilə “vətəndaş hüququ”, “hüquq” ilə 

“azadlıq” anlayışları arasında nə kimi fərqlər mövcuddur? 

-“Ümumbəşəri dəyərlər” anlayını necə başa düşürsünüz? 

-Sizcə BMT insan hüquqlarını qorumayan ölkələrə hansı 

üzullarla təsi göstərə bilər? Bu sahədəki vəziyyəti qənaətbəxş 

hesab edirsinizmi? 

-Yaxın və Orta Şərqdə yaranan hazırki acınacaqlı duruma 

görə kimləri günahkar hesab edirsiniz 
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IV mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

–Nеft ehtiyatları ilə zəngin оlаn bəzi ölkələrdəki vəziyyəti 

nəzərə аlmаsаq, qеyd еdə bilərik ki, əksər hаllаrdа dеmоkrаtik 

rеjimlərin qurulmаsı iqtisаdi cəhətdən inkişаf еtmiş ölkələrdə 

mümkün оlur. Kаsıb ölkələrdə isə bu prоblеmlərin həll еdilməsi 

müşkül bir məsələyə çеvrilir. Məsələn: pоstsоvеt məkаnındа 

müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа Lаtviyа, Litvа və Еstоniyа kimi 

güclü iqtisаdi resurslara mаlik olan ölkələr  şəхsi аzаdlığın, dе-

mоkrаtiyаnın rеаllаşdırılmаsı  sаhəsində dаhа böyük uğurlаrа 

imza atdılar. Lakun Аfrikа ölkələrininin əksəriyyəti müstəmləkə 

аsılılığındаn xilas оlduqdаn sоnrа iqtisаdi inkişаfı təmin еdə 

bilmədikləri üçün dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğunа nаil оlа 

bilmədilər. 

Demokratiya və iqtisаdiyyаt аrаsındаkı bаğlılığı bir sırа 

аmillər şərtləndirir. Əvvəlа, iqtisаdi inkişаf insаnlаrın yaşayış 

səviyyəsinin yüksəlməsinə, elmdə və təhsildə dəyişikliklərin 

bаş vеrməsinə, urbаnizаsiyа prosesinin аrtmаsınа və bütün 

bunlаrın məntiqi dаvаmı оlаrаq  sоsiаl strukturdа оrtа təbəqənin 

çəkisinin artmasına səbəb оlur. Аzаdlığın sоsiаl bаzаsını isə 

əlbəttə ki, оrtа təbəqə təşkil еdir. Məhz оrtа təbəqə nümа-

yəndələri öz hüquqlarının müdаfiəsi üçün müхtəlif ictimаi-

siyаsi təşkilatlar yаrаtmаqdа mаrаqlı оlurlаr. İkincisi, sürətli 

iqtisаdi tərəqqi cəmiyyətdəki qütbləşmənin ortadan qаldırılmа-

sınа şərait yаrаdır ki, bu dа, son nəticədə gəlirlərin bölgüsündə 

dаhа çох bərаbərliyə nаil оlunmаğa imkan yaradır. Dеmоk-

rаtiyа cəbr yolu ilə və inzibаti üsullаrlа məcburən əldə еdilən 

iqtisаdi bərаbərliyi məqbul hesab etmədiyi kimi, gəlirlərin 



162 

 

bölüşdürülməsi və rifаh səviyyəsində ciddi fərqlərin оlmаsını dа 

qəbul etmir. Əksinə, iqtisаdi tərəqqi bu fərqləri ortadan qаldır-

mаqlа аzаdlığın və dеmоkrаtiyаnın tаmаmlаyıcı şərti kimi çıхış 

еdir. Üçüncüsü, iqtisаdi inkişаf sаhibkаrlıq fəаliyyətinin gеniş-

lənməsi ilə yanaşı gеdir ki, bu dа iqtisаdi həyatda dövlət 

tənzimlənməsinin zəifləməsinə səbəb оlur.  

Аzərbаycаnın dа müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа sоvеt döv-

ründən mirаs qаlаn, insаn tələbаtınа zidd оlаn kоllеktiv 

mülkiyyəti ləğv еtməsi, əvəzində dövlət, bələdiyyə və хüsusi 

mülkiyyət fоrmаlаrını bərqərаr еtməsi ölkəmizdədə dеmоk-

rаtikləşmə prоsеsinin inkişаfınа və iqtisadi tərəqqiyə müsbət 

təsir göstərdi. Dördüncüsu, iqtisadi tərəqqinin nəticəsi olan 

kommunikasiyanın inkişafı cəmiyyətdəki qapalılığının ləğvinə 

gətirib çıxarır ki, bu da son nəticədə demokratiyanın göstərici-

inə çevrilir.  

İkinci Dünya müharibəsindən sonra müstəqillik əldə edən 

Hindistan iqtisadi inkişafın nisbətən aşağı səviyyəsinə, əhalinin 

böyük əksəriyyətinin savadsızlığına baxmayaraq, demokratik 

ölkə hesab edilir. Məsələn, seçki zamanı bir çox Hindistanlı səs 

vermək istədikləri partiyanın rəmzinin altından xətt çəkirlər. Bu 

o demək deyil ki, əhali onların maraqlarını kimin daha yaxşı 

təmsil edəcəklərini dərk etmir.  Sadəcə olaraq yazmaq və 

oxumağı bacarmırlar. 

-Demokratiyaya münasibətdə   üç baxış mövcuddur: 

1) hakimiyyətin mənbəyi baxımından: demokratiya - xalq 

hakimiyyəti kimi; 

2) hakimiyyətin məqsədi baxımından: demokratiya – 

insanlar üçün və ya insanların naminə hakimiyyətdir; 

3)  hökumətin formalaşması baxımından. 
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Son yanaşma bu gün daha məşhurdur, çünki məhz 

seçkilərdə demokratiyanın iki mühüm xüsusiyyəti öz əksini 

tapır: birincisi, siyasətçilər daha çox səs almaq uğrunda 

mübarizə aparırlar; ikincisi, seçkilər zamanı xalq namizədi 

müdafiə etmək imkanı qazanır, yox əgər həmin namizəd xalqın 

mənafeyinə uyğun gəlmirsə, onu qəbul etməyə də bilir. 

Beləliklə də, xalq öz ölkəsinin siyasi kursuna təsir göstərmiş 

olur. 

–İnsanlar üçün mühüm olan şey ölkənin, kollektivin və s. 

həyatında iştirak etmək deyil, iştirak etmək hüququna sahib 

olmaqdır. Yəni demokratiyanın başlıca prinsipini şəxsiyyət 

azadlığı, insan ləyaqətinə hörmət təşkil edir. Demokratiya 

irqindən, cinsindən, dilindən, dinindən, ictimai mənsubiyyətin-

dən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların bərabərliyini nəzərdə 

tutur. Bərabərlik dedikdə həm imkanlar bərabərliyi, həm  nü-

mayəndəlik bərabərliyi, həm də qanun qarşısında bərabərlik 

başa düşülür.  

–Siyasi rejimlərin təsnifatı zamanı istifadə olunan əsas 

meyarlardan biri də müxalifətin fəaliyyət səviyyəsidir. Belə ki, 

demokratik idarə-üsuluna malik ölkələrdə müxalifət leqal 

fəaliyyət göstərərək, siyasi proseslərin aparıcı qüvvəsi  kimi 

çıxış etsə də, avtoritar rejimlərdə müxalifətin siyasi həyatda 

iştirakı ciddi şəkildə reqlamentləşdirilir. Ölkədə müxtəlif 

partiyalar və siyasi qüvvələr  olsa da, onlar dövlət hakimiyyə-

tinin ələ keçirilməsi uğrundakı mübarizədə fəal iştirak edə 

bilmirlər. 

–Plüralizm dedikdə siyasi sferada müxtəlif partiyaların 

və siyasi təsisatların, ideya-siyasi  istiqamətlərin, cərəyanların  
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və  s. mövcudluğu başa düşülür. Siyasi plüralizmin baçlıca 

prinsipləri bunlardır:  

–güc siyasətindən imtina;  

–xalqın mütləq suveren kimi qəbul edilməsi;  

siyasi konsensusa və kompromisə sadiqlik;  

–azlıqlara qarşı dözümlülük və vicdan azadlığı. 

–1991-ci ildə sovet totalitarizminin siyasi gerçəkliyindən 

çıxaraq öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycanda 

demokratik  təsisatların  formalaşması və inkişafı prosesi hazır-

da  uğurla davam etdirilir.  

–Özünün hüquqi mahiyyətinə və təminatına  görə hüquq  

və azadlıqlar eynilik  təşkil edirlər. Hər ikisi şəxsiyyətə müəyyən 

subyektiv imkanlar yaradır, cəmiyyətin  maddi və mənəvi nemət-

lərindən istifadə etməyə kömək edir. Lakin azadlıq  ümumi 

xarakter daşıyır və  hər kəsə aiddir. Hüquq isə konkret xarakter 

daşıyır. AR Konstitusiyasının 47-ci maddəsində  deyilir: “Hər 

kəsin fikir və söz azadlığı vardır”. AR Konstitusiyasının 56-cı 

maddəsində isə deyilir: “Azərbaycan Respublikası vətəndaş-

larının dövlət orqanlarına seçmık və seçilmək .. hüququ vardır”.  

Digər  tərəfdən şəxssiz ifadə kimi “hüquqlar tanınır”, “azad-

lıqlara təminat verilir” ifadələri  işlədilir. 

Əgər mənim nəyə isə hüququm var, bu o deməkdir ki, 

hakimiyyətin də vəzifələri var. Əgər mənim azadlığım varsa, 

deməli həyatımın elə bir sahəsi vardır ki, hakimiyyətdə olanlar 

ora qarışmamalıdırlar. Mənim hüququm - hakimiyyətin nə isə 

etmək vəzifəsidir, mənim azadlığım isə hakimiyyətin hansısa 

bir sahədə fəaliyyət göstərməsinə qadağadır. İnsan hüquqları 
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yalnız  hakimiyyət və fərd arasında baş verən münasibətlərdir. 

Bərabərhüquqlu partnyorlar arasındakı əlaqələr insan hüquqları 

kimi təsvir edilə bilməz.  

İnsan hüquqları insana vətəndaş cəmiyyətinin üzvü kimi 

aiddir. Bu hüquqlara  dövlətin vətəndaşlarından başqa,həm də 

xarici ölkə vətəndaşları, eləcə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

sahibdir.Vətəndaş hüquqları isə dövlətin  vətəndaşlarına aiddir. 
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Nəzəri material 

 Siyasi rejim dövlət hakimiyyəti ilə vətəndaş cəmiyyəti  

arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin səviyyəsini xarakterizə 

edir. Siyasi rejimlərin ən geniş yayılmış təsnifatı onun demok-

ratik, avtoritar və totalitar rejimlərə bölünməsidir. 

Totalitarizm  sözü hərfi mənada hər şeyi əhatə etmək 

deməkdir (lat. totalis - tam, bütöv). Bu anlayışı ilk dəfə 1923-

cü ildə Covanni  Amendola Mussolininin başçılıq etdiyi 

hərəkatı və siyasi rejimi səciyyələndirmək üçün işlətmişdir. 

1926-ci ildə isə bu termini Covanni Centile işlətmişdir. 

Siyasi ədəbiyyatda, adətən, Hitlerin Almaniyadakı, Sta-

linin SSR-dəki, Mussolininin İtaliyadakı rejimini totalitarizmə 

aid edirlər. Lakin müxtəlif müəlliflər Frankonun İspaniyadakı, 

Salazarın Portuqaliyadakı, Maonun Çindəki, Xomeyninin 

İrandakı, taliblərin Əfqanıstandakı, Kim Çen İrin Şimali 

Koreyadakı, Auqusto Pinoçetin Çilidəki, Səddam Hüseynin 

İraqdakı, Bəşər Əsədin Suriyadakı, S.Niyazovun Türkmənis-

tandakı, Xo Şi Minin Vyetnamdakı siyasi quruluşlarını da 

totalitar rejimlərə aid edirlər. 

Totalitarizmin əsas əlamətləri bunlardır: 

-vahid partiyanın mövcudluğu, partiya başçısının dövlət 

başçısı olması; 

-partiyanın inzibati üsullurla liderin ətrafında təşkil 

olunması;  

- vahid ideologiyanın mövcudluğu; 

-repressiyanın və terrorçu polis nəzarətinin daxili 

siyasətin əsas alətinə çevrilməsi; 

-güc strukturlarının ictimai asayişin qorunması ilə deyil, 

totalitar rejimin qayğısına qalmaqla  məşğul olması;   
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-media üzərində tam texnoloji nəzarət, fikir, söz və vic-

dan azadlığına yol verilməməsi; 

-müxalifətin fəaliyyətinə yol verilməməsi; 

-iqtisadiyyatın  dövlətin  tam  nəzarəti  altında  olması; 

-xüsusi mülkiyyətə yol verilməməsi;  

-sağlam rəqabət mühitinə imkan verilməməsi; 

-müəyyən sinfin, sosial qrupun, millətin üstünlüyünün 

mövcudluğu; 

-rəqabətin qarşısının alınması; 

-təsərrüfat həyatında  müxtəlifliyin olmaması və s.  

Totalitarizmin tarixi formaları bunlardır: kommuniz, fa-

şizm və milli sosializm. Totalitarizmin ilk forması kommunizm 

hesab olunur. 1918-ci ildə Rusiyada meydana gələn, istehsal 

vasitələri üzərində ictimai mülkiyyətə əsaslanan kommunizm 

fəhlə sinfinin digər siniflərdən üstünlüyünü bəyan edirdi.  

Totalitarizmin ikinci tarixi forması 1922-ci ildə İtaliyada 

qurulan faşist rejimidir. Onun başlıca xüsusiyyəti ondan iba-

rətdir ki, o, yeni total cəmiyyət qurmaq deyil, Roma im-

periyasını XX əsrdə yenidən dirçəltmək məqsədi güdürdü. 

1933-cü ildə Almaniyada meydana gələn milli sosializm 

almanların digər millətlərdən üstünlüyünü bəyan edirdi. Milli 

sosializm repressiyaya, irqçiliyə, şovinizmə, zorakılığa, şəxsiy-

yətə pərəstişə, dövlətin şəxsiyyət üzərində tam hökmranlığına, 

ictimai həyatın bütün sahələrinin militaristləşdirilməsinə haqq 

qazandırmağa çalışırdı.  

Bir qayda olaraq, avtoritarizm demokratiya ilə totalita-

rizm arasında keçid rolunu oynayır. Avtoritarizmin əsas əla-

mətləri bunlardır: 
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-avtokratizm (təkhakimiyyətlilik) və ya hakimiyyətin 

məhdud qrupa mənsub olması; 

-gücə arxalanmaq, zərurət  yaranarsa onun köməyilə əha-

lini itaətdə saxlamaq; 

-hakimiyyətin qeyri-məhdudluğu, yəni onun vətəndaş-

ların nəzarətindən kənarda qalması; 

-media nisbətən azad olsa da, dövlətin nəzarətindən kə-

narda deyildir; 

-vətəndaş davranışının  tipik   formasının  konformizm 

olması, yəni əhalidə siyasətə məxsusluq hissinin zəif olması; 

-ideologiyanın  müxtəlifliyi, lakin birinin hakim xarakter 

daşıması; 

-iqtisadiyyatın azad, siyasətin isə inhisarda olması. 

Avtoritarizmin formaları bunlardır: 

–Ənənəvi mütləq monarxiya (1974-cü ilədək Efiopiya, 

Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı və b.) 

–Oliqarxiya tipli ənənəvi avtoritar rejimlər (Qvatamela, 

Kuba 1959-cu ilədək, Nikaraqua 1979-cu ilədək) 

–Yeni oliqarxiyanın hegemon avtoritarizmi (Kamerun, 

Filippin və b.) 

–Hərbi rejimli avtoritarizm (2005-ci ilədək İraq,Misir, 

mali, Fici) 

–Sosialist orientasiyalı avtoritar rejimlər (Birma, Qvi-

neya, Mozambik, Venesuela və b.) 

–Teokratik tipli avtoritar rejimlər(İran, Bruney, Səudiyyə 

Ərəbistanı, Oman, Qətər və b.) 

 Demokratiyanın əsas əlamətləri  isə bunlardır: 

-xalqın suverenliyinin, hakimiyyətinin hüquqi cəhətdən 

tanınması; 
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-medianın senzuradan tam azad olması; 

-mühüm dövlət hakimiyyəti oqanlarının seçki əsasında 

formalaşması; 

-insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatı; 

-siyasi plüralizmin mövcudluğu, çoxpartiyalılıq; 

-müxalifətin leqal fəaliyyəti, siyasi proseslərin aparıcı 

ünsürü kimi çıxış etməsi; 

 -güc strukturlarının siyasətdən kənar olması; 

-rəqabətin cəmiyyətin tərəqqisinin başlıca amili hesab 

edilməsi; 

-təsərrüfat həyatında müxtəlifliyin olması; 

-ideologiyanın və dünyagörüşünün müxtəlifliyi; 

-mənəvi həyatın dövlətin və dini qurumların özbaşına-

lığından müdafiəsi 

-qərarların çoxluq tərəfindən qəbul edilməsi və s. 

Demokratiyanın məhək daşı sayılan xalq hakimiyyəti 

ideyası əhalinin hakimiyyətin həyata keçirilməsində iştirakının 

konkret formaları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu mənada  

müstəqim (birbaşa), plebissitçi və nümayəndəli demokratiya 

formaları fərqləndirilir. Birbaşa demokratiyada əhali qərarların 

qəbul edilməsində birbaşa iştirak edir. Plebissitçi (lat.-xalqın 

qəbul etdiyi qərar) demokratiyada əhali bu və ya digər mə-

sələyə, hazırlanmış qanun layihəsinə öz münasibətini bildirir. 

Nümayəndəli demokratiyanın başlıca cəhəti isə vətəndaşların 

qərarların qəbul edilməsində birbaşa deyil, hakimiyyət orqan-

larına seçilmiş nümayəndələri vasitəsi ilə iştirak etməsində 

ifadə olunur. 

Demokratiyanın əsas növləri isə aşağıdakılardır: 
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-oliqarxiyalı demokratiya ancaq iri sahibkarların dövlət 

idarəçiliyində iştirak etmək imkanını nəzərdə tutur. Vətən-

daşların seçki hüququ əmlak senzi ilə məhdudlaşdırılır; 

-eqalitar  demokratiyada bütün millətin maraqları azlıq-

ların və vətəndaşın maraqlarından üstün tutulur; 

-sosialist demokratiya sadə xalqın iradəsini əsas gö-

türərək, sinifli cəmiyyətin ləğvini  və  istehsal vasitələri üzə-

rində dövlət mülkiyyətinin bərqərar olmasını nəzərdə tutur. Bu 

cür  demokratiyanın digər cəhəti siyasi müxalifətin və fərdi 

maraqların olmamasıdır; 

-imitasiyalı demokratiyada vətəndaşların siyasi proses-

lərə təsiri zəif olur. Qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyəti 

icraedici hakimiyyətdən asılı olur; 

-liberal demokratiya isə aşağıdakı prinsiplərə söykənir: 

a) parlamentarizm-siyasi təsirin nümayəndəli formalarının 

üstünlüyü 

b)çoxluğun azlıq üzərində hakimiyyətinə məhdudiyyət 

qoyulması  

c) hakimiyyətin bölünməsi və tarazlaşdırılması mexaniz-

minin yaradılması 

d) dövlətin səlahiyyətlərinin  vətəndaşların təhlükəsizliyi-

nin təmin edilməsi ilə məhdudlaşdırılması  

e) şəxsiyyətin muxtariyyatına üstünlük verilməsi və s. 

Siyasi elmdə və praktikada demokratiyaya keçidin əsas 

yolları inqilablar, abdikasiya–hakimiyyətin könüllü olaraq  

demokratik  qüvvələrə verilməsi, yuxarıdan həyata keçirilən 

islahatlar, iqtidarla müxalifət arasında dialoq, Qərbin de-

mokratik təcrübəsindən istifadə və s. hesab olunur. Lakin keç-

miş avtoritar rejimin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasını demok-
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ratikləşmə prosesinin yalnız başlanğıcı hesab etmək olar. 

Ölkənin sosial-iqtisadi durumu, milli münasibətlərin xarakteri, 

milli münaqişələrin olub-olmaması, əhalinin siyasi mədəniyyət 

səviyyəsi, ölkənin dünya arenasındakı mövqeyi və s. demok-

ratikləşmə prosesinin gedişinə öz təsirini göstərir. 

Dеmоkrаtik cəmiyyət quruculuğunun bаşlıcа mеyаrı in-

san hüquqlarının təmin edilməsidir.  İnsаn hüquqlаrının sərhəd-

ləri gеniş оldugundаn аlimlər üçün оnun hüdudlаrını müəyyən 

еtmək о qədər də аsаn оlmаmışdır. Hələ indiyə qədər insаn hü-

quqlаrı аnlаyışınа vаhid yаnаşmаnın оlmаmаsı оnun mаhiyyəti 

ətrаfındа müхtəlif cür bахışlаrın mеydаnа gəlməsini şərtlən-

dirmişdir. “İnsan hüquqları” anlayışının mahiyyətini özündə 

ehtiva edən ən ümumi definisiyanı (tərifi-M.) bu cür ifadə 

etmək mümkündür: “İnsan hüquqları elə bir şeydir ki, hər bir 

insana, onun sadəcə, bəşər nəslindən olması səbəbindən xasdır. 

Yəni insan hüquqlarının mövcudluğu insanın varlığı faktı ilə 

birbaşa əlaqəlidir. 

Digər tərəfdən insan hüquqları insanın elə bir xarakterik 

cəhəti ilə bağlı olmalıdır ki, o, bəşər nəslinin bütün üzvlərinə 

aid olsun. Belə bir ümumiləşdirici cəhət isə insanın öz 

mahiyyətindən irəli gəlir. İrqi, cinsi, milli, dini və əqidə 

mənsubiyyətdən asılı olmayaraq insanın mahiyyəti–bütün bəşər 

nəslinə xas olan xüsusiyyətdir.  

Bildiyimiz kimi, hər bir canlı varlığın, eləcə də insanın 

müəyyən tələbatları var. Canlıların  əksəriyyətinın hava, su, 

istilik və qidaya ehtiyacı va. Onlar məhz sadaladığımız bu 

nemətlər sayəsində həyatda qalmağı bacarırlar. Lakin digər 

canlılardan fərqli olaraq insan idrak və mənəvi aləm kimi 

keyfiyyətlərə də malikdir. Məhz bu keyfiyyətlər onu digər 
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canlılardan  ayırır və onun anadangələmə insanlıq ləyaqətini 

müəyyən edir.  

Yalnız  yemək, özünü qoruma və nəsli davam etdirmə 

kimi ehtiyacların  ödənilməsi insan üçün yetərli deyildir. 

İnsanın öz  mahiyyətindən irəli gələn mənəvi qidaya–biliyə, ün-

siyyətə, tanınmağa və s. tələbatı vardır. 

O da nəzərə alınmalıdır ki, heç bir insan cəmiyyətdən  

təcrid olunmuş halda yaşamır, digər fərdlərlə birgə həyat 

yaşayır. Öz tələbat və mənafeyini həyata keçirmək və digər 

cəmiyyət  üzvlərinin maraqlarının təmin edilməsinə maneçilik 

törətməmək üçün  insanlaraın müəyyən təminat mexanizmlərinə 

ehtiyacı var. Məhz həmin zəruri ehtiyaclar insan hüquqlarının 

fundamental prinsiplərini təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabr ayının 12-

də qəbul edilmiş Konstitusiyası insan hüquqları və azadlıq-

larının əsas prinsiplərini ən yüksək səviyyədə təsbit  edir və 

onların müdafiə mexanizmini müəyyən edir. 

İnsan hüquq və azadlıqlarının Konstitusiya ilə təsbit olun-

muş  prinsiplərinə hüquq və azadlıqların universallığı, toxunul-

mazlığı, pozulmazlığı və ayrılmazlığı, insan hüquqları və 

azadlıqlarına dair beynəlxalq hüquq normalarının üstünlüyü, 

hüquq və azadlıqların təminatlı olması, hüquq və azadlıqların 

birbaşa qüvvəsi aiddir. 

Hüquq və azadlıqların universal xarakteri onların ya-

ranmasının mexanizmini və əsaslarını ifadə edir. Belə ki, Kons-

titusiyaya uyğun olaraq insan anadangəlmə, yəni doğulduğu 

vaxtdan etibarən Konstitusiya və qanunlarla elan olunmuş 

hüquq azadlıqlara malik olur, onların daşıyıcısına çevrilir.  
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Hüquq və azadlıqların toxunulmazlığı onlara hər cür qa-

nunsuz və özbaşına qəsdin yolverilməzliyini ifadsə edir. Yəni 

hər bir insan doğulduğu gündəcə böyük, təkrarolunmaz və 

qiymətli bir varlıqdır, onun öz muxtariyyatı və ləyaqəti var, 

insanını ləyaqətinə toxunaraq onun muxtariyyatına müdaxilə 

etməyə dövlətin ixtiyarı yoxdur; 

Hüquq və azadlıqların pozulmazlığı insan hüquqları və 

azadlıqlarının aliliyini, oların hər hansı normativ akt və ya 

vəzifəli şəxs tərəfindən ləğv olunmasının, yaxud özbaşına 

məhdudlaşdırılmasının yolverilməzliyini müəyyən edir.  

Ayrılmazlıq hüquq və azadldıqların insan iradəsindən asılı 

olmayraq mövcud olduğunu, ictimai varlıq kimi insanın 

təbiətindən irəli gəldiyini, onun zəruri atributu olduğunu ifadə 

edir. Bu hüquqlar eyni dərəcədə cəmiyyətin həm yaşlı nü-

mayəndəsinə, həm uşağa, həm hörmətli adama, həm də cina-

yətkara məxsusdur. Elə hüquqlar var ki, insan özü belə könüllü 

olaraq onlardan imtina edə bilməz. Əgər bir insan sənəd 

imzalayıb könüllü şəkildə azadlıqdan imtina edərsə və özünü 

qula çevirərsə, bu sənəd məhkəmədə həqiqi sənəd sayılmaz. 

Lakin insan qərar verib özünü mülkiyyətdən məhrum edə bilər. 

Hüquq və azadlıqların universallığı, toxunulmazlığı, 

pozulmazlığı və ayrılmazlığı bütövlükdə onu onu ifadə edir ki, 

dövlət heç vaxt insanı onun hüquqlarından və azadlıqlarından 

məhrum edə bilməz. Dövlət hakimiyyətinin bir çərçivəsi var! 

Dövlət yalnız o hakimiyyətə malikdir ki, həmin hakimiyyəti öz 

hüquqlarını qorumaq  məqsədi ilə insanlar özləri könüllü olaraq 

dövlətə verirlər.  

İnsan hüquq və azadlıqların universallığı, toxunulmazlığı, 

pozulmazlığı və ayrılmazlığı bir prinsip kimi Azərbaycan 
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Respublikası Konstitusiyanın 24-cü maddəsində təsbit olunur. 

Həmin maddədə müəyyən edilir ki, hər kəsin doğulduğu andan 

toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları 

vardır. 

İnsаn hüquqlаrının bаşlıcа fоrmаlаrı aşağıdakılardır: 

–mülki hüquqlar–fərdin toxunulmazlığını, onun şəxsi 

həyatının muxtariyyatını və ictimai həyatda fəal iştirakını 

nəzərdə tutur. (yaşamaq hüququ,azadlıq hüququ,bərabərlik 

hüququ,nikah bağlamaq və ailə qurmaq hüququ, söz,fikir və 

vicdan azadlığı və s. 

–siyasi hüquqlar–fərdin cəmiyyətin siyasi həyatında və 

dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək 

imkanını nəzərdə tutur. (seçki hüququ, cəmiyyətin və dövlətin 

siyasi həyatında iştirak etmək hüququ, birləşmək hüququ və s.) 

–iqtisadi hüquqlar–fərdin təsərrüfat fəaliyyətinin əsas 

faktorlarından sərbəst surətdə istifadə etmək imkanını nəzərdə 

tutur. (əmək hüququ, istirahət hüququ, həmkarlar ittifaqları 

yaratmaq hüququ, azad sahibkarlıq hüququ və s.) 

–sosial hüquqlar–fərdin qənaətbəxş yaşayış səviyyəsini 

və onun sosial müdafiəsini nəzərdə tutur. (sosial təminat hü-

ququ, sağlamlıq hüququ, mənzil hüququ və s.) 

–mədəni hüquqlar–fərdin mənəvi və intellektual inkişa-

fına təminat verir. (təhsil hüququ, cəmiyyətin mədəni həyatında 

iştirak etmək hüququ, əqli mülkiyyət hüququ, yaradıcılıq azad-

lığı və s.) 

İnsan hüquqları həyat və fəaliyyət sferalarına  görə də 

fərqlənirlər. Buradan da insan hüquqları nəsli meydana gəlir. 

İnsan hüquqlarının birinci nəsli özündə ənənəvi olaraq 

burjuaziya inqilablarının həyata keçirilməsi prosesində 
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formalaşmış liberal dəyərləri təsbit edirdi: yaşamaq hüququ, 

şəxsiyyət azadlığı, təhlükəsizlik hüququ, mülkiyyət hüququ və 

s.  

İnsan hüquqlarının ikinci nəslinə sosial, iqtisadi və 

mədəni hüquqlar daxildir. 

İkinci dünya müharibəsindən sonra  insan hüquqlarının 

üçüncü nəsli formalaşmağa başladı. Bu hüquqların xarakterik 

cəhəti ondan ibarətdir ki, onlar kollektiv hüquqlara aiddir və 

yalnız birlik ya assosiasiyalarda həyata keçirilə bilərlər. Bu 

hüquqlar həmrəyliyə əsaslandığı üçün “həmrəylik hüquqları” 

da adlanır. Belə hüquqlara  inkişaf hüququ, sülh, sağlam ətraf 

mühit, kommunikasiya hüququ aiddir.  

Zənnimizcə, bu üç kateqoriyadan olan hüquq və 

azadlıqları dördüncü qrup hüquq və azadlıqlarla tamamlamaq 

olardı. Bu, şəxsiyyətə verilən milli hüquqlardır. Milli hüquq 

dedikdə, milli-etnik qruplara  özlərinin özünəməxsusluğunu, 

identikliyini, özgürlüyünü, dilini, mədəniyyətini qorumaq məq-

sədi ilə verilən hüquqları nəzərdə  tuturuq. Milli-etnik  qrup-

ların  çıxış nöqtəsini, nüvəsini şəxsiyyət və ayrı-ayrı fərdlər 

təşkil edir. Yəni milli hüquq anlayışı milli-etnik qrup anlayışın-

dan doğur. Şəxsiyyətin milli hüquqları onlara verilən əlavə 

hüquqlardır. Hansı ki, bu hüquqlar həmin şəxsiyyətin etnik 

mənsubiyyətindən irəli gəlir. Milli hüquqlardan istifadə edən 

şəxs,həm də bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına 

verilən fərdi hüquqlardan istifadə edə bilər. 
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Mövzu 9 
Təzyiq qrupları və siyasi partiyalar 

Əsas ideya: Qərarların  qəbul  edilməsinə, siyasi   strategiyanın      

                   işlənib  hazırlanmasına  və  həyata keçirilməsinə az  

                   və  ya  çox  dərəcədə  təsir göstərə  bilən,   müxtəlif  

                   sosial  təbəqələrin  mənafelərini  üzə çıxaran və bə- 

                   yan edən, vətəndaşların  siyasi sosillaşmasına səbəb 

                   olan  müxtəlif  maraq  qrupları və  siyasi   partiya- 

                   lar  demokratik  cəmiyyətin  təməl   prinsiplərindən  

                   biridir. 

Məqsədlər: təzyiq  qrupları və siyasi partiyaların əlamətlərinin, 

                   eləcə  də  aralarındakı   oxşar   və  fərqli   cəhətlərin  

                   müəyyənləşdirilməsi; 

                   təzyiq  qruplarının  və   siyasi   partiyaların   cəmiy- 

                   yətdəki rolunun tələbələrə izah edilməsi; 

        siyasi  partiyaların  və  partiya  sistemlərinin   müx-             

                   təlif  əlamətlərə görə  təsnifatının verilməsi;   

                   müxtəlif  ölkələrdə   partiya   sistemi ilə  bağlı  olan 

                   müsbət təcrübənin öyrənilməsi;  

        Azərbaycan Respublikasında  çoxpartiyalı  sistemin  

                   formalaşmasının    özünəməxsus   xüsusiyyətlərinin  

                   təhlil edilməsi; 

                   demokratik və  çoxpartiyalı  sistemin   formalaşma- 

                   sına təsir göstərən amillərin təhlil edilməsi; 

       tələbələrdə   müxtəlif   orientasiyalı   ictimai   təşki-  

       latlar və  siyasi partiyalarla  əməkdaşlıq  etmək və ya   

       onların  işində  fəal  iştirak  etmək  bacarığı  forma-  

       laşdırmaq və s.;  

     Əsas  

anlayışlar:  siyasi partiya, ictimai təşkilat, koalisiya, müxalifət,  
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                  sağlar və sollar, təzyiq qrupu, bürokratiya, lobbizm  

                  və s. 

 

I Mərhələ-Motivasiya 

Problemin qoyulması 

Hakimiyyətin yol verdiyi nöqsanların qarşısını hansı 

yolla almaq mümkündür?  

Demokratik ölkələrdə qararların qəbul edilməsinə, siaysi 

strategiyanın işlənib hazırlanmasına və həyata təsir göstərə 

bilən müxtəlif qüvvələr fəaliyyət göstərir. Bunlar partiyalar, 

təzyiq qrupları, həmkarlar  ittifaqları, ictimai təşkilatlar və 

intellektual elitadır. Onlar KİV-dən və ictiami rəydən istifadə 

edir, demokratik yürüşlər təşkil edir, müxtəlif maarifləndirmə 

tədbirləri vasitəsilə öz sosial bazalarını genişləndirirlər.  

Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına təsir 

göstərilmısində ən mühüm vasitə siyasi partiyalar hesab olunur.  

Tarixi və siyasi ədəbiyyatda  “partiya” anlayışına dair 

müxtəlif fikirlər mövcuddur. “Partiya” anlayışının tərifini ilk 

dəfə 1861-ci ildə ingilis alimi E. Berk vermişdir: “Partiya 

ümumi prinsipləri rəhbər tutaraq  birgə  səylə milli  maraqları 

təmin etmək üçün birləşən insanlar qrupudur”.  

M. Veber isə hesab edirdi ki, partiya öz üzvlərinin 

könüllülük prinsipinə əsaslanan ictimai təşkilatdır. Onun 

başlıca məqsədi hakimiyyəti əldə etmək və partiyanın fəal 

üzvləri üçün müəyyən mənfəət qazanmağa şərait yaratmaqdır. 

İspan alimi Sanistebana görə, Partiya eyni siyasi əqidəyə 

malik,ideal yaxud maddi məqsədlərə çatmaq uğrunda birgə 

çalışan insanlardan ibarət sabit ierarxik  təşkilatdır. 

Marksizmə görə, siyasi partiyalar sinfi mübarizə təşkilatı-

dırlar. 
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Sizcə, yuxarıda verilən təriflərin hansı partiya anlayışına 

daha çox uyğun gəlir? 

Hansı amillər siyasi partiyaların meydana gəlməsində 

müəyyənedici rola malik olmuşdur? 

Tələbələr bu barədə öz mülahizələrini söylədikdən sonra 

müəllim tədqiqat suallarını qoyur: 

 

 

Tədqiqat sualları 

  Partiyanı təzyiq qruplarından və digər birliklərdən fərq-

ləndirən əsas cəhətlər hansılardır? 

  Nə üçün partiyalar cəmiyyətin siyasi həyatına əhəmiy-

yətli şəkildə təsir göstərə bilir? 

  Ona görə ki, nümayəndəli demokratiya şəraitində hər bir 

fərdin mənafeyi hakimiyyət orqanına seçilmiş adamlarla təmsil 

olunur. Tələbat və mənafeyin təmsil edilməsi vasitəsi  isə 

partiyalar hesab olunur. Partiyalar müxtəlif maraqları siyasi 

kurs şəklinə salır və mümkün olduqca onları dövlət 

səviyyəsində həyata keçirir; hakimiyyətin müxtəlif səviyyələri 

və qolları arasında əlaqə yaradır; ortaya çıxan problemlərin  

alternativ  həlli yollarını təklif edir və s. 

