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1-чи МЮВЗУ 
 

ПОЛИТОЛОЭИЙАНЫН  ПРЕДМЕТИ 
 

1. Политолоэийанын предмети, ганун вя категорийалары, метод вя функсийалары 

Мцасир дюврдя сийасят мясяляляриня, сийаси мцнасибятляря, сийаси тясисатларын фяалиййятиня 
вя онларын демяк олар ки, ичтимаи щяйатын бцтцн сащяляриня – игтисадиййата, сосиал вя мяняви 
сащяляря тясириня мараг даща да артмагдадыр. Бу ися тябиидир, ъцнки щазырда чямиййят 
цзвляринин эениш тябягяляри сийаси фяалиййятя даща фяал чялб олунур, йени сосиал-сийаси 
структурлар мейдана эялир. 

Политолоэийанын ролунун эетдикчя артмасы, ичтимаи фянн олмаг етибариля онун тядрисинин 
зярурилийи вя актуаллыьы чямиййятин сийасиляшмяси вя ейни заманда сийаси нязяриййя вя сийаси 
мядяниййятин сявиййясинин кифайят дярячядя олмамасы иля сых сурятдя ялагядардыр. 

Политолоэийанын бир тядрис фянни кими мейдана эялмяси Френсис Лейберин ады иля баьлыдыр. 
Онун 1857-чи илдя АБШ-ын Колумбийа университетиндя сийасят нязяриййяси цзря охудуьу 
мцщазиряляр бурада 1880-чи илдя Чон Берчесс тяряфиндян али сийаси мяктяб йарадылмасы цъцн 
зямин щазырлады. 

1949-чу илдя ЙУНЕСКО-нун няздиндя Бейнялхалг сийаси елмляр ассосийасийасы 
йарадылмышдыр. 

Мцстягил елм сащяси вя тядрис фянни кими политолоэийа республикамызда 90-чы иллярдян 
юйрянилир. 

Мцасир елми ядябиййатда «Политолоэийа» термини бир неъя мянада ишлядилир. Эениш мянада 
политолоэийа сийасят щаггында бцтцн биликляри ящатя едян елм сащяси кими нязярдян кеъирилир. 
Бу щалда политолоэийа сийасяти юйрянян  бцтцн конкрет елм сащялярини-сийаси фялсяфяни, сийаси 
сосиолоэийаны, сийаси психолоэийаны, сийаси тясисатлары, о чцмлядян дювлят нязяриййясини вя с. 
юзцндя бирляшдирир. Политолоэийанын беля изащы бу барядя тарихян гярарлашмыш яняняви 
бахышларла ялагядардыр. 

Бир гядяр мящдуд мянада политолоэийа сийасяти, сийаси просесляри, тясисатлары, бир сюзля, 
сийаси елмин обйектини вя предметини тяшкил едян проблемляри юйрянян  елм сащяси кими гябул 
едилир. Бу мянада политолоэийа сийасятин цмуми нязяриййяси ролунда ъыхыш едир вя сийасяти 
юйрянян диэяр елм сащяляриндян фярглянир. Онун предметини сийасят, сийасятин тясисатлары 
васитяси иля чямиййят вя шяхсиййятин гаршылыглы мцнасибятляри тяшкил едир.  

Сийасят анлайышы дювлят, щцгуг, партийа, сеъки сфераларыны, гярарларын гябул едилмяси 
механизмини, сийаси просеси, сийаси мцнасибятляри, сийаси мядяниййяти вя с. бирляшдирир. 

Сийасят-ичтимаи синиф вя тябягялярин, партийаларын, груплашмаларын юз мянафеляри иля 
мцяййян олунан фяалиййяти, щабеля дювлят щакимиййяти вя дювлят идаряетмя органларынын 
юлкянин ичтимаи вя игтисади гурулушуну якс етдирян фяалиййятидир. 

Политолоэийа елминин обйектини чямиййятин сийаси сащяси, бу сащядя баш верян щадисяляр 
вя просесляр тяшкил едир. Лакин чямиййятин сийаси сащясини политолоэийа иля йанашы ейни заманда 
фялсяфя, сосиолоэийа, щцгуг, сийаси игтисад, тарих, вя с. елмляр дя юйрянир ки, бунларын да щяр 
биринин юз спесифик предмети вардыр. Бу фяннлярдян фяргли олараг политолоэийа сийаси  
щакимиййятин формалашмасы ганунауйьунлугларыны, мцхтялиф сийаси системляри, сийаси 
идеолоэийалары вя сийаси мядяниййятляри юйрянир. Политолоэийа ейни заманда цмумбяшяри 
сийаси амилляри дя тядгиг едир. 

Демяли, биз политолоэийаны сийаси мцнасибятляри ичтимаи инкишафын обйектив ганунауйьун-
луглары ясасында тядгиг едян биткин биликляр системи кими мцяййянляшдиря билярик. 