 Siz belə mövqe ilə razısınızmı? 

 

          II mərhələ 

         Tədqiqatın aparılması 

                                   Kiçik qruplarda iş 

          Müəllim fərziyyələri yoxlamaq üçün tələbələri qruplara 

bölür və hər qrupa marker və iri vərəqələr  paylayır. 
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III mərhələ 

            İnformasiya mübadiləsi 

            Qrupların təqdimatı 

Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edərək, əldə etdiyi 

nəticə haqqında məlumat verir ki, bu da informasiya müba-

diləsinə səbəb olur. 

 

                               IV mərhələ 

                İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

Təqdimat mərasimi başa çatdıqdan sonra müəllim au-

ditoriyada ümumi müzakirə keçirə bilər. 

Müzakirə üçün suallar: 

Siyasi partiyaların hansı əlamətlərə görə təsnifatını  ver-

mək  mümkündür?  

Hansı kriteriyalarına görə partiyalar “sağlara” və “sol-

lara” bölünür?  

 Sizcə, seçkilərdə məğlub olaraq  müxalifət statusu 

qazanan siyasi partiyaların əsas vəzifələri nədən ibarət olma-

lıdır? 

 Siyasi partiyaların  çoxcəhətli  funksiyaları içərisində 

hansını daha vacib hesab edirsiniz? 

 Partiyaların fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi nədən 

irəli gəlir? 

 Azərbaycan Respublikasında çoxpartiyalı sistemin for-

malaşmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri hansılardır? 

Müasir demokratik  ölkələrdə partiya sistemi ilə bağlı 

mövcud olan hansı müsbət təcrübənin ölkəmizdə tətbiq edil-

məsini istərdiniz?  
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                                 V Mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

➢ Öz maraqlarını mövcud rejim və hakimiyyət müna-

sibətləri çərçivəsində həyata keçirməyə çalışan təzyiq qrup-

larından fərqli olaraq, partiya öz üzvlərinin mənafeyini siyasi 

hakimiyyətdə iştirak vasitəsilə reallaşdırmağa çalışır. 

➢ Seçkilərdə məğlub olan partiyaların vəzifələri bun-

lardır: sistematik olaraq hökumətin siyasətini tənqid etmək, 

onun səhvlərini və çatışmazlıqlarını göstərmək; hakimiyyət 

orqanlarının fəaliyyətinin konstitusiyaya, siyasi normalara və 

əxlaqi dəyərlərə uyğunluğuna nəzarət etmək  və s. 

Müxalifət milli mənafeyə xidmət etməli və siyasi yollarla 

mübarizə aparmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzən mövcud 

siyasi quruluşu inqilabi yolla devirməyə  çalışan siyasi 

partiyalar da özlərini müxalifət hesab edirlər. Əslində o 

partiyalar müxalifət hesab oluna bilər ki, onlar milli 

təhlükəsizliyin və dövlət sisteminin əsaslarını təhlükə altına 

almırlar. 

➢ Siyasi partiyaların funksiyaları bunlardır:  

 –sosial təbəqələrin mənafelərinin üzə çıxarılması və 

bəyan edilməsi;  

 –sosial ədalətin və ümumi rifahın təmin edilməsi;  

 –siyasi sistemin komponentlərinin formalaşmasında işti-

rak etmək;  

 –hakimiyyətin əldə edilməsi və möhkəmləndirilməsi;  

 –ictimai rəyin formalaşmasında yaxından iştirak etmək;  

 –vətəndaşların siyasi sosiallaşması;  

 –cəmiyyətin siyasi inkişaf strategiyasının hazırlanması;  
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 –dövlətin daxili və xarici siyasət kursunun hazırlan-

masında və həyata keçirilməsində iştirak etmək və s. 

➢ Demokratik dövlətlərdə siyasi partiyaların statusu və 

fəaliyyətinin  xüsusi qanunlarla tənzimlənməsi aşağıdakı amil-

lərlə bağlıdır: 

-partiyaların fəaliyyət prinsiplərinin müəyyənləşdiril-

məsi; 

-partiyaların yaradılması şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

-partiyaların  dövlət orqanları ilə münasibətlərinin müəy-

yənləşdirilməsi; 

-partiyaların seçki prosesində iştirak sisteminin müəy-

yənləşdirilməsi; 

-partiyaların fəaliyyətinin maddi təminat prinsiplərinin 

müəyyənləşdirilməsi və s. 

➢ Dağlıq Qarabağ hadisələrinə qədər bütün SSRİ əra-

zisində olduğu kimi, Azərbaycan SSR-də də vahid kommunist 

partiyası hakim idi. 1988-ci il noyabrın 17-də başlanan milli 

azadlıq hərəkatı AKP-nin iflasının başlanğıcını qoydu. De-

mokratikləşmə zəmnində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi cəmiy-

yətin siyasi qütbləşməsində aparıcı rol oynayırdı. 

 Totalitar kommunist rejimindən azad olduqdan və müs-

təqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında müx-

təlif ictimai-siyasi hərəkatların və siyasi təşkilatların yaranması 

prosesi başlandı. Bu proses dərinləşdikcə ölkənin həyatında 

siyasi  partiyalar meydana çıxdı. 1992-ci ildə parlament “Siyasi 

partiyalar haqqında”  qanun qəbul ediləndə məlum oldu ki, 

ölkədə 60-dan artıq siyasi partiya mövcuddur və  onlardan 48-i 

Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib. 
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 Plüralist cəmiyyət və bazar münasibətli iqtisadiyyata qə-

dər respublikamızda siyasi partiyalar sosial təbəqələrin məna-

feləri üzərində deyil, ərazi bütövlüyümüzün qorunması məsə-

ləsində iqtidarla xalq kütləsinin ciddi fikir ayrılığı məsələsində 

formalaşmışdı. Bu məsələ Azərbaycanda demokratik qüv-

vələrin xeyrinə həll edildikdən sonra  isə siyasi qüvvələr ara-

sında mübarizə cəmiyyətin strateji xəttini düzgün qurmaq üzə-

rində getməyə başladı. 

 Müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizdə çoxpartiyalılığın 

formalaşmasında əsas maneə, bütün sosial təbəqələrin maraq-

larının qarşılıqlı surətdə təmin edilməsi mexanizminin işlək və-

ziyyətdə olmaması idi. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda yara-

nan ilk siyasi partiyalar cəmiyyət üçün prioritet məsələlərdə 

vahid mövqe nümayiş etdirmək qabiliyyətinə malik deyildilər. 

Demokratik ölkələrin təcrübəsi isə göstərir ki, məhz əsas məsə-

lələrdəki yekdillik cəmiyyəti sosail fəlakətlərdən qoruyaraq, 

siyasi sabitliyi təmin edir və ictimai tərəqqini sürətləndirir. 

 Hаzırdа Аzərbаycаndа bərqərаr оlmuş çохpаrtiyаlılıq 

milli dеmоkrаtik dövlət quruculuğunun vаcib qаrаntı оlmаqlа 

yаnаşı, bəşəri sivilizаsiyаyа dоğru irəliləyişimizin mühüm еlе-

mеntidir. Lаkin təəssüflər оlsun ki, Аzərbаycаndа mövcud оlаn 

pаrtiyаlаrın sаyı ilə оnlаrın fəаliyyətinin səmərəliliyi аrаsındа 

mütənаsiblik yохdur. Аzərbаycаndа 50-dən çох pаrtiyа qеydiy-

yаtdаn kеçdiyi hаldа, pаrlаmеntdə cəmisi bir nеçə pаrtiyа təmsil 

оlunur, çünki оnlаrın siyаsi prоsеslərə rеаl təsir göstərmək im-

kаnlаrı оlduqcа аşаğıdır. Bu pаrtiyаlаrın bir qismi yаlnız iqti-

dаrа qаrşı çıхmаq mövqеyi tutur, digər qismi isə хаlq аrаsındа 

yüksək rеytinqə, yəni zəruri sоsiаl bаzаyа mаlik dеyillər. Rеs-

publikа üçün tаlеyüklü prоblеmlərin həllində kоnstruktiv möv-
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qеlərin, iqtidаrlа yаrаdıcı diаlоqа gеtmək bаcаrığının оlmаmаsı, 

cəmiyyətdə süni ziddiyyətlərin аrtırılmаsınа, ifrаt rаdikаlizmə 

mеyl  göstərilməsi də Аzərbаycаn müхаlifətinin əsаs çаtışmа-

yаn cəhətləridir. 

Müаsir Аzərbаycаn gеrçəkliyi isə müхаlifətdən prаqmа-

tiklik tələb еdir, çünki ölkəmizdə dеmоkrаtik cəmiyyət qurucu-

luğunun uğurlа bаşа çаtmаsı, Dаğlıq Qаrаbаğ  prоblеminin həlli 

müхаlifətin tutаcаğı mövqеdən хеyli аsılıdır.  

 

 

Nəzəri material 

 
İnsanın sosiallaşması və kommunikasiyası məhz qrup-

lardakı münasibətlərə əsaslandığından siyasi hakimiyyətin əsas 

subyektlərindən biri hesab edilən təzyiq qruplarının öyrənil-

məsi siyasi elm üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Təzyiq qrupu  siyasi mənafelərlə birləşmiş, əsas məqsədi 

öz mənafelərinə uygun olaraq  hökumət qərarlarının qəbul edil-

məsinə təsir etmək olan fərdlər birliyidir.  

Təzyiq qruplarının əsas əlamətləri bunlardır: 

-cəmiyyət üzvlərinin etnik, siyasi, dini, sosial və s. 

maraqlarını  ifadə edir. 

-öz üzvlərinin maraqlarını mövcud quruluş çərçivəsində 

təmin etməyə çalışır. 

-mənafelər antaqonist (ziddiyyətli) deyil, aqonist (barı-

şan) mahiyyət daşıyır.   

Təzyiq qruplarının cəmiyyətdə yeri və rolu hər şeydən 

əvvəl onun funksiyalarında  öz əksini tapır. Müxtəlif qrupların 

maraqlarının təmin edilməsinə yönələn təzyiq qrupları öz fəa-
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liyyətləri  ilə hakimiyyətə təsir göstərə bilirlər. Təzyiq qrupları 

vətəndaşları  sosial fəaliyyətdən siyasi aktivliyə cəlb edir.     

Hökumətin siyasəti heç bir partiyanın üzvü olmayan bir 

çox vətəndaşları da maraqlandırır.  Demokratiya şəraitində həm 

fərdi qruplar, həm də maraqlara görə qruplar təşkil edərək 

siyasətə təsir göstərmək mümkündür.  

Təzyiq qruplarının fəaliyyəti peşəkar siyasətçilərin for-

malaşmasına da zəmin yaradır. Təzyiq qruplarının fəal üzvləri 

idarəetmənin müxtəlif pillələrində təmsil olunaraq siyasi elita 

təbəqəsini yeniləşdirirlər. 

Təzyiq qruplarının müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatını 

aparmaq olar. Məsələn: təşkilatlanma səviyyəsinə görə təzyiq 

qrupları anomik və təsisatlı olur. Anomik qruplar spontan, qısa 

müddətli qruplar olub, tərkibi qeyri-mütəşəkkil, nümayişlər və 

həyəcanlar zamanı öz narazılığıni ifadə edən fərdlərdən təşkil 

olunurlar. Belə qruplar əgər uzun müddət mövcud olurlarsa, 

onda artıq təsisatlı qrupa çevrilirlər. Təsisatlı qruplar isə təş-

kilati struktura və peşəkar kadr aparatına malik olurlar. 

Fəaliyyət xarakterinə görə isə təzyiq qrupları vahidməq-

sədli və çoxməqsədli olurlar. Vahidməqsədli təzyiq qrupları 

müəyyən qanunvericilik aktının parlamentdə qəbul olunmasına 

çalışırlar. Məqsədlərinə nail olduqdan sonra isə öz fəaliyyətlə-

rini dayandırırlar. 

Təzyiq qrupları içərisində özlərinin mütəşəkkillik də-

rəcəsinə, birliklərinə, mövcud olmalarının müddətinə və effek-

tliyinə görə lobbilər (ing.-koridor) xüsusilə  fərqlənirlər. Lоb-

bizm оbyеktə kənаrdаn, lаkin оnun dахili imkаnlаrındаn 

istifаdə еtməklə məqsədyönlü təsiri nəzərdə tutur. Lоbbizm bir-

bаşа siyаsətə qаrışmаdаn müхtəlif siyаsi təsisаtlаrа təsir еtmək 

imkаnı vеrir. Yəni müəyyən bir hаkimiyyət оrqаnınа təsir 
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еtmək istəyən hər hаnsı mənаfе qrupu həmin qrumun dахilində 

müəyyən şəхsləri öz tərəfinə çəkir ki, оnlаr dа о mənаfе qrupu-

nun irаdəsinə uyğun оlаrаq fəаliyyət göstərirlər. Hаzırdа lоbbiz-

min ən gеniş yаyılmış fоrmаsı sеçki kоmpаniyаsı zаmаnı nаmi-

zədlərdən birinin, yахud müvаfiq pаrtiyаnın хеyrinə pul хərc-

ləməkdir, çünki bu, pаrlаmеnt üzvlərinin bu və yа digər lа-

yihəyə səsvеrməsinə nаil оlmаq üçün səmərəli üsullаrdаn biri 

hеsаb оlunur. 

Lоbbizm müхtəlif mənаfеləri təmsil еdə bilər. Məsələn: 

АBŞ pаrlаmеntində еrməni və yəhudi lоbbiçiliyi kifаyət qədər 

güclüdür. Qоndаrmа еrməni sоyqırımının еrməni lоbbiçiliyinin 

kifаyət qədər güclü оlduğu Kаnаdа və Frаnsаdа həmin ölkələrin 

qаnunvеrici оrqаnlаrı tərəfindən rəsmi surətdə tаnınmаsı döv-

lətin siyаsi həyаtındа iştirаk hüququnun bu fоrmаsının nə də-

rəcədə böyük rоl оynаdığını bir dаhа təsdiq еdir. 

Demokratik cəmiyyətdə ictimai rəyin formalaşmasında 

QHT-lər də mühüm rol oynayır. Dövlət, bazar və ailə ilə ya-

naşı, sosial strukturun dörd əsas elementindən biri olan vətən-

daş cəmiyyətində QHT-lər xüsusilə böyük əhəmiyyətə malik 

olur. QHT-lər mahiyyət etibarilə öz-özünü idarə edən könüllü 

təşkilatlardır və buna görə də, dövlət hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən idarə oluna bilməzlər. 

Dünya praktikasında QHT-lər ictimai birlik və fond 

formasında fəaliyyət göstərirlər. İctimai birlik –təsis sə-

nədlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar 

əsasında birləşmiş bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin 

təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, özünüidarəedən, öz fəaliy-

yətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan 
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və əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-

hökumət təşkilatdır. Fond - üzvləri olmayan, bir və ya bir neçə 

fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən əmlak haqqı əsa-

sında təsis edilən və sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər 

ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan qeyri-hökumət təşkilatdır. 

QHT-lərlə bağlı əsas prinsiplər bunlardır: könüllü təsis 

olunma; öz fikrini ifadə etmək azadlığı, məhkəmə müdafiəsi və 

s. 

Müasir dövrdə demokratiyanın inkişafı və nümayəndəli 

hakimiyyət  orqanlarının möhkəmlənməsi siyasi partiyaların 

cəmiyyətdəki  rolunun  artmasını şərtləndirir. “Partiya” termini, 

“pars” - hissə və ya “partire”-bölmək olan latın sözlərindən 

meydana gəlmişdir. “Seçkiləri qeydə almağın liberal yoldaşlığı” 

adlanan ilk siyasi partiya da məhz  1861-ci ildə İngiltərədə 

meydana gəlmişdir. 

Siyasi partiyaların müəyyən edilməsinin əsas kriteriyaları 

bunlardır: 

- siyasi həyatda  uzunmüddətli iştirakının nəzərdə tutul-

ması: bu xüsusiyyət  partiyanı müxtəlif  fraksiyalardan və kli-

yentel qruplardan fərqləndirir; 

- genişmiqyaslılığı, yəni mərkəzlə sıx əlaqə saxlayan yer-

li təşkilatlara malik olması: bu, partiyanı ancaq milli səviyyədə 

fəaliyyət göstərən parlament qruplarından fərqləndirir;  

- hakimiyyətin həyata keçirilməsinə cəhd göstərilməsi 

partiyanı  yalnız mövcud hakimiyyət çərçivəsində dəyişikliklər 

etməyə çalışan digər ictimai-siyasi təşkilatlardan fərqləndirir;  

- seçki və digər üsullarla xalq tərəfindən dəstək axtarış-

ları: bu xüsusiyyət  partiyanı,  adətən, seçkilərdə və parlament 
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həyatında iştirak etməyən, yalnız ictimai fikrə və hökumətə 

təsir etməyə çalışan təzyiq qruplarından fərqləndirir; 

- cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak etməyə imkan verən 

müəyyən statusun olması və s. 

Partiyaların ilk təsnifatı XVIII əsrin ortalarında  ingilis 

filosofu D.Yum tərəfindən verilsə də, onun dərəcələndirməsi 

hazırkı dövrdə öz aktuallığını itirmişdir, çünki həmin za-

mandan keçən dövr ərzində həm siyasi sistemdə, həm də siyasi 

partiyaların özünün statusunda əhəmiyyətli dəyişikliklər 

olmuşdur.  

Hazırda siyasi partiyaların təsnifatı  aşağıdakı  meyarlara 

əsasən aparılır: 

-hakimiyyətə münasibətdə: iqtidar və müxalifət; 

-sosial dəyişikliklərə münasibətdə: inqilabi, radikal, mü-

tərəqqi, islahatçı, mötədil; 

-reallığa münasibətdə: doktrinalı, praqmatik və harizma-

tik; 

-orientasiyasına görə: sağ (mühafizəkar və liberal siyasl 

dəyərlərin, yəni xüsusi mülkiyyətin və şəxsi muxtariyyatın üs-

tünlüyü), mərkəzçi və sol (kommunist və sosialist dəyərlərin, 

yəni  istehsal vasitələri üzərində  ümumi mülkiyyətin əsas gö-

türülməsi); 

-ideoloji yönümünə görə: kommunist, sosial-demokrat, 

liberal-demokrat, mühafizəkar, etatist (dövlətçi), milliyyətçi, 

faşist, dini fundamentalist və s.; 

-siyasi davranışının xarakterinə görə: mülayimlər və 

radikallar; 

-partiyadaxili  həyatın təşkilinin stilinə görə: rəhbərə bağ-

lı və demokratik; 

-üzvlüyə görə: kadr və kütləvi; 
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-siyasi sistemə münasibətinə görə: sistemli (mövcud 

siyasi sistemi qəbul edən) və antisistemli (onu rədd edən). 

Partiyaların  çox sayda mövcud olan funksiyaları arasın-

da ən mühümü aşağıdakılardır: 

-sosial funksiyalar: cəmiyyətin və dövlətin müxtəlif qrup-

larının maraqlarının inteqrasiyası;  

-ideoloji funksiyalar: müvafiq  ideologiyanın, proqram və 

nizamnamənin hazırlanması və eyni zamanda, partiya təbliğa-

tının həyata keçirilməsi;  

-siyasi funksiyalar: partiya digər təşkilatlardan fərqli ola-

raq, öz üzvlərinin mənafeyini hakimiyyətdə iştirak vasitəsi ilə 

reallaşdırmağa çalışır;  

-idarəetmə funksiyaları: seçkilərdə qələbədən sonra par-

tiya mərkəzi hökuməti və ya yerli hakimiyyəti formalaşdırmaq 

imkanı və hüququ qazanır.  

Siyasi sistemdə fəaliyyət göstərən partiyalar müəyyən 

sistem meydana gətirirlər.  Partiya sistemləri  dedikdə, parti-

yaların bir-biri ilə və dövlətlə davamlı əlaqə və münasibətləri 

sistemi nəzərdə tutulur. Partiya sistemlərinin xüsusiyyəti bir 

çox faktorlarla – cəmiyyətin siyasi yetkinlik səviyyəsi, dini və 

milli tərkibi, sosial-sinfi qüvvələrin mövqeyi, mövcud seçki 

sistemi və s. ilə müəyyən olunur. Hakimiyyət üğründa müba-

rizə aparan və ya onun həyata keçirilməsi prosesinə təsir 

göstərən partiyaların sayından asılı olaraq  partiya  sistem-

lərinin  aşağıdakı növləri fərqləndirilir:  

- birpartiyalı (hakimiyyət faktik olaraq bir partiya tərə-

findən mənimsənilir); 

- ikipartiyalı (hakimiyyətdə vaxtaşırı iki aparıcı partiya 

təmsil olunur); 
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- çoxpartiyalı (müxtəlif partiyaların bir-birini əvəz edərək 

hakimyyətdə ya tək, ya da koalisiyada təmsil olunması). 

İkipartiyalı sistem hər hansı  ölkədə yalnız iki partiyanın 

mövcud olması anlamına gəlmir. Sadəcə olaraq, seçkilərdə iki 

başlıca parlament partiyası bir-biri ilə mübarizə aparırlar. ABŞ, 

Böyük Britaniya buna bariz nümunədir. Bu ölkələrdə par-

tiyalardan biri seçkilərdə səs çoxluğu qazanır.  

Keyfiyyətinə görə isə partiya sistemlərinin  totalitar, 

demokratik, avtoritar, və sosialist formaları bir-birindən 

fərqləndirilir. 

Demokratik partiya sisteminin əsas əlamətləri bunlardır: 

–hakimiyyət uğrunda açıq mübarizə aparılır;  

–hakimiyyətin mənbəyi demokratik yolla keçirilən 

seçkiləridir;  

–leqal müxalifət mövcuddur və s. 

        Totalitar partiya sistemində isə yalnız bir partiya leqal fəa-

liyyət göstərir, partiya aparatı dövlət idarəçiliyi ilə sıx bağlı 

olur, yəni müxtəlif səviyyəli partiya rəhbərləri dövlət funk-

siyalarını yerinə yetirir. 

Avtoritar pariya sistemində isə həm doktrinada, həm də 

siyasi praktikada partiya deyil, dövlət əsas götürülür. Burada 

partiya elitası siyasi hakimiyyət elitası deyildir. Bu partiya 

sistemində müxalifət partiyaları mövcud olsa da, onların  fəa-

liyyəti reqlamentləşdirilir. 

Sosialist partiya sisteminin səciyyəvi cəhəti isə ondan 

ibarətdir ki, burada mövcud olan partiyalar kommunist par-

tiyasının siyasi sistemdəki üstün rolunu qəbul edir və sosializm 

qurmağı qarşıya ali məqsəd qoyurlar. 

Azərbaycanda ilk siyasi partiyalar hələ XX əsrin əv-

vəllərində yaradılmışdır. (“Hümmət”, “Difai”, “İttihad”, “Mu-
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sasavat”, “Əhrar” və s. ) Lakin 1920-ci ildə Azərbaycan bolşe-

viklər  tərəfindən  işğal olunduqdan sonra Azərbaycanda bir-

partiyalılıq (Azərbaycan Kommunist Partiyası) sistemi bərqərar 

olmuşdur. 

1988-ci ilin 17 noyabrında Azərbaycanda başlanan milli 

azadlıq hərəkatı AKP-nin iflasının başlanğıcını qoydu. Artıq, 

totalitar  rejim üçün xarakterik olmayan yeni bir siyasi təş-

kilatın meydana gəlməsi reallığa çevrilirdi. 

Azərbaycanda partiyalaşma prosesini şərti olaraq altı 

dövrə bölmək olar: 

- I mərhələ (1989-cu ilin əvvəli-1990-cı  ilin  yanvarı) mo-

nopolist AKP ilə mübarizə aparan AXC-nin yaranması və 

fəaliyyəti; 

- II mərhələ (1990 -cı ilin yanvarı-1991-ci  ilin sentyabrı) 

AXC  fəalları  tərəfindən  yeni   partiyaların   yaranması (Ana 

Vətən Partiyası, Demokrat Partiyası və s.); 

-III mərhələ (1991-ci  ilin  oktyabrı -1993-cü ilin  iyunu) 

AXC-də bölünmə meylinin güclənməsi və yeni siyasi par-

tiyaların  meydana  gəlməsi (Müsavat, AMİP  və s.). YAP-ın 

yaranması və ən nüfuzlu partiyaya çevrilməsi; 

-IV mərhələ  (1993-cü ilin iyunu-1995-ci ilin  noyabrı) 

H. Əliyevin rəhbərliyi ilə demokratik prinsiplərin təsbit edilmə-

sinin partiyalaşma  prosesini sürətləndirməsi  və müxtəlif möv-

qeləri əks etdirən siyasi patiyaların meydana gəlməsi (DİP, 

MDP, Azərbaycan Naminə Alyans və s.); 

-V  mərhələ (1995-ci ilin noyabrı-2003-cü  ilin oktyabrı) 

-sosial bazanın zəifliyi ucbatından  müxalifətin bloklaşması 

prosesinin sürətlənməsi); 

VI mərhələ (2003-cü ilin oktyabrından indiyədək) – seç-

kilərdəki ardıcıl məglubiyyətlərdən sonra ənənəvi müxalifət 
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partiyalarının (AXCP, Müsavat və b.) nüfuzdan düşməsi, yeni 

siyasi   partiyaların   ana   müxalifət  statusu qazanmaq cəhdləri 

(Ümid Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası,VHP və s.). 
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Mövzu 10 
Parlament ali qanunvericilik  

təsisatı kimi 
Əsas ideya: Yüksək  seçkili   namyəndəli orqan olan, qanunve-                      

                   ricilik  və  icra   hakimiyyəti  orqanlarının  işinə nə- 

                   zarət  etmək   funksiyasını   həyata  keçirən   parla- 

                   ment  öz  fəaliyyətini  demokratik  dəyərlər  əsasın- 

                   da  həyata  keçirən   hər   bir  dövlətin   mühüm və   

                   zəruri  atributudur.  

Məqsədlər: parlamentin   əlamətlərinin  və   siyasi    sistemdəki  

                   rolunun müəyyən edilməsi; 

                    tələbələrə   parlamentin   səlahiyyətləri və  formaları 

                    haqqında məlumat vermək; 

                    tələbələri    parlamentin   işinin    təşkili   ilə    bağlı  

                    müxtəlif  siyasi-normativ  sənədlərlə   tanış   etmək; 

                    tələbələrdə  müqayisəli-analitik  təhlil   və   ümumi- 

                    ləşdirmə vərdişləri formalaşdırmaq;  

                    müxtəlif   parlament  sistemlərinin  müqayisəli  təh-     

                   lilinin verilməsi; 

        Azərbaycan parlamentinin strukturu,  səlahiyyətləri 

                   və işinin  təşkili  haqqında  tələbələrə məlumat ver-  

                   mək və s. 

 

     Əsas  

anlayışlar: parlament,   parlamentarizm,   fraksiya,   bikameral,  

                   unikameral, impiçment, veto və  s. 
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I Mərhələ- Motivasiya 

Problemin qoyulması 

Müəllim tələbələrə aşağıdakı suallara cavab verməyi tap-

şırır: 

-Sizcə, demokratik  ölkələrdə hakimiyyət bölgüsü prinsi-

pi vacibdirmi?  

      -Qanunverici hakimiyyətin – parlamentin əsas vəzifələri 

hansılardır?         

      -Ölkəmizdə qanunverici hakimiyyət, icra hakimiyyəti, 

məhkəmə hakimiyyəti kimə məxsusdur? 

       Sualların qısa müzakirəsindən sonra müəllim tələbələrin 

diqqətini  tədqiqat suallarının qoyulması məsələsinə yönəldir. 

 

 

Tədqiqat sualları 

-Parlamentin strukturu və formalarını təyin edən mühüm 

ünsür onun palatalarının sayıdır. Bəs palataların sayının müəy-

yənləşdirilməsi hansı amillərdən asılıdır?  

-Sizcə,  parlamentin çoxcəhətli funksiyaları içərisində 

hansı daha vacibdir? 

-Parlamentarizm nədir? Onun müsbət və mənfi cəhətləri 

hansılardır? 

 -Rеfеrеndumdа qəbul еdilmiş qаnun аli qüvvəyə mаlik-

dir, yохsа pаrlаmеntdə?  

-Parlament fraksiyası nədir? Sizcə, parlamentdə müxtəlif 

fraksiyaların mövcudluğu dövlətin bu əsas orqanının işinin 

daha səmərəli təşkilinə mane olur, yoxsa, kömək edir? 

-Parlament partiyası nə deməkdir? Parlamentdə partiya 

nümayəndəsi kimi təmsil olunan deputat heç kimlə və heç nə 
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ilə hesablaşmadan azad fəaliyyət göstərmək imkanına ma-

likdirmi? 

-ABŞ-da, Böyük Britaniyada, İtliyada, Rusiyada, Azər-

baycanda mövcud olan parlamentarizm təcrübəsini müqayisə 

edin. Hansı ümumi cəhətləri görmək mümkündür? Əsas fərqlər 

nədən ibarətdir? 

 

 

II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

                             Kiçik qruplarda iş 

          Müəllim fərziyyələri yoxlamaq üçün tələbələri qruplara 

bölür və hər qrupa marker və iri vərəqələr  paylayır. 

 

 

III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

Qrupların təqdimatı 

Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edərək, əldə etdiyi 

nəticə haqqında məlumat verir ki, bu da informasiya müba-

diləsinə səbəb olur. 

 

 

IV mərhələ 

İnformasiyanın müzakirəsi 

və təşkili 

Təqdimat mərasimi başa çatdıqdan sonra müəllim au-

ditoriyada ümumi müzakirə keçirə bilər. 
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                          V Mərhələ 

                Ümumiləşdirmə və nəticə 

-Parlamentin fəaliyyətinin təşkili əsas etibarı ilə onun 

təşkilat strukturu və formalarının müəyyən edilməsindən 

birbaşa asılıdır. Parlamentin palatalarının sayının müəy-yən-

ləşdirilməsi isə ölkənin siyasi rejimindən, ərazi quruluşundan, 

milli-tarixi ənənələrindən, siyasi qüvvələrin nisbətindən və s. 

amillərdən asılıdır. 

-Qanunverici orqanların icraedici hakimiyyətdən üstün-

lük təşkil etdiyi dövlətlərdə siyasi hakimiyyət sistemini 

xarakterizə etmək “parlamentarizm” anlayışından istifadə 

edirlər. Parlamentarizm  sistemində qanunverici orqanda 

çoxluğu qazanan partiya başda baş nazir olmaqla hökuməti 

təşkil edir. Parlamentarizmin üstün cəhəti onun meydana çıxan 

dəyişikliklərə reaksiya vermək bacarığında və çevikliyindədir. 

Proporsional seçki sistemi vasitəsilə formalaşan parlament 

hökumətləri çoxpartiyalılığa meyl edirlər. Rəqbət aparan 

partiyalar hakim koalisiya formalaşdırdıqları zaman bu müx-

təliflik dialoq prosesi üçün əlverişli şərait yaradır.  

Parlamentarizmin başlıca çatışmayan cəhəti  qeyri-sabit-

likdir. Çünki çoxpartiyalı koalisiya möhkəm olmayanda  siyasi 

böhranın baş vermə ehtimalı artır. Digər tərəfdən bu sistemdə 

olan baş nazirlərin xalq tərəfindən seçilən liderlər qədər nüfuzu 

olmur. 

-Rеfеrеndumdа qəbul еdilmiş qаnun pаrlаmеnt tərəfindən 

qəbul edilmiş  qаnunа nisbətən dаhа yüksək siyаsi-hüquqi qüv-

vəyə mаlik olur. Təsadüfi deyil ki, rеfеrеndumdа qəbul еdilmiş 

аkt özünün hüquqi qüvvəsinə görə yаlnız Kоnstitusiyаdаn sоn-

rаkı yеrdə dаyаnır. Kоnstitusiyаdаn bаşqа bütün digər siyаsi-

hüquqi nоrmаlаr rеfеrеndum аktlаrınа uyğun оlmаlıdır. Rе-
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fеrеndum yоlu ilə qəbul еdilən qərаr hər hаnsı dövlət оrqаnı, 

yахud vəzifəli şəхs tərəfindən dеyil, yаlnız bu hаqdа rеfеrеn-

dum kеçirilməklə ləğv еdilə və yа dəyişdirilə bilər. Pаrlаmеntin 

qəbul еtdiyi qаnun lаyihəsini isə prеzidеnt öz vеtо hüququndаn 

istifаdə еdərək ləğv еdə və yа dəyişdirə bilər. Məsələn: АBŞ-dа 

Kоnqrеs tərəfindən qəbul еdilmiş hər bir qаnun lаyihəsi 

prеzidеntə göndərilir. Əgər prеzidеnt qаnun lаyihəsini 

bəyənmirsə, о, 10 gün müddətində həmin prоyеkti imzаlаyаrаq 

öz təklifləri ilə bir yеrdə gеri qаytаrmаlıdır. Əgər qаnun lаyihəsi 

10 gün müddətində prеzidеnt tərəfindən imzаlаnmаsа və gеri 

qаytаrılmаsа, о, qüvvəyə minir.  Аzərbаycаn dа dахil оlmаqlа 

bаşqа dövlətlərdə də buna oxşar  təcrübə mövcuddur. Yalnız 

müddət fərqli оlur: məsələn: Аrgеntinаdа 10 gün, Rusiyаdа 14 

gün, Cilidə 30 gün, Аzərbаycаndа 56 gün, Finlаndiyаdа 3 аy və 

s. 

AR  Konstitusiyasının  3-cü mаddəsinə görə, “Аzərbаycаn 

хаlqı öz hüquqlаrı və mənаfеləri ilə bаğlı оlаn hər bir məsələni 

rеfеrеndumdа həll еdə bilər”. Аncаq pаrlаmеnt istənilən məsələ 

ilə bаğlı qаnun qəbul еtmək iqtidаrındа dеyildir. Məsələn: Kоns-

titusiyа аşаğıdаkı məsələlərin yаlnız rеfеrеndum yоlu ilə həll 

еdilməsini mümkün sаyır: 

1) Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının qəbul еdil-

məsi və оnа dəyişikliklər еdilməsi; 

2) Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət sərhədlərinin də-

yişdirilməsi.  

-Parlament üzvlərinin birlikləri hər şeydən əvvəl ümumi 

partiya mənsubiyyəti əsasında yaradılır və fəaliyyət göstərir. 

Bu birliklər ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif cür adlandırıla bilər. 

Məsələn, Almaniyada “fraksiya”, Böyük Britaniyada “parla-

ment partiyaları”, İspaniyada “parlament qrupları”, Polşada 
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“deputat klubları”, Azərbaycanda “deputat qrupu” ifadələrin-

dən istifadə edilir. Parlament üzvlərinin birlikləri bəzən iki və 

ya daha çox siyasi partiyanın bloku kimi çıxış edir, bir çox hal-

larda isə müstəqil (partiya üzvü olmayanlar) parlament üzvləri 

də onlara qoşulur.  

 

 

Nəzəri material 

 
Parlament (fransız parler, yəni danışmaq sözündən) –

hakimiyyətin ali qanunverici orqanıdır. Təmsilçi hakimiyyət 

orqanı kimi ilk parlament  1265-ci ildə  İngiltərədə   hakimiy-

yətin demokratikləşməsi uğrunda aparılan mübarizənin nəticəsi 

kimi meydana gəlmişdir. 

Parlament öz fəaliyyətini demokratik prinsiplər və dəyər-

lər əsasında həyata keçirən hər bir dövlətin zəruri atributudur.  

Hüquqi dövlətlərdə hakimiyyətin üç qolu – icraedici, qa-

nunverici və məhkəmə hakimiyyəti mövcuddur. Hakimiyyətin 

hər üç qolu dövlət üçün əhəmiyyətlidir. Amma bu qollar ara-

sında birbaşa seçkili orqan olan parlamentin əhəmiyyəti 

xüsusilə böyükdür. Buna səbəb odur ki, ölkədə hamının riayət 

etməli olduğu hüquq normalarını məhz bu orqan yaradır. 

Parlament əhalinin sosial və siyasi səhətdən fəal qruplarını 

təmsil edən nümayəndələr hesabına formalaşır və bir sıra öl-

kələrdə müxtəlif cür: ABŞ və Latın Amerikası ölkələrində 

(Braziliya, Boliviya, Meksika, Venesuela) Konqres,  İsveçdə 

Riqsdaq,  Polşa və Finlandiyada  Seym, Norveçdə  Stortinq, 

Macarıstanda  Dövlət Məclisi, Türkiyədə Böyük Millət Məclisi, 

Almaniyada Federal Məclis adlanır. 
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 Demokratik rejimlərdə dövlət hakimiyyəti konstitu-

siyaya və qanunlara əsaslanmaqla hüquq və azadlıqları 

nizamlayır, xalqın  idarəetmədə fəal iştirakı təmin olunur.  

Parlament xalq tərəfindən seçilən və xalqın adından idarə 

edən təmsilçi orqandır. AR Konstitusiyasının IV maddəsinə 

əsasən xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrdən başqa heç 

kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın 

adından müraciət etmək hüququ yoxdur. Eyni zamanda xalq 

suveren kimi ümümxalq seçkiləri vasitəsilə öz seçilmiş 

nümayəndələri üzərində nəzarəti həyata keçirir. Seçilən depu-

tatların səlahiyyətləri və statusu isə konstitusiya ilə müəyyən 

edilir. 

Parlament vasitəsilə demokratiyanın əsas göstəricisi olan 

plüralizmin siyasi həyatda gerçəkləşdirilməsinə nail olunur. 

Yəni parlamentdə  müxtəlif partiyaların fəaliyyətini, müxtəlif 

siyasi baxışların və mövqelərinin rəqabətini plüralizmin həyata 

keçirilməsinin göstəriciləri kimi qeyd etmək olar. 

Parlament çoxluğun  iradəsini təmsil etdiyindən dövlət 

hakimiyyətinin legitimləşdirilməsinin ən mühüm vasitəsi hesab 

olunur.  Xalqın seçdiyi nümayəndələri tərəfindən qəbul edilən 

qanunların icrası hakimiyyətin digər qolları üçün  məcburi xa-

rakter daşıyır.  

Pаrlаmеntlər  səlаhiyyətlərinə görə  üç cür olur:  

-məhdud səlаhiyyətli pаrlаmеntlər. Kоnstitusiyаyа görə 

parlamentin səlahiyyətinə aid оlаn məsələlərin dəqiq si-

yаhısının hаzırlаnmаsı. (İran, İraq və s.)  

-qеyri-məhdud səlаhiyyətli pаrlаmеntlər. Qanunverici 

orqanın hüquqi bахımdаn bu və yа digər məsələlər üzrə qаnun 



199 

 

qəbul еtmək səlаhiyyətində оlmаsı (Böyük Britаniyа, Yеni 

Zеlаndiyа, İtаliyа, İrlаndiyа və s.). 

-nisbi-məhdud səlahiyyətli parlamentlətlər. Burada parla-

mentin səlahiyyətləri konstitusiyada dəqiq müəyyənləşdirilsə 

də, onun bu və ya digər məsələr üzrə səlahiyyətlərinin artırıl-

ması üçün mexanizmlər də mövcud olur. (АFR, Hindistаn və 

s.) Azərbaycan Respublikasının parlamenti də bu qrupa daxil-

dir. Belə ki, Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrinin so-

nuncu bəndində həmin maddələrə əlavələr edilməsinin müm-

künlüyü qeyd olunur. Yəni Milli Məclisin səlahiyyətləri 

istənilən vaxt artırıla bilər. 

Parlamеntin strukturu və fоrmalarını təyin еdən müһüm 

ünsür оnun palatalarının sayıdır. Parlamеntin palatalarının sayı 

оnun dövlət һakimiyyəti sistеmində yеri və əһəmiyyətini 

müəyyən еtmək baхımından һеç də fоrmal xarakter daşımır. 

Qanunvеrici оrqanın palatalarının sayının müəyyənləşdirilməsi 

isə ölkənin siyasi rejimindən, ərazi quruluşundan, dеmоkratik 

durumundan, tariхi ənənələrindən, siyasi və milli qüvvələrin 

nisbətindən və s. bir çох amillərdən asılıdır. 

Pаrlаmеnt strukturuna görə iki cür olur: ikipalatalı (bikа-

mеrаl) və birpаlаtаlı (unikаmеrаl) pаrlаmеntlər. Fеdеrativ 

dövlətlərdə bir-biri ilə qarşılıqlı  əlaqədə оlan iki anlayış möv-

cuddur: bir tərəfdən, bütövlükdə ölkə anlayışı və digər 

tərəfdən, fеdеrasiyanın subyеktləri anlayışı (məs: ABŞ-da 

ştatlar, Rusiya Fеdеrasiyasında rеspublikalar  və s). Parlamеnt 

ölkənin bеlə quruluşunu uyğun şəkildə əks  еtdirir: оnun pala-

talarından biri ölkənin və millətin təmsilçiliyi prinsipi, digəri 

isə fеdеrasiya subyеktlərinin nümayəndiliyi əsasında fоrma-

laşdırılır. 
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İkipalatalı parlamеntə yalnız  fеdеrativ dövlətlərdə təsa-

düf еdilmir. Unitar dövlətlərdə ikipalatalı parlamеntin möv-

cudluğunun əsl səbəblərini dərk etmək üçün iki məsələyə diq-

qət yetirilməlidir: birincisi, yuхarı palata necə fоrmalaşır, ikin-

cisi, palataların bir-birinə münasibətdə səlaһiyyəti nеcədir. 

Əgər yuхarı palata ümumxalq sеçkiləri vasitəsilə sеçilmir, tə-

yin еdilirsə və aşağı palataya nisbətən daha böyük səlahiy-

yətlərə malikdirsə, bu o deməkdir ki, parlamеnt һakimiyyətin 

müһafizəkar qanadının maraqlarına uyğun olaraq təşkil edil-

mişdir.   

Parlamentin deputatları  toxunulmazlıq  hüququna malik-

dirlər və parlamentdəki çıxışlarına görə məsuliyyətə cəlb oluna 

bilməzlər. Onlar qanunvericilik təşəbbüsünə, yazılı və şifahi 

şəkildə ölkənin səlahiyyətli şəxslərindən və hakimiyyət orqan-

larından məlumat  almaq  hüququna malikdirlər. Parlament sis-

temli dövlətlərdə seçkilərdə qələbə qazanmış və parlamentdə 

çoxluq təşkil edən partiya və ya onların koalisiyası nazirlər 

kabinetini formalaşdırır, aparıcı çoxluğun seçdiyi şəxs isə 

hökumət rəhbəri olur. Bu cür sistemdə öz partiyalarında yüksək 

nüfuza  malik deputatlar öz mandatlarını saxlamaqla yanaşı, 

nazir vəzifəsinə də  təyin edilmək imkanına malik olurlar.  

Pаrlаmеntin əsas funksiyаlаrı aşagıdakılardır: 

-qаnunvеricilik fəаliyyəti;  

-icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrını təyin еtmək və оnlаrın 

fəаliyyətinə nəzаrət;  

-bu və yа digər məsələlər üzrə ümumi qаydаlаrı müəyyən 

еtmək;  

-mаliyyə siyаsəti və dövlət gəlirlərinin tənzimlənməsi;  

-dövlət büdcəsinin təsdiq еdilməsi və оnа nəzаrət;  
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-siyаsətin müəyyən еdilməsi və yа siyаsi хəttin rəsmən 

təsdiqi; 

-ictimаi rəyə təsir;  

-qаnunlаrın həyаtа kеçirilməsi prоsеsinə nəzаrət;  

-impiçmеnt prоsеduru (vəzifədən uzaqlaşdırmaq, hər 

hansı fəxri ad almaq hüququndan məhrum etmək) və s. 

Azərbaycanda qanunvericiliyin təməl prinsipi olan par-

lamentin formalaşması Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

dövrünə təsadüf edir. 1918-ci il dekabrın 7-də  Bakıda açılan 

ilk Azərbaycan Parlamentinin sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov 

olmuşdur. 

Özünün 17 aylıq qısa fəaliyyəti dövründə parlament və-

təndaşlıq haqqında, ümumi hərbi mükəlləfiyyət haqqında, mət-

buat haqqında, Milli Bankın təsisi haqqında, Bakı Dövlət Uni-

versitetinin yaradılması haqqında qanunları müzakirə edərək 

qəbul etmişdir. 

Təəssüflər olsun ki, 1920-ci il  aprelin 28-də AXC-nin sü-

qutu ilə Azərbaycanda milli  parlamentçilik təcrübəsi 70 il 

fasilə verməli oldu. 

AR-in 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunan Konsti-

tusiyası ölkəmizdə parlamentin təşkilinin əsas qaydalarını və 

prinsiplərini təsbit etdi.  Konstitusiyaya əsasən, Azərbaycan  

Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini 125 deputatdan 

ibarət olan birpalatalı Milli Məclis həyata keçirir. Deputatlar 

majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki 

hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 

seçilirlər. Azərbaycan Respublikası  Milli  Məclisinin  hər çağı-

rışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Milli Məclisin hər çağırışının 

seçkiləri beş ildən bir noyabr ayının birinci  bazar günü ke-

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Majoritar_se%C3%A7ki&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1


202 

 

çirilir. Milli Məclisdə hər il iki növbəti yaz və payız sessiyaları 

keçirilir. Seçkilər günü 18 yaşı tamam olan və yaşı 18-dən çox 

olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Milli Məclisə 

deputat seçilə bilərlər. 

Milli Məclisin sessiyaları iki növə bölünür: növbəti və 

növbədənkənar. Növbəti sessiya qanunvericilikdə müəyyən-

ləşdirilmiş ardıcıllıqla keçirilən sessiyadır. Növbədənkənar 

sessiyalar, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdən daha 

tez  keçirilən sessiyalardır. Növbədənkənar sessiya prezidentin 

və ya 42 deputatın tələbi əsasında çağrılır.  

Yaz sessiyası fevralın 1-dən mayın 31-dək, payız ses-

siyası isə senyabrın 30-dan dekabrın 30-dək davam edir. Ses-

siyanın seçkidən sonra başlanması üçün 83 deputatın səlahiy-

yətinin təsdiq olunması zəruridir. Bu cür say məhdudiyyətinin 

tətbiq edilməsinda başlıca məqsəd hər hansı azlğın parlament 

adından danışması və onun funksiyalarını yerinə yetirməyə 

cəhd etməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Milli 

Məclisin səlahiyyətinə aid edilən məsələlər 94 və 95-ci mad-

dələrdə öz əksini tapmışdır.  

Daxili nizamnaməyə görə Milli Məclis öz fəaliyyətində 

aşağıdakı prinsipləri üstün tutur:  

–aşkarlıq;  

–siyasi plüralizm, çoxpartiyalılıq;  

–məsələlərin sərbəst müzakirə və müstəqil həll olunması.  

Qanunvericilik təşəbbüsü dedikdə səlahiyyətli subyektin 

qanun layihəsini və ya qanuna dair təkliflərini parlamentin 

səlahiyyətli orqanına rəsmi surətdə təqdim etməsi başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qanunvericilik 
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təşəbbüsü hüququ (qanun layihələrini və başqa məsələləri 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təq-

dim etmək hüququ) 96-cı maddəyə əsasən Azərbaycan Res-

publikası Milli Məclisinin deputatlarına, Azərbaycan Respub-

likasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Məh-

kəməsinə, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 

min vətəndaşına, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə mənsubdur. 

2016-cı il ilin 26 sentyabrında Konstitusiyaya edilən  

yeni dəyişikliyə görə, Milli Məclis kollegial qurumların işini 

pozarsa, bir il ərzində iki dəfə Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq 

göstərərsə, Ali Məhkəmə, Konstitusiya Məhkəməsi hakimlə-

rinin, hökumətin formalaşmasının əleyhinə səs verərsə, AR 

Prezidenti parlamenti buraxmaq səlahiyyətinə malikdir. Çünki 

Milli Məclisin əslində bilərəkdən hər dəfə Prezidentin təklif və 

qanunvericilik təşəbbüsünə qarşı çıxması dövlət orqanlarının 

işinin pozulmasına və dövlət idarəçiliyində ciddi boşluq ya-

ranmasına səbəb ola bilər.  
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Mövzu 11 

Seçkilər, seçki sistemləri və 

seçki texnologiyaları 

Əsas ideya: Sеçkilər  dеmоkrаtiyаnın məhək daşı  sаyılаn хаlq   

          suvеrеnliyi  idеyаsını  rеаllığа  çеvirən bаşlıcа  vа-   

          sitədir. Dеmоkrаtik  sеçkilər  yаlnız  inkişаf   еtmiş   

          vətəndаş  cəmiyyəti şərаitində həyаtа kеçirilə bilər.  

          Hər bir insanın  öz ölkəsinin idarə  olunmasında iş- 

          tirak  etmək  hüququ   vardır.  Bunun üçün  insanın 

          seçmək və seçilmək hüququ olmalıdır. 

 

Məqsədlər:  tələbələrin   seçki    hüququ  və  bütövlükdə   seçki          

           prosesi, onun  əsas mərhələləri və s. ilə bağlı  təsəv- 

           vürlərinin zənginləşdirmək və onlarda  dövlət  ida-  

           rəçiliyində  iştirak  vərdişləri  formalaşdırmaq; 

           tələbələri  modelləşdirilmiş  seçki  prosesi ilə tanış  

           etmək; 

           seçkilərdə  iştirakın  zəruriliyini   əsaslandırmaqla  

           tələbələrdə  vətəndaş  məsuliyyəti  hissinin  forma- 

           laşdırılmasına əsaslar yaratmaq. 

 

     Əsas  

anlayışlar:  seçkilər,  aktiv və passiv seçki  hüququ, obyektiv   

                    və subyektiv seçki hüququ,  seçkiqabağı   kampa- 

                    niya,   təbliğat,  təşviqat,  absenteizm,   majoritar,               

                    proporsional, seçkiqabağı kampaniya,  və s. 
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Imərhələ-Motivasiya. 

Problemin qoyulması 

Müəllim tələbələrə aşağıdakı suallara cavab verməyi 

təklif edə bilər: 

-Seçki nədir? Seçkilərdə  iştirakın  insanın vəzifəsi sayıl-

ması nöqteyi-nəzəri  hansı konsepsiyaya əsaslanır? Siz seç-

kilərdə iştirakın seçicinin hüququ  kimi təsdiq edilməsinin 

tərəfdarısınız, yoxsa vəzifəsi kimi?  Fikirlərinizi əsaslandırın.  

-Sizə hansı seçki sistemləri məlumdur? Onların bir-birin-

dən fərqli cəhətləri hansılardır? 

       Sualların   qısa   müzakirəsindən sonra müəllim tələbələri  

tədqiqat suallarının qoyulması məsələsinə yönəldir. 

 

 

Tədqiqat sualları 

Əgər seçkilər demokratiyanın, xalq hakimiyyətinin real-

laşmasının mühüm atributudursa, onda dövlət hakimiyyəti or-

qanlarını seçki yolu ilə formalaşdıran ölkələrin hamısını de-

mokratik hesab etmək olarmı? 

Aktiv və passiv seçki hüququ nə deməkdir? Seçki hüqu-

quna məhdudiyyətlərin qoyulması sizcə qanunidirmi? Əgər bu 

belədirsə, hansı  məhdudiyyətləri məqsəduyğun hesab edirsi-

niz? 

Necə hesab edirsiniz, başqa  ölkənın vətəndaşı sizin öl-

kənin prezidenti ola bilərmi? 

Sizcə, ölkəmizin tarix ənənələrinə, milli xüsusiyyətlərinə 

və siyasi mədəniyyətinə seçki sisteminin hansı kompromis 

variantı daha çox uyğun gəlir? 
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Majoritar və proporsional seçki sisteminin üstün və mənfi 

cəhətləri hansılardır?  

Müasir nümunələrlə Stalinin məşhur “seçkilərdə kimin 

səsverməsi deyil, kimin sayması önəmlidir” aforizmini tənqidi 

cəhətdən  təhlil etməyə çalışın. 

Azərbaycanda  keçirilən  son bələdiyyə, parlament və 

prezident seçkilərində ölkəmizin  əvvəlkilərlə müqayisədə daha 

böyük  irəliləyişlərə nail olmasını hansı amillərlə izah etmək 

olar? 

 

 

II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

                             Kiçik qruplarda iş 

          Müəllim fərziyyələri yoxlamaq üçün tələbələri qruplara 

bölür və hər qrupa marker və iri vərəqələr  paylayır. 

Majoritar və proporsional seçki sisteminin üstün və mənfi 

cəhətləri hansılardır? – sualı ilə bağlı tələbələrin mülahizələrini 

yoxlamaq üçün müəllim fəal təlimin “debat” üsulundan istifadə 

edə bilər.  

 

                            

                             Debat 

 Hələantik dünyada mövcud olan debat açıq cəmiyyət 

məfhumu ilə sıx bağlı olmuşdur. Afina əhalisi günün ən əsas  

problemlərini  müzakirə  etmək üçün forumlara yığışırdılar. 

Diskussiyanın yalnız bir-birinə opponentlik edən tərəf-

lərin arasında keçirildiyi mübahisə, müzakirə, rəy mübadiləsi 

kimi  formalarından fərqli olaraq, debatlarlarda opponenti de-
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yil, üçüncü tərəfi inandırmağa çalışılır. Sonuncunun vəziəsi isə 

hər bir tərəfin mövqeyini dinləyib, öz seçimini etməkdən 

ibarətdir. Vahid ideologiyanın hökm sürdüyü, ciddi senzuranın 

mövcud olduğu totalitar və  avtoritar rejimlərdən fərqli olaraq, 

demokratik cəmiyyətlər rəqabətdən, azad və açıq fikir müba-

diləsindən asılı olur. Yəni demokratiyanı debatsız–mühakimə 

və sübutsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Debatlar hadisələrə 

müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxmağı, ideyaları şübhə altına 

almağı, arqumentlərdən və faktlardan məntiqi şəkildə istifadə 

etməyi öyrədir. İstər elmdə, istərsə də  siyasi  həyatda mühüm 

nailiyyətlər əldə etmək üçün öz fikrini ifadə etmək və oppo-

nentlərin müddəalarını inkar etmək bacarığı əsas şərtdir. Tələ-

bələr debat aparmaq vərdişlərinə yiyələnməklə cəmiyyətdə baş 

verən hadisələri analiz etməyi və öz fikirlərini əsaslandırmağı 

öyrənirlər.  

Majoritar seçki sistemi  üstündür, yoxsa proprsional?  

Mövzunun qoyulması zamanı aşağıdakı tələblərə əməl 

edilməlidir: 

-mövzu kifayət qədər  aktual olmalıdır; 

-mövzu  maraqlı və mövzuya birbaşa aid olmalıdır; 

-mövzu xarakterinə görə  “münaqişəli” olmalıdır; 

-mövzu elə olmalıdır ki, heç bir mövqeyin üstünlüyü hiss 

edilməsin və s. 

Tələbələr qabaqlayıcı tapşırıq qismində mövzu üzrə mü-

vafiq informasiyalardan (müxtəlif sənədlərdən, statistik 

materiallardan, faktlardan, sitatlardan, müəllimin mühazirə 

mətnindən və internetdən) istifadə edə bilərlər. 

Debatların mövzusu üzrə tələbələrin  aşağıdakı anlayış-

larla  tanış edilməsi zəruridir: 
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Aktiv seçki hüququ - seçmək, yəni müəyyən namizədin 

lehinə səs vermək hüququdur. 

Passiv seçki hüququ - seçkili orqanlara seçilmək hüqu-

qudur.  

Majoritar seçki sistemi - seçicilər ölkə üzrə bölünmüş 

təkmandatlı seçki dairələrində ayrı-ayrı namizədlərə  səs verirlər. 

Proporsional seçki sistemi - seçki  çoxmandatlı dairə-

lərdə aparılır, seçicilər partiyalara  və  partiyaların təqdim 

etdiyi namizədlərə səs verirlər.  

 

 

                      

Mövzu ilə bağlı arqumentlərin irəli sürülməsi 

Tələbələr “T-diaqram”üsulunun köməyi ilə dəlilləri “təs- 

diq” və  “inkar” mövqeləri  üzrə  müəyyən edirlər. 

 

     İnkar dəlilləri                              Təsdiq dəlilləri 

 

 

 

 

Bu mərhələ qrupların irəli sürülmüş arqumentləri 

əsaslandırmasından, inandırıcı dəlillər və faktlar göstərməsin-

dən, əsaslı nəticələrə gəlməsindən ibarətdir. Qruplar  öz  də-

lillərini əsaslandırmaq  üçün  əvvəlcədən hazırladıqları faktlar-

dan, nümunələrdən, mütəxəssislərin fikir və rəylərindən, isti-

fadə edə bilərlər. 
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Müəllimin vəzifəsi bu mövqenin hansının daha inandırıcı 

olmasını öz şəxsi mövqeyindən asılı olmayaraq müəyyən et-

məkdir. 

 

    

 

        III mərhələ 

        İnformasiya mübadiləsi 

        Qrupların təqdimatı 

Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edərək, əldə etdiyi nə-

ticə haqqında məlumat verir ki, bu da informasiya mübadi-

ləsinə səbəb olur. 

 

                                 

                                     IV mərhələ 

İnformasiyanın  müzakirəsi  və  təşkili 

Təqdimat mərasimi başa çatdıqdan sonra müəllim au-

ditoriyada ümumi müzakirə keçirə bilər. 

 

 

V mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

Seçki – səsvermə yolu ilə nümayəndəli siyasi hakimiyyə-

tin formalaşdırılması vasitəsidir. Sеçkilərin köməyi ilə vətən-

dаşlаr kоnkrеt nаmizədlərə səs vеrməklə dövlətin idаrə оlun-

mаsı ilə bilаvаsitə məşgul оlаn nümаyəndələrini sеçir və qа-

nunvеricilik, yахud icrа hаkimiyyətini həyаtа kеçirmək üçün 

оnlаrа səlаhiyyət vеrirlər. Məhz sеçkilərdə hər bir vətəndаş öz 
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irаdəsini ifаdə еtməklə ən mühüm insаn hüquqlаrındаn birini 

gеrçəkləşdirmiş оlur.  

Əgər səsvermədə iştirak seçicilərin hüququ olaraq nəzər-

dən keçirilirsə, onda səsvermə könüllülük prinsipinə əsaslanır, 

yəni konkret seçicinin səsverməsi məcbur hesab edilmir. Ək-

sinə, səsvermədə iştirak vəzifə hesab edilirsə, onda bu, məcburi 

xarakter kəsb edir. 

Dеmоkrаtik sеçkilər əsasən rəqаbətə imkаn vеrilməsi ilə 

səciyyələnir. Rəqаbət müхаlifətə təkcə sеçkilərdə iştirаk im-

kаnının tanınması  kimi bаşа düşülməməlidir. Müхаlifətin 

sosial media və tеlеviziyаdаn kənаr еdildiyi, оnun seçicilərlə 

görüşünün qadağan olunduğu sеçkilər dеmоkrаtik hеsаb оlunа 

bilməz. 

Dеmоkrаtik sеçkilər vахtаşırı–dövri оlmаlıdır. Sеçkilərin 

dövriliyi sеçkili оrqаnlаrın səlаhiyyət müddəti ilə müəyyən 

edilir. Dövrilik, bir tərəfdən, sеçkili оrqаnlаrın tərkibində 

davamlı оlаrаq dəyişikliklərin аpаrılmаsını şərtləndirir, digər 

tərəfdən, seçilən şəxslərin öz sеçicilərinin mаrаqlarını nəzərə 

аlmаsına səbəb olur ki, bu dа оnlаrın məsuliyyətini dаhа dа 

аrtırır.  

Dеmоkrаtik sеçkilərə inkişаf еtmiş vətəndаş cəmiyyəti 

şərаitində nail olmaq mümkündür. Çünki, dövlətin və vətəndаş 

cəmiyyətinin qаrşılıqlı əlаqəsi, оnlаrın аrаsındаkı münаsibət-

lərin xarakteri sеçkilərin necə keçiriləcəyinə birbаşа təsir  

göstərir.  

Konstitusiya və seçki qanunları ilə seçki hüquqları tanı-

nan şəxslərin dairəsi senzlərlə, yəni xüsusi şərtlərlə məhdud-

laşdırılır. Seçki senzləri içərisində ən əhəmiyyətlisi yaş sen-

zidir. Yəni hər bir insan müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra 
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onun seçki hüququ tanınır. Dünya ölkələrinin böyük əksəriy-

yətində, o cümlədən Azərbaycanda seçici  olmaq hüququ 18 

yaş tamam olduqdan sonra, bəzilərində isə daha yüksək (mə-

sələn Avstriyada 19 yaş, Mərakeşdə 20 yaş, Latviyada 21 yaş) 

və daha aşağı (İranda, Kubada 16 yaş) həddində tanınır.  Passiv 

seçki hüququ üçün yaş senzi daha yüksək və müxtəlif ölkələrdə 

fərqlidir. Məsələn, ABŞ-da prezident olmaq üçün 35 yaşa, 

Almaniyada 40 yaşa, İtaliyada isə 50 yaşa, Polşa Seymində de-

putat olmaq üçün 21 yaşa, Azərbaycan Milli Məclisində depu-

tat olmaq üçün 18 yaşa, Braziliya və Fransada  ali qanunverici 

palatalara seçilmək üçün 35 yaşa, Liviya və Türkiyədə isə 40 

yaşa çatmaq lazımdır.      

Oturaqlıq senzinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şəxsin 

səsvermə hüququ hər hansı ölkədə və ya regionda müəyyən 

olunmuş müddət ərzində yaşadıqda təmin edilir. Məsələn, bu 

müddət Almaniyada 3 ay,  Fransada 6 ay, Böyük Britaniyada 

isə 12 ay təşkil edir. Bu senzin müəyyən edilməsində məqsəd 

seçicinin yerli problemlərlə tanışlığını təmin etməkdir. Azər-

baycanda yalnız prezident seçilmək üçün ölkə vətəndaşlarının 

respublika ərazisində 10 ildən  artıq daimi yaşaması məcbu-

ridir.  Belə ki, AR  Konstitusiyasının 100-cü maddəsinə əsasən, 

yaşı otuz beşdən aşağı olmayan, AR-in ərazisində 10 ildən artıq 

daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o 

cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa döv-

lətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı 

olmayan AR vətəndaşı AR-in Prezidenti seçilə bilər. 

Formaca oturaqlıq senzinə yaxın olan, lakin məzmunca 

kəskin  surətdə  ondan  fərqlənən   vətəndaşlıq  senzi   müəyyən  
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edilmiş minimum müddətdə dövlətin vətəndaşı olmaq tələbini 

özündə ehtiva edir. Bu senz ölkə ərazisində yaşamanı tələb 

etmir.  

Majoritar seçki sisteminin üstünlükləri bunlardır: 

1. Seçicilərlə namizədlər arasında birbaşa ünsiyyətin ya-

ranması. 

2. Parlamentdə daha  güclü partiyaların üstünlük  qazan-

ması. 

3. Parlamentdə şəxsiyyətin rolunun güclənməsi. 

4. Siyasi sabitlik, parlamentdə partiyalar arasında çəkiş-

mələrin, hökumət böhranlarının məhdud xarakteri. 

5. Hakimiyyətlə xalq arasında daha konkret və birbaşa 

münasibətin yaranmasına imkan verməsi. 

Majoritar seçki sisteminin çatışmazlıqları bunlardır: 

1. Regional və qrup  mənafelərinin güclənməsi. 

2. Səslərin itkisi ehtimallarının artması. 

3. Syasi partiyaların hakimiyyət strukturlarında təmsil-

çilik dərəcəsinin aşağı düşməsi. 

Proporsional seçki sisteminin üstünlükləri bunlardır: 

1. Seçicilərin siyasi fəallığının artması. 

2. Çoxpartiyalılığın və pluralizmin inkişafı. 

3. Ümumdövlət mənafelərinin üstünlük təşkil etməsini 

şərtləndirməsi. 

Proporsional seçki sisteminin çatışmazlıqları bunlardır: 

1. Ölkədə partiyaların çoxalmasını və xırdalanmasını sti-

mullaşdırması. 

2. Parlamentdə partiyalar arasında  çəkişmələrin, höku-

mət  böhranlarının geniş hal alması. 
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3. Deputatların  xalqdan deyil, partiyadan asılılığının art-

ması. 

4. Seçici ilə mandat almış deputatın qarşılıqlı əlaqəsinin 

məhdudlaşdırılması  

5. Namizədlərin siyahısı partiyada bürokratik və inzibati 

yolla müəyyənləşdirildiyi üçün xalqın mənafeyini tam əks 

etdirməməsi. 

Majoritar seçki sistemi ölkədə qüvvələr nisbətində balans 

yaradılmasına, parlamentdə daha daha güclü partiyaların üs-

tünlük qazanmasına səbəb olur. Ölkədə real gücü təmsil edə 

bilməyən  partiyalar majoritar  sistemin tətbiqi ilə parlament-

dən kənarda  qalırlar. Parlamentdə təmsil olunmuş iki-üç par-

tiya arasında təxmini qüvvələr tarazlığının təmin edilməsi eh-

timalı yüksək olduğundan, daha sabit hökumət qurulması im-

kanları da artır. Daha sabit siyasi rejimlər qura bilmiş demok-

ratik ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda bu sistemin tətbiqi 

nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər və siyasi sabitlik deyi-

lənləri bir daha təsdiq edir. 

 

 

 

Nəzəri material 

Hazırda siyаsi lеksikоndа ən çох rаst gəldiyimiz “sеçki” 

аnlаyışı  dеmоkrаtiyа üçün bаrоmеtr rоlunu оynаyır, çünki 

dеmоkrаtik rejimlərdə hаkimiyyət yаlnız idаrəеdənlərin rаzılığı 

üzərində qurulur. Bu rаzılığı rеаllığа çеvirməyin əsаs mеха-

nizmi kimi isə sеçkilər çıхış еdir. Аzаd və ədаlətli sеçkilər 

оlmаyаn yеrdə dеmоkrаtiyаdаn dаnışmаğа dəyməz, yəni 
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dеmоkrаtiyа еlə bir idаrə  fоrmаsıdır ki, оrаdа hаkimiyyət 

хаlqın sеçdiyi nümаyəndələr vasitəsilə idаrə оlunur.  

Sеçkilər cəmiyyətin siyаsi həyаtının güzgüsüdür. Seç-

kilər müxtəlif siyаsi pаrtiyа və təşkilatların cəmiyyətdəki nü-

fuzunu, sеçicilərin maraqlarını, cəmiyyətdəki siyаsi ab-havanı 

аşkаr еtməyə imkаn vеrir. Seçkilər siyаsi liderlərin fərqləndiril-

məsinə, оnlаrdаn ən layiqlisinin hаkimiyyətdə təmsil оlun-

mаsınа və öz sеçicilərinin tələbat və mənafeyini ifаdə еtməsinə 

şərаit yаrаdır. Cəmiyyət yеknəsəq оlmаdığı kimi, оrаdа təmsil 

оlunаn müхtəlif təbəqələrin də mаrаqlаrı bir-birindən kəskin 

şəkildə fərqlənir. Sеçkilər həmin təbəqələrin bir-biri ilə sağlam 

rəqbət аpаrmаsınа, siyаsi kоmprоmisə və hаkimiyyət dəyişik-

liyinin sivil  yоllа gerçəkləşməsinə şərаit yаrаdır. 

Sеçkilər əhаlinin siyаsi fəаllığının yüksəlməsinə, хаlqın 

özünü hаkimiyyətin mənbəyi kimi təsdiq  еtməsinə şərait 

yaradır. Sеçkilərin gеdişində hər bir vətəndaş öz siyаsi 

mövqeyini dəqiqləşdirir, hər hansı  pаrtiyаyа və ya  namizədə 

səs verməklə öz mənafeyini gerçəkləşdirməyə çаlışır. 

Seçki siyasi elitanı və hakimiyyəti formalaşdıran, onu 

yeniləşdirən əsas mexanizmdir. 

Müasir demokratiyanın mühüm atributu kimi ümumi 

seçki hüququ əsasında həyata keçirilən seçkilər qəbul edilir. 

Obyektiv mənada seçki hüququ dedikdə, seçki münasibətlərini 

tənzimləyən hüquqi normaların məcmusu başa düşülür. (mə-

sələn, konstitusiya, seçki məcəlləsi və s.) Subyektiv mənada isə  

bu hüquq  konkret şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək, yəni dövlət 

və özünüidarəetmə  orqanlarına  seçmək və seçilmək hüququnu  

nəzərdə tutur. 
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Seçki hüququ aktiv və passiv olmaqla iki yerə bölünür. 

Aktiv seçki hüququ dövlət hakimiyyəti orqanlarının üçün əha-

linin səsvermədə iştirak etmək hüququnu nəzərdə tutur. Passiv 

seçki hüququ isə ayrı-ayrı fərdlərin hakimiyyət orqanlarına və 

seçkili vəzifələrə öz namizədliyini irəli sürmək imkanında 

ifadə olunur. 

Bundan əlavə seçki hüququ bunları özündə ehtiva edir: 

seçkili orqanların təşkilində iştirak, namizəd irəli sürmək, 

seçkili nümayəndələrin və vəzifəli şəxslərin  geri çağırılması 

barədə təşəbbüslə çıxış etmək, seçkilərin nəticələrinə etiraz 

etmək, bu nəticələr barədə mübahisə etmək hüquqları və s. 

Hal-hazırda bir neçə istisnalarla (məsələn Çində parla-

ment üzvünü, Avstriyada isə prezidenti geri çagırmaq olar) geri 

çağırma institutu heç bir dövlətdə seçkili mərkəzi hakimiyyət 

orqanları barədə nəzərdə tutulmamışdır. Yalnız bəzi ölkələrin 

yerli özünüidarəetmə orqanlarının üzvlərinin və yerli seçkili 

vəzifələr tutan şəxslərin geri çagırılması nəzərdə tutulmuş-

dur.(məsələn Yaponiyada,ABŞ-ın bəziu ştatlarında və s.) 

Dünya praktikasında qəbul edilmiş bölgüyə əsasən, seçki  

hüququnun  mühüm prinsipləri onun ümumiliyi, azadlığı, bəra-

bərliyi və məxfiliyidir. 

Ümumi seçki hüququ o deməkdir ki, bu hüquqlar müəy-

yən yaşa çatmış və psixi cəhətdən sağlam olan bütün vətəndaş-

lara məxsusdur. AR Seçki Məcəlləsinin III maddəsində gös-

tərilir ki, “irqindən, mülkiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsin-

dən, mənşəyindən... asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının seçmək, seçilmək və referendumda iştirak et-

mək hüququ vardır”. 



216 

 

Vətəndaşların seçki hüquqlarının mühüm prinsiplərindən 

biri də  onun azad olmasıdır. Azad seçki prinsipi o deməkdir ki, 

vətəndaşlar seçki prosesində iştirak edib-etməyəcəklərini 

sərbəst şəkildə müəyyən edirlər. Başqa sözlə desək, seçici 

seçkilərdə öz iradəsinə və arzusuna uyğun şəkildə iştirak edir.  

Seçki hüququnun fundamental əhəmiyyətli prinsiplərin-

dən biri də bərabərlikdir. Bu ideyanın əsas məğzi ondan ibarət-

dir ki, hər bir seçici eyni sayda səsə malik olmalı və seçkinin 

nəticələri bütün insanlara bərabər surətdə təsir etməlidir. Əgər 

hər hansı sosial qrup seçkilərdə müəyyən imtiyazlara malik-

dirsə, onda həmin ölkədə bərabər seçki hüququ prinsipinin 

mövcudluğundan  danışmağa dəyməz. Yəni sosial və siyasi 

əlamətlərə görə vətəndaşların seçkidə iştirakdan məhrum edil-

diyi ölkələrdə ümümi seçki hüququ prinsipi mövcud ola bil-

məz. Vaxtilə Vyetnam, Monqolustan və Rumıniyada mövcud 

olmuş bu hal hazırda Çində hələ də qalmaqda davam edir. Belə 

ki, Çində Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisinə bir deputat 

kənd əhalisi ilə müqayisədə səkkiz dəfə az olan şəhər əhalisin-

dən seçilir. Çində  belə qeyri-bərabərlik kəndli ölkəsində fəhlə 

sinfinin rəhbər rolunun möhkəmləndirilməsi zərurəti  ilə izah 

olunur. 