Политолоэийаны щямъинин чямиййятин сийаси щяйатында синифляр вя сосиал груплар, дювлятляр 
вя миллятляр арасында мцнасибятлярин, щабеля партийа вя сийаси тяшкилатларын давраныш гайдасы, 
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сийаси мягсядя ъатмаг уьрунда мцбаризя цсуллары вя формалары щаггында биликлярин мянтиги 
сурятдя ясасландырылмыш, мязмун етибариля биткин вя системли характеря малик олан формасы 
кими дя тясяввцр етмяк олар. 

«Гыса сийаси лцьятдя» политолоэийанын предметиня чямиййятин сийаси системинин 
принсипляри, онун ясас цнсцрляринин-дювлят, сийаси партийалар вя ичтимаи тяшкилатларын гаршылыглы 
ялагяси, дювлят сийасятинин щазырланмасы вя щяйата кеъирилмяси, ичтимаи-сийаси мцнасибятлярин 
тянзимлянмяси, харичи сийасят мясяляляри, бейнялхалг планда мцхтялиф сийаси гцввялярин 
фяалиййят механизми, щабеля бейнялхалг мцнасибятлярин формалашдырылмасы проблемляри аид 
едилир. 

Сийасят инсан фяалиййяти вя ичтимаи мцнасибятлярин хцсуси нювц олмаг етибариля  истещсал 
васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин олмасы, адамларын, ичтимаи синифлярин мцлкиййятчя 
бярабяр олмамасы, онларын мянафе вя сяйляринин бир-бириня якс олмасы нятичясиндя мейдана 
ъыхмышдыр. 

Синфи гцввялярин бир-бириня якс олан мянафеляри вя мцбаризяси шяраитиндя онларын 
фяалиййятинин ялагяляндирилмяси зяруряти дювлятин йаранмасына эятириб ъыхармышдыр. Чямиййят 
фяалиййят эюстярян вя инкишаф едян бир систем кими дювлят вя онун фяалиййяти олмадан мювчуд 
ола билмяз. 

Дювлятин истяр юлкя дахилиндя, истярся дя харичи фяалиййяти вя бу фяалиййятя синфи 
гцввялярин мцнасибяти «сийасят» анлайышы иля ифадя едилмяйя башланмышдыр. Демократик 
просеслярин чошгун инкишаф етдийи, сийаси партийаларын, кцтляви ичтимаи тяшкилатларын мейдана 
ъыхдыьы вя бунлардан щяр биринин чохлу адамларын ящвал-рущиййясини вя ирадясини ифадя етдийи, 
дювлят ишляринин щяллиндя иштирак етмяк иддиасында олдуьу заманлардан сийасят йени мязмун 
кясб едир. 

Мащиййят етибариля дювлятин фяалиййяти чямиййятин бцтцн ясас фяалиййяти сащялярини, онун 
башга юлкяляр иля ялагялярини ящатя едир. Бюйцк ящали кцтлясинин мянафейи иля баьлы олан вя 
демяли чямиййятин сабитлийи вя дювлятин мянафейиня тясир эюстярян щяр бир мясяля, щяр бир 
ичтимаи проблем сийаси характер дашыйыр. 

Сийасят мцряккяб сосиал феномен кими мцхтялиф елмлярин тядгигат обйектиня дахилдир. Бу 
ися онун мцряккяб вя ъохсащяли мязмуну иля сых баьлыдыр. 

Бцтцн дюврлярдя сийасят бу вя йа диэяр синифлярин, сосиал групларын мянафейи иля ялагядар 
олдуьундан яксяр щалларда синфи характер дашымышдыр. Сийаси щадися вя сийаси мейллярин синфи 
характерини гейд етмякля, беля бир чящяти дя эюстярмяк лазымдыр ки, сийасят щям дювлят 
ишляриндя иштирак етмяк кими, щям дя  дювлятин фяалиййятинин форма вя методлары кими шярщ 
едиля биляр. Мцхтялиф сосиал групларын дювлят щакимиййятиня мцнасибяти, онларын дювляти 
идаряетмя просесляриндя иштиракы сийасятин ъох мцщцм чящятидир. Сийаси фяалиййят щям дя 
дювлятин ирадяси вя ганунлар шяклиндя реаллашмагла чямиййятдя эедян просесляря, ичтимаи 
мцнасибятляря шцурлу тясир эюстярмяк вя беляликля дя сосиал тянзимлямя мягсядиня хидмят 
едир. Бунунла о, чямиййятин хаос эирдабына йуварланмасынын гаршысыны алыр. 