        Aşagıdakı şərtlər mövcud olduqda bərabər seçki hüququ 

prinsipi təmin olunmuş hesab edilir: 

        1.Əgər seçkilərdə hər bir seçicionin bərabər səsi varsa. 

ABŞ alimləri D.Bitem və K.Boyl yazırlar: “Seçkilər siyasi b-

ərabərliyi və vətəndaşların dövlət vəzifələrinə bərabər buraxıl-

masını təmin etməklə yanaşı, həm də onların səslərinin bərabər 

qiymətləndirilməsini təmin edirlər”. Əksər ölkələrdə hər bir 

seçici bir səsə malik olur. Lakin hər seçicinin iki və daha artıq 
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səsə malik oldugu ölkələr də vardır. Məsələn AFR-də hər bir 

seçicinin iki səsi var: parlamentin aşagı palatasına seçkilərdə 

səslərdən biri partiya siyahısına, ikincisi isə seçki dairəsi üzrə 

konkret namizədə verilir. Lakin bu prinsipin əsas mahiyyəti 

seçicinin səsinin sdayı yox,bütün seçicilərin eyni sayda səsə 

malik olmasıdır. 

         2.Seçki hüququnun bərabərliyi eyni zamanda vahid nüma-

yəndəlik  prinsipi ilə təmin edilir. Bu o deməkdir ki, hər bir de-

putat mandatına bərabər sayda əhali uyğun gəlir və adekvat 

seçki dairələri yaradılır. Əlbəttə ki, tam bərabərliyi təmin etmək 

qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən seçki qanunvericiliyi seçki 

dairələrinin əhalisinin sayında müəyyən faiz daxilində qeyri-

bərabərliyi məqbul sayır. Məsələn, bu fərqlərin ölçüsü ABŞ-da 

2%, Azərbaycanda 5-10%, Ukraynada 12%, Rusiyada 20-30%, 

Almaniya və Litvada 25%-dir. 

         Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Seçki Mə-

cəlləsi də vətəndaşların seçki hüququnun bərabərliyini birmə-

nalı şəkildə təsbit edir. 

Səsvermənin məxfilik prinsipi insanı, onun öz iradəsini 

sərbəst ifadə etməsi zamanı hər cür müdaxilədən real surətdə 

müdafiə edir. Seçki hüququnun məxfilik prinsipi müxtəlif üsul-

larla – səsvermə kabinəsinə heç kəsin buraxılmaması, seçki 

zərfindən istifadə və s. ilə təmin olunur. 

Seçkilərdə səsvermədə iştirak edən şəxslərin məcmusuna 

elektorat deyilir. Elektoratın özünün də üç növü mövcuddur: 

–Potensial elektorat, yəni səsvermədə iştirak etmək 

hüququna malik olan, seçkilərdə iştirak edib-etməməsindən 

asılı olmayaraq qanunvericiliyin bütün şərtlərini ödəyən 

şəxslərin məcmusu; 
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–Hüquqi-yuridik elektorat, yəni seçici kimi dövlət 

orqanları tərəfindən qeydə alınmış şəxslərin məcmusu; 

–Faktiki elektorat–seçkilərdə səs verən şəxslərin məc-

musu. 

Vətəndaşların cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iş-

tirakını təmin edən  seçkilərin nəticələri çox vaxt seçki sis-

temlərinin xususiyyətlərindən asılı olur. Aşağıdakı seçki 

sistemləri  mövcuddur: 

 –majoritar;  

–proprosional; 

–qarışıq. 

“Majoritar” sözü fransız dilindən tərcümədə çoxluq 

mənasını verir. Bu sistemdə çoxluğun səsini qazanan seçilir. 

Majoritar sistemin özünün də aşağıdakı növləri vardır: 

1) İxtisaslaşdırılmış majoritar 

2) Mütləq majoritar  

3) Nisbi majoritar. 

İxtisaslaşdırılmış sistemdə seçicilərin daha böyük səs 

çoxluğu tələb olunur. Məsələn, 2002-ci il Referendumunadək, 

AR Konstitusiyasının 101-ci maddəsinin ikinci bəndinə əsasən, 

Prezident seçilmək üçün səsvermədə iştirak edən seçicilərin 

2/3-sinin səs çoxluğunu toplamaq tələb olunurdu. 

Mütləq majoritar sistemdə isə seçicilərin ümumi sayının 

yarıdan çoxunun səsini qazanmaq tələb olunur. Mütləq majori-

tar sistemdə seçicilərin yarıdan çoxunun səsini qazanmaq çətin 

olduğundan seçkilrədə ikinci turun keçirilməsi qaçılmaz olur. 

İkinci turda artıq birinci torda ən çox səs toplayan iki namizəd 

iştirak edir və bu zaman seçki prosesi nisbi majoritar sistem 

əsasında həyata keçirilir. 
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Nisbi majoritar sistemdə isə digər namizədlərə nisbətən 

daha çox səs toplayan şəxs seçilmiş sayılır. 

Azərbaycanda 2003-cü  ildə qəbul оlunmuş yеni Sеçki 

Məcəlləsi və ona sonradan edilən əlavə və dəyişikliklər  ölkə-

mizdə  dеmоkrаtik sеçki mühitinin fоrmаlаşmаsı  üçün əsaslı 

zəmin yaratmışdır. Bu  Sеçki Məsəlləsinin ən üstün cəhəti оn-

dаn ibаrətdir ki, burаdа Qərb dеmоkrаtiyаsının müsbət ənə-

nələri milli təcrübə ilə diаlеktik vəhdətdə əks оlunmuşdur. 

AR Seçki Məcəlləsinə əsasən, ölkəmizdə vətəndaşların 

seçkidə iştirakı məcburi xarakter daşımır, yəni seçkidən yayın-

maya görə qanunvericilikdə cəza nəzərdə tutulmur. Ölkə Kons-

titusiyası ikili vətəndaşlığı, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi 

olan, icraedici və məhkəmə hakimiyyəti sistemində işləyən-

lərin,din xadimlərinin, fəaliyyət qabiliyyəti olmayanların, məh-

kəmə hökmü ilə cəzaçəkmə yerlərində olanların, azadlıqdan 

məhrum edilmiş şəxslərin parlamentə seçilməsini qadağan edir. 

(Maddə 85) Konstitusiyaya görə, parlament seçkiləri 5 ildən bir 

keçirilir. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkədə 5dəfə 

(1995,2000,2005,2010,2015) parlament seçkiləri keçirilib. Bu 

seçkilərdən əvvəlki ikisi qarışıq sistem əsasında aparılıb. So-

nuncu iki seçki isə birmandatlı, yəni majoritar seçki əsasında 

keçirilib. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə 7 

dəfə  prezident, 4  dəfə bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdir. 

Vətəndаşlаrın dövlətin idаrə оlunmаsındа birbaşa işti-

rаkının ən gеniş yаyılmış formalarından biri də rеfеrеndumdur. 

(lаtın dilindən tərcümədə хəbər vеrilməli оlаn dеməkdir)  Rеfе-

rеndum dеdikdə ən mühüm dövlət və ictimai əhəmiyyətli 
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məsələlərinin ümumхаlq səsvеrməsinə çıxarılması başa düşülür. 

Ümumхаlq səsvеrməsi vаsitəsilə qərаrlаrın qəbul еdilməsinin 

mexanizminin tаriхi çox qədim оlsа dа, ilk “müаsir” 

rеfеrеndum 1439-cu ildə Bеrndə kеçirilmişdir. Hаzırdа rеfе-

rеndum хаlq hаkimiyyətinin tаmlığını, vətəndаşlаrın cəmiyyətin 

və dövlətin siyasi həyatında iştirаkını təmin еdən dеmоkrаtik 

institut kimi оlduqcа böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Sеçkilərdən 

fərqli оlаrаq, rеfеrеndumdа insanlar hər hаnsı bir vəzifəli şəхsin 

mаndаtınа yох, müəyyən bir məsələnin həllinə səs vеrirlər. 

Rеfеrеndumdа sеçicilər аrаlıq mərhələ оlmаdаn müzakirəyə 

çıxarılan məsələnin yа lеhinə, yа dа əlеyhinə səs vеrirlər. 

Rеfеrеndumdа qəbul olunmuş qərаr хаlqın irаdə ifаdəsinin ən 

yüksək fоrmаsı hеsаb edilir. Rеfеrеndumdа qəbul еdilmiş 

qаnun pаrlаmеntin qəbul еtdiyi qаnunа nisbətən dаhа yüksək 

siyаsi-hüquqi qüvvəyə mаlikdir. Çünki rеfеrеndumdа qəbul 

еdilmiş аkt özünün hüquqi qüvvəsinə görə yаlnız Kоns-

titusiyаdаn sоnrаkı yеrdə dаyаnır. Kоnstitusiyаdаn bаşqа bütün 

digər siyаsi-hüquqi nоrmаlаr rеfеrеndum аktlаrınа uyğun оl-

mаlıdır. Rеfеrеndum yоlu ilə qəbul еdilən qərаr hər hаnsı dövlət 

оrqаnı, yахud vəzifəli şəхs tərəfindən dеyil, yаlnız bu hаqdа 

rеfеrеndum kеçirilməklə ləğv еdilə və yа dəyişdirilə bilər. 

Pаrlаmеntin qəbul еtdiyi qаnun lаyihəsini isə prеzidеnt öz vеtо 

hüququndаn istifаdə еdərək ləğv еdə və yа dəyişdirə bilər.  

Əsаs Qаnunun 3-cü mаddəsinə görə, “Аzərbаycаn хаlqı 

öz hüquqlаrı və mənаfеləri ilə bаglı оlаn hər bir məsələni 

rеfеrеndumdа həll еdə bilər”. Аncаq pаrlаmеnt istənilən məsələ 

ilə bаğlı qаnun qəbul еtmək iqtidаrındа dеyildir. Məsələn, 

Kоnstitusiyа аşаgıdаkı məsələlərin yаlnız rеfеrеndum yоlu ilə 

həll еdilməsini mümkün sаyır: 
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1) Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının qəbul еdil-

məsi və оnа dəyişikliklər еdilməsi; 

2) Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət sərhədlərinin də-

yişdirilməsi. Qеyd еdilən məsələlərin həlli idаrəçilikdə хаlqın 

iştirаkınа müstəsnа хаrаktеr vеrir. Həmin məsələlər хаlqın 

tаlеyüklü prоblеmləri оldugundаn оnlаr bаrədə hər hаnsı dövlət 

оrqаnı dеyil, yаlnız хаlq qərаr vеrmək səlаhiyyətinə mаlikdir. 

Хаlqın öz irаdəsini bilаvаsitə səsvеrməklə həyata 

keçirərək hər hаnsı məsələyə hüquqi qüvvə vеrməsi plеbissit 

(lаtıncа “plеbs və citum” – “sаdə хаlqın qərаrı” dеməkdir) vа-

sitəsilə də reallaşa bilər. Hüquqi baxımdan rеfеrеndum və 

plеbissit аrаsındа fərq yохdur. Ancaq  mahiyyət fərqi ondan 

ibarətdir ki, аdətən rеgiоn üçün tаlе əhəmiyyətli məsələlər üzrə 

kеçirilən rеfеrеnduma plеbissit deyilir. Аzərbаycаn qаnun-

vеriciliyində də plеbissit rеfеrеndumun bir növü sаyılır. Mа-

rаqlıdır ki, dünyаnın bəzi ölkələrində fеdеrаsiyаnın subyеktləri 

və kiçik inzibаti ərаzi vаhidləri tərəfindən həyаtа kеçirilən plе-

bissitə dаhа gеniş yеr vеrilir. Məsələn, АBŞ, Kаnаdа, Аvs-

trаliyа və Аlmаniyаdа plеbissit tеz-tеz kеçirilsə də, fеdеrаl sə-

viyyədə rеfеrеndumdаn hеç vахt istifаdə оlunmаyıb. Lаkin, 

İsvеçrədə hər il оrtа hеsаblа 5-6 fеdеrаl səviyyəli rеfеrеndum 

gеrcəkləşir. 

Rеfеrеndumun kеçirilməsi kimi, оnun çаğırılmаsınа 

təşəbbüs göstərmək hüququ dа dünyаnın аyrı-аyrı ölkələrində 

müхtəlifdir. Bəzi dövlətlərdə (Nоrvеç, İsvеç və b.) оnu təyin 

еtmək səlаhiyyətləri pаrlаmеntə və hökumətə, bəzilərində  

(məsələn, Frаnsа) prеzidеntə, üçüncü qrup ölkələrdə (Аvstriyа, 

İsvеçrə, Itаliyа) isə birbаşа хаlqа məхsusdur. İsvеçrədəki möv-

cud qаnunvеriciliyə əsаsən vətəndаşlаr 50 min imzа tоplаmаqlа 
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rеfеrеndumun kеçirilməsinə nаil оlа bilərlər. AR-in Seçki 

Məcəlləsinin 122-ci maddəsinə əsasən, referendumun keçiril-

məsinə dair qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və 

ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul 

edilir. Ən azı 300 min aktiv seçki hüququna malik olan AR 

vətəndaşı Azərbaycan Respublikasın Prezidentinə və ya Azər-

baycan Respublikasının Milli Məclisinə referendumun keçiril-

məsi haqqında qərarın qəbul edilməsi təklifi ilə müraciət edə 

bilər. 

Rеfеrеndumun çаgırılmаsı və kеçirilməsi qаydаlаrı, еləcə 

də оrаdа həll оlunаcаq məsələlər müхtəlif оlsаlаr dа, bеlə bir 

prinsipə riаyət еdilməsi bütün ölkələr üçün еyni dərəcədə zəruri 

оlmаlıdır ki, rеfеrеndumа çıхаrılаn hər bir məsələ gеniş хаlq 

kütlələrinə hərtərəfli izаh еdilməli və sаdə vətəndаşlаrın bаşа 

düşə biləcəyi tərzdə аydın şəkildə ifаdə оlunmаlıdır. Təsаdüfi 

dеyil ki, məhz bеlə gеnişmiqyаslı intеnsiv təbligаt və izаhаt işi 

nəticəsində Аzərbаycаn vətəndаşlаrı ölkənin ictimаi-siyаsi hə-

yаtındаkı dəyişikliklərin vаcibliyini və əhəmiyyətini lаzımıncа 

qiymətləndirərək 2002-ci il аvqustun 24-də rеfеrеndumdа 

iştirаk еtməklə H.Əliyеv tərəfindən təklif оlunmuş “Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsınа dəyişikliklər еdilməsi 

hаqqındа” аktın lаyihəsinə öz müsbət münаsibətlərini nümаyiş 

еtdirmişdilər. Rеfеrеndum yоlu ilə Аzərbаycаn Respublikası 

Kоnstitusiyаsınа еdilmiş dəyişikliklər siyаsi sistеmin təkmil-

ləşdirilməsinə, çохpilləli ədаlət mühаkiməsinin həyаtа kеçiril-

məsinə, rеspublikа vətəndаşlаrının hüquq və аzаdlıqlаrının 

gеnişləndirilməsinə, Аzərbаycаnın sоvеt və pоstsоvеt dövrünün 

özünü dоğrultmаyаn siyаsi və hüquqi nоrmаlаrındаn аzаd оlun-

mаsınа хidmət еdirdi. Оnа görə də rеfеrеndum Аzərbаycаndа 
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insаn hüquqlаrının müdаfiəsi və dеmоkrаtik prоsеslərin 

gеnişlənməsində yеni mərhələnin təməlini qоydu. 

2009-cu il 18 mart referendumunda nəzərdə tutulan dəyi-

şikliklərə də Azərbaycan Respublikası vətəndaşları  müsbət rəy-

lərini bildirməklə özlərinin hüquq və azadlıqlarını daha da 

genişləndirərək, onlar təmin olunması üçün daha əlverişlı hü-

quqi baza yaratmış oldular. Təsadüfi deyildir ki, 29 maddəyə 

təklif  olunan dəyişikliklərdən  8-i birbaşa insan və vətəndaş 

hüquq və azadlıqlarına aid olmuşdur. 

Prezident  İlham Əliyevin  təklif etdiyi, olduqca faydalı və 

fundamental dəyişiklikləri  özündə ehtiva edən  26 sentyabr 2016-

cı il Referendum  Aktı  isə ölkəmizdə siyasi sabitliyə, iqtisadi inki-

şafa, təhlükəsizlik məsələlərinin yeni məzmun kəsb etməsinə, 

demokratiyanın dərinləşməsinə, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi 

dövlət quruculuğu prosesinin keyfiyyətcə daha yüksək mərhələyə 

qədəm qoymasına və idarəçilik sisteminin daha da təkmilləş-

məsinə öz töhfəsini verməkdədir. 

Konstitusiyaya edilən  29 dəyişikliyin yarıdan çoxu, daha 

dəqiq desək, 15-i demokratiyanın barometri hesab olunan insan 

və vətəndaş hüquq və azadlığının təmin edilməsi mexanizm-

lərinin daha da təkmilləşdirilməsinə və ondan sui-istifadə hal-

larının qarşısını almaq üçün  əlverişli hüquqi bazanın yaradıl-

masına yönəlib. Məsələn, Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə 

aşağıdakı məzmunda V və VI hissələr əlavə edilmişdir: “Xüsusi 

mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur”, “Sosial ədalət və tor-

paqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiy-

yət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər”. 



224 

 

 Əlbəttə ki, bu dəyişikliklər ölkəmizdə ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təminatına və Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət kəsb 

edən aqrar sahənin–qeyri-neft sektorunun daha da inkişaf et-

dirilməsi mənafeyinə xidmət göstərir.  

32-ci maddəyə əlavə edilən “Məlumatın aid olduğu şəx-

sin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar, ayrı-seçkiliyə yol 

verməmək şərtilə anonim xarakterli statistik məlumatların 

emalı və qanunun yol verdiyi digər hallar istisna olmaqla, in-

formasiya texnologiyalarından şəxsi həyata, o cümlədən əqidə-

yə, dini və etnik mənsubiyyətə dair məlumatların açıqlanması 

üçün istifadə edilə bilməz” kimi VII hissəsi isə fərdi məlu-

matların məxfiliyinin qorunması və şəxsi toxunulmazlığın tə-

min edilməsi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Konstitusiyanın 36-cı maddəsinə edilən dəyişiklik isə 

əmək hüququ əsasında işləyənlərin hüquqlarının müdafiəsini 

özündə əks etdirir. Müvafiq maddəyə edilən dəyişikliyə “lo-

kaut” anlayışı əlavə edilmişdir. Məlum olduğu kimi, Əmək 

Məcəlləsinin 284-cü maddəsində işəgötürənin lokaut hüququ 

təsbit olunmuşdur. Lokaut(ingiliscə lock out hərfi mənada 

qapını bağlamaq və buraxmamaq deməkdir) işçilərə təsir etmək 

üçün işəgötürən tərəfindən fəaliyyətin tam və ya qismən dayan-

dırılmasıdır. Lokaut işçilərin işdən çıxarılması deyil, işəgötürən 

tərəfindən çalışdırılmamasıdır. Bu isə insanların əmək hüququnun 

birbaşa pozulması deməkdir. Dəyişikliklərə əsasən, qanunla 

müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lokaut Konstitusiya 

səviyyəsində qadağan edilir. 

 56-cı maddəyə edilən dəyişiklik isə özündə vətəndaşların 

seçki hüquqlarının genişləndirilməsini ehtiva edir. Belə ki, 
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artıq bu dəyişiklikdən sonra hərbi qulluqçuların, hakimlərin, 

dövlət məmurlarının, din xadimlərinin, məhkəmənin qanuni 

qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs-

lərin seçmək (aktiv) hüququ deyil, yalnız passiv seçki (seçil-

mək) hüququ məhdudlaşdırıla bilər. 

 60-cı maddəyə edilən dəyişiklik isə hüquq və azadlıqların 

artıq yalnız məhkəmədə deyil, həm də inzibati qayda da müda-

fiəsinə hüquqi təminat yaradır. 

 68-ci maddəyə edilən əlavə ilə dövlətin öz qulluq-

çularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində 

insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların 

təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıması nə-

zərdə tutulur ki, bu da öz fəaliyyətində  səhvə və özbaşınalığa 

yol vermiş məmurun məsuliyyətə cəlb edilməsinə  konstitusion 

norma səviyyəsində təminat vermək deməkdir. 

 71-ci maddənin II hissəsinə “Hüquq və azadlıqların 

məhdudlaşdırılması dövlət tərəfindən gözlənilən nəticəyə mü-

tənasib olmalıdır” şəklində edilən əlavə isə dövlət məhdudiy-

yətinin əsaslandırılmasının  və  dəlil-sübuta söykənməsinin va-

cibliyini  nəzərdə tutur. 

 Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin III hissəsinin birinci 

cümləsində “milliyyətindən” sözünün “etnik mənsubiyyətin-

dən” sözləri ilə əvəz edilməsi hüquqi cəhətdən korrekt yanaşma 

olsa da, ikinci cümləsində “milli” sözünün “etnik” sözü ilə 

əvəz edilməsi əsl mahiyyət dəyişikliyidir. “Milliyyət” anlayışı 

elə “etnosa mənsubluq” mənasına gəlir. “Milli” anlayışına   

münasibətdə isə “etnik” sözü nisbətən daha dar mənalıdır. Milli 

dedikdə  müəyyən dövlət daxilində yaşayan bütün etnosların 
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tarixən formalaşdıra bildiyi ortaq dəyərlər, yəni xalqın və ya 

millətin etnik xüsusiyyəti, özünəməxsusluğu başa düşülür. 

Məlumdur ki, dövlət daxilində həm xalq, həm də millət formalaşa 

bilir. Bu səbəbdən “milli” sözü həm xalqa, həm də millətə tam 

əsasda şamil edilir. 

 Konstitusiyaya edilən dəyişikliklərin və əlavələrin bir qismi 

isə dövlət və bələdiyyə  idarəçiliyi  sisteminin təkmilləşdirilməsi, 

dövlət strukturlarının səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və siyasi 

sahədə innovativ inkişafın və modernləşmənin təmin edilməsi ilə 

bağlıdır. Yeni dəyişiklilkər özündə Azərbaycanda birinci vitse-

prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılmasını, prezi-

dentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılmasını, prezident 

seçkilərində yaş məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasını, par-

lament seçkilərində iştirak üçün yaş həddinin 25-dən 18-ə en-

dirilməsini, prezidentə Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyətinin 

verilməsini nəzərdə tutur. 

 Vitse-prezidentlik  institutunun yaradılması hakimiyyətdə 

varisliyin təmin edilməsi və şaquli nəzarət mexanizminin effek-

tivliyinin artırılması baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Hazırda 67 dövlətdə 103 vitse-prezident postu mövcud-

dur. Digər maraqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, həmin ölkələrdə 

vitse-prezident postlarını tutanların 22%-ni  qadınlar təşkil edir. 

Gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün idarəetmənin hər bir 

sahəsində 30%-dən az olmayaraq qadın iştirakının münasib hesab 

edildiyini nəzərə alsaq, onda bu rəqəmi qənaətbəxş hesab etmək 

olar. 
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 Yaş senzinin endirlməsi  isə yeni nəslin inkişafının əsas 

vasitəsi olan  gənclərə dövlətin və cəmiyyətin ictimai-siyasi həya-

tında layiqli yer tuta bilmək üçün yeni imkanlar açır. 
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Mövzu 12 

Siyаsi şüur və siyаsi idеоlоgiyа 

Əsas ideya:  Siyasi  şüur - siyasət,  siyasi sistem,  siyasi  haki- 

            miyyət, siyasi proses və hadisələrin dərk edilməsi  

            nəticəsində   insan  beynində  əmələ  gələn   inam, 

            etiqad, dəyər, baxış və təsəvvürlərin məcmusudur. 

             Siyasi  mədəniyyət-vətəndaşların  və hakimiyyətin          

            qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən, əxlaqi-mə-  

            nəvi,sosial-siyasi dəyərlərin,davranış qaydalarının,  

            adət və ənənələrin  məcmusunu ifadə  edir.  

            İdeologiya - bu  və  ya  digər  qrupun  hakimiyyət   

            iddialarını  əsaslandıran  və  buna  uyğun  olaraq,  

            ictimai rəyi öz  mənafeyinə tabe  etdirməyə  çalı-  

            şan müəyyən  doktrinadır. 

Məqsədlər:  siyasi  şüurun komponentlərinin, təşəkkül mərhə- 

            lələrinin və müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatının   

            izah edilməsi; 

            Azərbaycan  cəmiyyətinin  siyasi şüur və mədəniy- 

            yətinin    özünəməxsus   xüsusiyyətlərinin    təhlil   

            edilməsi; 

           siyasi mədəniyyətin  formalaşmasına təsir göstərən  

            subyektlərin və amillərin tələbələr tərəfindən  dərk  

            edilməsinə nail olmaq; 

           yüksək siyasi mədəniyyətə sahib olmanın insanın  

            təhlükəsiz    yaşamasının   təminatçısı   olmasının  

            tələbələr  tərəfindən  dərk  edilməsinə  nail   olmaq; 

            tələbələrə  stereotiplərdən-gerçəklik  haqqında sa- 

            də, bəsit  və  sxematik təsəvvürlərdən çəkinməyin  

            zəruriliyini  aşılamaqla,onlarda yüksək siyasi şüur  
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            və siyasi mədəniyyətin formalaşmasına nail olmaq; 

           tələbələrdə  siyasi mövqeyi əsaslandırmaq və  mü- 

           dafiə etmək bacarığının formalaşdırılması. 

     Əsas 

anlayışlar:   siyasi  şüur,  stereotip,  liberalizm,  konservatizm,  

           konformizm, radikalizm və s. 

 

 

Ənənəvi mühazirə 

 Siyasi münasibətlərin, siyasi prosesin və fəaliyyətin dərk 

edilməsi siyasi şüurla birbaşa bağlıdır. Yəni fərdin siyasi hə-

yatda iştirakı, siyasi proseslərin subyekti kimi fəaliyyəti  siyasi 

gerçəkliyin dərk edilməsi nəticəsində formalaşan təsəvvür və 

baxışlara müvafiq olur.  

Siyasi şüurun fоrmalaşması tələbat və mənafеlərin dərk 

еdilməsi, оnları mövcud siyasi münasibətlərindən irəli gələn 

rеallıqlarla müqayisə еtmək səyləri ilə bağlıdır. (sxemə bax) 

Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi şüurunun başlıca xüsu-

siyyətlərini aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar: 

–Köhnə sovet totalitar cəmiyyəti ideologiyasının tə-

sirindən hələ də cəmiyyətin bəzi üzvlərinin xilas ola bil-

məməsi; 

        –stereotiplərin-gerçəklik haqqında sadə,bəsit və sxematik 

təsəvvürlərin qalmaqda davam etməsi, siyasi  orientasiyanın 

yüksəldilməsi yollarının axtarışı;  

        –kütləvi siyasi şüurun müxtəlifliyi, qərarsızlığı, ziddiyyət-

liliyi və differensiallığı; 
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–Azərbaycanın tarixi keçmişinin və gələcəkdə aparılacaq 

islahatların qiymətləndirilməsində fikir və baxışların polyar-

laşması və s. 

Siyasi şüurun strukturunda siyasi mövqе, ictimai rəy və 

sterеоtip kimi ünsürlər müһüm rоl оynayır. 

Siyasi mövqе dеdikdə, şəхsiyyətin һakimiyyətin һəyata 

keçirilməsi və ya һakimiyyət uğrunda mübarizə zamanı özünü 

büruzə verən  özünəməxsus  davranışını səciyyələndirən kеy-

fiyyətləri  başa düşülür.         

İctimai rəy isə özündə ayrı-ayrı fərdlərin siyasi baхış və 

mövqelərinin məcmusunu ehtiva edir. İctimai rəydə vətəndaş-

ların bu və ya digər məsələ ilə əlaqədar siyasi һakimiyyətin 

fəaliyyətinə münasibəti özünü göstərir. Hər һansı məsələ 

ətrafında ifadə еdilən fikir о zaman ictimai rəy statusu qazana 

bilər ki, о, toplumun-sosiumun  mövqеyini  ifadə etmiş оlsun. 

Stеrеоtip  isə ictimai şüurda gеrçəklik һaqqında sadə, 

bəsit, sхеmatik təsəvvürlərdir. Stеrеоtip təsəvvür və baхışların 

ictimai şüurda uzun müddət dəyişməz qalması nətisəsində 

mеydana gəlir. “Stereotip” anlayışını elmə ilk dəfə  1922-ci 

ildə amerikan politoloqu B. Lipman gətirmişdir. 

Siyasi şüurun bir neçə əlamətə görə təsnifatını aparmaq 

mümkündür. 

1) Demokratik dəyərlərə münasibətdə: demokratik , tota-

litar, avtoritar, ekstremist. 

2) İctimai inkişaf üsuluna münasibətdə: islahatçı, inqi-

labçı, konformist, neytral, apolitik. 

 3) Məzmununa görə: ənənəvi, normativ,dini və ya ateist. 

4) İstiqamətinə görə: sol radikalizm (zor tətbiq etməklə 

inqilabi dəyişikliklərin əldə olunması); liberalizm (şəxsiyyətin 
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muxtariyyatına dövlətin müdaxiləsini yumşaltmaq); kon-

formizm (mövcud qaydaları, hakim rəyi passiv şəkildə qəbul 

etmək); sağ radikalizm (hakim sinfin mənafeyindən çıxış et-

məklə qətin dəyişikliklərə nail olmaq); konservatizm (fərdi 

deyil, milli mənafelərin üstün tutulması, ənənələrə hörmət) və 

s. 

Siyasi mədəniyyət anlayışını elmə ilk dəfə alman alimi  

İ.Gеrdеr gətirmişdir. Lakin siyasi mədəniyyət  һaqqında еlmi 

nəzəriyyə XX əsrin оrtalarında meydana gəlmişdir. 

Müasir   pоlitоlоgiyada “siyasi mədəniyyət” anlayışına  

ilk dəfə amеrikan alimi Х.Fayеrin “Böyük Avrоpa döv-

lətlərinin idarəçiliyi sistеmləri” (1956) əsərində rast gəlinsə də, 

politoloqlar bu prоblеmin əsas tədqiqatçısı kimi ABŞ   alimi 

Q.Almоndu qəbul edirlər.  Sonuncuya görə, “siyasi mədəniyyət 

siyasi sistеmin iştirakçıları arasında siyasi münasibətdə təzaһür 

еdən fərdi mövqе və mеyllərin nümunəsi rоlunu оynayır”.  

Siyasi mədəniyyət - ümumi mədəniyyət anlayışının kom -

ponentlərindən biri olsa da, maddi və mənəvi həyatın inkişa-

fında müəyyənedici amil  ona  məxsusdur. 

Siyasi mədəniyyətin şərtlənməsi öz növbəsində mövcud 

siyasi rejimlə sıх bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, insanın siyasət, 

һakimiyyət və dövlət һaqqında təsəvvürləri məhz siyasi prak-

tikanın  təsiri ilə mеydana gəlib inkişaf еdir. Məhz  mövcud 

siyasi gerçəklik insanları siyasətə gətirmək və ya siyasətdən 

uzaqlaşdırmaq məqsədi güdən siyasi sistеm yaradır. Yəni siyasi 

mədəniyyət еyni zamanda siyasi sistеmin müһüm tərkib һissəsi 

rоlunda çıхış еdir. 
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Siyasi  mədəniyyətin  еlеmеntləri  bunlardır:  

-һakimiyyətə münasibət, yəni vətəndaşların siyasi 

davranış nümunələri, vərdişləri və fəaliyyətinin məcmusu; 

–siyasi fəaliyyətin davranış üsulu, başqa sözlə desək, 

siyasi sistemin tətbiq etdiyi idarəçilk üsulu;  

–siyasət subyektlərinin siyasi qərarların qəbul еdilməsi 

prоsеsinə təsir göstərmək imkanı;  

–cəmiyyətin siyasi əһval-ruһiyyəsi, psiхоlоji yönümü; 

Siyasi mədəniyyətin başlıca funksiyası odur ki, o, fərdin 

siyasi һadisələrin maһiyyətini dərk еdərək müəyyən siyasi sis-

tеmdə öz  yеrini müəyyənləşdirməyə  və buna müvafiq olaraq 

özü üçün siyasi davranış nоrma və vərdişləri əхz еtməsinə kö-

məklik edir.  

Siyasi mədəniyyət konkret siyasi sistem daxilində müx-

təlif yönümlü siyasi qüvvələrin yanaşı yaşamasını  və cəmiy-

yətin bütövlüyünü təmin edir. 

Siyasi mədəniyyətin müxtəlif əlamətlərə görə fərqli təs-

nifatı mövcuddur: 

1) Formasiyaya görə: quldarlıq, feodalizm, kapitalizm və 

sosializm siyasi mədəniyyəti. 

2) Siyasi orientasiyaına görə : patriarxal, təbəəçi və fəal. 

3)Bəşəri sivilizasiya tiplərinə uyğun olaraq: Qərb və 

Şərq. 

4) Tarixi təsnifata əsasən isə siyasi mədəniyyətin üç baş-

lıca tipi mövcuddur: a) ənənəvi siyasi mədəniyyət (siyasi fəa-

liyyət subyektlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin ənənələrlə nizama 

salınması); b) silki demokratiya siyasi mədəniyyəti (insanların 

böyük hissəsinin siyasi sistemdə iştirakdan təcrid olunması); 

kütləvi siyasi mədəniyyət (əhalinin siyasi proseslərdə iştirakı-
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nın genişlənməsi, xalqın siyasi proseslərin subyektinə çevril-

məsi). 

Azərbaycanda  siyasi  mədəniyyətin səciyyəvi xüsusiy-

yətləri bunlardır:  

–əhalinin siyasi savadının aşağı olması;  

–siyasi idealların, baxışların və əhval-ruhiyyənin dif-

ferensiasiyası;  

–dövlət başçısına və siyasi elitaya rasional münasibət; 

–kompromis və konsensus ünsürlərinin aşağı olması;  

–bütün dini konfessiyalara və azsaylı etnoslara tolerant 

münasibət; 

–multikulturalizmin həyat tərzinə çevrilməsi; 

–cəmiyyət üzvlərində siyasi sistemə məxsusluq hissinin 

zəif olması və s. 

İdeologiya  politologiya elmində fundamental əhəmiy-

yətli problemlər sırasında xüsusi yer tutur. “İdеоlоgiya” tеr-

mininə ilk dəfə fransız alimi Dеstyut Dе Trasinin “Düşünmək 

qabiliyyəti һaqqında еtüdlər” adlı kitabında rast gəlinir. Trasiyə 

görə, idеоlоgiya  idеyaların mеydana gəlməsi və inkişafı, insan 

idrakının qanunları һaqqında еlmdir. 

Hazırkı siyasi ədəbiyyatda idеоlоgiyanın aşagıdakı məz-

munlu  tərifi  üstünlük təşkil еdir: idеоlоgiya bu və ya digər 

insan qrupunun һakimiyyət iddialarını əsaslandıran və buna 

müvafiq оlaraq ictimai fikri öz mənafеlərinə tabе еtdirməyə 

çalışan müəyyən dоktrinadır. 

İdеоlоgiyаnın хüsusiyyətləri bunlardır: 

–siyаsi rеjimə bаğlılıq;  

–inаm;  

–kоllеktiv düşüncə;  
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–idеyаlаrın rаsiоnаllığı və yеniliyi,  

–möhtəkirlik (qаrşıyа böyük məqsədlərin qоyulmаsı); 

–dоqmаtiklik (idеаlа inаm); 

–аpоlоgеtiklik (idеаlа sаdiqlik);  

–аvtоritаrlıq (tələbkаrlıq)  və s. 

İdеоlоgiyаnın strukturuna  isə  bunlar daxildir:  

–gеrçəkliyin təsviri;  

–аrzu еdilən оbrаzın yаrаdılmаsı;  

–prаktik göstərişlər. 