Сийасят ичтимаи мцнасибятлярин бир щиссяси олса да, юз нювбясиндя ичтимаи мцнасибятляря, 
чямиййят адлы сосиал организмин бцтцн сащяляриня фяал тясир эюстярир. О, ичтимаи 
мцнасибятлярдя фяал, тянзимляйичи рол ойнайыр. 

Интибащ дюврцнцн эюркямли мцтяфяккири Н.Макиавелли юзцнцн «Щюкмдар» ясяриндя 
сийасяти халгын ойанан рущуну, дяйишиклийя олан истяйини боьмаг васитяси щесаб едирди. 

 Сийасяти синиф вя сосиал групларын, айры-айры адамларын мягсядя ъатмаг цъцн истифадя 
етдикляри форма вя цсулларын мячмусу, онларын ирадяляринин сийаси фяалиййят вя давранышларда 
тячяссцмц кими изащ едянляр дя вардыр. 

Орта ясрлярин Азярбайчан философу Хачя Нясиряддин Туси «Яхлаги-Насири» ясяриндя 
сийасят мясяляляриня бюйцк диггят йетирир. О беля щесаб едирди ки, ичтимаи ямяйи тяшкил етмяк, 
истещсал просесиндя юзбашыналыг вя щярч-мярчлийя йол вермямяк цъцн мцяййян тядбирляря 
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ещтийач дуйулур ки, бцтцн бунлар да сийасят адланыр. Сийасяти щяйата кеъирмяк цъцн  эюркямли 
бир адама ещтийач ямяля эялир. Щям дя бунун цъцн мцтляг шащ вя йа щюкмдар олмасы вачиб 
дейилдир. «Бцтцн дюврлярдя мцдрик бир рящбяря, тядбир сащибляриня ещтийач вардыр: тядбир 
олмаса низам-интизам арадан галхар, инсан чямиййяти лазым олдуьу кими инкишаф етмяз».1 

Бязи сийасятшцнаслар сийасяти елм дейил, даща ъох сянят кими баша дцшмяйи тяклиф едирляр. 
Мясялян, беля бир фикир вардыр: сийасят мцмкцн олана наил олмаг цъцн истифадя олунан сийаси 
фяалиййят вя нормаларын мячмусудур. Бязиляри ися сийасяти нязярдя тутулан ня варса щамысына 
наил олмаьын васитяси щесаб едир. Одур ки, сийасяти мцмкцн сийаси фяалиййятин реаллашмасында 
тячрцбя, усталыг, истедад, мящарят тяляб едян сянят, фяалиййят вя давранма формасы кими 
сячиййяляндирмяк даща доьру оларды. 

Игтисадиййатла сых ялагядя олса да сийасят щяр щалда цстгурум щадисясидир. О, ичтимаи 
мцнасибятлярин бцтцн сащяляри иля демяк олар ки, ялагяси олан универсал фяалиййят формасы, 
щабеля ичтимаи эеръякликлярин бир ъох сащялярини ъевик вя динамик тярздя юзцндя якс етдирян 
бахышлар вя идейалар системидир. 

Сийасятин субйектини практика вя сийаси мцнасибятлярин чяряйан етдийи реал эеръяклик 
тяшкил ется дя, о, бунларын щамысыны адекват шяклиндя, олдуьу кими юзцндя якс етдиря билмир. 
Мцяййян иллцзийалар, тящриф олунмуш гаврайышлар сийасятин мязмунуна дахил ола биляр. Бу 
мянада о, даща ъох прогноз характери, сийаси щадисялярин эедиши, инкишаф истигамяти вя 
эялячяйи щаггында фикир сячиййяси дашыйыр. Беля ки, сийасят васитясиля ичтимаи щадися вя 
просеслярин эялячяк мянзярясини, онун айры-айры тяряфляринин хцсусиййятлярини 
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, сийасят дахили, харичи вя дцнйа 
сийасятиня бюлцнцр. 

Дахили сийасят дювлятин, ичтимаи-сийаси тяшкилатларын, сийаси лидерлярин вя диэяр сийасят 
субйектляринин чямиййят дахилиндяки игтисади, мадди, сосиал вя диэяр мцнасибятляр сащясиндяки 
фяалиййяти иля характеризя едилир. 

Харичи сийасят дювлятин, бу вя йа диэяр юлкянин бцтюв сийаси системинин бейнялхалг 
сащядяки фяалиййятидир. 

Дцнйа сийасяти юзлцйцндя айры-айры дювлятляр вя бейнялхалг тяшкилатларын бирэя 
фяалиййятини ифадя едир. 

Беляликля сийасят синфи, милли, груп вя шяхси мянафеляринин, мягсяд вя вязифяляринин 
щяйата кеъирилмяси уьрунда мцбаризядя дювлятлярин, партийаларын, диэяр сийаси институтларын, 
сийаси лидерлярин фяалиййятинин истигамятлярини, васитя вя цсулларыны юзцндя ифадя едир.2 

Чямиййятин инкишафынын мцяййян мярщялясиндя зярури олараг сийаси мцнасибятляр 
мейдана ъыхыр. Бу мцнасибятляр синфи тясисатлар, сийаси тяшкилатлар арасындакы мцнасибятляри 
тянзим едир, хцсуси сийаси идейа вя нязяриййялярдя ифадя олунур. Сийасят гядим йунан дилиндя 
«Политика» сюзцндян олуб мянасы «дювляти идаря етмяк сяняти» демякдир. Политолоэийа ися 
«Политика» - дювляти идаря етмяк сяняти вя «логос» - «сюз» йахуд «елм» кими ифадя едилир. 

Сийасят фяалиййятин вя ичтимаи мцнасибятлярин хцсуси бир нювц олуб, истещсал васитяляри 
цзяриндя хцсуси мцлкиййятин мейдана ъыхмасы, адамларын, ичтимаи синиф вя тябягялярин ямлак 
бярабярсизлийи, онларын мянафе вя сяйляринин якслийи нятичясиндя йаранмышдыр. 

Политолоэийа мцстягил елмдир. Онун юз обйекти вя спесифик идрак предмети вардыр. 
Елми фянн олмаг етибариля политолоэийанын башлыча мягсяди сийаси системлярин структуру вя 

фяалиййятинин тядгиг едилмясиндян ибарятдир. 
Политолоэийанын елми характери сийаси фяалиййятля ялагяли олараг нязярдян кеъирилмялидир. 

Политолоэийа сийаси фяалиййятля баьлы олан айры-айры адамлара вя тяшкилатлара сийаси щадисялярин 
мащиййятинин цмумбяшяри изащыны вермяйя сяй эюстярир вя бунун цъцн щазырламыш олдуьу 
нязяриййядян истифадя едир. Политолоэийа сийаси эеръяклик щаггында мцнтязям, ясасландырылмыш 
                                                
1 Хачя Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, «Елм», 1989, сящ. 177. 
2 Бах: Политолоэийа (дярс вясаити). Баки, АМТУ, 1991, сящ. 4-6. 
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вя обйектив дяйяря малик билик ялдя едилмясини нязярдя тутдуьу цъцн сийаси фяалиййятин 
сямярялилийинин тямин едилмясинин мцщцм васитясидир.3 

Ичтимаи щяйатын сийаси сащясинин нязяри ифадяси олан политолоэийа бу сащяни изащ етмяли, 
она хас олан ганунауйьунлуглары ашкара ъыхармалыдыр. Бу ганунауйьунлуглары билмяк ясасында 
политолоэийа конкрет тарихи шяраитдя сийаси фяалиййятин сямяряли принсиплярини ишляйиб щазырлайыр. 
Онун вязифясиня ейни заманда мцвафиг фяалиййят сащясиндя ясасландырылмыш прогноз цъцн 
зярури олан дювлятъилийин вя кцтляви ичтимаи щярякатларын инкишаф мейлинин ашкара ъыхарылмасы да 
аиддир. 

Сийаси елм олмаг етибариля политолоэийанын юз ганунауйьунлуглар системи вардыр. Тязащцр 
сащяляриндян асылы олараг бцтювлцкдя онун бцтцн ганунауйьунлугларыны цъ група бюлмяк олар: 

Биринчи груп ганунауйьунлуглар - чямиййятин игтисади базиси иля цстгурумун елементи 
олмаг етибариля сийаси щакимиййят арасында мцнасибяти якс етдирян сийаси-игтисади 
ганунауйьунлуглардыр. 

Сийасят игтисадиййатын тямяркцзляшмиш ифадясидир. Игтисадиййаты сийасятдян, сийасяти ися 
игтисадиййатдан айырмаг олмаз. Онлар цзви ялагя вя вящдятдядир. Бу юзцнц онда эюстярир ки, 
игтисадиййат, игтисади мцнасибятляр нятичя етибариля бцтцн ичтимаи щадисялярин, нязяриййялярин, 
тясисатларын мейдана эялмяси вя инкишафыны мцяййян едир. Демяли, сийаси бахышлар да 
инсанларын игтисади мцнасибятляриня вя мянафеляриня ясасланыр. Игтисади мцнасибятлярин 
йенидян гурулмасы  истещсал, бюлэц вя идаряъилик мцнасибятляринин  дяйишилмясини, сийаси 
мцнасибятлярин йениляшмясини тяляб едир. Лакин, базисин тюрямяси олан сийасят  игтисадиййата, 
игтисади мцнасибятляря якс тясир эюстярир, чямиййятин игтисади инкишафыны сцрятляндиря  билир вя 
йа яэяр бу сийасят дцзэцн олмазса  онун инкишафы йолунда манеяйя, янэяля ъеврилир. 