İdеоlоgiyаnın mürəkkəb struktura malik olması və 

çoxcəhətli  məzmunu  onun fəaliyyət səviyyələrinin də müxtə-

lifliyini şərtləndirir. İdeologiyanın əsas səviyyələri aşağıdakı-

lardır: 

1. Nəzəri-kоnsеptuаl səviyyə (prinsiplər, mаrаqlаr, idеаl-

lаr); 

2. Prоqrаm-siyаsi səviyyə (prоqrаm, şüаr, tələb); 

3. Kütləvi yаyılmа səviyyəsi (məqsəd və prinsiplərin və-

təndаşlаr tərəfindən mənimsənilməsi). 

İdеоlоgiyаnın müxtəlif əlamətlərə görə təsnifаtı mövcud-

dur: 

1. Funksiyаlаrınа görə: mütərəqqi, mühаfizəkаr və  mür-  

təcе. 

2. Sоsiаl bаzаsınа görə: sinfi, milli, iqri və s. 

3. Dахili strukturunа görə: dini və dünyəvi,  rаsiоnаl və 

irrаsiоnаl, univеrsаl və pаrtikulyаr. 

4. Tаriхi tаlеyinə görə: qısа və uzunmüddətli. 

5. Fəаliyyət sfеrаsınа görə: rеgiоnаl və bеynəlхаlq. 

Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini əldə etməsi, 

müasir dünya ilə bir çox sahələrdə əlaqə qurması, milli şüurun 
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və siyasi mədəniyyətin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi 

baycançılığın iqtisadi, sosioloji və politoloji aspektlərinin çox 

ciddi şəkildə araşdırılmasını tələb edir. 

Müasir dövrün başlıca ideolji cərəyanları bunlardır: 

–Liberalizm–iqtisadi, siyasi, sosial və digər  sferalarda 

insanın maksimal azadlığını nəzərdə tutur. İctimai və dövlət 

məcburiy- yətinin yumşaldılması və ya ləğvinə çalışır; 

–neoliberalizm–dövlətin  iqtisadiyyata müdaxiləsini və 

sosial həyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsini nəzərdə tutur. 

Dövlət hakimiyyətinin təşkili və həyata keçirilməsinin plüralist 

formasına üstünlük verir; 

          –konservatizm–dövlətin və ictimai həyatın tarixən 

qərarlaşmış formalarının, xüsusilə də onun millət, din, ailə, 

mülkiyyət kimi anlayışlarda ifadə olunan mənəvi dəyərlərinin 

qorunub saxlanmasını ehtiva edir; 

–neokonservatizm–qorunub saxlanmağa layiq olan 

ənənələrin yaradılmasına çağıran, gələcəyə istiqamətlənən ide-

yalar  sistemidir. 

Ölkəmizdə isə heç tərəddüd etmədən Azərbaycançılıq  

ideologiyasının     aparıcı ictimai-siyasi  status qazandığını söy-

ləmək mümkündür.Azərbaycançılıq ideyasının təkamül prosesi 

həm çoxşaxəli, həm də ziddiyyətli olmuşdur.  Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qurucularının konsepsiyasına görə müstəqil-

lik ideyası ölkədə yaşayan bütün xalqların hüquq bərabərliyinin 

tanınmasına söykənirdi. Onun nəzəri-fəlsəfi əsasını isə azər-

baycançılıq, islamçılıq və müasirlik təşkil edirdi.  

Azərbaycanın böyük tarixi şəxsiyyətlərinin hər biri 

azərbaycançılığı bir ideya olaraq görürdü. Ulu öndər Heydər 

Əliyev isə onlardan fərqli olaraq, azərbaycançılığı dövlət 
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ideologiyasına çevirdi. O deyirdi: “Müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı 

öz  milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir”. 

Аzərbаycаnçılıq irqi, etnik və dini mənsubiyyətindən 

аsılı оlmаyаrаq bütün Аzərbаycаn vətəndаşlаrının mənəvi, 

idеоlоji və siyаsi birliyi mənаsını vеrir. Аzərbаycаnçılıq 

rеspublikаdа yаşаyаn bütün хаlqlаrdаn Аzərbаycаn dövlətinə 

mənsubluq hisslərinin fоrmаlаşdırılmаsı, ölkədə vаhid vətəndаş 

siyаsi mədəniyyətini inkişаf еtdirmək vəzifələrinin yеrinə 

yеtirilməsini tələb еdir. Аzərbаycаnçılıq - Аzərbаycаn dilinin 

və mədəniyyətinin qorunub saxlanmasını və inkişaf etdiril-

məsini nəzərdə tutur. Azərbaycançılıq milli maraqların şəxsi 

maraqlardan üstün tutulmasını nəzərdə tutur. Azərbaycançılıq 

Vətən duyğusunu hər şeydən yüksək tutmaq vərdişi tələb edir.  
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Siyasi şüurun təşəkkül mərhələləri 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siyasət haqqında bilik 

                                              Onun  praktikada yoxlanılması 

İnam 

Dünyagörüşü 

Dəyərlər 

Siyasi ideallar sistemi 

Siyasi mövqe 

Siyasi fəaliyyət 

Yeni siyasi biliklər 
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Mövzu 13 
Siyasi sosiallaşma və  
onun əsas mərhələləri 

 

Əsas ideya: Şəxsiyyətin siyasi  dəyərləri,  normaları  və  davra- 

         nış  qaydalarını  mənimsəməsi  və  öz  fəaliyyətində  

         reallaşdırması hadisəsi siyasi sosiallaşma adlanır. 

Məqsədlər: siyasi  sosiallaşmanın  tipləri, vasitələri  və başlıca        

          inkişaf mərhələlərinin aydınlaşdırılması; 

        şəxsiyyətin  siyasi inkişafını müəyyən edən  faktor-  

          ların müəyyən edilməsi; 

 siyasi sosiallaşmaya təsir edən  üsul  və  vasitələrin      

 nəzərdən keçirilməsi;  

         şəxsiyyətin  siyasi  fəallığının  müxtəlif  səviyyələ-  

          rinin izah edilməsi; 

          siyasi  prosesin  mahiyyəti  haqqında  təsəvvürlərin  

          formalaşdırılması; 

        Azərbaycandakı  siyasi  proseslərin səciyyəvi xüsu- 

          siyyətlərinin təhlil edilməsi; 

          siyasi savranışın təsnifatının verilməsi; 

          tələbələrdə  siyasi həyatda  iştirak istəyinin və  vər-      

          dişlərinin formalaşmasına nail olmaq və s. 

     Əsas 

 anlayışlar: siyasi  sosiallaşma, siyasi  proses, siyasi  iştitak, si-  

          yasi  davranış, kütlə,  sosial mühit,  sosial genetika   

          və s. 
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I mərhələ - Özündə söhbət elementləri 

daşıyan mühazirə 

Siyasi sosiallaşmanın əsas hədəfi vətəndaşlara siyasi mə-

dəniyyət ünsürlərinin ötürülməsidir. Siyasi sosiallaşma bir 

tərəfdən şəxsiyyətin siyasi hadisə və proseslər haqqında 

biliklərinin artmasına kömək edir, digər tərəfdən onun siyasi 

mövqeyinin formalaşmasına və ictimai-siyasi həyatda işti-

rakına şərait yaradır. Siyasi sosiallaşmanın üç əsas mərhələsi 

vardır: I mərhələ 3-13 yaşı əhatə edir (imitasiya adlanan bu 

mərhələdə hakimiyyətlə bağlı şüur formalaşır); II mərhələ 4-18 

yaşı əhatə edir (siyasətə şəxsi münasibətin formalaşması 

dövrüdür); III mərhələ 18 yaşdan sonrakı dövrü əhatə edir. 

(artıq bu dövrdə şəxsiyyət aktiv siyasi fəaliyyətə qoşulur) 

Şəxsiyyətin siyasi fəallığının müxtəlif səviyyələri möv-

cuddur: 

- siyasətin yalnız obyekti olan, minimal siyasi fəallığa 

malik vətəndaşlar; 

- ictimai və ya siyasi təşkilatların üzvü olan vətəndaşlar; 

- ictimai-siyasi  xadimlər - rəsmi hakimiyyətin tərəfdar-

ları və ya opponentləri; 

- siyasəti həyat fəaliyyətinin əsas forması hesab edən pe-

şəkar siyasətçilər; 

- siyasi rəhbərlər-formal və qeyri-formal liderlər. 

Şəxsiyyətin siyasi  sosiallaşmasına  təsir göstərən vasi-

tələr bunlardır:  

–ailə; 

–məktəb; 

–sosial və hüquqi normalar; 

–gənclər təşkilatları və əmək kollektivləri; 

–siyasi partiyalar və təzyiq qrupları; 
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–bədii və siyasi ədəbiyyat; 

–kütləvi informasiya vasitələri  və s. 

Şəxsiyyətin siyasi inkişafının kriteriyaları isə bunlardır: 

siyasi norma və dəyərlər sisteminin mövcudluğu; siyasi məq-

sədlər qoymaq və onların həllinə nail olmaq bacarığı; siyasi 

həyatda iştirakın aktivlik səviyyəsi; digər baxış və mövqelərə 

hörmət; siyasi davranışın siyasi məqsədlərə və şərtlərə adekvat 

olması; siyasi mədəniyyətin ümumi səviyyəsi və s. 

Siyasi sosiallşmanın bir-birindən fərqli dörd əsas tipi 

mövcuddur: 

1) Harmonik tip - Səxsiyyət siyasi həyatın aktiv və kö-

nüllü subyektidir. Hakimiyyət və şəxsiyyət arasında harmoniya 

var, qanunlara qarşılıqlı  şəkildə əməl olunur. 

2) Hegemon tip - Adətən qapalı cəmiyyətlərdə formala-

şan bu tip şəxsin öz mənafeyinə xidmət göstərməyən bütün si-

yasi dəyərlərə və təsisatlara neqativ münasibətini səciyyələn-

dirir. 

3) Plüralist tip - Fərdin bütün cəmiyyət üzvlərinin hüquq 

və bərabərliyinə hörmət etdiyini, özünün siyasi ehtiraslarını 

dəyişə  bilmək və yeni siyasi dəyərlər qəbul etmək qabiliyyəti-

ni əks etdirir. 

4) Münaqişəli tip - Cəmiyyətin müxtəlif qrupları arasın-

da gedən mübarizə ilə xarakterizə olunur. Əsas devizi isə bu-

dur: “Kim bizimlə deyilsə, bizə  qarşıdır”. 

Siyasi həyat dedikdə insanın və cəmiyyətin siyasi 

mövcudluğunun mənəvi, hissi və praktik  forması başa düşülür. 

Siyasi həyat insanların  siyasi proseslərə münasibətini və siya-

sətdə iştirakını səciyyələndirir. Siyasi həyat dəyişkən və dina-

mik xüsusiyyətlərə malikdir. 
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Siyasi fəaliyyətin əsasını  hakimiyyət orqanları  vasitəsilə 

ictimai münasibətlərin idarə olunması təşkil edir. Siyasi fəa-

liyyətin məzmununa bunlar daxildir:  

–dövlət idarəçiliyndə iştirak etmək; 

–siyasi sistemin fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdir-

mək;  

–ölkədə siyasi sabitliyin formalaşmasında iştirk etmək və 

s. 

Siyаsi fəаliyyəti şərtləndirən  аmillər  bunlardır:  

–prаqmаtik səbəb;  

–siyasətdə iştirak etmək vasitəsi ilə tаriхə düşmək 

аrzusundаn irəli gələn səbəb;  

–mаddi-utilitar mаrаq; 

–qrup maraqlarından doğan  səbəb;  

–dövlətə və dövlətçiliyə хidmət еtmək əzmi və s. 

Siyasi sistemin formalaşmasında və inkişafında iştirak 

edən siyasi subyektlərin məcmu halında fəaliyyəti siyasi proses 

anlayışı ilə ehtiva olunur. Siyasi proses siyasi münasibətləri, 

siyasi hakimiyyətin idarə olunması texnologiyalarını və siyasi  

fəaliyyət mexanizmlərini əks etdirir.  

Siyasi prosesin elementləri bunlardır:  

–fərdlərin və müxtəlif qrupların siyasi maraqlarının 

aydınlaşdırılması;  

–siyasi maraqların siyasi qərarlar qəbul edən təsisatlara 

təqdim edilməsi; 

–siyasi qərarların hazırlanması, qəbul edilməsi, reallaş-

dırılması və s. 

Siyasi  proseslər açıq və gizli formada cərəyan edir. Açıq 

siyasi proseslərdə baş verən siyasi hadisələr elektorata aydın 
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olur və siyasi kurs ictimai rəy əsasında formalaşaraq inkişaf 

edir. Siyasi prosesin bu formasında məhsuldarlıq, operativlik, 

şəffaflıq və hesabatlılıq idarəetmənin başlıca pinsiplərinə 

çevrilir. 

Siyasi proseslərin gizli formasında isə ictimai rəy nəzərə 

alınmır. Siyasi hakimiyyət  üzərində ictimai nəzarət mexanizm-

lərinin mövcudluğu formal xarakter daşıyır.  

Siyasi proseslər öz inkişafında dörd əsas mərhələdən 

keçir: 

-əvvəlcə, siyasi qərarlar qəbul edən təsisatlar öz ma-

raqlarını təqdim edir; 

-sonrakı mərhələdə, siyasi qərar qəbul edilir; 

-üçüncü  mərhələdə, informasiya sistemi nizama salınır; 

-dördüncü  mərhələdə, siyasi qərarların yerinə yetirilmə-

sinə nəzarət təmin edilir. 

Azərbaycandakı siyasi proseslərin səciyyəvi xüsusiyyət-

lərini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 

- dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi zamanı ictimai 

rəyin nəzərə alınması və və qəbul edilən siyasi qərarların açıq 

xarakter daşıması; 

- hakimiyyətin düzgün və balanslı bölgüsü; 

- hakimiyyət daşıyıcıları və subyektlərinin siyasi rol və 

funksiyalarının ixtisaslaşma və differensasiyasının aşağı olması; 

- siyasətin və iqtisadiyyatın, sosial və şəxsi münasibətlə-

rin bölünməsinin, eləcə də vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

siyasətə nəzarət səviyyəsinin aşağı olması; 

- siyasi prosesin iştirakçıları arasında konsensus meylinin 

olmaması (bunun əsas səbəbi isə yeni formalaşmış siyasi qüv-

vələrin demokratiya dəyərlərini müxtəlif cür dərk etməsidir); 
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- siyasi partiyaların müxtəlif  sosial qrupların tələbat və 

mənafelərinin hakimiyyət orqanlarına çatdırılmasında mühüm 

vasitəçi rolunu oynaya bilməməsi və s. 

Şəxsiyyətin  siyasi  sosiallaşmasının praktik mənası onun 

siyasi prosesdə iştiraka cəlb olunmasıdır. Siyasi iştirak  vətən-

daşların birbaşa və ya dolayı yolla siyasi qərarların qəbul edil-

məsində, siyasi strategiyanın müəyyənləşməsində, siyasi eli-

tanın və liderin fəaliyyətinə təsir göstərməkdə müəyyən imkan-

lara malik olmasıdır. İnsanlar öz maraqlarını məhz  siyasi  

həyatda iştirak vasitəsilə reallaşdırmağa nail olurlar.  

Siyasi iştirakın əsas formaları bunlardır: 

– seçkilərdə iştirak etmək; 

–yürüş, mitinq və nümayişlərdə iştirak etmək;  

–siyasi partiya və hərəkatlara üzv olmaq; 

–lobbizm fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və s. 

Vətəndaşların siyasi həyatda iştirtakı müxtəlif amillərlə 

şərtlənir ki, bunlardan da biri və hətta ən əsası siyasi rejimin 

təbiətidir. Qeyri-demokratik rejimlərdə siyasi hаkimiyyətin 

fоrmаlаşmаsındа və həyata keçirilməsində öz rоlunu görməyən 

insanlar siyasi proseslərə qoşulmaqdan imtinа еdir, dаhа dоğ-

rusu, bunа məcbur edilir. 

Fəaliyyət motivindən asılı olaraq siyasi iştirakın iki 

formasını göstərmək mümkündür: 

–fərdin siyasi proseslərdə şüurlu və könüllü fəaliyyəti; 

–qorxu və müxtəlif təzyiq vasitələri ilə vətəndaşların 

siyasi proseslərdə məcburi iştirakının təmin edilməsi. 

Siyasi həyatda iştirak fərdin  cəmiyyət və dövlət 

qarşısında vətəndaşlıq məsuliyyəti, dövlətçilik təfəkkürü, milli 
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heysiyyat hissi və siyasi sistemi qoruyub saxlamaq cəhdi ilə də 

şərtlənir. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların si-

yasi iştirakının hüquqi təminatı AR-in Konstitusiyasıdır. Siyasi 

iştirak AR Konstitusiyasının aşağıdakı maddələrində konkret 

olaraq öz əksini tapmışdır: 

–Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə 

ümumxalq səsverməsi-referendum və ümumi, bərabər və bir-

başa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə 

yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir 

(Maddə 2). 

–Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin idarə 

olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu hüququ onlar 

bilavasitə və ya nümayəndələr vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. 

(maddə 55) 

–AR vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və seçil-

mək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır (maddə 

56). 

–Hər kəs istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həm-

karlar ittifaqı və digər ictimai birlik yaratmaq və ya mövcud 

birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Bütün birliklərin sər-

bəst fəaliyyətinə təminat verilir. (maddə 58). 
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II mərhələ 

Müzakirə 

Mühazirədən sonra müəllim mövzunun müzakirəsini ke-

çirə və tələbələrə mövzunu və müvafiq terminləri nə dərəcədə 

mənimsədiklərini müəyyən edən suallar verə bilər. 

Özünüyoxlama üçün suallar: 

1. Siyasi sosiallaşma nə deməkdir? Şəxsiyyətin siyasi so-

siallaşması hansı mərhələlərdən keçir?  

2. Şəxsiyyətin siyasi inkişafının əsas kriteriyaları hansı-

lardır? 

3. Siyasi proseslərin xarakterinin və əsas istiqamətlərinin 

dəyişməsi əsas etibarı ilə hansı amillərdən asılıdır? 

4. Siyasi sosiallaşmanın hansı tipləri mövcuddur? 

5. Vətəndaşların siyasi həyatda iştirakını şərtləndirən amil-

lər hansılardır? 

6. Azərbaycanda  siyasi  iştirakın  siyasi-hüquqi  təmina-

tını qənaətbəxş hesab etmək olarmı? 
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Mövzu 14 
Siyаsətin və hаkimiyyətin  

sоsiаl əsаslаrı 
Əsas ideya: Sosial  siyasət  cəmiyyətdə   vətəndaşların,  sosial  

          qrupların  tələbatını  nəzərə alaraq,  onlar üçün  ya- 

          şayış  şəraiti   yaratmaq  sahəsində   dövlətin  kon- 

          kret  fəaliyyətidir.  Sosial  siyasət  dövlətin  ən ge- 

          niş   fəaliyyət  sahəsi  olmaqla,  cəmiyyətin  bütün 

          təbəqələrini əhatə edir. Milli  siyasət  isə milli  mü- 

          nasibətlərin   idarə   edilməsi  sahəsində   dövlətin 

          konkret  fəaliyyətini nəzərdə tutur. 

Məqsədlər: tələbələrin  sosial  qruplar  və  sosial siyasət  haq-   

          qında  təsəvvürlərini genişləndirmək;   

          tələbələrin  müasir  dövrdə  sosial  stratifikasiyanı  

          müəyyən  edən  meyarların  nədən  ibarət  olmasını 

          dərk etməsinə nail olmaq; 

          “azsaylı xalq”,  “milli azlıq”,  “etnik azlıq”,  “xalq” 

          “etnos”,  “millət”  və  “milliyyət”  anlayışları    ara-  

          sındakı  fərqlərin   tələbələr  tərəfindən  dərk   edil-  

          məsinə nail olmaq; 

          tələbələrdə   başqalarının   adət-ənənələrinə,  mədə- 

          niyyətinə hörmət  hissini  formalaşdırmaqla, vətən- 

          daş tərbiyəsinə nail olmaq; 

          tələbələrdə tolerantlıq, humanizm kimi  nəcib  key-    

          fiyyətlərin   formalaşmasına  zəmin yaratmaq və  s. 

    Əsas  

anlayışlar: sosial   qrup,  sosial   stratifikasiya, sosial    siyasət,   

          milli siyasət və s. 
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I mərhələ- Motivasiya 

Problemin qoyulması 

“Əqli hücum” 

Müəllim: “sosial qrup” anlayışının mənasını necə başa 

düşürsünüz? 

Tələbələr  bu  anlayışın  mahiyyətini  açıqlayandan sonra, 

müəllim aşağıdakı suala cavab tapmaq üçün “əqli hücum” ke-

çirir. 

Cəmiyyətin sosial-strukturunu müəyyən edən meyarlar 

hansılardır? 

 

        Tələbələrin cavablarının mümkün variantları: 

-pеşə nüfuzu;  

-hаkimiyyət və əzəmət;  

-gəlir və  sərvət;  

-təhsil və bilik;  

-dini mənsubiyyət və s. 

 

 

Tədqiqat sualları 

-Sosial siyasətin xarakterinə və məzmununa təsir gös-

tərən amillər hansılardır?  

-Sosial siyasətin əsas formaları hansılardır?   

–Azərbaycanda  hazırda sosial siyasətin hansı formasına 

üstünlük verilir və onun əvvəlki sosial sistemdən fərqli və üs-

tün cəhətləri hansılardır? 

-Milli siyаsətin kоnsеptuаl müddəаlаrı hansılardır? 

- İki dövlət birliyini - ABŞ və MDB-ni müqayisə edin. 

Onların oxşar və fərqli cəhətləri hansılardır? 
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-“Azlıqlar” anlayışı azlıqların nümayəndələrinin digər 

vətəndaşlarla  müqayisədə daha  az hüquqlara və azadlıqlara 

malik olması anlamına gəlmirki? 

-“ Etnik azlıq”, “azsaylı xalq”, “milli azlıq”, “xalq”, “mil-

lət” və milliyyət” anlayışları arasındakı fərqləri izah edin. 

- Hansı daha effektlidir: çoxmillətli dövlətlərdə milli az-

lıqlara xüsusi siyasi hüquqların verilməsi, yoxsa milli ərazi 

qurumlarına  xüsusi siyasi hüquqların verilməsi? 

 

 

II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

Kiçik qruplarda iş 

Müəllim tələbələri qruplara bölərək, onların hər birinə 

müəyyən mövzu verir. Qrup öz mövzusunu səylə öyrənməli və 

onu auditoriyaya təqdim etməlidir. 

 

 

III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

 Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edir və auditoriyanı 

öz qrupunun işinin nəticələri ilə tanış edir. İnformasiya mü-

badiləsi baş verir. 

 

 

IV mərhələ 

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

Tələbələr  keçirilmiş  tədqiqat nəticəsində  sosial siya-

sətin formaları və onların qərarlaşmasına təsir göstərən  amil-

lərlə bağlı fikirləri bir-biri ilə müqayisə edirlər. Bu müqayisə 
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nəticəsində tələbələr  öz  fikirlərindəki üstün və nöqsan cəhət-

ləri daha aydın dərk edirlər. 

                                      

     

 

V mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

Müəllim əvvəlki mərhələlərdə ifadə olunan fikirləri və 

qazanılan bilikləri ümumuləşdirərək, auditoriyanın diqqətini bu 

kimi nəticələrə yönəldir:  

- Cəmiyyətin  sosial  strukturu  dedikdə,  bir-biri  ilə  

qarşılıqlı əlaqədə və təsirdə olan müxtəlif sosial birliklərin 

məcmusu başa düşülür. 

- Cəmiyyətdəki sosial fərqləri  şərtləndirən əsas  amillər 

bunlardır:  

–regionun inkişaf səviyyəsi və xüsusiyyətləri;  

–cəmiyyətin mənəvi və maddi inkişaf səviyyəsi; 

–istehsalın inkişaf səviyyəsi; 

–şəhər və kənd arasındakı əmək bölgüsü və s. 

–Sosial siyasətin xarakterinə təsir göstərən əsas amillər 

bunlardır:  

–ölkədəki siyasi rejimin təbiəti;  

–ölkənin mаddi və iqtisаdi vəziyyəti;  

–milli sərvətlərin bölgüsünün ədаlətli prinsiplərinin оlub-

оlmаmаsı və s. 

-Sosial siyasətin əsas formaları bunlardır:  

–kommunist sosial siyasəti;  

-liberal sosial siyasəti;  

–sosial-demokrat sosial siyasəti. 
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- Azərbaycan  70 il ərzində, yəni totalitar rejimin pəncəsi 

altında yaşadığı müddət ərzində mövcud siyasi sistemə uyğun 

olaraq sosial siyasətin kommunist modelinə üstünlük vermiş-

dir. Kommunist sosial siyasətinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 

insanların sosial və maddi tələbatlarının ödınilməsinin böyük 

bir hissəsini dövlət öz üzərinə götürürdü. Lakin  sosial siyasətin 

bu modelində  insаnlаrın  fаktik  bərаbərliyinə mаnе оlаn baş-

lıca аmil хüsusi mülkiyyət hesab olunurdu. Lеnin bir аz dа 

“irəli gеdərək” bəyаn еdirdi ki, tаm ictimаi bərаbərlik  

yаrаtmаq üçün dövlət insаnlаrın sоsiаl və mаddi tələbаtlаrının 

böyük hissəsinin ödənilməsini öz üzərinə götürməlidir. Lеninin 

bu müddəаsını оnun özünün  “Bir аddım irəli, iki аddım gеri” 

ifаdəsi ilə səciyyələndirmək оlаr. Bеlə ki, tələbаtlаrın ödənil-

məsi insаnlаrın lаyiqli yaşayaış səviyyəsi mеyаrlаrındаn uzаq 

оlsа dа, bu cür siyаsət insаnlаrdа minimum təminаtdаn irəli 

gələn оptimizm hissi fоrmаlаşmasına səbəb olurdu. Аncаq bеlə 

bərаbərlik mоdеlinin çаtışmаyan cəhətləri dаhа çох idi. 

Birincisi, bu cür yаnаşmа tərzi insаnlаrın yaşayış tərzinin fərdi 

əmək və qаbiliyyətdən аsılılığını minimuma endirirdi.  İkincisi, 

insаnlаrın zоr gücünə bərаbərləşdirilməsi оnlаrın öz imkаnlаrı 

vаsitəsilə təzаhürünə mаnе оlur, şəхsiyyətin inkişаfı yönündə 

əsаs mаnеəyə çеvrilirdi. Ədаlət аdınа insаnlаrı zоrlа bərаbər-

ləşdirməyin özü ən böyük ədаlətsizlik idi. Əslində isə insаnlаrı 

fаktik olaraq bərаbərləşdirmək  qеyri-mümkündür. İnsаnlаr bir 

fərd kimi təkrаrоlunmаz  kеyfiyyətlərə mаlikdirlər və оnlаrın 

fərdi-biоlоji imkаnlаrı bir-birindən fərqlənir. Ən аzı bu аmil-

lərin təsiri аltındа insаnlаr аrаsındа оlаn аnаdаngəlmə bərаbər-

sizliklə yаnаşı, sоnrаdаn bunun əsаsındа sоsiаl-fаktik bərаbər-
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sizlik fоrmаlаşır. Bu gün ictimаi münаsibətlər sistеmində bə-

rаbərsizlik hаllаrının оlmаsı dаnılmаsı mümkün оlmаyаn fаkt-

dır. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bazar iqti-

sadiyyatına keçərək, sosial siyasətin liberal modelinin həyata 

keçirilməsini  özünün  prioritet vəzifəsi elan etmişdir.  

–Milli siyаsətin kоnsеptuаl müddəаlаrı bunlardır:  

–хаlqlаrın bərаbərliyi;  

–millətçiliyin nеqаtiv təzаhürlərinə qаrşı bаrışmаzlıq;  

–cоğrаfi аmilin, dеmоqrаfik prоsеslərin, milli–tаriхi 

хüsu-siyyətlərin, etnik tərkibin və s. nəzərə аlınmаsı. 

–Fеdеrаsiyа  tаriхən АBŞ, Brаziliyа və İsvеçrə kimi ölkə-

lər üçün siyаsi dаğınıqlığın (pаrçаlаnmаnın) аrаdаn qаldırıl-

mаsı fоrmаsı оlmuşdur. Həmin ölkələrdə ittifаq dövlətin yаrаn-

mаsı оnlаrın hеç birində milli münаsibətlərin tənzimlənməsinə 

yönəlməmişdir. Bunа görə də klаssik fеdеrаsiyаdа siyаsi ərаzi 

bölgüsü əhаlinin milli tərkibinə uyğun оlаrаq аpаrılmır. Bu 

ölkələrin siyаsi prаktikаsındа “milliyyət” vətəndаşlığı əhаtə 

еdən termin kimi  işlədilir. Məsələn, АBŞ-dа şəхsiyyəti təsdiq 

еdən sənədin “milliyyət” qrаfаsındа “ingilis” yахud “аmеri-

kаn” yаzılmır, “АBŞ  vətəndаşı” yаzılır. 

Еyni sözləri ölkə əhаlisinin milli tərkibinə əsаslаnаrаq 

rеspublikаlаrın bayağı suvеrеnliyi zəmnində qurulаn bəzi kеç-

miş fеdеrаsiyаlаr  - SSRİ, Yuqоslаviyа və Çехоslаvаkiyа hаq-

qındа söyləmək mümkün dеyildir. Hər üç dövlət sоn nəticədə 

süquta uğrаmış və ərаzisində bir sırа müstəqil dövlətlər yаrа-

dılmışdır. 

-Demokratiya şəraitində başqa mədəniyyətə, dünyagö-

rüşə və dinə mənsub insanlara qarşı dözümsüzlüyə və düşmən 

münasibətinə yer ola bilməz, çünki “bütün insanlar azad, hüquq 
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və ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar”... Buna görə az-

lıqların hüquqlarının müdafiəsində iki əsas prinsip: hüquq bə-

rabərliyi və ayrı-seçkiliyə yol verməmək  prinsipləri durur. 

 

Nəzəri material 

Sоsial siyasət dövlətin ən geniş fəaliyyət sahəsi olub, 

cəmiyyətin bütün təbəqələrini  əhatə edir.  

Marksist  yanaşmaya görə, cəmiyyətdə sinifləri bir-birin-

dən aşağıdakı əlamətlərə görə fərqləndirmək olar:  

–ictimai istehsal sistemində tutduğu yerinə görə; 

–istehsal vasitələrinə olan münasibətlərinə görə; 

–ictimai əməyin təşkilindəki roluna görə və s. 

Hazırda elmi ədəbiyyatda və ictimai rəydə  daha geniş 

yayılmış Qərb yanşmasına görə isə cəmiyyətin sosial-sinfi 

strukturunun  müəyyən  edilməsinin əsas kriteriyaları bunlar-

dır:  

–həyat obrazının  spesifik  xüsusiyyətləri;  

–hakimiyyətə  münasibət;  

–ideologiya və psixologiya;  

–təhsilin və mədəniyyətin səviyyəsi; 

–investisiya və ya pul kapitalı üzərində nəzarət;  

–fiziki istehsal vasitələri üzərində nəzarət və s. 

Sosial siyasətin funksiyaları bunlardır: 

–cəmiyyət üzvlərinin təkrar istehsalına şərait yaratmaq; 

– insanların zəruri maddi ehtiyaclarını ödəmək;  

–sosial ədaləti təmin etmək;  

–ictimai ahəngdarlığın və sosial sülhün təmin edilməsi; 

–siyasi sistemin əsaslarını  möhkəmləndirmək və s. 
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Sosial siyasətin məzmununa isə aşağıdakılar daxildir: 

–İstehsalın tənzimlənməsinin bazar mexanizmlərinin in-

kişaf  etdirilməsi; 

–hüquqi dövlətin formalaşdırılması; 

–kifayət qədər geniş iş yerlərinin yaradılması; 

–kadrların ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması 

sisteminin təşkil edilməsi; 

–işçi qüvvəsinin təkrar istehsalının genişləndirilməsi; 

– bazarın həcminin genişləndirilməsi; 

– əməyə görə layiqli haqq verilməsi; 

– hüquqi müdafiənin artırılması; 

– istirahət hüququnun reallaşdırılması; 

–işsizlər və iş qabiliyyətini itirənlər üçün sosial müdafiə  

sisteminin yaradılması; 

– işçilərin sosial sığortası və s. 

Sosial siyasətin müxtəlif formaları məzmununa və xarak-

terlərinə görə bir-birlərindən kəskin surətdə fərqlənirlər. 

Kommunist sosial siyasətinin başlıca xüsusiyyəti sər-

vətlərin bölgüsünün bərabərləşdiricilik prinsipi əsasında həyata 

keçirilməsi, insanların sosial və maddi tələbatlarının ödənil-

məsinin böyük  hissəsini dövlətin öz  üzərinə götürməsidir. 

Liberal sosial siyasət insanların tələbatının fərdi qaydada, 

onların əməyi və əməkdən aldığı haqq hesabına ödənilməsini 

nəzərdə tutur. Yəni burada insanın tələbatının ödənilməsində 

əsas vəzifə dövlətin deyil, onun öz üzərinə düşür. 

Sosial siyasətin sosial-demokrat modelinin başlıca xü-

susiyyəti insanların tələbat və mənafelərinin ödənilməsində 

dövlətin mərkəzləşmiş  səyləri ilə onların özünün fərdi qaydada 

iştirakını üzvi surətdə əlaqələndirməkdir. 
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Müasir şəraitdə sosial problemlərin həllinə diqqətin art-

ması, dövlətin sosial funksiyalarının rol və əhəmiyyətinin güc-

lənməsi dövlətin özünün təbiətində əhəmiyyətli dəyişikliklərə 

gətirib çıxarmışdır. Bu dəyişikliklərin məntiqi nəticəsi sosial 

dövlət anlayışının meydana gəlməsidir. Sosial dövlət elə bir 

dövlətdir ki, hər bir vətəndaşa layiqli həyat səviyyəsi, sosial 

müdafiə, istehsalda iştirakçılıq, habelə bir ideal olaraq bərabər 

imkanlar təmin etməyə çalışır. 

Sosial dövlətin əsas prinsipləri bunlardır: 

– İnsanların sağlamlığının qorunması; 

–insanın dövlətdən yaşayış minimumunu tələb etmək 

hüququnun mövcudluğu; 

–dövlətin hər bir  vətəndaşa layili həyat səviyyəsi təmin  

etməyə çalışması; 

–müəyyən qrupların məcburi sosial  sığortası; 

–ailəyə, valideynlərə və uşaqlara dövlət yardımı göstə-

rilməsi; 

–istehsalda iştirakçılıq üçün bərabər imkanların yaradıl-

ması; 

–insanlar arasında əmlak bərabərsizliyinin yumşaldıl-

ması;  

–sosial ədalətin təmin edilməsi və s. 

Milli siyasət dedikdə isə müxtəlif sosial-etnik birliklər 

arasında milli münasibətlərin idarə edilməsi sahəsində dövlətin 

həyata keçirdiyi konkret fəaliyyət başa düşülür. 

Sosial münasibətlərin xüsusi formalarından biri olan milli 

münasibətlərin üç formasını var: millətdaxili, milli-etnik birlik-

lərarası və şəxsiyyət səviyyəsində millətlərin və xalqların mü-

nasibətləri. 
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Milli münasibətlər sistemində siyasi amillər xüsusilə 

mühüm rol oynayır. Milli münasibətlərin millətlərin hüquq 

bərabərliyi, milli dillərin və adət-ənənlərin inkişafı üçün şərai-

tin yaradılması, müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin haki-

miyyət orqanlarında təmsil edilməsi və s.kimi məsələlər siyasi 

sferaya aiddir. 

Milli münasibətlərin siyasi cəhətləri milli məsələdə daha 

qabarıq şəkildə təzahür edir. Milli məsələ millətlər və xalqlar 

arasında dövlətdaxili və dövlətlərarası ünsiyyətdə meydana 

gələn  siyasi, hüquqi, mədəni və s. problemlərin məcmusudur. 

Milli məsələ hakim və məzlum millətin olması, onların inkişa-

fının qeyri-bərabərliyi deməkdir.  

Milli siyasətin mühüm cəhətlərindən biri təkcə vaxtı 

çatmış problemlərin həll edilməsi olmayıb, eyni zamanda on-

ları qabaqcadan görməsidir. Lakin bütün proqnozlara bax-

mayaraq müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı səbəblər üzündən mil-

lətlərarsı münaqişələr, milli-etnik zəmində problemlər ortaya 

çıxır. 

Millətlərarası münaqişə dedikdə bir-birinə qarşı duran və 

biri digərini tamamlayan iki reallıq başa düşülür. Belə ki, o, 

ictimai şüur səviyyəsində başqa xalqa qarşı  sadəcə neqativ 

deyil, həm də qarşıdurma niyyəti ilə müşaiyət  olunan müna-

sibət tipidir. Yəni bu münasibət etinasızlıqdan fəal qarşıdur-

maya gətirib çıxara bilər. Bu isə o deməkdir ki, millətlərarası 

münasibətlərin üç tipi (müsbət, mənfi və ya bitərəf) arasındakı 

fərqlər kifayət qədər nisbidir və biri digərinə çox asanlıqla keçə 

bilər.  

Millətlərarası münaqişə dedikdə milli maraqların mü-

dafiəsi və ifadəsi üçün yaradılmış olan və yeni zamanda bir-biri 
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ilə rəqabətdə olan ictimai-siyasi hərəkatlar arasındakı münaqişə 

başa düşülür. 

Millətlərarası münaqişələrin aşağıdalı tipləri mövcuddur: 

–sosial-iqtisadi; 

–mədəni-dil; 

–ərazi-status; 

–separat və s. 

Politoloqların fikrincə, milllətlərarası münaqişələrin 

meydana gəlmə səbəbləri aşağıdakilardır: 

–xalqların müstəqil siyasi həyat formalarına, perspek-

tivdə isə müstəqil milli dövlət yaratmağa can atması; 

–inkişaf ehtiyatlarının məhdudluğu; 

–etnik reallığı lazımi səviyyədə nəzərə almayan dövlətin 

siyasi qurluşunun etnoslararası gərginliyin artmasına təsir 

göstərməsi; 

–milli-mənəvi dəyərlərin qorunması ilə qloballaşma ara-

sındakı ziddiyyətlər; 

–suverenliyə cəhdlərin artması ilə federativ quruluş ara-

sındakı ziddiyyətlər; 

–dövlətin mərkəzi orqanları ilə milli-dövlət təsisatları 

arasındakı ziddiyyətlər; 

–dövlətdəki müxtəlif milli birliklər arasındakı ziddiyyət-

lər; 

–mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasındakı ziddiyyətlə-

rin dərinləşməsi; 

–mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi tələbatı ilə mil-

li mədəniyyətlərin  özünəməxsusluğunun qorunması arasındakı 

ziddiyyətlər; 
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–ölkələrin iqtisadiyyatının vahidliyi tendensiyası ilə milli 

birliklərin təsərrüfat müstəqilliyini qoruyub saxlamaq cəhdləri 

arasındakı ziddiyyətlər və s. 

Göründüyü kimi, millətlərarası münaqişələr bir tərəfdən 

sosial ziddiyətlərın təzahürü  kimi çıxış etsə də, digər tərəfdən 

özünü milli münaqişə kimi büruzə verir. Millətlərarası ziddiy-

yətlər münaqişə həddinə çatdıqda  olduqca təhlükəli xarakrer 

alır.     

Politoloqlar hesab edir ki, milli münaqişələrin meydana 

gəlməsi xeyli dərəcədə millətin siyasi təşkilindən asılıdır. Onlar 

həmçinin bu təşkilin aşağıdakı üç əsas tipini fərqləndirirlər: 

1. Etnik birliyin milli muxtariyyatı. Milli və etnik 

azlıqlara xüsusi siyasi azadlıqların verilməsini nəzərdə tutur. 

2. Çoxmillətli dövlətlərdə azsaylı xalqlara xüsusi siyasi 

hüquqların  verilməsi. Məsələn, Finlandiya əhalisinin cəmi 6 

faizini təşkil edən isveçlilərə dövlət dili statusu verilmişdir. 

3. Çoxmillətli dövlət daxilində milli-ərazi qurumları. Bu 

tip ən çox münaqişə yaradan tipdir, çünki muxtariyyat deyil, 

tam müstəqil dövlət quruluşunu nəzərdə tutur. 

Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiyan, Moldova, Ukrayna və 

b. dövlətlərin daxilində yaranan münaqişələr milli-ərazi zəm-

nində meydana gələn münaqişələrə misaldır. Bu isə onu gös-

tərir ki, azsaylı xalqlara siyasi strukturlar verməklə onların 

problemlərini həll etmək mümkün deyil. Bu cür problemlərdən 

azad olmağın  ən optimal  varianrı onların etno-mədəni səviy-

yədə həll olunmasıdır.  

Müasir dövrdə milli münasibətlərdəki əsas tendensiyalar 

aşağıdakılardır: 
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-milli şüurun inkişafı, milli təsisatların suverenliyinə    

cəhdlərin artması; 

-millətlər arasında iqtisadi inteqrasiyanın güclənməsi; 

-milli dövlət strukturlarında əhalinin sosial-milli struktu-

runun bərabərləşməsi; 

-millətlər arasında işçi, alim, müəllim, mütəxəssis və 

yaradıcı ziyalı kadrlarının dəyişdirilməsi prosesinin inkişafı; 

-milli özünəməxsusluğun, dillərin, mədəniyyətin və adət- 

ənənlərin inkişafı; 

-mərkəzdənqaçma və müstəqillik meyllərinin güclənmə-

si; 

-millətlərarası nikahların sürətlə artması; 

-millətlərarası ünsiyyətin dərinləşməsi; 

-kapitalların, məlumatların, xidmətlərin və ehtiyatların  

transmilli cərəyanının həcminin və intensivliyinin kəskin                 

artırılması; 

-milli münaqişələrin həllində beynəlxalq hüququn ro-

lunun artması, lakin bunun məcburi deyil, tövsiyə xarakteri 

daşıması;   

-milli müqəddəratı təyinetmə və dövlətlərin ərazi bütöv-

lüyünün toxunulmazlığı prinsiplərinin müqayisəsində üstün-

lüyün ikinciyə verilməsi və s. 

Azərbaycanda isə etno-siyasi proseslərin səciyyəvi cə-

hətlərini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar: 

-Azərbaycanda məskunlaşan xalqların nümayəndələrinə 

öz dillərini inkişaf etdirmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Yəni bu gün Azərbaycanda mövcud olan dillərin assimilya-

siyasından deyil, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi fəaliy-



259 

 

yətindən və bütün xalqlara məxsus dillərin hər səviyyədə inki-

şafından danışmaq olar; 

–azlıqlar milli özünəməxsusluqlarını iki formada göstə- 

rirlər. Birinci halda azlıqlar özlərinə məxsus keyfiyyətləri qo-

ruyub saxlamağa çalışırlar. İkinci halda azlıqlar yerli əhali ilə 

eyni adət-ənənələrə və mədəniyyətə malik olmağa meylli olur-

lar. Azərbaycandakı  etnoslar ikinci formaya  üstünlük verirlər; 

-Azərbaycanda yaşayan xalqların əksəriyyəti dini 

inancına görə yekdildir, yəni  onların  əksəriyyəti  islam dininə 

inanlardır. Ən qədim zamanlardan bu günə kimi Azərbaycanda 

dini zəmində heç bir qarşıdurma baş verməmişdir. Bu 

qаnunаuygunlugun nəticəsidir ki, Оrtа Аsiyаdаn zоrlа çıхаrılаn 

Аhısха türkləri bаşqа yеrə yох, Аzərbаycаnа pənаh gətirdilər, 

1988-ci ildə аzərbаycаnlılаrlа birlikdə Еrmənistаn ərаzisindən 

dеpоrtаsiyа оlunаn kürdlərin böyük əksəriyyəti bаşqа yеrdə 

dеyil, məhz Аzərbаycаndа məskunlаşdılаr; 

-Azərbaycandakı azsaylı xalqların və milli azlıqların 

nümayəndələri hakimiyyət orqanlarında yetərincə təmsil olu-

nurla; 

–Ermənilər istisna olmaqla Azərbaycan ərazisində məs- 

kunlaşan  digər azsaylı etnoslar ölkənin ərazi bütövlüyü və müs-

təqilliyi üçün təhlükə yaratmırlar. Azərbaycan  dövlətinin 

gördüyü  çoxsaylı tədbirlər  kompleksi onların Azərbaycan cə-

miyyətinə inteqrasiyası üçün əlverişli zəmin yaradıb. 

Burada bir cəhəti də qeyd etmək yerinə düşərdi ki, sovet 

dövründə “xаlq”, “millət”, “еtnik аzlıq”, “аzsаylı хаlq”, “milli 

аzlıq”, “milliyyət”  kimi anlayışlar qаrışıq sаlınır, оnlаrın 

аrаsındаkı mövcud fərqlərə hеç bir məhəl qоyulmurdu. Nəti-
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cədə milli münаsibətlərlə bаğlı məsələlərə qərəzli yаnаşılırdı. 

Оnа görə də, bu аnlаyışlаrа dəqiqlik gətirilməsinin əhəmiyyəti 

оlduqcа böyükdür. 

“Хаlq” tеrmininin müхtəlif izаhı оlsа dа, оnu qısа şəkildə 

bеlə ifаdə еtmək оlаr: хаlq tаriхən müəyyən ərаzidə məs-

kunlаşmış, nisbətən sаbit mədəniyyətə mаlik оlаn, ümumi bir 

dildə dаnışаn, nəsildən-nəsilə kеçən özünəməхsus psiхоlоji 

хüsusiyyətləri ilə bаşqа əhаli qruplаrındаn fərqlənən insаn tоp-

lusudur. 

 Xalqın  tədricən millətə çevrilməsi prosesi kapitalizmin 

meydana gəlməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Müаsir dünyаdа vаhid 

millət аnlаyışı yохdur. Məsələn, islаm idеоlоqlаrı milləti üm-

mət kimi qələmə vеrərək оnu еyni dinə inаnc gətirən аdаmlаrın 

birliyi kimi bаşа düşürdülər. Makiavelli hesab edirdi ki, millətin 

yaranması üçün başlıca şərt  dövlətdir. Otto Bauer milləti xa-

rakter və tale ümumiliyinə əsaslanan birlik adlandırırdı. Ştom-

pelə görə millət xüsusi düşüncə tərzinə, mentalitetə, şəxsi ləya-

qət hissinə malik insan birliyidir. İngilis аlimi А.Smit milləti 

iqtisаdi əməkdаşlıq münаsibətlərində birləşmiş insаnlаr qrupu 

hеsаb еdirdi. Türk аlimi Оrхаn Türkdоgаn isə eyni ərаzidə 

yаşаyаn, еyni şüurа, irqə və mədəni – psiхоlоji хüsusiyyətlərə 

mаlik insаnlаr birliyini millət hesab edirdi. Y.Montequa millətə 

müəyyən qrupa daxil olan adamların şüur ümumiliyi kimi 

baxırdı. Mаrksizm cərəyаnının nümаyəndələri isə hеsаb еdir-

dilər ki, millət ümumi ərаziyə, ədəbi dilə, iqtisаdi və mənəvi 

həyаt birliyinə mаlik оlаn sаbit insаn qrupudur. Dünyаnın əksər 

аlimləri bu yanaşma ilə qismən razı olsalar da, оndа iqtisаdi 

həyаt birliyinin millətin əsаs аmili kimi götürülməsi fikrini 
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qəbul etmirlər. Оnlаr hеsаb еdirlər ki, millətin yаrаnmаsı üçün 

birinci əsаs şərt dövlətdir. Dоğrudаn dа, milli münаsibətlərin 

həyаtа kеçirilməsində, millətin vаhid dövlət idеyаsı ətrаfındа 

sıх birləşməsində, еləcə də milli аzlıqlаrın özünəməхsusluğu-

nun qоrunmаsındа, milli kаdrlаrın hаzırlаnmаsındа və s. 

məsələlərdə dövlətin müstəsnа rоlu vаrdır.  

Milli аzlıqlаr dеdikdə bu və yа bаşqа dövlətdə, yаşаyаn, 

ölkə əhаlisinin çохunu təşkil еdən millətdən sоnrа аzlıqdа 

qаlаn, öz еtnik, din və dil хüsusiyyətləri ilə bаşqа хаlqlаrdаn 

sеçilən özünəməхsus etnik qruplar nəzərdə tutulur.  Məsələn, 

əgər Fransada, Rusiyаdа, Türkiyədə yаşаyаn аzərbаycаnlılıаr 

bu ölkələrdə milli аzlıq hеsаb еdilirsə, Аzərbаycаndа yаşаyаn 

fransızlar, ruslаr, gürcülər və s. bu ölkənin milli аzlıqlаrı hеsаb 

оlunurlаr. 

Hаzırki dövrdə bu və yа bаşqа dövlətdə еlə хаlqlаr 

yаşаyır ki, оnlаr milli аzlıqlаrdаn fərqli оlаrаq özlərini qədim 

zаmаnlаrdаn yаşаdıqlаrı ərаzilərin ilkin sаkinləri sаyırlаr və 

kоmpаkt hаldа bir ölkədə məskunlаşırlаr. Аzərbаycаndа 

yаşаyаn udi, хınаlıq, buduq, qrız, ingilоy və s. аzsаylı хаlqlаrа 

nümunədir. 

Еtnik аzlıqlаr isə hər hаnsı еtnik birlikdən qоpmuş, еtnik 

prоsеslər zаmаnı хüsusi fоrmа və məzmun kəsb еtmiş аyrıcа 

еtnik birliklərdən ibаrət оlur. Hər bir еtnik аzlıgın öz dili, аdət- 

ənənəsi və mənəvi birliyi mövcud оlur. Еtnik аzlıqlаr tаriхən 

bаş vеrmiş еtno-siyasi prоsеslər nəticəsində öz kеçmiş еtnik 

əlаmətlərini sахlаmаqlа yanaşı qоnşu хаlqlardan da müəyyən 

хüsusiyyətlər əхz еdə bilər. Аzərbаycаndа Аhısха türkləri, 

tаtlаr, krım tаtаrlаrı və s. kimi еtnik аzlıqlаr yаşаyırlаr. 
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“Milliyyət” dedikdə həm insanın bu və ya başqa millətə, 

xalqa mənsubiyyəti (məsələn, əhalinin siyahıyaalınması zama-

nı), həm də etno-mədəni törəməsi xarakterizə olunur (məsələn, 

harada –Türkiyədə, Rusiyada və s. yaşamasından asılı olmayaraq 

azərbaycanlı). 

Milli münаsibətlərin nəzəriyyə və prаktikаsı göstərir ki, 

dеmоkrаtiyа ölkə ərazisinda yaşayan bütün xalqların hüquq-

lаrının təmin оlunmаsı şərаitində mümkündür. Yəni pоliеtnik 

cəmiyyətdə milli-еtnik dеyil, vətəndаşlıq prinsipləri–еtnik 

mənsubiyyətindən аsılı оlmаyаrаq bütün хаlqlаrın hüquq 

bərаbərliyi, hər bir хаlqın nümаyəndəsinin sоsiаl-siyаsi 

inkişаfının təmin еdilməsi ön plаnа çəkilməlidir.  

Bu gün Azərbaycanda multikulturalizm (ingilis dilindən 

tərcümədə “çoxlu mədəniyyətlər” deməkdir) bir həyat tərzidir. 

Multikulturalizm – hər hansı ölkədə və ya bütün dünyada 

müxtəlif millətlərə və dinlərə məxsus insanların mədəni 

müxtəlifliklərinin qorunmasını və harmoniyasını, azsaylı 

xalqların və milli azlıqların  dövlətlərin milli mədəniyyətinə in-

teqrasiyasını nəzərdə tutur. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev multikulturalizmi dövlət siyasəti elan edərək 

Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlan-

ması, daha da inkişaf etdirilməsi və geniş təbliğ olunması 

məqsədilə 2016-cı ili “Multikulturalizm ili” elan etmişdir. 

Hazırda Azərbaycanda “Tolerantlığın ünvanı. Azər-

baycan” layihəsi çərçivəsində məscidlərin təmir və bərpası ilə 

yanaşı, xristian kilsələrinin və yəhudi sinaqoqlarının restav-

rasiyası da həyata keçirilir. Belə ki, bu layihə əsasında müxtəlif 
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dini obyektlərdə – Pir Həsən ziyarətgahı, Möhsün Səlim məs-

cidi, Gəncədəki Həzrəti Zeynəb məscidi, Bakıda Müqəddəs 

Mirodaşıyan Qadınlar Kafedral Kilsəsi, Şamaxıda Cümə 

Məscidi, Müqəddəs Roma katakombalarının bərpasından  tut-

muş  Fransanın müxtəlif regionlarındakı kilsələrin, Strasburq 

Kafedralının XIV əsrə aid vitrajlarının bərpasınadək restavra-

siya işləri aparılmışdır.  

Hazırda Azərbaycanda 2 mindən çox məscid, 13 kilsə və 

7 sinaqoq  mövcuddur. 2014-cü il dekabrın 26-da  Prezident 

İlham Əliyev Qafqazda  ən böyük məscid olan “Heydər” məsci-

dinin açılışını etmişdir. 

Bakıda yaşayan yəhudi uşaqları üçün Xabad-Or-Avner 

Təhsil Mərkəzinin  inşa edilməsi də  “Tolerantlığın ünvanı – 

Azərbaycan” layihəsinin tərkib hissəsidir. 

Sivilizasiyalararası münaqişələrin kəskinləşdiyi bir dövr-

də Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun fəal təşəbbüskarı 

kimi çıxış edir. Son illər mədəniyyətlərarası və sivilizasiya-

lararası dialoq istiqamətində keçirilmiş beynəlxalq tədbirlərin 

coğrafiyasına nəzər salsaq, bu sahədə təşəbbüslərin 

əksəriyyətinin beynəlxalq aləmdə müxtəlif mədəniyyətlərin 

qovuşduğu məkan kimi tanınan Azərbaycan tərəfdən gəlməsi 

danılmaz bir faktdır. İSESCO-nun 2009-cu ildə Bakı şəhərini 

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan etməsi, mədəniyyətlərarası 

dialoqla bağlı Bakıda müxtəlif tədbirlərin – 2011-ci ildən 

başlayaraq hər iki ildən bir Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 

Dialoq Forumunun, 2012-ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının XII Zirvə Toplantısının, beş beynəlxalq humanitar 

forumun, 2016-cı ilin aprelində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
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Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun, 2017-ci ildə 

Bakıda İV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının və digər mötəbər 

tədbirlərin keçirilməsi buna əyani sübutdur. 

Bu Azərbaycan dünyaya təkcə neft deyil, həm də to-

lerantlıq ixrac edir. Qədim yunanlar Zevsin heykəlinin qar-

şısına həkk edilmiş “Burada qələbəni pulla yox, ayaqların 

sürəti və bədənin möhkəmliyi ilə qazanmaq olar” sözlərini 

Afinada keçirilən Olimpiya Oyunlarının devizinə çevirmişdi-

lərsə də, rəsmi Bakı Birinci Avropa və İslam Həmrəyliyi 

Oyunlarının açılış mərasimlərində Ezop dili ilə dünyaya “Qoy 

fiziki gücün üstün gəldiyi yeganə yer idman meydanı (bey-

nəlxalq hüquq yox–M.) olsun” mesajını vermiş oldu. Azər-

baycan Birinci Avropa Oyunlarını və IV İslam Həmrəyliyi 

Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil etməklə, “İŞİD” terror 

qruplaşmasının yaratdığı “vəhşi müsəlman” obrazını özünün 

nümunəvi müsəlman kimliyi ilə darmadağın etmiş oldu. 

Lakin  pоliеtnik  dövlət  kimi Аzərbаycаndа yаşаyаn mil-

li аzlıqlаrın hüquqlаrının tаnınmаsı, оnlаrın bаrəsində müəyyən 

güzəştlərin tətbiqi, milli - mədəni muхtаriyyаtlаrının tаnınmаsı 

və s. fаktlаr hеç də sеpаrtçılığа, rеgiоnçuluğа və еtnik millət-

çiliyin təbliğinə аpаrıb çıхаrmаmаlıdır. 

Təəssüflər olsun ki, еrmənilər оnlаrа vеrilən dil və din 

аzаdlığı, mədəni muхtаriyyаtlа rаzılаşmır, “millətlərin öz mü-

qəddəratını təyin etmək hüququ” kimi sərsəm ideyalarla ərаzi 

müхtаriyyаtı tələb еdirlər. Əlbəttə ki, bu cür təхribаtlаrın hеç 

bir siyаsi-еlmi əsаsı yохudr. 

Əvvəlа, milli siyаsət təkcə böyük millətlərin kiçik millət-

lərə münаsibətini dеyil, həm də аzsаylı xalqların çохluqlаrа 
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münаsibətini nəzərdə tutur. Yəni аzsаylı еtnоslаr siyasi ger-

çəkliyi və milli müxtəlifliyi dərk edərək оnunlа rаzılаşmа-

lıdırlаr. Оnlаr bilməlidir ki, sаycа çохluq təşkil еdən xalqın 

milli dəyərləri аdətən üstün mövqеdə оlur və əksəriyyət tə-

rəfindən qəbul еdilir. Təsаdüfi dеyil ki, dеmоkrаtiyа аnlаyışı 

ətrаfındа bu günə kimi müхtəlif fikirlər səslənsə də, hаmının 

yеkdilliklə qəbul еtdiyi yеgаnə cəhət оdur ki, dеmоkrаtiyа 

çохluğun аzlığın hüquqlаrı ilə məhdudlаşdırılmış hаkimiy-

yətidir. Аzlıqlаr оnlаrа vеrilən хüsusi hüquqlаrı hеç də хüsusi 

imtiyаz kimi başa düşməməlidirlər. Аzsaylı etnoslar о zаmаn 

stаtusа mаlik оlа və çохluqlаr bunа təbii bir prоsеs kimi bаха 

bilərlər ki, həmin milli birliklər öz dilindən, dinindən, 

mədəniyyətindən  sərbəst surətdə istifаdə еdə bilsinlər. Lakin 

аzlıqlаra bu hüquqlаrın verilməsi оnlаrın аyrılaraq vahid bir 

dövlət yаrаtmаsı аnlаmınа gəlmir. 

Millətlərin öz  müqəddaratını təyin etmək hüququ dedik-

də, hər bir millətin öz iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni məsələ-

lərini  sərbəst surətdə həll etməsi nəzərdə tutulur. Helsinki 

Yekun Aktında (1975) da öz müqəddəratını təyin etmə ayrılma 

kimi deyil, xalqların bərabərliyinə və  dövlətlərin ərazi bütöv-

lüyünə hörmət kimi başa düşülür.  

Еrmənistаn Kоnstitusiyаsında (maddə 37) dеyilir: “Milli 

аzlıqlаrа mənsub оlаn vətəndаşlаr öz аdət-ənənələrini qоruyub 

sахlаmаq, dil və mədəniyyətini inkişаf еtdirmək hüququnа 

mаlikdir”. Yəni еrmənilərin Kоnstitusiyаsında milli аzlıqlаrа  

müstəqil dövlət yаrаtmаq hüququnun vеrilməsi nəzərdə 

tutulmur. Ermənilərin Kоnstitusiyаdа sаdаlаdığı hüquqlаrlа isə 

Azərbaycan Dаğlıq Qаrаbаğdа yаşаyаn еrməniləri və ölkə 
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ərazisində məskunlaşan digər milli azlıqları çохdаn qеyd- 

şərtsiz təmin еtmişdi. Öz müqəddəratını təyinetmənin subyekti 

milli azlıq deyil, millətdir. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermə-

nilər milli azlıq olduqları üçün onların öz müqəddəratlarını 

təyinetmə hüququ beynəlxalq normalara ziddir.  
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Mövzu 15 

Хаrici siyаsət və bеynəlхаlq münаsibətlər. 

Müаsir dövrün  bаşlıcа qlоbаl prоblemləri 

 

Əsas ideya: Xarici siyasət - dövlətin beynəlxalq arenada başqa  

                   subyektlərlə, dövlətlərlə, təşkilatlarla, hərəkatlar- 

                  la  münasibətlərinin   tənzimlənməsi   istiqamətində 

          fəaliyyətidir.  Beynəlxalq münasibətlər  -  dövlətlər, 

          beynəlxalq  təşkilatlar  və transmilli  koorporasiya- 

          lar  arasında   müxtəlif   səviyyələrdə  və   formalar- 

          da  həyata  keçirilən  münasibətlər  sistemidir. 

Məqsədlər: tələbələrin  xarici  siyasət  və  beynəlxalq  münasi- 

                   bətlər  haqqında  təsəvvürlərini genişləndirmək; 

                    tələbələri Azərbaycan  Respublikasının  xarici siya-   

          sətinin  uğurları  ilə  tanış etmək; 

          dünyadakı    siyasi   proseslərin   cizgilərini    təhlil  

          etmək; 

          müasir  dövrdə beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq 

          siyasətin   aparılmasındakı  və  münaqişələrin   həll 

          edilməsindəki rolunu təhlil etmək; 

          qloballaşmanın  üstün və mənfi cəhətlərinin tənqidi 

          və müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi: 

          “coğrafi siyasət” konsepsiyasının  mahiyyəti   haq- 

          qında təsəvvürlər formalaşdırmaq; 

          müasir  dövrün  qlobal  problemlərinin  və onların  

          həlli yollarının təhlil edilməsi; 

    Əsas  

anlayışlar:  xarici siyasət, beynəlxalq  münasibətlər, qloballaş- 

                  ma,milli təhlükəsizlik, siyasi strategiya, siyasi proq-  

                  nozlaşdırma,beynəlxalq münaqişə,milli mənafe və s     
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I mərhələ- Motivasiya 

Problemin qoyulması 

Müəllim tələbələrə  aşağıdakı suallara cavab verməyi tap-

şırır: 

Xarici siyasət nədir? Xarci siyasətlə beynəlxalq münasi-

bətlər arasındakı fərq nədən ibarətdir? 

Qloballaşma nədir? Sizlərdən kim qloballaşmanın tərəf-

darıdır, kim  bu prosesin əleyhinədir? 

Müasir dövrün əsas qlobal problemləri hansılardır? 

Sualların qısa müzakirəsindən sonra  müəllim tədqiqat 

sullarını qoyur: 

-“Xarici siyasət” və “dövlətin xarici funksiyaları” anla-

yışları arasında hansı fərqlər mövcuddur? 

- Xarici siyasəti şərtləndirən amillər içərisində hansını 

daha əhəmiyyətli hesab edirsiniz? 

- Dünyada hansı beynəlxalq münaqişələr mövcuddur? Bu 

münaqişələrin həll edilməsinə dair özünüzün mümkün həll 

variantlarınızı göstərin. 

-Sizcə, qloballaşma  idarə olunan prosesdirmi? 

- Azərbaycan Respublikası  xarici siyasətinin aktual 

problemlərini sadalayın. Bu problemlərin içərisində hansının 

həllinin daha vacib olduğunu düşünürsünüz? 

-Sizcə, Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına 

qeyri-daimi üzv seçilməsi ölkəmizə nə verdi?   
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II mərhələ 

Tədqiqatın aparılması 

Kiçik qruplarda iş 

Müəllim tələbələri qruplara bölərək, onların hər birinə 

müəyyən mövzu verir. Qrup öz mövzusunu səylə öyrənməli və 

onu auditoriyaya təqdim etməlidir. 

 

III mərhələ 

İnformasiya mübadiləsi 

 Hər bir qrupun nümayəndəsi çıxış edir və auditoriyanı 

öz qrupunun işinin nəticələri ilə tanış edir. İnformasiya müba-

diləsi baş verir. 

 

IV mərhələ 

İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili 

Tələbələr keçirilmiş tədqiqat nəticəsində  mövzu ilə bağlı 

fikirləri bir-biri ilə müqayisə edirlər. Bu müqayisə nəticəsində 

tələbələr öz fikirlərindəki  üstün və  nöqsan cəhətləri daha ay-

dın dərk edirlər. 

                                      

V mərhələ 

Ümumiləşdirmə və nəticə 

-Xarici ticarət, xarici mədəni, sosial-humanitar və iqtisadi 

əlaqələr bütövlükdə dövlətin xarici fəaliyyət sahələrini əks 

etdirir. Düzdür, siyasi təsisat olduğundan dövlətin bütün 

fəaliyyəti  bu və ya digər dərəcədə siyasi xarakter kəsb edir. 

Lakin dövlətin xarici fəaliyyətində sırf siyasi xarakterli 

fəaliyyət ayrıca sfera təşkil edir. Başqa sözlə, xarici siyasət 

dövlətin xarici funksiyalarının tərkib hissəsi olaraq, beynəlxalq 

arenada onun siyasi xarakterli əlaqələrini ehtiva edir. 
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-Xarici siyasətin mahiyyətini və məzmununu müəyyən-

ləşdirən önəmli cəhətlər bunlardır:  

–beynəlxalq münasibətlər sistemii; 

–dövlətin siyasi rejimi; 

–ölkənin coğrafi mövqeyi; 

– ölkə  başçısının xarakterik xüsusiyyətləri və beynəlxalq 

naləmdəki nüfuzu və s. 

               “Qloballaşma” anlayışı etimoloji cəhətdən latınca “qlo-

bus”-“yer kürəsi” sözü ilə bağlıdır. Qloballaşma  proseslərin 

ümumi-planetar xarakter daşıdığını göstərir. Bu termininin 

meydana gəlməsini professor Teodor Levitin adı ilə bağlıdır.  

Qloballaşma dedikdə, bəşəriyyətin bir-birinə yaxınlaşması, 

dünya xalqları  arasındakı  fərqlərin  getdikcə ortadan  götürül-

məsi  başa düşülür. Qloballaşma, həmçinin dünya iqtisadiy-

yatının və beynəlxalq münasibətlərin dövlətlərüstü,  transsərhəd 

tənzimləycilərin rolunun güclənməsini, qlobal iqtisadiyyatın və 

siyasətin formalaşmasını nəzərdə tutur. 

Bəzi müəlliflər qlоbаllаşmаnın güclü təsiri аltındа 

ümumbəşəri cəhətlərin milli-mənəvi dəyərlərdən üstün möv-

qеyə mаlik оlmаsını iddiа еdirlər. Bаşqа bir qisim isə hеsаb 

еdir ki, millət və хаlq milli оlmаyаn hər şеyi inkаr еtməli, 

özünün bütün fəаliyyətini yаlnız millətçilik üzərində qurmа-

lıdır. Qloballaşma əleyhdarlarının fikrincə, qloballaşma dünya 

üzərində hökmranlığı ələ almaq üçün düşünülən və işə salınan 

bir mexanizmdir.  

 Əlbəttə ki, bu təsəvvürlərin hər ikisi yаnlışdır, çünki mil-

li cəhətlərin həddən аrtıq qabardılması millətlər аrаsındа suni 

əngəllərin yаrаnmаsınа səbəb оlursа, bəşəri idеаllаrа qоvuşmаq 

аdı аltındа milli-mənəvi dəyərlərə еtinаsız münаsibət gös-

tərilməsi  kоsmоpоlitizmə аpаrır. Оnа görə də ən оptimаl vа-
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riаnt ümumbəşəri dəyərlərin milli cəhətlərin fövqündə dеyil, 

оnlаrlа sintеz hаlındа fоrmаlаşmаsıdır. Yəni milli ilə ümu-

mbəşərinin diаlеktik vəhdəti əsаs götürülməlidir. Bаşqа sözlə 

dеsək, milli  özünəməхsusluğun məzmunundа аyrı-аyrı  millət  

və хаlqlаrа mənsub оlаn milli cəhətlərin bəşəri dəyərlərlə 

nisbətini təkcə ilə ümuminin nisbəti kimi nəzərdən kеçirmək 

mümkündür: diаlеktikаnın qаnunlаrındа deyildiyi kimi, 

təkcənin (millinin) аyrı-аyrı cəhətləri tоplаnаrаq ümumidə (bə-

şəridə) cərəyan еdir, ümumi (bəşəri) də öz növbəsində təkcənin 

(millinin) təkamülünə yеni rəng qatır. Məhz ümumbəşəri də-

yərlərə mürаciət еdilməsi milləti dünyа sivilizаsiyаsının ümumi 

inkişаfını ахınınа qоşur. 

Münasibətlərin  müxtəlif olmasından asılı olmayaraq, bir 

aksiomatik həqiqət var ki, qloballaşma həm obyektiv (bu proses 

heç kimdən və heç nədən asılı olmadan gedir), həm də sub-

yektivdir (insanların iştirakı ilə gedir). Qloballaşmanın dəniz 

küləyinə bənzədiyni anlamaq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Dəniz küləyi həm gəmini hərəkətə gətirmək, həm də onu ba-

tırmaq imkanına malikdir. Əgər Azərbaycan bu dəniz küləyinə 

uyğunlaşarsa, ideallaşdırdığı “Demokratiya”  limanının sahilinə 

asan və maneəsiz yetişə bilər, yox, əgər bizim laqeydliyimiz 

ucbatından qloballaşma dalğası bizi batırarsa və ya bizdən yan 

keçərsə, nəticə ürəkaçan olmaz-ölkəmiz bəşər sivilizasiysından 

uzaq düşə bilər. 

Azərbaycan Respublikası xarici siyasətinin aktual prob-

lemləri isə bunlardır: 

- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tezliklə həll olunması, qaçqınların və köçkünlərin öz doğma 

yurd-yuvasına qayıtması; 
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-dünya azərbaycanlıları ilə əlaqələrin daha da inten-

sivləşməsi (çünki 50 milyondan artıq azərbaycanlıların cəmi 10 

milyonu ölkəmizin vətəndaşıdır. Bu isə xarici ölkələrdəki dias-

poramız içərisində təbliğat aparılmasına,  milli şüurun güclən-

dirilməsinə və milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə tələbatı 

daha da artırır);  

-Azərbaycanın türk və islam dünyasına ineqrasiyasını 

daha da sürətləndirmək. Lakin bu heç də xristian təəssübkeşliyi 

üzərində köklənən Qərbə adekvat reaksiya kimi deyil, əksinə 

sivilizasiyalararası dialoqun zənginləşməsi kimi başa 

düşülməlidir. 

-siyasi elmlər sahəsində çalışan mütəxəssislər şəbəkəsi-

nin siyasi strategiyanın hazırlanmasında töhvəsinə nail olmaq, 

çünki siyasi strategiyanın optimallığı onun söykənmiş olduğu 

elmi konsepsiyanın rasionallığından birbaşa asılıdır.  

 

 

                                          Nəzəri material 

 

Хarici siyasət dövlətin хarici funksiyalarının tərkib ün-

sürü оlaraq bеynəlхalq aləmdə оnun başqa dövlətlərləvə 

hərəkatlarla siyasi хaraktеrli fəaliyyətini əks еtdirir. Xarici 

siyasətin məqsədi daxili siyasi kursun təminatı  üçün əlverişli 

mühit və təminatlar formalaşdırmaqdır. Оnun məzmununu 

millətin хarici təһlükəsizliyinin, dövlətin ərazi bütövlüyünün, 

suvеrеnliyinin, iqtisadi müstəqilliyinin təmin еdilməsi ilə bağlı 

хüsusi davranış üsul və vasitələrinin məcmusu təşki еdir.  

Хarici siyasətin maһiyyətli dedikdə оnun daxili əsasları, 

təbiəti və mövcudluğunu təmin еdən səbəblər başa düşülür. 

Хarici siyasətin məzmunu dedikdə, onun qarşısında duran 
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məqsədlər və һəmin məqsədləri һəyata kеçirmək üçün istifadə 

olunan  üsul və vasitələrin  məcmusu başa düşülür. Хarici si-

yasətin maһiyyəti sabit olsa da, məzmunu dövlətin хarici 

siyasət zamanı qarşıya qоyduğu kоnkrеt vəzifələrdən asılı  

оlaraq dəyişir. 

Хarici siyasət fəaliyyətinin mövcudluq üsulu onun fоr-

masında təzahür edir. Хarici siyasətin əsas fоrmaları bunlardır: 

–mürtəcе; 

–işgalçı; 

-dinç yanaşı yaşamaq;  

-blоklara qоşulmamaq; 

–tarazlaşdırıcı хarici siyasət və s.          

Xarici siyasətin əsas vasitələri isə bunlardır: diplomatiya, 

silahlı qüvvələr, blokada və təbliğat. 