Игтисадиййатдан асылы олмайан, игтисади шяраитдян тюрямяйян сийасят мювчуд дейилдир. 
Сийасятин тясириня мяруз галмайан игтисадиййат да ола билмяз. Игтисадиййат вя сийасят ичтимаи 
щяйатын ики гаршылыглы ялагядя олан тяряфляридир. Онларын гаршылыглы асылылыьы вя баьлылыьынын 
диалектикчясиня баша дцшцлмяси чямиййятин индики дюврц уъцн ъох вачиб ящямиййят кясб едир. 

Сийасят, елячя дя сийаси вя дювлят щакимиййяти системи игтисади просеслярин инкишафы иля сых 
вя гырылмаз сурятдя баьлыдыр. 

Икинчи груп ганунауйьунлуглар – сийаси-сосиал ганунауйьунлуглардыр. Онлар сийаси 
щакимиййятин инкишафыны юз дахили мянтиги вя структуру олан хцсуси сосиал систем кими 
сячиййяляндирир. 

Сийаси щакимиййят системинин ясас ганунауйьунлуьу сабитлийин мющкямляндирилмясиндян 
ибарятдир. Бу ганунауйьунлуг мцхтялиф сийаси системлярдя мцхтялиф шякилдя щяйата кеъир. 
Мясялян, авторитар систем сабитлийин мющкямляндирилмяси цъцн щакимиййятин сон дярячя 
тямяркцзляшмясини, зоракылыьын эениш тятбиг едилмясини тяляб едир. Демократик систем ися 
яксиня, щакимиййят бюлэцсцня (ганунверичи, ичраедичи, мящкямя щакимиййяти) мараг 
эюстярмяк вя разылыьа эялмяк принсипляриня ясасланмаьы нязярдя тутур. 

Цъцнчц груп ганунауйьунлуглары шярти олараг сийаси-психоложи ганунауйьунлуглар 
адландырмаг олар. Онлар шяхсиййят вя щакимиййят арасында гаршылыглы мцнасибятляри якс етдирир. 
Сийаси-психоложи ганунауйьунлуглардан ян мараглысы сийаси лидерин щакимиййяти ялдя етмяси вя 
ону ялдя сахлайа билмясидир. Бу ганунауйьунлуг илк дяфя Н.Макиавелли тяряфиндян формуля 
едилмишдир.4 

Политолоэийада елми анлайышлар системи ъох мцщцм рол ойнайыр. Онларын арасында «сийаси 
щакимиййят» анлайышы ясас анлайыш щесаб едилир. Политолоэийанын анлайыш вя категорийаларынын 
спесификлийи ондан ибарятдир ки, онлар сийаси щакимиййятин мцхтялиф тяряфляри вя мцнасибятлярини 
ашкара ъыхарыр вя ифадя едир. 

                                                
3 Бах: Л.С.Санистебан. Основы политической науки. М., 1992, с. 4-5. 
4 Бах: «Социально-политические науки» журналы,   № 3, М., 1991, с.66-67. 
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Щяр бир елм кими, политолоэийанын да юз категорийалары вардыр. Категорийалар щяр бир елмин 
предметинин ян цмуми, фундаментал анлайышларыдыр. 

Политолоэийада щяр шейдян яввял диэяр сосиал елмлярин категорийаларындан (щцгуг, 
чямиййят, синиф, етнос, груп вя с.) истифадя олунур. Бундан ялавя, ичтимаи фикир тарихиндян  
эялян бир ъох категорийалар (аиля, тябият, инсан вя с.) политоложи тядгигатларда эениш истифадя 
олунур. 

Дейилянлярдян ялавя, щяр щансы башга бир елмдя олдуьу кими, политолоэийанын да 
билаваситя тядгигат предметини якс етдирян категорийалар системи вардыр. Бура дахилдир: сийасят, 
сийаси щяйат, сийаси систем, сийаси щакимиййят, сийаси щярякат, сийаси мцнасибятляр, сийаси груп, 
сийаси мянафе, сийаси фяалиййят, сийаси тясисат, сийаси идеолоэийа, сийаси сярвят, сийаси просес вя 
с. 

Политолоэийанын тядгигат обйектинин эенишлийи вя мцряккяблийи бурада истифадя олунан 
методларын вя тядгигат цсцлларынын рянэарянэлийини шяртляндирир. 

Политолоэийада диэяр ичтимаи  елмлярин истифадя етдикляри бир сыра методлардан, щабеля 
рийази методлардан истифадя едилир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. Цмуммянтиги методлар: анализ вя синтез, абстрактлашдырма, цмумиляшдирмя, 
индуксийа, дедуксийа, аналоэийа вя моделляшдирмя; 

2. Нязяри методлар: фикри експеримент, рийази формалашдырма, аксиоматик метод, 
абстрактдан конкретя кеъид, щипотез-дедуктив метод, тарихи тясвир методу вя с. 

Политолоэийада систем методу эениш истифадя олунур. Кибернетика вя информасийа 
нязяриййясиндян яхз олунан бу методун кюмяйи иля тядгигат обйекти бцтюв бир там кими 
гавранылыр вя онун айры-айры щиссяляри щяртяряфли юйрянилир. 

Систем тящлили ашаьыдакы цнсцрляри ящатя едир: 
1. Систем. Сийаси щяйат давраныш системи кими гавранылыр. 
2. Мцщит. Систем мцщитя дахилдир вя онун  тясириня мяруз галыр. 
3. Чаваб реаксийасы. Системдя баш верян просесляр  вя дяйишикликляр систем цзвляринин бу 

вя йа диэяр тясирляря чавабы, алтернатив давранышы нятичясиндя ортайа ъыхыр. 
Политолоэийада систем методу цъ сявиййядя тятбиг олунур: 
-    бцтюв бир там кими сийаси системляр (дцнйа   тясяррцфат системи, айрыча бир юлкянин 
сийаси системи вя с.); 
-   айры – айры глобал системлярин щиссяляри - йарымсистемляр (партийа системляри, йерли 
щакимиййят системи вя с.); 
-   сийаси систем елементляри (сийаси партийалар, щюкумят, вятяндаш вя с.). 
Бищевиоръу метод сийаси щадисяляри айры-айры инсанларын, йахуд групларын фяалиййятиндя 

(давранышында) тячяссцм етмиш щалда юйрянир. Шяхсиййятин сийаси давранышынын мцшащидя 
едилмяси йа билаваситя мцшащидя, йа да долайы йолла мялумат топламагла (експеримент, анкет 
вя с.) емпирик информасийа ялдя етмяк мягсядини эцдцр. Бу заман цъ башлыча цсулдан истифадя 
олунур; сийаси фяаллыьын статик тядгиги, анкет тядгигаты вя мцсащибя, лабораторийа експерименти. 

Мцгайисяли тящлил методу. Онун мащиййяти сийаси просесляр вя тясисатлар арасында охшар вя 
фяргли чящятляри ашкара ъыхартмагдыр. Мцгайися методу мцяййян шяртляр дахилиндя тятбиг едиля 
биляр: а) мцгайися ейни чинс сийаси системляр арасында апарылмалыдыр, мясялян, президент  идаря 
цсулу гярарлашмыш юлкянин сийаси системини бу чцр идаря цсулу мювчуд олан юлкянин сийаси 
системи иля мцгайися етмяк олар; б) мцгайися сеъилмиш обйектлярин йалныз тясвири иля 
кифайятлянмямяли, онларын даща эениш перспективли вя ящатяли мцгайисяли тящлилиня 
ясасланмалыдыр. 

Ян мцщцм методлардан бири гярарын гябул едилмяси методудур. Буна аиддир: гярарын 
гябул едилдийи мяркяз (сийаси фяалиййят субйекти); гярарын гябул едилмяси просеси; сийаси гярар; 
сийаси гярарын реаллашдырылмасы. 



 7

Политолоэийа чямиййят щяйаты иля рянэарянэ ялагяляря малик елми фянн олуб мцяййян 
функсийалары йериня йетирир. Бу функсийалардан ян мцщцмляри идрак, идаряетмя, тярбийяви вя 
прогнозлашдырычы функсийалардыр. 

Идрак функсийасы сийаси инкишаф мейлинин юйрянилмяси вя мцхтялиф сийаси щадисялярин, 
просеслярин дяйишилмяси иля ялагядардыр. Сийаси щяйатын елми идракында емпирик политоложи 
тядгигатлар сийаси щадися иштиракъылары вя онларын тялябляри, сийаси мянафеляри, мядяни 
сявиййяляри, давранышлары щаггында, конкрет сийаси шяраитдя ичтимаи ряй щаггында илкин мялумат 
верир.  

Беляликля, емпирик тядгигатлар чямиййятин сийаси щяйатынын, онун мцяййян сащяляринин 
дярк едилмяси цъцн информасийа базасы йарадыр. 

Политолоэийанын идаряетмя функсийасынын сячиййяви чящяти чямиййятин сийаси щяйаты вя 
сийаси практика иля сых ялагясиндян ибарятдир. Политолоэийа сийаси инкишаф мейлини ашкара 
ъыхарараг сямяряли сийаси рящбярлийин вя ичтимаи просесляри идаря етмяйин щяйата кечирилмяси 
цъцн конкрет мялумат верир. Политолоэийа сийаси фяалиййят идаря едиляркян сийаси гярарлар гябул 
едилмяси проблемини хцсуси олараг нязярдян кеъирир. Бурайа сийаси гярарларын щазырланмасы, 
проблеми доьуран шяраитин тящлили, гцввяляр нисбятиня гиймят верилмяси, сийаси щадисялярин 
иштиракъыларынын гцввя вя тясир сявиййяси, мцхалифят гцввяляриня якс тясир эюстярилмяси 
дахилдир. 