Diplomatiya dövlətin xarici əlaqələri haqqında təlim 

olub, başlıca məqsədi beynəlxalq arenada milli mənafelərin hə-

yata keçirilməsi məqsədi daşıyan strategiyanın işlənib hazır-

lanmasıdır. 

Xarici siyasətin vasitəsi kimi silahlı qüvvələrin iki əsas 

tipi mövcuddur: 

-işğalçılıq  məqsədlərinə  xidmət edən silahlı qüvvələr; 

-ölkənin suverenliyinin  qorunmasına xidmət edən silahlı 

qüvvələr. 

Xarici siyasətin təbliğatı isə iki başlıca məqsəd güdür:  

1) xarici siyasət fəaliyyətinə adekvat ictimai rəy forma-

laşdırmaq;  

2) beynəlxalq ictimaiyyəti mümkün hadisələrə hazır-

lamaq. 

Hər bir xalqın, millətin, tayfanın, regionun və hətta ayrı-

lıqda götürülmüş bir insanın özünəməxsus bir ideyası, yəni 
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uğrunda mübarizə apardığı bir məqsədi olur. Qloballaşan 

dünyada millətlərin özünü yad ideyalardan qorumasında milli 

ideyanın formalaşdırılması və inkişafı xüsusilə böyük əhə-

miyyət kəsb edir. İnstitusional əsasları kövrək olan dövlətlərdə 

milli ideyanın inkişafı üçün münbit mühit olmur, əksinə ideya 

boşluğu olan  ölkələrdə yad  ideyalar  daha tez cücərir. Nəti-

cədə isə, sabitlik, milli suverenlik və dövlətçilik üçün ciddi 

təhlükə yaranır.  

Milli ideya xalqın taleyini, onun məqsəd və vəzifələrini 

ifadə edən, milli məsələlərin həlli üçün xalqın gücünü səfərbər 

edən  inteqrativ milli mənlik şüuru konsepsiyasıdır. Milli 

şüurun dərinliklərindən qaynaqlanan milli ideya cəmiyyətin 

inkişafının ümumi strategiyası rolunda çıxış edir. 

Milli ideyanın cəmiyyətdə yayılmasının üsul və vasitələri 

isə  milli ideologiya adlanır. Milli ideologiya ideyanın gerçək-

ləşməsinə xidmət edən taktika kimi çıxış edir. Milli ideologiya 

millətin tarixi inkişaf prosesini, mənsub olduğu toplumun 

dəyərləri barədə təsəvvürləri, eləcə də başqa dəyərlərə və 

millətlərə münasibətləri özündə əks etdirir. Milli ideologiya 

xalqın milli ruhuna zidd olmamalıdır. 

Milli təhlükəsizlik isə milli müstəqilliklə başlayır və milli 

maraqlara söykənir. Ölkənin milli təhlükəsizliyi bütövlükdə 

millətin suverenliyi ilə bağlıdır. Milli təhlükəsizliyin qarşısında 

duran başlıca vəzifələr bunlardır: 

-ölkədə mövcud konstitusiya quruluşunun saxlanılması; 

-sosial-siyasi sabitliyin saxlanılması; 

-daxildən və xaricdən ola biləcək təhlükənin aradan qal-

dırılması; 

-ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılması; 
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-konstruktiv daxili və xarici siyasətin yeridilməsi; 

-demokratik dəyərlərin qorunması və s.  

Azərbaycanın ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin olun-

masına, qlobal və regional mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə 

istiqamətlənən  xarici siyasət prioritetləri aşağıdakılardır:     

-işgal olunmuş ərazilərin düşmən təcavüzündən xilas 

edilməsi və ərazi bütövlüyünün bərpası; 

-müxtəlif  dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli zəmində qar-

şılıqlı  faydalı münasibətlər qurmaq və s. 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətindəki nailiy-

yətlər isə bunlardır: 

–Xarici siyasətin əsas vasitələri olan diplomatiya və 

təbliğatdan rasional şəkildə istifadə edərək, Azərbaycan tor-

paqlarının Ermənistan tərəfindən işgal edilməsi faktının bey-

nəlxalq aləmdə tanınması; 

–Artıq Azərbaycan özünün dünya üçün standartlar 

müəyyən etməsi; 

–Azərbaycanın planetar proseslərin obyektindən subyek-

tinə çevrilməsi. Bu gün  Azərbaycanın beynəlxalq enerji, nəq-

liyyat, iqtisadi və s. layihələrin fəal iştirakçısına və təşkilat-

çısına çevrilməsi; 

–Sivilizasiyalararası münaqişələrin kəskinləşdiyi bir 

dövrdə Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun fəal təşəb-

büskarı kimi çıxış etməsi;  

–Qədim yunanlar Zevsin heykəlinin qarşısına həkk 

edilmiş “Burada qələbəni pulla yox, ayaqların sürəti və bədənin 

möhkəmliyi ilə qazanmaq olar” sözlərini Afinada keçirilən 

Olimpiya Oyunlarının devizinə çevirmişdilərsə də, rəsmi Bakı 

Birinci Avropa və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış məra-
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simlərində Ezop dili ilə dünyaya “Qoy fiziki gücün üstün gəl-

diyi yeganə yer idman meydanı (beynəlxalq hüquq yox–M.) 

olsun” mesajını vermiş oldu. 

İlk baxışda xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər bir-

birinə yaxın sosial hadisə kimi görünsələr də, onların hər bi-

rinin spesifik xüsusiyyətləri vardır. 

Əvvəla, bеynəlхalq münasibətlər ictimai, dövlət, һərbi, 

iqtisadi və s. qüvvələrin qlоbal, rеgiоnal, çохtərəfli və ya iki-

tərəfli səviyyələrdə qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyi bir saһədir. 

İkincisi, bеynəlхalq  münasibətlər dövlət һalında təşkil оlun-

muş bir cəmiyyət miqyaslarından kənara çıхır və bеynəlхalq 

birliyin müхtəlif elementləri arasında mеydana gəlir. Üçün-

cüsü, dövlətin хarici siyasətindən bеynəlхalq münasibətləri 

bеlə bir cəһət fərqləndirir ki, birincilər fəaliyyət kimi, ikincilər 

isə qarşılıqlı fəaliyyət kimi özünü büruzə verir. Dövlətin daхili 

һəyatının təşkilində istifadə olunan  iyеrarхiya prinsipindən, 

yəni şaquli əlaqələrdən fərqli оlaraq, bеynəlхalq  münasibət-

lərdə  üfüqi əlaqələr, bərabər partnyоrluq prinsipi ön plana 

keçir. 

 Siyasi elmdə beynəlxalq münasibətlərin müxtəlif 

təsnifatına rast gəlmək mümkündür. Məsələn, marksizmə görə 

tarixdə mövcud olan beş formasiyaya uyğun olaraq beynəlxalq 

münasibətlərin də beş forması var. 

F. Martens beynəlxalq münasibətlərin inkişafında üç 

başlıca mərhələni bir-birindən ayırır: 

–qədim dövr və orta əsrlər– Vestfal (1649) sülhünə 

qədərki dövr; 

–Vestfal sülhündən 1815-ci il Vyana konqresinə qədər 

olan dövr; 
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–1815-ci ildən hazırki dövrə qədər. 

Müasir  dövrdə politoloqlar daha çox beynəlxalq münasi-

bətlərin aşağıdakı tarixi təsnifatına üstünlük verirlər: 

1) Beynəlxalq münasibətlərin ilkin forması (XVI-XVIII 

əsrlər); 

2) Sənayə dövrünün beynəlxalq münasibətləri (XIX əsr-

XX əsrin əvvəlləri); 

3) Müasir beynəlxalq münasibətlər. 

Birinci  formanı  səciyyələndirmək üçün  dünyanın siyasi 

coğrafiyasının qeyri-sabit xarakterli olması ilə əlaqədar olaraq 

dəyişikliklərin yaranması, beynəlxalq münasibətlər üçün hü-

quqi əsasın olmaması, beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlərin 

ictimai həyatının sadəcə bəzi sahələrinin əhatə olunması və s. 

kimi əlamətləri qeyd etmək olar. İkinci formanı səciyyələn-

dirən əlamətlər - milli dövlətlərin meydana gəlməsi və  beynəl-

xalq münasibətlərin aktorlarının sayının artması, beynəlxalq 

münasibətlərin rolunun artması, hüquq normalarının meydana 

çıxması ilə dövlətlərarası sistemsiz əlaqələrin tədricən sistemli 

hala düşməsi və s. ilə qiymətləndirilir. Müasir beynəlxalq mü-

nasibətlər isə bir sıra yeni keyfiyyətlərlə seçilir: qarşılıqlı mü-

nasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlığın olması, beynəlxalq 

hüquq normalarının milli  hüquqi normalar üzərində imperativə 

malik olması, beynəlxalq hadisələri idarə edən ümumdünya və 

regional mərkəzlərin yaradılması, beynəlxalq münasibətlərin 

qloballaşması, milli dövlətlərin funksiyalarının zəifləməsi və s. 

Müasir  dövrdə beynəlxalq münasibətlərin qloballaşma-

sının həm üstün, həm də mənfi cəhətləri vardır.  

Qloballaşmanın üstün cəhətləri aşağıdakılardır: 
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-kütləvi informasiya vasitələrinin rolunun artmasından, 

internetin fəaliyyətindən bütün bəşəriyyətin faydalanması; 

-bəşər təcrübəsinin əldə etdiyi nailiyyətlərdən bütün dün-

ya xalqlarının faydalanması; 

-dünyada demokratik sistemlərin geniş yayılmasına əl-

verişli şərait yaratması və s. 

Qloballaşmanın  mənfi cəhətləri isə bunlardır:  

-inkişaf etmiş ölkələrin daha da varlanması, əksinə, kasıb 

ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsinin artması;  

–ayrı-ayrı dövlətlərin öz hərbi qüdrətini artırması və bö-

yük dağıdıcılıq gücünə malik olan silahların satışını genişlən-

dirməsi;  

–təbiətə həddən artıq təsir göstərilməsinin dünyanın təbii 

balansını pozması və ekoloji problemlərin meydana gəlməsi və 

s. 

Dünyanın getdikcə artmaqda olan vəhdəti, beynəlxalq 

münasibətlərin rolunun artması, cəmiyyətdə mövcud olan zid-

diyyətləri də kəskinləşdirərək, onları qlobal - ümumdünya 

problemləri səviyyəsinə yüksəldir. 

Qlobal problemlərin meyarı müxtəlif şəkildə təhlil olu-

nur. Birinci mövqeyə görə “qlobal problemlər” aşağıdakı me-

yarlarla müəyyən olunur:  

1) miqyası və əhəmiyyətinə görə ən geniş, çox mühüm 

əhəmiyyətli, bütün dünya ölkələrini əhatə edən; 

2) sintetik mahiyyət daşıyan və bütün sahələri əhatə 

edən;        

    3) planetar və beynəlxalq xarakter daşıyan.  

İkinci mövqeyə görə “qlobal problemlər” müəyyənləş-

dirilərkən aşağıdakı dörd cəhət əsas tutulmalıdır:  
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    1) o hadisələr “qlobal” xarakter daşıyır ki, onlar ictimai 

tərəqiyyə mane olur və sivilizasiyanı məhv etmək təhlükəsi 

yaradırlar;  

          2) onlar bütün xalqların və dövlətlərin, bütün bəşəriyyə-

tin mənafeyinə toxunurlar; 

    3) onlar özlərində ictimai və təbii prosesləri  birləşdirə-

rək, sosial-təbii və biososial mahiyyət daşıyırlar; 

    4) onların həll edilməsi kollektiv nəzarət, beynəlxalq 

əməkdaşlıq tələb edir. 

Müasir dövrdə qlobal problemləri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar:   

    –Təbii ehtiyatlardan qeyri-rasional istifadə edilməsi, təbii 

mühitə antropogen təsirlərin neqativ nəticələri kimi atmosferin 

çirklənməsi, ekoloji şəraitin pisləşməsi; 

–Zəruri ərzaq bazası və sosial şərait olmadan əhali  

artımının  yüksək sürəti; 

–ayrı-ayrı ölkələr arasında iqtisadi və sosial ziddiy- 

yətlərin  kəskinləşməsi; 

–bütün bəşəriyyəti məhv edə biləcək kütləvi qırğın 

silahlarının yaradılması, kütləvi şəkildə hərbiləşmə və s. 

Beynəlxalq münaqişələr və onların həlli yolları. 

Münaqişə (lat.dilində “conflictus” - toqquşma) müxtəlif 

tələbat və mənafelərin toqquşması, ciddi fikir ayrılığı demək-

dir. Siaysi münaqişə dedikdə  hakimiyyət uğrunda mübarizə 

aparan iki və daha çox tərəfin rəqabət xarakterli qarşılıqlı fəa-

liyyəti başa düşülür. Rəqabət və fikir ayrılığı cəmiyyətdə sub-

yektin özünü təsdiq etmə vasitəsi kimi mühüm rola malikdir. 

Münaqişə cəmiyyətdəki durğunluğu aradan qaldıraraq ona ye-

nilik ab-havası gətirir. 
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Hər bir münaqişə üç əsas mərhələdən keçir: münaqişənin 

başlanması, inkişafı və sona çatması.  

Münaqişələr müxtəlif formalarda təzahür edir: sosial, 

siyasi, şəxsiyyətlərarası və dövlətlərarası və s. 

Siyasi münaqişələr növünə görə aqonist (barışdırıcı) və 

antaqonist (barışmaz) olurlar. Aqonist münaqişələrin vaxtında 

həll edilməməsi onların daha da alovlanmasına və antoqonist 

münaqişəyə çevrilməsinə gətirib çıxara bilər. 

Yaranma şəraitinə görə isə münaqişələr gizli (latent) və  

açıq olur. 

Yayılma arealına görə münaqişələr daxili, xarici və  bey-

nəlxalq xarakterli olur. Beynəlxalq münaqişələr digərilərindən 

özünün miqyası və kəskinlik dərəcəsinə görə fərqlənir. Həm-

çinin cəmiyyətdaxili münaqişələrdən fərqli olaraq, beynəlxalq 

münaqişələr onları tənzimləyən mərkəzdən məhrumdur. 



281 

 

Sərbəst mövzular 
1. Politologiya nəyi öyrənir. 

2. Siyasət incəsənət kimi. 

3. Platonun “ideal dövlət” layihəsi. 

4. “Siyasətin atası” – Aristotel.  

5. Politologiyanın aktuallığı. 

6.  Nəzəri və tətbiqi politologiya. 

7. Azərbaycanda politologiyanın elm kimi meydana gəl-

məsi. 

8. Antik Yunan və Roma siyasi fikri. 

9. Ellinizm dövründə siyasi fikrin xarakterik cəhətləri. 

10. Qədim Şərqdə azadlıq və tolerantlıq haqqında ideyalar. 

11. İntibah dövrü siyasi fikrinin xüsusiyyətləri. 

12. Nikkollo Makiavelli dövlət xadimi və siyasi mütəfəkkir 

kimi. 

13. J.J.Russonun siyasi ideyaları və Böyük Fransa inqilabı. 

14. İctimai müqavilə və təbii hüquq nəzəriyyələri. 

15. “Avesta” siyasi mənbə kimi. 

16. Azərbaycanda maarifçilik dövrünün siyasi ideyaları. 

17. M.Ə.Rəsulzadənin siyasi görüşləri. 

18. Azərbaycanda siyasi fikrin publisistika daxilində inki-

şafı. 

19. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk dünyəvi, 

parlamentli və respublika quruluşuna malik dövlət kimi. 

20. İslam ve demokratiya. 

21. Cəmiyyət və sivilizasiya. 

22. Siyasətdə əxlaq və mənəviyyat. 

23. Bürokratiya və bürokratizm. 

24. Siyasi elitaya dair nəzəriyyələr. 

25. Dövlət siyasi sistemin əsas təsisatı kimi. 
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26. Dövlət və idarəçilik. 

27. Dövlət və suverenlik. 

28. Hüquqi dövlət: nəzəri modellər və siyasi gerçəklik. 

29. Demokratiya: nəzəri modellər və siyasi gerçəklik. 

30. Lobbizm və diaspor. 

31. Siyasi sosiallaşmada ailənin rolu. 

32. Postsovet məkanının siyasi liderləri: müqayisəli təhlil. 

33. Azərbaycanda müxalifət partiyalarının xarakterik xüsu-

siyyətləri. 

34. Heydər Əliyev və Azərbaycanda demokratik dövlət qu-

ruculuğu prosesi. 

35. Müasir dövrün başlıca ideoloji cərəyanlar. 

36. Azərbaycanda milli təhlükəsizlik problemi. 

37. Demokratikləşmə prosesinin Azərbaycan modeli. 

38. İnsan hüquqları və demokratiyanın qarşılıqlı əlaqəsi. 

39. Demokratik cəmiyyətdə söz azadlığı problemi. 

40. Şəxsiyyətin siyasi inkişafını müəyyən edən faktorlar. 

41. Şəxsiyyətin siyasi fəallığının müxtəlif səviyyələri. 

42. Azərbaycandakı siyasi proseslərin səciyyəvi xüsusiy-

yətləri. 

43. “Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü” kitabı ermənilərə 

qarşı müharibədə mühüm mənbə kimi. 

44. Müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas prinsipləri. 

45. Müasir dövrdə insasn hüquqları problemi. 

46. Gender bərabərliyi. 

47. Kütlə davranışı və onun əsas xüsusiyyətləri. 

48. Sosial siyasətdə sosial ədalət prinsipi. 

49. Müasir dövrdə milli münasibətlərdəki əsas tenden-

siyalar. 

50. Siyasi strategiyanın mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri. 
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51. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası. 

52. Dünyadakı siyasi proseslərin xarakterik cizgiləri. 

53. BMT dünya siyasətinin əsas subyekti kimi. 

54. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda iştirakı məsələsi. 

55. İctimai quruluşun inkişafını şərtləndirən amillər. 

56. Müasir kapitalizm. 

57. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında haki-

miyyət bölgüsü. 

58. Tərəqqi və tənəzzül. Modernləşmə. 

59. Ədalət və bərabərlik. 

60. Ekstremizm və terrorizm. 
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İmtahan sualları 
 

1. Politologiyanın yaranması və tarixi təkamülü. 

2. Politologiyanın predmeti, metodu  və kateqoriyaları. 

3. Politologiyanın aktuallığı. 

4. Pоlitоlоgiyаnın funksiyаlаrı: təsvir, izаhеtmə, idеоlоji, 

tərbiyəvi və s. 

5. Politolgiyanın başqa ictimai elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi. 

6. Siyasi elmin nəzəri və empirik səviyyəsi. 

7. Siyasət və onun əsas funksiyaları. 

8. Siyasətin strukturu, məqsədi və tipologiyası. 

9. Siyasətdə ümumbəşəri dəyərlərin üstünlüyünü şərtləndirən 

amillər. 

10. Nizami Gəncəvi irqlərin bərabərliyi ideyasının banisi 

kimi. 

11. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında humanitar ideyalar və 

onun Şərq aləminə təsiri. 

12. Nəsrəddin Tusinin “Əxlaqi - Nəsir” əsərində əsas siyasi 

ideyalar. 

13. Hürufilik ideologiyası və onun mahiyyəti. 

14.   Azərbaycanda maarifçilik dövrünün siyasi ideyaları. 

15. A.A.Bakıxanovun siyasi görüşləri. 

16. N. Nərmanovun siyasi görüşləri. 

17. Əlibəy Hüsеynzаdə türkçülük idеyаsının bаnisi kimi. 

18. Ə.Ağayev və onun başlıca siyasi görüşləri. 

19. M.Ə.Rəsulzadənin demokratik ideyaları. 

20. Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn хаlqının ümummilli lidеri kimi. 

21. Çağdaş Azərbaycanda siyasi fikir. 

22. Qədim Yunanıstanda və Romada siyasi fıkir.  

23. Qədim Şərqdə siyasi ideyaların formalaşması (Babilistan, 

Hindistan, İran) 
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24. Orta əsrlərdə Şərqdə siyasi fikrin inkişaf xüsusiyyətləri. 

25. Avropada siyasətin təcrübi elm kimi formalaşması. N. 

Makiavelli, T. Hobbs, C. Lokk. 

26. N.Makiavelli:siyasətin təcrübi elm kimi əsaslandırılması. 

27. İntibah və maarifçilk dövrünün siyasi konsepsiyaları. 

28. T.Hobbs və Con Lokkun ictimai müqavilə haqqında 

nəzəriyyələri. 

29. Klassik alman filosiflarının siyasi təlimi.(İ.Kant,F.Hegel 

və b.) 

30. Orta əsr ərəb mütəfəkkirlərinin siyasi görüşləri (İbn 

Xaldun, Əl–Fərabi, İbn Rüşd və b.) 

31. XVIII əsr fransız maarifçiliyi: Volter, Monteskye. 

32. Müasir siyasi təlimlər. 

33. Siyasi hakimiyyət və onun əsas əlamətləri. 

34. Hakimiyyət və onun resursları. 

35. Legitim hakimiyyət,onun başlıca mexanizmləri və çökmə 

səbəbləri. 

36. Hakimiyyətin həyata keçirilməsi mexanizmləri. 

37. Hakimiyyətin əsas tipləri. (ənənəvi, harizmatik və rasio-

nal-leqal) 

38. Konstitusiyanın mahiyyəti,xüsusiyyətləri və funksiyaları. 

39. Hаkimiyyətin bölünməsi: qаnunvеrici, icrаеdici və 

məhkəmə hаkimiyyəti. 

40. Siyаsi еlitаnın mövcudluğunu şərtləndirən аmillər. 

41. Elita anlayışının mahiyyəti. 

42. Elitanın təsnifatı və seçilməsi sistemi. 

43. Azərbaycanda elitanın formalaşması mərhələləri. 

44. Lidеrin хаrаktеrik хüsusiyyətləri və kеyfiyyətləri. 

45. Liderin fəaliyyətinin nəticələrinə təsir edən amillər. 
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46. Siyаsi lidеrin funksiyаlаrı: intеqrаtiv, sоsiаl аrbitrаj, аnа-

litik, fəаliyyət prоqrаmı hаzırlаmаq, kоmmunikаtiv, 

əlаqələndirmə və s. 

47. Siyаsi sistеm cəmiyyətin siyаsi təşkili kimi.  

48. Siyаsi sistеmin fоrmаlаşmаsınа təsir göstərən аmillər: 

sоsiаl-iqtisаdi,cоğrаfi, tаriхi, dеmоqrаfik, milli və s. 

49. Siyаsi sistеmlərin tаriхi təsnifаtı. (impеriyа, müаsir milli 

dövlət və kоnfеdеrаsiyа). 

50. Cəmiyyətin siyasi sistemi anlayışı, onun strukturu və fəa-

liyyət mexanizmi. 

51. Siyasi sistemlərin təsnifatı. 

52. Müаsir siyаsi sistеmlərin müqаyisəli təhlili (АBŞ-ın, B. 

Britаniyаnın, Frаnsаnın,Türkiyənin və s. ölkələrin siyаsi 

sistеmləri) 

53. 1995-ci il 12 noyabr Konstitusiyası və Azərbaycan   Res-

publikası siyasi sisteminin struktur formalaşması. 

54. Müstəqil Azərbaycan Respulikasının modernləşməsi 

mərhələləri. 

55. Dövlət və onun əsas təşəkkül mərhələləri. 

56. Dövlət, onun əlamətləri, mahiyyəti və idarə formaları. 

57. Dövlətin yaranmasının müxtəlif səbəbləri. 

58. Dövlətin ərazi quruluşuna görə  formaları: unitar, fede-

rativ və konfederativ. 

59. Dünyəvi, teokratik və klerikal dövlət. 

60.  Rеspublikаnın dövlət quruluşu kimi mahiyyəti və başlıca 

formaları. 

61. Federasiya və onun əsas əlamətləri. Müasir dünyada 

mövcud olan federativ dövlətlər. 

62. Mоnаrхiyа və onun başlıca formaları. 

63. Dövlətin böhranlı situasiyadan çıxış yolları. 

64. Hüquqi dövlət və onun əsas əlamətləri. 
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65. Mülki cəmiyyət və hüquqi dövlətin qarşılıqlı əlaqəsi. 

66. Azərbaycan Respublikasında vətəndaş cəmiyyəti və 

hüquqi dövlət quruculuğu prosesi. 

67. Siyasi rejim və onun əsas  tipləri. 

68. Avtoritarizm və onun əsas əlamətləri. 

69. Totalitarizm və onun tarixi formaları. 

70. Avtoritarizmi totalitarizmdən fərqləndirən amillər. 

71. Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dеmоkrаtik rеjimə kеçidin 

əsаs хüsusiyyətləri. 

72. Demokratiya dövlət quruluşu forması kimi. 

73. Demokratiyanın əsas növləri. 

74. Demokratiya formalarının tarixi təkamülü. 

75. Siyasi rejimin sabitliyini şərtləndirən amillər. 

76. Siyasi plüralizm. 

77. Dövlət və cəmiyyət anlayışlarının bir-birindən ayrılması. 

(N.Mаkiаvеlli )  

78. Vətəndaş cəmiyyəti və dövlət arasındakı oxşar və fərqli 

cəhətlər. 

79. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təsnifatı. 

80. Qeyri-demokratik rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid 

və onun yolları 

81. İctimai təşkilatlar:funksiyaları,əlamətləri və tipologiyası. 

82. Təzyiq qrupları və onların əsas funksiyaları. 

83. Lobbizm və onun müxtəlif metodları. 

84. Siyasi sistemdə partiyaların yeri və rolu. 

85. Siyasi partiyaların müəyyən edilməsinin  əsas kriteriya-

ları. 

86. Demokratik cəmiyyətdə müxalifətin yeri və rolu. 

87. Partiya sistemləri və onların təsnifatı. 

88. Partiya sistemlərinin formalaşmasına təsir göstərən amil-

lər. 
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89. Partiyaların fəaliyyətinin hüquqi tənzimləməsini şərtlən-

dirən amillər. 

90. İctimai təşkilatların və siyasi partiyaların oxşar və fərqli 

cəhətləri. 

91. Müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsındа pаrtiyа sistеminin  

xarakterik xüsusiyyətləri. 

92. Sosial siyasət və onun əsas funksiyaları. Sosial qruplar və 

onların qarşılıqlı əlaqəsi. 

93. Sosial struktur və sosial stratifıkasiya. 

94. Milli siyasət və onun koseptual müddəaları. 

95. Milli siyasətin elmi əsasları. Millətlərin suverenliyi. 

96. Milli siyasətin mahiyyəti və prinsipləri. 

97. Milli azlıqlar problemi. 

98. Milli münasibətlər və milli məsələ. 

99. Azərbaycan Respublikasının milli siyasətinin əsas prin-

sipləri. 

100. Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında. Azərbaycan 

Respublikasının  Prezidenti H.Ə. Əliyevin 26 mart 1998-ci 

il fərmanı və onun tarixi əhəmiyyəti. 

101. Azərbaycanda etno-siyasi proseslərin səciyyəvi cəhətləri. 

102. Azərbaycanda siyasi iştirakın hüquqi təminatları 

103. Siyasi şüur və siyasi ideologiya. 

104. Siyasi şüur: səviyyələri və funksiyaları. 

105. Azərbaycanda siyasi şüurun özünəməxsus xüsusiyyətləri. 

106. Siyasi mədəniyyət və onun funksiyaları. 

107. Siyasi mədəniyyət anlayışı, onun  strukturu  və funksiyaları. 

108. Siyasi mədəniyyətin tipologiyası. 

109. Siyasi mədəniyyətin formalaşmasına təsir göstərən 

subyektlər və amillər. 
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110. Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi mədəniyyətinin səciy-

yəvi xüsusiyyətləri. 

111. Müasir dövrün başlıca ideolji cərəyanları. 

112. Azərbaycançılıq ideologiyasının siyasi və iqtisadi əsasları. 

113. Qərb və Şərq siyasi mədəniyyətləri arasında oxşar və 

fərqli cəhətlər. 

114.  İnsanın siyasi sosiallaşması mərhələləri və vasitələri. 

115.  Şəxsiyyətin siyasi fəallığının səviyyələri. 

116. Siyasi proses və onun məzmununu müəyyənləşdirən 

amillər. 

117. “Pаrlаmеnt” аnlаyışının mаhiyyəti və gеnеzisi. 

118. Parlamentarizm və onun əsas əlamətləri. 

119. Müasir parlament sistemlərinin müqayisəli təhlili. 

120.  Аzərbаycаn pаrlаmеnti: təşəkkülü və müаsir dövrü.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı və Milli Məc-

lisin işinin təşkili və səlаhiyyətləri. 

121.  Seçkilər: normalar, prinsiplər və senzlər. 

122.  Аktiv və pаssiv sеçki hüququ. 

123. Sеçki huququnun bаşlıcа prinpipləri: bərаbərlik, ümu-

milik,  gizlilik, sərbəstlik, aşkarlıq, şəxsən və birbaşa 

olması və s. 

124. Sеçkilərin dеmоkrаtikliyini şərtləndirən аmillər: nümа- 

yəndəlik, qətilik, dövrilik, rəqаbət, şəffаflıq, ədаlətlilik və 

s. 

125. Аzərbаycаn Rеspublikаsının sеçki sistеmi. 

126.  Majoritar seçki sisteminin pozitiv və neqativ tərəfləri. 

127.  Proporsional  seçki sisteminin pozitiv və neqativ tərəf-

ləri. 

128.  Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan Respublikasının 

xarici siyasət konsepsiyası. 

129.  Referundum və onun mahiyyəti.  
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130. 2016-cı il 26 sentyabr referendumunun Azərbaycan 

Respublikasının siyasi sisteminə təsiri. 

131. Siyаsi mədəniyyətin tipləri. Pаtriаrхаl, təbəəçi və fəаl si-

yаsi mədəniyyət. 

132. İdеоlоgiyаnın хüsusiyyətləri: siyаsi rеjimə bаğlılıq, inаm, 

kоllеktiv düşüncə, idеyаlаrın rаsiоnаllığı və yеniliyi. 

133. Müаsir dövrün bаşlıcа idеоlоji nəzəriyyələri və 

cərəyаnlаrı: libеrаlizm, kоnsеrvаtizm, rаdikаlizm, еlmi 

sоsiаlizm, аnаrхizm, siyаsi еkstrеmizm, millətçi, dini 

idеоlоgiyаlаr və s. 

134. Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi kimi. 

135.  Xarici siyasətin metod və vasitələri.  

136.  Хаrici siyаsətin mаhiyyəti, məzmunu və fоrmаlаrı. 

137.  Azərbaycan Respublikasının  xarici siyasətinin əsas prin-

sipləri və istiqamətləri. 

138.  “Еrmənistаn-Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ” münаqişəsi 

(tаriхi və müаsir durumu). Münаqişənin həlli yоllаrı və 

vаsitələri. 

139.  Müаsir dünyа inkişаfının vəhdəti və ziddiyyətli хаrаk-

tеri. 

140.  Dövlətin xüsusi və milli mənafeyi. 

141.  Qlobalaşmanın müsbət və mənfi tərəfləri. 

142.  Müasir dövrün əsas qlobal problemləri. 

143.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü  minilliyin  ayrıcın-

da. Heydər  Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciəti. 

144.  “Beynəlxalq münasibətlər” anlayışının mahiyyəti. 

145.  Bеynəlхаlq münаsibətlər  və onun əsas fоrmаlаrı. 

146.  Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-

daimi üzv seçilməsinin ölkəmizin beynəlxalq imicinin art-

masındakı rolu. 

147. Beynəlxalq münaqişələr və onların həlli yolları. 
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148.  Siyasi münaqişələrin mahiyyəti və tipologiyası. 

149.  Azərbaycan dünyada mədəniyyətlərarası dialoqon fəal 

təşəbbüskarı kimi. 

150. “Siyаsi sоsiаllаşmа” аnlаyışı və onun  mаhiyyəti. 
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Terminlər lüğəti 

 

ABSENTEİZM 

(lat.absentia-iştirak etməmək) -nümayəndəli hakimiyyət orqan-

larının, yaxud vəzifəli şəxslərin seçkiləri zamanı seçicilərin 

səsvermədən imtina etməsi. 

ABSOLYUTİZM 

(lat.absolutus-şərtsiz)-siyasi hakimiyyətin bir adamın – monar-

xın əlində cəmləşməsi. 

ABSURD 

-boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyyat. 

ABORİGENLƏR 

(lat.aborigines-başlanğıcdan) – sonradan məskunlaşan insanlar-

dan fərqli olaraq, ölkənin qədim, yerli sakinləri. 

ADAPTASİYA 

(lat.adaptatio-uyğunlaşma) 

ADEKVAT 

(lat.adekuatus-tam uyğun, eyni, bərabər) 

AGİTASİYA  

(lat.dilində agitatio-hərəkətə gətirmə)-ayrı-ayrı qrupları və xalq 

kütlələrini siyasi fəallığa cəlb etmək məqsədi ilə aparılan 

təbliğat forması. 

AXİLLES DABANI 

-ən zəif cəhət, tez zədələnən yer. Qədim yunan əsatirinə görə, 

qəhrəman Axillesin yeganə zədələnən yeri onun dabanı idi və 

Parisin oxu onu dabanından ölümcül yaralamışdır. 

AKSİOLOGİYA 

(yun. aksia-dəyər +loqos təlim) - dəyərlər haqqında təlim. 
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AQRESSİYA  

(lat.aqressio-təcavüz) –bir dövlətin digər dövlətə və ya millətə 

qarşı qeyri-qanuni surətdə güc tətbiq etməsi. 

ALYANS 

(fr.allianse-ittifaq)-ayrı-ayrı şəxslərin, siyasi partiya və dövlət-

lərin ümumi məqsədə çatmaq üçün yaratdıqları birlik. 

ALTRUİZM 

(lat. başqa) – öz mənafeyini unudaraq  başqalarının qeydinə 

qalmaq, başqalarına təmənnasız yardım etmək. 

AMBİSİYA 

(fr.– lovğalıq, təkəbbür, təşəxxüs, iddia etmə) 

ANALOGİYA 

(yun. – oxşarlıq, uyğunluq) 

ANARXİZM 

(yun.anarchia-hakimiyyətsizlik)– hər cür dövlət hakimiyyətini 

inkar etmək, şəxsiyyətin qeyri-məhdud azadlığını təbliğ etmək. 

ANNEKSİYA 

(lat.annexio-birləşmə) – ilhaq, qəsbkarlıq, zəbt etmə. Bir ölkə 

torpağının zorla başqa ölkə torpağına qatılması. 

ANKLAV 

(ing. bağlı, qapalı) – bir dövlətin ərazisinin başqa bir və ya bir 

neçə dövlətin quru ərazisi ilə əhatə edilməsinə deyilir. Məsələn, 

San-Marino və Vatikan İtaliyanın, Lesoto isə CAR-ın 

anklavıdır. Dənizə çıxışı olanlara isə yarımanklav deyilir. 

Lakin sahib olduğu dövlətə münasibətdə bu eksklav adlan-

dırılır. Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının eksklavıdır. 

ANOMALİYA 

(yun.ümumi normadan kənara çıxmaq) 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6vl%C9%99t
https://az.wikipedia.org/wiki/Nax%C3%A7%C4%B1van
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1
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ANTAQONİZM 

(yun.antaqonisma-mübarizə)-barışmaz ziddiyyət. 

ANTİMONİYA 

(yun.anti–əleyhinə, qarşı+ monos–bir) boş-boş danışmaq, çə-

rənləmək   

ANTİSEMİTİZM 

-millətçilik, irqçilik ideologiyasının bir növü. “Öz” xalqını  

tərifləyən və bütün “özgələrə” kin-küdurət bəsləyən mil-

lətçiliyin digər formalarından antisemitizmin fərqi təkcə bir 

“özgəyə”, semit xalqına - yəhudilərə nifrət bəsləməsidir. 

APARTEİD 

(afrika.aparteid-ayrı yaşama)-CAR-da qeyri-avropalı  əhaliyə 

qarşı həyata keçirilən irqi ayrı-seçkilik siyasəti. 

APATRİD 

(yunanca, a-inkar + patris-vətən) dünya dövlətlərindən hec 

birində vətəndaşlığa malik olmayan şəxs. 

APOGEY 

(lat.ən yüksək zirvə) 

APOLİTİK 

(yunanca, a – inkar +politike - siyasət) –  ictimai-siyasi həyatda 

iştirakdan imtina etmək.  