Беляликля, политолоэийанын идаряетмя функсийасы сийаси просесляря рящбярлийин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси мясяляляриндя, ямяли тювсиййялярин щазырланмасында, сийаси 
щадисялярин идаря едилмясиндя юзцнц яйани сурятдя эюстярир. 

Политолоэийанын тярбийяви функсийасы юзцнц чямиййятин сийаси инкишафынын дярк 
едилмясиндя вя сийаси системин инкишафынын  перспектив вя ян йахын эялячяк цъцн мягсядляри 
щаггында тювсиййяляр щазырланмасында, сийаси щакимиййят, сийасят, сийаси систем вя с. щаггында 
мцхтялиф консепсийаларын елми функсийаларында, сийаси нязяриййянин йайылмасында, мцтяхяссис 
кадрларын щазырланмасы вя онларын сийаси елми юйрянмяляриндя тязащцр етдирир. 

Прогнозлашдырычы функсийа. Политоложи тядгигатларын дяйяри онларын йалныз сийаси просеслярин 
бу вя йа диэяр мейлинин ня дярячядя дцзэцн якс етдирилмяси иля дейил, ейни заманда конкрет 
сийаси вязиййят шяраитиндя адамларын мянафейиня уйьун олараг мцтярягги сийаси 
дяйишикликлярин щяйата кеъирилмясиня йюнялдилмиш, елми сурятдя ясасландырылмыш прогнозларла 
ня дярячядя  баша ъатмасы иля мцяййян едилир. 

Комплекс сийаси проблемлярин тядгиги бюйцк ящямиййятя маликдир, ъцнки бу, сийаси 
щяйатын ясас сащяляринин эялячяк инкишафынын бцтюв мянзярясини йаратмаьа, баш веря билячяк 
негатив нятичяляри габагчадан эюрмяйя, сийаси рящбярлийин вя идаряетмянин сямярялилийинин 
даща да йцксялдилмяси йоллары вя васитялярини мцяййян етмяйя имкан верир.5                                                                                                                   

 

2. Мцасир шяраитдя политолоэийанын ролунун артмасы 

Бу эцн бцтцн дцнйада олдуьу кими, республикамызда да мцряккяб сийаси щадисяляр 
чяряйан етмякдядир. Бу щадисялярин мянтигини дцзэцн дярк етмяк, щадисялярин мцряккяб 
бурульанында истигамятлянмяк зяруряти сийасяти юйрянян елмин эениш тяблиьини тяляб едир. Бу 
вя йа диэяр щадисялярдя иштирак етмяк, щяля мцяййян бир ишин щамысы демяк дейилдир. Щяр бир 
адам гаршысында дуран вязифяляри вя онларын щялли йолларыны мцстягил дярк етмяйи, бу вя йа 
диэяр сийаси проблемлярин щяллиня истигамятлянмяйи бачармалыдыр. 

Сийасятшцнаслыг (политолоэийа) фяннинин юйрянилмяси бу эцн щяр бир вятяндашын сийаси 
интеллектуал сявиййяси вя сийаси давраныш мядяниййятинин йцксялдилмяси цъцн бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Щяр бир елм кими, сийасят щаггында елм дя юзцнцн тяшяккцлц вя 

                                                
5 Бах: Политология. Выпуск первый, Баку, 1991, с.26-31. 
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инкишафынын узун йолуну кеъмишдир. Мцасир шяраитдя сосиоложи, щцгуги, тарихи вя с. бахышлары вя 
йанашмалары бирляшдирян сийасят щаггында елмин (политолоэийанын) там формалашмасы просеси 
эедир. 

Республикамызда баш верян демократикляшмя просесляри, сийаси плйурализмин 
дяринляшмяси, мцхтялиф ичтимаи-сийаси тяшкилатларын мейдана эялмяси сийаси просесляри даща да 
мцряккябляшдирмишдир. Бу мянада сийаси биликлярин фундаментал вя тятбиги характери артыр. Инди 
сийаси щазырлыг вярдишляринин эцндялик практикада тятбиг едилмясинин имканлары даща да ъохалыр. 
Сийасят, сийаси биликляр щяйат тярзинин айрылмаз щиссясиня ъеврилир. 