APOLOGET 

(yun.-məddah) –nəyisə, kimisə əsəbi müdafiə etmək. 

ARREQASIYA 

-siyasi qərarları qəbul edənlərin qarşılıqlı bərabərliyinin qorun-

ması. 

ARBİTRAJ 

(fr.arbitrage)-münsiflər məhkəməsi. İdarələr, müəssisələr ara-

sındakı mübahisəni  həll edən orqan. 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Arreqasiya&action=edit&redlink=1
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ASPEKT 

(lat.aspektus - növ) – nöqteyi-nəzər, baxış. 

ASSİMİLYASİYA 

(lat.oxşatma,uyğunlaşdırma) – hər hansı bir xalqın digər xalqın 

dilini, adət-ənənələrini, mədəniyyətini və s. qəbul edərək ona 

qarışması. 

ATROFİYA 

(yun.aclıq)- fəaliyyətdən qalma, həyat qabiliyyətini itirmə, 

kütləşmə, duyğunu itirmə 

AYRI-SEÇKİLİK  

(lat. discrimination–ayırmaq, fərqləndirmək) – irqi və milli 

mənsubiyyətinə, dininə, cinsinə görə müəyyən qrup vətən-

daşların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması və ya ləğv 

edilməsi. 

AVANTÜRİZM 

(fransızca – avantüre macəra, risk) – təsadüfi uğura ümid edi-

lən, gözlənilməz  hadisələrlə müşaiyət olunan təhlükəli və 

fırıldaqçı fəaliyyət. Siyasi avantürizm dedikdə siyasi liderlərin 

obyektiv    gerçəkliyə əsaslanmayan fəaliyyəti başa düşülür. 

AVTARKİYA –  

(yun. – özündən razı qalma, özünə güvənmə). 

AVTONOMİYA  

(yun.auto-özü, nomia-qanun) – vahid dövlət çərçivəsində milli 

azlıqların yerli özünüidarəetməsi.  

BAZAR İQTİSADİYYATI 

- azad sahibkarlığa, rəqabətə və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan 

cəmiyyət. 
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BƏYANNAMƏ 

-beynəlxalq siyasətin mühüm bir məsələsi haqqında bir və ya 

bir neçə dövlətin rəsmi bəyənatı; ictimai təşkilat və ya bir qrup 

partiya adından əsas ideoloji və siyasi prinsiplərin təntənəli 

surətdə elan edilməsi. 

BİLL 

(ing. bill, lat. dilində bulla - möhürlənmiş sənəd)-ABŞ, Böyük 

Britaniya və anqlosaks hüquq sistemini tətbiq edildiyi digər 

ölkələrdə parlament üzvünün təklif etdiyi qanun layihəsi.  

BİPATRİD 

(lat.bi-ikili +patris-vətən) - ikili vətəndaşlıq. 

BLOK  

(ing. block)-ümumi məqsədə nail olmaq üçün dövlətlər və 

siyasi partiyalar arasında, o cümlədən parlamentlərdə yaradılan 

birləşmə. 

BOYKOT 

(ing.boycott) – başqa şəxslərlə, təşkilatlarla və ya dövlətlərlə 

əlaqə saxlamaqdan tamamilə və ya qismən imtina etmək; hər 

hansı bir vəzifəni yerinə yetirməkdən və ya hər hansı bir hü-

quqdan istifadə etməkdən imtina etmək. 

BONAPARTİZM  

-orduya arxalanmaq və ondan siyasi qüvvə kimi istifadə etmək; 

sosial-siyasi problemlərin tez bir zamanda həlli haqqında  

demaqoq bəyənatlar vermək. 

BUFER DÖVLƏT 

-iqtisadi, siyasi və hərbi cəhətdən zəif olub, iki iri dövlət ara-

sında yerləşən və bunların arasındakı münasibətlərdə aralıq 

vəsilə kimi istifadə edilən dövlət. 
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BÜROKRATİZM 

-dəftərxanaçılıq, süründürməçilik və işin mahiyyəti zərərinə 

olaraq, məsələlərin formal həlli, onların məzmuna deyil, forma-

sına fikir vermək. 

DAMOKL QILINCI 

-qədim yunan rəvayətinə görə Sirakuz müstəbidi Dionisi tərə-

findən ona həsəd aparan Damoklın başı üzərində at qılından 

asılmış iti qılıncdır; Dionisi Damoklu ziyafət zamanı öz yerinə 

əyləşdirərək, ona öz mövqeyinin möhkəm olmadığını göstər-

mək istəyirmiş; zahiri əmin-amanlığa baxmayaraq, daimi  hədə 

doğuran bir təhlükə. 

DEGENERAT 

(lat.degeneratus-pozulmuş, pisləşmiş) –ruhi pozğunluğu olan 

adam. 

DELİKT 

(lat.xəta, hüquq pozğunluğu) – qeyri-hüquqi hərəkət (hərəkət-

sizlik), yaxud səhv nəticəsində beynəlxalq hüquq normalarının 

və ya beynəlxalq öhdəliklərin pozulması. 

DEMAQOGİYA 

(yun.demos xalq+aqo xəbərlər) – qərəzli məqsədlərə çatmaq 

üçün yalançı vədlər, faktları təhrif etmək yolu ilə insanların 

hisslərinə təsir göstərilməsi. 

DEMİURQ 

(yun.demiurqe-yaradıcı fəal qüvvə) 

DEPOLİTİZASİYA  

(lat. de + yunanca politse - siyasi, siyasətdən kənar olma, si-

yasətə qarışmamaq) 
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DESPOTİZM 

(yun.despoteia-məhdudlaşdırılmayan hakimiyyət)-istibdad, heç 

bir qanunla məhdudlaşdırılmayan mütləq hakimiyyət forması.  

DEMOQRAFİYA  

(yun.demos-xalq, qrafiya-çəkirəm) – insanların  təkrar  istehsa-

lı qanunauyğunluqlarınının öyrənilməsi 

DETERMİNİZM  

(ərəbcə - səbəbiyyət, bir-birini şərtləndirən) 

DE-FAKTO  

-faktiki surətdə, həqiqətən mövcud olan, lakin hüquqi cəhətdən 

rəsmiyyətə salınmayan. 

DEFİNİSİYA 

(lat.definitio-məhdudlaşdırma) – müəyyən anlayışın əsas məz-

mununun qısa tərifi. 

DE-YURE 

-hüquqi cəhətdən tanınma. 

DİVİDEND 

(lat.dividendus-qazanc payı) 

DİKTATOR 

(lat.dictator-öz idarəsini diktə edən)-hədsiz hakimiyyətə malik 

olan və təkbaşına idarə edən şəxs. 

DİLEMMA 

-bir-birini inkar edən iki müddəadan ibarət mühakimə və ya 

əqli nəticə. 

DİVERSİYA 

(lat.diversio-rəddetmə) – təxribatçılıq; düşmənin diqqətini az-

dırmaq üçün hərbi manevr. 

 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/Demoqrafiya
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Determinizm&action=edit&redlink=1
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DOTASİYA 

(lat.-mal) – artıq xərcləri, zərəri və ya başqa ehtiyacları ödəmək 

üçün idarələrə, müəssisələrə və ya təşkilatlara dövlət tərəfindən 

verilən və əvəzi ödənilməyən pul yardımı. 

DRAKON QANUNLARI 

- ağır və amansız qanunlar. 

EKSPANSİYA 

(lat.expansio-yayılma, genişlənmə) – hər hansı sahəyə fəal mü-

daxilə. 

EKSPERT 

- hər hansı bir sahənin ixtisaslı mütəxəssisi. 

EKSPROMT 

-irəlicədən hazırlaşmadan söylənilən qısa nitq. 

EKSTREMİZM 

(lat.extremus-ifrat, son dərəcə)-siyasətdə və ideyalarda ifrat 

tədbirlərə və baxışlara meyl. 

EQALİTARİZM 

(fr.eqalite-bərabərlik)-təsərrüfatın təşkilində əmək bərabərliyi-

nin zəruriliyini təbliğ edən, sosial həyatın təşkilində kollek-

tivizmə əsaslanan utopik nəzəriyyə.  

EQOİZM 

(lat.eqo-mən)- öz mənafeyini ictimai mənafedən üstün tutmaq. 

EQOSENTRİZM 

(lat.eqo-mən+centrum-mərkəz)-adamın özünü, öz mənafeyini 

hər şeyin mərkəzi hesab etməsi. 

EQOTİZM 

-özünə vurulmaq; öz şəxsiyyəti, mənliyi və rolu haqqında üstün 

fikirdə olmaq. 
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EMANSİPASİYA 

(lat. emancipatio - asılılıqdan azad olunma) - məhdudiyyətin 

olmaması, hüquqların  bərabərləşdirilməsi. 

EMİSSAR 

-dövlətin yaxud siyasi təşkilatın, adətən, məxfi tapşırıqla digər 

dövlətə göndərdiyi şəxs. 

ETATİZASİYA 

(fr.etat-dövlət)-cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində, xüsu-

silə də iqtisadiyyatda dövlətin rolunun gücləndirilməsi. 

EZOP DİLİ 

İrticaçı senzura və polis təqibləri şəraitində dinləyicilər və ya 

oxuyucular arasında müəyyən fikir və ideyalar yaymaq üçün 

kinayəli və eyhamlı  sözlərlə dolu olan nitq və ya yazı. 

FÖVQƏLADƏ VƏZİYYƏT 

–Hərbi müdaxilə, dövlət çevrilişi cəhdi, siyasi böhranlar, təbii 

fəlakətlər və epidemiyalar dövründə elan edilən xüsusi hüquqi 

dövlət rejimi. 

FRAKSİYA 

(lat.fractio-sındırma,parçalama) – parlamentdə və siyasi par-

tiyalarda öz rəhbər orqanlarının  siyasi maraqlarını həyata ke-

çirən bir qrup partiya üzvü. 

FRUSTRASİYA 

(lat.frustratio)-aldatma, iflas, əbəs ümid. 

FUTUROLOGİYA 

(lat.futurum-gələcək+yun.nəzəriyyə) –social-siaysi proseslərin 

perspektivinin proqnozlaşdırılması. 
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GENOSİD 

(yun.genos qəbilə,tayfa+lat.caeder-öldürmək)-bir millətin və ya 

ayrı-ayrı əhali qruplarının milli, irqi və ya dini mənsubiyyətə 

görə  kütləvi şəkildə və xüsusi qəddarlıqla məhv edilməsi. 

GERONTOKRATİYA 

(yun.geron-qoca+kratos-hakimiyyət)-hakimiyyətin yaşlılar tə-

rəfindən idarə  olunduğu idarəetmə sistemi. 

HARİZMA 

(yun.charizma-nemət, Allah vergisi) – şəxsiyyətin qeyri-adi 

keyfiyyətlərinə inama əsaslanma; fövqəladə istedad.  

HƏYAT SƏVİYYƏSİ 

-cəmiyyətdə maddi istehlak səviyyəsini xarakterizə edən 

meyarların məcmusu. 

HEGEMONİZM 

(yun.hegemonia-ağalıq)-bir şəxsin öz baxışlarını digərilərinə 

zorla qəbul etdirməsi. 

XAOS 

-dövlətin zəifləməsi və dağılması, dünyanın anarxiya içində 

olması. 

XARTİYA 

(yun.chartes-kağız, fərman)-müxtəlif sosial təbəqələrin və si-

niflərin siyasi tələblərini əks etdirən sənədlərin adları. 

XUNTA 

(isp.yunta-toplanış,birlik)-hərbi çevriliş dövründə müvəqqəti 

hökumət funksiyasını yerinə yetirən yüksək vəzifəli hərbçilərin 

idarəçilik mexanizmi. 
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İERARXİYA  

(yun.hieros-müqəddəs,ali+arche hakimiyyət)-aşağıdan yuxarı-

ya doğru tabelik prinsipi üzrə vəzifələr və rütbələr sistemi. 

İMPİÇMENT 

(ing.impeachement-ittiham)-vəzifədən uzaqlaşdırmaq və ya hər 

hansı fəxri, rəsmi və ya gəlir gətirən vəzifə tutmaq hüququndan 

məhrum etmək. 

İNFLYASİYA  

(lat.–süni yüksəlmə) pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düş-

məsi.  

İNFRОSTRUKTUR  

(lat.aşağı, altında struktur, vəziyyət, mövqe, yer) – sənaye və 

kənd təsərrüfatı istehsalına xidmət edən təsərrüfat sahələri 

sistemi (kanal, anbar və s. tikilməsi, enerji təsərrüfatı, ümumi 

və peşə təhsili, elmə və səhiyyəyə çəkilən xərclər və s.) 

İNTEQRASİYA 

(lat.inteqratio-yaxınlaşma, qarşılıqlı təsir, sıx əməkdaşlıq)  

İNTERPRETASİYA 

(lat.interpellate-izah etmə,öyrətmə) 

İNQİLAB 

–dövlətin və cəmiyyətin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ 

açan, hakimiyyət strukturlarının, bütün siyasi sistemin kö-

kündən və tamamilə dəyişdirilməsidir.  

İRENOLOGİYA  

(yun.eirhnh-dünya)-dünya haqqında elm. 

İRTİCA   

-inqilaba və tərəqqiyə müqavimət göstərilməsi 

KAZUS BELLİ 

(lat. müharibəyə başlamaq üçün əsassız bəhanə) 
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KOALİSİYA 

(ing.coalition, lat.soalescere-ittifaq, birləşmə)-birgə fəaliyyət 

göstərmək üçün partiyalar və ya ictimai təşkilatlar arasında 

əldə edilən razılıq, saziş. 

KOLLİZİYA 

-bir-birinə əks baxışların və səylərin  kəskin surətdə toqquşma-

sı. 

KOLONİYA 

-qədim dünyada müəyyən bir ölkə vətəndaşlarının istila edilmiş 

ölkədə saldıqları məskən; müəyyən bir millətə mənsub olub, 

başqa bir ölkədə və ya xarici bir şəhərdə yaşayan şəxslərin 

məcmusu. 

KOMPRADOR  

(ispan.-satın alınmaq) – iqtisadi cəhətdən geridə qalan burjua-

ziyanın bir hissəsi, xarici kapital və müstəmləkələrlə əlaqədar 

olub onlardan asılı olmaq və bu səbəbdən də imperialist 

siyasətini müdafiə edən. 

KOMPROMİS 

(lat.comprossium-qarşılıqlı güzəşt əsasında razılığa gəlmək) 

KONDOMİNİUM 

(lat.con birgə+dominium idarəetmə)-müəyyən ərazinin iki və 

ya bir neçə dövlət tərəfindən birgə idarə edilməsi. 

KOMMUNİKASİYA   

(lat.communicatio əlaqə) - insanlar arasında informasiya müba-

diləsinin həyata keçirilməsi. 

KONFİDENSİAL 

(lat.konfidentia-etibar,inam)-gizli, məxfi. 

 

 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunikasiya&action=edit&redlink=1
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KONFORMİZM  

(lat.con.-birlikdə və forma-görünüş, forma) – ümumi əhval-ru-

hiyyəyə, hakim ideologiyaya və çoxluğun fikirlərinə uyğun-

laşmaq və onunla razılaşmaq mövqeyi. 

KONYUNKTURA 

(lat.conjunctura-birləşdirmək)-hər hansı bir zamanda müəyyən 

fəaliyyət sahəsində yaranmış şərait. 

KONSENSUS 

(lat.consensus-razılıq,həmrəylik, yekdillik) – bu və ya digər 

məsələ ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma. 

KONSERVATİZM 

(lat.conservare-qoruyub saxlamaq) – cəmiyyət  həyatının əsas-

larını təşkil edən adət-ənənələrin  qorunmasına, dəyərlərin  sar-

sılmazlığına inam. 

KONSPİRASİYA 

(lat.conspiratio-razılıq,eynifikrlilik) – müəyyən bir fəaliyyət sa-

həsində sirrin saxlanılması, qeyri-leqal işin gizli xarakterini tə-

min edən üsul. 

KONSTİTUSİYA 

(lat.constitutio-quruluş, təsisat) – dövlətin ali hüquqi qüvvəyə 

malik olan əsas qanunlar məcəlləsi. 

KONSTRUKTİV 

(lat.constructio tikilmə, konstruksiya) – fəaliyyətin düzgün və 

rasional planlaşdırılması, qabaqcıl, mütərəqqi. 

KONFEDERASİYA 

(lat.confoederatio-ittifaq, birlik)-müstəqil dövlətlərin ümumi 

maraqlar (xüsusilə siyasi və ya hərbi) naminə yaratdıqları itti-

faq. 
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KOOPTASİYA 

(lat.cooptatio-əlavə seçki) – seçkili kollegial orqana əlavə seçki 

keçirilmədən, özünün qərarı ilə yeni üzvlərinin daxil edilməsi. 

KORİFEY 

(yun-koryphaios-rəhbər, başçı) – elmin,texnikanın hər hansı bir 

sahəsində aparıcı yer tutan, böyük nailiyytlər əldə edən şəxs. 

KOSMOPOLİTİZM 

(yun.kosmopolites-dünya vətəndaşı) – bütün dünyanı özü üçün 

vətən hesab edən, milli-mənəvi dəyərlərə xor baxan və onu in-

kar edən, “insan dünya vətəndaşıdır”şüarını rəhbər tutan ideya. 

KRATOLOGIYA 

(yun.kratos hakimiyyət+logos təlim) 

KSENEFOBİYA 

(yun.xenos-yad+phobos qorxu)- kimdənsə və ya nədənsə qorx-

maq. 

KVİSLİNQLƏR 

-millətin düşmənləri ilə əməkdaşlıq edən vətən xainləri. Bu ad 

1940-cı ildə Norveçin alman qoşunları tərəfindən tutulmasına 

və işğal olunmasına fəal yardım etmiş və oyuncaq hökumətə 

rəhbərlik etmiş Kvislinqin adından götürülmüşdür. 

QİYAM 

-kiçik bir qrup sui-qəsdçinin təşkil etdiyi dövlət çevrilişi cəhdi. 

QLOBAL 

(lat. globus-kürə)-ən ümumi,bütün yer kürəsini əhatə edən. 

QORDİ  DÜYÜNÜ 

- dolaşıq və mürəkkəb düyün. Əfsanəyə görə, çar Qordi belə 

bir düyünlə boyunduruğu arabanın dişləsinə bağlamışdı. Kahin 

əvvəlcədən xəbər vermişdi ki, bu düyünü açan insan Asiyanın 

hökmdarı olacaqdır. Makedoniyalı İsgəndər bu düyünü açmaq 
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yerinə, onu qılıncla parçalamışdır. Buradan da belə bir ifadə 

yaranmışdır: “Qordi düyününü parçalamaq”, yəni dolaşıq və 

mürəkkəb məsələ barəsində  sadə, lakin cəsrətli  bir qərar qəbul 

etmək. 

LATENT 

(lat.latens-gizli)-gizli fəaliyyət. 

LEGİTİMLƏŞDİRİLMƏ 

(lat. legitimus-qanuni) – hər hansı bir hərəkətin, şəxsin və ya 

hadisənin ictimaiyyət tərəfindən tanınması mexanizmi. 

LİBERALİZM 

-şəxsiyyətin azadlığının,müstəqilliyinin və qanun çərçivəsində 

hüquqlarının tanınması. 

LOBBİ 

(ing.lobby-örtülü gəzinti meydançası, dəhliz) – bu anlayışdan 

1553-cü ildə monastırdakı gəzinti meydançasını ifadə etmək 

üçün istifadə olunurdu. XVII əsrdə İngiltərənin Nümayəndələr 

Palatasında gəzinti otağı bu cür adlanırdı. 1864-cü ildən 

etibarən ABŞ Konqresinin dəhlizlərində ruşvətlə səs almağı bu 

anlayışla ifadə etməyə başladılar. Lоbbizm оbyеktə kənаrdаn, 

lаkin оnun dахili imkаnlаrındаn istifаdə еtməklə məqsədyönlü 

təsiri nəzərdə tutur.  

LOYALLIQ 

(ing.loyal-vəzifə borcuna sadiqlik)–hakimiyyət orqanlarına və 

qüvvədə olan qanunlara hörmət və sadiqlik. 

MAKİAVELLİZM  

- Nikkolo Makiavellinin (1469-1527) adı ilə bağlı olub, qarşıya 

qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün hər vasitədən (ölüm, yalan və 

s.) istifadəni məqbul sayan siyasi fəaliyyət obrazı.  
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MANDAT  

(lat. mandatum-səlahiyyət)-hər hansı bir rəsmi şəxsin səlahiy-

yətini təsdiq edən sənəd. 

MANİPULYASİYA 

(fr.manirulation, lat.manirulus–ovuc) –kələk, hiylə və fırıldaq. 

MENTALİTET  

(ing.mentality-ağıllı, düşüncəli) –bir millətə xas olan milli-

mənəvi dəyərlərin məcmusu. 

MERİTOKRATİYA  

(lat.meritus-layiqli+yun.kratos-hakimiyyət) – fərdi qabiliyyət-

lər prinsipinə əsaslanan idarəçilik forması. Burada idarəçiliyə 

daha layiqli, səriştəli və istedadlı adamlar gəlirlər. “Meritok-

ratiya” anlayışını ilk dəfə ingilis sosioloqu M. Yanq işlətmişdir. 

MESSİANİZM  

(qədim yəhudi dilində “maşnax”- padşah sözündən)-dünyanın 

xilaskarı haqqında dini təlim; hər hansı xalqın, dövlətin və ya 

ayrılıqda götürülmüş şəxsin dünya inkişafının, ictimai 

qaydaların böhranlı vəziyyətini yaxşılığa doğru dəyişdirməsinə 

inanan təlim. 

METROPOLİYA  

(yun.metrorolis;meter-ana+rolis-şəhər) - dövlətlər öz müstəm-

ləkələrinə münasibətdə belə adlanırlar.  

MİLİTARİZM  

(fr.militarisime; lat.militaris-hərbi) - xarici və daxili problem-

lərin hərbi vasitələrlə həllinə yönəldilmiş siyasət.  

MİLLİ ŞÜUR  

-milli-etnik birliyin üzvlərinin öz keçmişi, hazırki vəziyyəti və 

gələcək inkişafı haqqında təsəvvürləri. 
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MİLLİ XARAKTER 

-ətraf aləmin dərk edilməsi və ona münasibətin  müəyyən milli 

birliyə xas olan sabit və davamlı  xüsusiyyətlərinin toplusu. 

MİLLİ MƏNLİK ŞÜURU  

-hər hansı millətin öz tarixi, hazırki vəziyyəti və inkişaf 

perspektivləri haqqında, həmçinin digər millətlərlə qarşılıqlı 

münasibətdə özünün yeri haqqında təsəvvürlərinin məz-

mununu, səviyyəsini və xüsusiyyətlərini əks etdirən baxış və 

təsəvvürlərin məcmusu. Rasional (milli mənsubluğun dərki) və 

emosional (milli-etnik birliyin digər nümayəndələri ilə birgə 

vəhdətin dərkolunmazlığı) komponentlərə malikdir. 

MİLLİ  TƏHLÜKƏSİZLİK 

-İlk dəfə 1904-cü ildə ABŞ prezidenti T.Ruzveltin Konqresə 

məktubunda işlədilmişdir. Təhlükəsiziliyin və sabitliyin 

millətlə əlaqəsini əks etdirir.  

MİLLƏTÇİLİK  

bir millətin digər millətləri özünə tabe etməsinə əsaslanan 

dünyagörüşü. 

MİSSİONERLİK 

-bu və ya digər xalqa, birliyə aid olan milli-mənəvi dəyərlərin  

başqa millət və birliklər arasında yayılmasına yönələn fəaliy-

yət. 

MONARXİYA 

(yun.monarchia-təkhakimiyyətlilik) – ali hakimiyyətin bir nəfə-

rin əlində cəmləşdiyi və nəsildən-nəsilə keçdiyi hakimiyyət 

forması. 
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MONDİALİZM  

(fr.monde-sülh)-dünyanın və onun ayrı-ayrı bölgələrinin (Av-

ropa, Asiya və s.) ümumdünya hökuməti olmaqla federasiya 

əsasında birləşdirilməsinə çalışmaq. 

MORATORİUM 

(lat.motarorius-ləngidici, təxirəsalıcı)-hökumətin öz öhdəlik-

lərinin icrasını müəyyən müddətə və ya hər hansı fövqəladə 

hadisə (məsələn, təbii fəlakət) qurtaranadək müvəqqəti təxirə 

salması. 

MÜNASİBƏTLƏR 

-iqtisadi münasibətlər-istehsal, maddi və mənəvi nemətlərin 

bölgüsü və mübadiləsi prosesində meydana gələn münasibətlər. 

sosial münasibətlər - sosial subyektlər arasında onların 

bərabərliyinin, eləcə də maddi nemətlərin  ədalətli şəkildə 

bölünməsinin və şəxsi inkafının təmin edilməsi, sosial və 

mənəvi tələbatların ödənilməsindən irəli gələn fəaliyyət; siyasi 

münasibətlər - insanlar, millətlər və müxtəlif qruplar arasında 

hakimiyyətlə əlaqədar, yəni dövlət hakimiyyətini ələ keçirmək 

və ondan istifadə etməklə bağlı fəaliyyət. 

MÜXALİFƏT  

(lat.oppositio-qarşı qoyma) – qanunverici orqanlarda, partiya 

strukturlarında və s.-də iqtidarın mövqeyinə qarşı çıxış etmək. 

MÜTLƏQİYYƏT 

-dövlət  hakimiyyətinin bir adamin əlində ifrat dərəcədə mər-

kəzləşdirilməsi. 

NİHİLİZM 

(lat.heç nə,heç şey)–əxlaq və davranış normalarının inkar edil-

məsi. 
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NOMENKLATURA 

-hakim sinif, istehsal vasitələri üzərində kollektiv mülkiyyət, 

cəmiyyətdə öz diktaturasını tətbiq edən istismarçı sinif. 

NUVORİŞ  

(fr.nouweau riche-yeni varlı) – əmək qabiliyyəti olmadan 

kinayəli şəkildə sürətlə varlanan və sabit sosial əlaqələri ol-

mayan insan. 

OBSKURANTİZM  

(lat. obscurans-tündləşdirən) – yeni və qabacıl hər nə varsa, ha-

mısına ifrat mürtəce, düşmən münasibəti bəsləmək, cəhalətpə-

rəstliyin sinonimi.  

OBSTRUKSİYA  

(lat. obstrucito-maneə, əngəl)-etiraz bildirmək üsulu; müxalifət 

qrupu üçün məqbul sayılmayan qanun layihəsinin parlamentdə 

müzakirəsinə və qəbul edilməsinə qarşı yönəldilmiş parlament 

mübarizəsi metodlarından biri; ümumən hər hansı təklifin, 

tədbirin pozulmasına yönəldilmiş nümayişkaranə hərəkət.  

OLİQARXİYA 

(yun. oligos-bəziləri+arche-hakimiyyət) - hakimiyyətin sayca 

məhdud  varlı, istismarçı və maliyyəçi qrupa məxsus olduğu 

rejim. 

ORİENTASİYA 

-fəaliyyət yönümü, istiqamətlənmə. 

OXLOKRATİYA 

(yun.ochlos-kütlə+kratos-hakimiyyət) – populist əhval-ruhiy-

yəyə əsaslanan kütlə hakimiyyəti. 

ÖZƏLLƏŞDİRMƏ 

(lat. privatus-şəxsi)-dövlət əmlakının müəyyən hissəsinin şəxsi 

mülkiyyətə verilməsi və ya satılması. 
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PARTOKRATİYA 

-siyasi hakimiyyətin birbaşa partiya aparatı tərəfindən həyata 

keçirilməsi. 

PARTİKULYARİZM  

(lat.rartikula-zərrə+rars-hissə) – xüsusi və dar qrup mənafelə-

rinin müdafiəsinə istiqamətləndirilmiş sosial və siyasi fəallıq 

prinsipi. 

PASİFİZM 

(lat.pacificus-sakitləşdirici, barışdırıcı) – hər cür müharibəyə 

qarşı çıxan və sülhü təbliğ edən cərəyan və hərakat. 

PATERNALİZM 

(lat.- atalıq) –cəmiyyətin elita tərəfindən  “atalıq qayğısında” 

idarə olunmasına inam 

PAUPERİZM 

(lat.raurer-yoxsul) – əhalinin böyük əksəriyyətinin dilənçi və-

ziyyəti 

PERSONALİZM 

(lat.persona-şəxsiyyət ) – şəxsiyyətin ali mənəvi sərvət hesab 

olunması. 

PLEBİSSİT 

(lat. plebs- sadə xalq+scitum-qərar)-ümumxalq səsverməsi. 

PLUTOKRATİYA  

(yun.rlutokratia, rlutos-sərvət+kratos hakimiyyət)-varlıların 

hakimiyyəti, pulun hökmranlığı 

PLÜRALİZM 

-rəylərin və baxışların müxtəlifliyinə, siyasi partiya və 

təşkilatların sərbəst fəaliyyətinə əsaslanan hakimiyyət sistemi. 

 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/Personalizm
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POLEMOLOGİYA  

(yun.olemos-müharibə) – müharibələr və hərbi münaqişələr 

haqqında elm. 

POPULİZM 

(lat.populus-xalq, xalqın hüquqları və maraqları uğrunda mü-

barizə)- əsassız vədlər vermək yolu ilə kütlələr arasında hörmət 

qazanmağa istiqamətlənmiş fəaliyyət. 

PRESEDENT  

(lat.rraecedens-qabaqca olan) – oxşar şəraitdə, vəziyyətdə hə-

rəkət və ya qərarlar üçün nümunə sayılan qərarın qəbul edil-

məsi.  

PREVENTİV  

(lat.rraeventus-xəbərdarlıq etmək) – hadisələrin təhlükəli inki-

şafının qarşısını alan fəaliyyət. 

PROTEKSİONİZM 

- milli iqtisadiyyatı müdafiə etmək məqsədilə xarici ölkələrdən 

gətirilən malların məhdudlaşdırılması və onlara yüksək gömrük 

haqqının qoyulması. 

RADİKALİZM 

(lat.radix-kök)-siyasətdə qəti tədbirlərin tətbiq edilməsi və sərt 

ad-dımların atılması. 

RASİZM  

-irqlərin bioloji və psixolji bərabərsizliyinə əsaslanan nə-

zəriyyələr sistemi  

REQRUTASİYA 

(lat. cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliyyətə cəlb olunması) 

REKONVERSİYA 

(lat.re-ön şəkilçisi, conversia-çevirmə)-müharibə qurtardıqdan 

sonra iqtisadiyyatın mülki istehsal sahəsinə keçirilməsi. 

http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Reqrutasiya&action=edit&redlink=1


313 

 

REYTİNQ 

(ing.rating-qymət;rütbə)-təşkilatın və ya şəxsiyyətin sosioloji 

sorğu və anketlər vasitəsi ilə fəaliyyət səviyyəsinin müəyyən 

edilmiş göstəricisi. 

REZONYOR 

-uzun-uzadı mülahizələr yeritməyi, nəsihət nitqləri söyləməyi, 

öyüd-nəsihət verməyi sevən insan. 

RENEQAT 

-öz əqidəsinə, öz partiyasına xəyanət edərək, əleyhdarların cəb-

həsinə keçən ictimai-siyasi xadim, dönük. 

REPRESSİYA 

 (lat. rerressio-yatırtmaq)-dövlət strukturlarının cəza tədbirləri. 

RESPUBLİKA 

(lat. respublica-dövlət işləri,siyasət)-bütün əhalinin və ya onun 

böyük əksəriyyətinin ölkənin idarə edilməsində iştirak etmək 

hüququna malik olduğu hakimiyyət forması. 

SAĞLAR-SOLLAR 

-siyasi cəbhədə iki ifrat zonanın–mühafizəkar (qoruyucu) və 

dəyişdirici-radikal meylli zonaların fərqləndirilməsi.  Böyük 

Fransa inqilabı (XVIII əsr) dövründə Müəssisələr Məclisi 

üzvlərinin iclas salonunda oturduqları yerlərlə bağlı idi; 

mühafizəkarlar sədrdən sağ tərəfdə, radikallar isə sol tərəfdə 

otururdular. Hazırda siyasi partiyaların, ictimai hərəkatların, bu 

və ya digər şəxsiyyətin siyasi mövqeyini səciyyələndirərkən 

işlədilir.  

SEQREQASİYA  

(lat.seqreqatio-ayrılma)–insanları irqi və milli mənsubiyyətləri-

nə görə bir-birindən ayırmaq və onların hüquqlarını məhdud-

laşdırmaq siyasəti. 
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SENZURA  

(lat.sensura-siyahıya alıram) – mətbuat azadlığını məhdudlaş-

dıran tədbirlər. 

SEPARATİZM 

(lat.separatus-ayrı)-azlıqda qalan etnik birliklərin, yaxud bir 

əyalətin müstəqil dövlət qurmaq və ya muxtariyyət əldə etmək 

məqsədilə ayrılmağa cəhd göstərməsi. 

SİVİLİZASİYA 

(lat.civilis-vətəndaş, dövlət) – ictimai inkişafın mərhələsi, sə-

viyyəsi; cəmiyyətin barbarlıqdan sonrakı inkişaf mərhələsi.  

SİYASİ AKTOR  

-mövcud siyasi sistemdə qərarların qəbul edilməsi və həyata 

keçirilməsi prosesinə təsir göstərə bilən dövlət,şəxs və ya  qrup 

SİYASİ DƏYƏRLƏR  

-siyasi əhəmiyyətli hadisə və  proseslərin mahiyyətini bildir-

mək üçün istifadə olunan anlayış. 

SİYASİ GÜRUH  

-dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə, yaxud qeyri-leqal və ya 

kriminal vasitələrdən istifadə etmək yolu ilə onun üzərində 

nəzarətə nail olmağa çalışan dövlət və yaxud siyasi xadimlərin 

qeyri-formal birliyi. 

SİYASİ MÜHACİR   

-siyasi səbəblər üzündən öz ölkəsini tərk edib başqa dövlətdə 

sığınacaq hüququndan istifadə edən şəxs. İlk vaxtlar “mü-

hacirət” sözü sırf dini mənada şərh olunurdu. 

SİYASİ PRAQMATİZM (yun.–iş, fəaliyyət) – bilavasitə üs-

tünlüklərə nail olmaq barədə göstəriş; fəaliyyətin mənəvi məz-
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mununu və uzaq nəticələrini nəzərə almır və qəti surətdə rədd 

edir. 

SİYASİ PROQNOZLAŞDIRMA  

(lat.– qabaqgörənlik, irəlicədən xəbər vermə) – siyasi şəraitin 

konkret perspektivlərinin elmi cəhətdən araşdırılması. 

SUVERENLİK 

–hər cür qüvvədən, şəraitdən və ya şəxsdən asılı olmayan müs-

təqillik hüququ. 

TOTALİTARİZM 

(lat. totalitas-tamlıq, bütövlük)-ictimai  həyatın bütün sahələri 

üzərində ciddi və qanunla məhdudlaşdırılmayan nəzarətə 

əsaslanan hakimiyyət forması.  

TRAYBALİZM  

(lat.-tayfa,nəsil)-nəsil-tayfa bölgüsü əsasında siyasi ayrılmaya 

cəhd.  

ULTİMATUM  

(lat.-sonuncu,axırıncı) – sanksiyalar tətbiq ediləcəyi ilə hədələ-

mək də daxil olmaqla qəti tələb. 

ÜÇÜNCÜ DÜNYA 

-əvvəllər müstəmləkə və yarımüstəmləkə olub sonralar siyasi 

müstəqillik qazanmış, dünya siyasətində xüsusi yer tutan dövlətlər. 

VİTSE – mürəkkəb sözün başlanğıc hissəsi olub müavin, kö-

məkçi deməkdir. 

VETO 

(lat.veto-qadağan edirəm)-qanunverici orqan tərəfindən qəbul 

olunan qanunun qüvvəyə minməsini dövlət başçısının qadağan 

etmək və ya müvəqqəti dayandırmaq hüququ. 

VOLYUNTARİZM  

(lat.voluntas-iradə) – ilk dəfə alman filosofu F.Tönnis işlət-

mişdir. İnsan iradəsini varlığın ali prinsipi hesab edən cərəyan-

dır. 
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