Беля бир вязиййят политолоэийанын идаряетмянин стратеэийа вя тактикасынын ишляниб 
щазырланмасындакы ролуну даща да артырыр. Бу щям дя сийасятдя эюзлянилмяз, габагчадан 
нязярдя тутулмамыш чящятлярин щеъя ендирилмяси, онун даща баша дцшцлян, анлашыглы едилмяси 
демякдир.6 

Щазырда политолоэийа ики аспектдя-мцстягил елми билик сащяси вя тядрис фянни кими 
юйрянилир. Елм кими политолоэийа сийаси фикир тарихини, сийаси системляри, сийаси просесляри, сийаси 
шцур вя сийаси мядяниййяти, щямъинин дцнйанын глобал сийаси проблемляри вя инкишаф 
ганунауйьунлугларыны тядгиг едир. 

Елм кими политолоэийа фундаментал вя тятбиги тядгигатлар апарыр. Тятбиги тядгигатлар 
чямиййятин йениляшмясиндя щакимиййят тясисатларына кюмяк етмяйи вя ейни заманда 
политолоэийа фянни мцяллимляриня педагоэиканын ян мцщцм принсипи олан тялимин щяйатла 
ялагясини щяйата кеъирмякдя истигамят вермяйи нязярдя тутур. 

Тядрис фянни олмаг етибариля политолоэийанын башга мягсяд вя вязифяляри вардыр. 
Политолоэийа фянни тялябялярдя чямиййятин сийаси сащяси, онун инкишаф ганунауйьунлуглары 
щаггында тясяввцр йаратмалы вя ейни заманда онлара мцасир сийаси тясисатлар, онларын гурулушу 
вя фяалиййяти щаггында, демократик чямиййятдя вятяндашларын щцгуг, азадлыг вя вязифяляри 
щаггында, шяхсиййятин сийаси-щцгуги вязиййяти, сийаси щяйатда онун иштиракынын цсуллары вя 
формалары щаггында, сийаси просеслярин типляри, формалары, динамикасы, онларын субйектляри 
щаггында, сийаси мядяниййятин мязмуну вя формалашмасы йоллары щаггында, мцасир дюврцн 
мцхтялиф  идейа-сийаси консепсийалары щаггында, йени сийаси тяфяккцрцн мащиййяти вя 
принсипляри щаггында, мцасир дцнйа инкишафынын щярякятверичи гцввяляри щаггында билик 
вермялидир. Тябиидир ки, тядрис просесиндя конкрет сийаси щади сяляр, зиддиййятляр вя проблемляр 
дя нязярдян кеъирилмялидир. 

Политолоэийа фяннини юйрянмяк нятичясиндя тялябя дярин сийаси билик ялдя етмяли, сийаси 
чящятдян сяриштяли олмалы вя сийаси просесляри тящлил етмяйи бачармалыдыр. Бу, тялябялярдя 
сийаси мядяниййятин формалашмасына, сосиал-сийаси проблемляри тящлил едяркян вя онлара 
гиймят веряркян мцасир сийаси тяфяккцр принсиплярини тятбиг етмяк бачарыьына малик олмаьа, 
онларда фяал вятяндашлыг мювгейинин, сийаси просесляря сямяряли тясир эюстярмяк 
габилиййятинин йаранмасына, халг щакимиййятинин щяйата кеъирилмясиндя онларын иштиракына 
кюмяк едир. 

Политолоэийа фяннинин юйрянилмяси чямиййят цзвляринин сийаси интеллектуал сявиййяси вя 
сийаси давраныш мядяниййятинин йцксялдилмяси цъцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Сийасят щаггында тялим сийаси щяйатда щяр чцр тясадцфиликдян, эюзлянилмяз щаллардан 
узаглашмаьын, чямиййятин мцвяффягиййятля идаря едилмясинин, гаршыйа гойулан сийаси 
мягсядляря наил олмаьын ъох вачиб вя мцщцм васитясидир. 
 

                                                
6 Бах: Политолоэийа (дярс вясаити). Бакы, Аз.МТУ няшри, 1991. 
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2-чи МЮВЗУ 
 

СИЙАСИ  ФИКРИН  ИНКИШАФЫНЫН  ЯСАС  МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 
 

1. Гядим дюврцн сийаси идейалары 
 

Сийаси  фикрин йаранмасы тарихин гядим дюврляриня эедиб ъыхыр. Бцтцн диэяр дцнйаэюрцшляриндя олдуьу кими, 
сийасятдя дя бцтцн идейалар, фикирляр тарихин илкин ъаьлары цъцн реал щяйатдан узаг олмуш вя онлар илк  юнчя дини-мифоложи 
характер кясб етмишдир. 

Гядим  инсанларын шцурунда бир ъох минилликляр ярзиндя ибтидаи мифолоэийанын вя динин мцхтялиф формалары – 
ячдадлара  пярястиш, инсанлары ящатя едян предметлярин чанлылашдырылмасы,  ъохаллащлыьын мювчудлуьу - щюкмран 
олмушдур. Инсанларын дцшцнчяляриндя бу кими фювгяладя гцввялярин юзцня йер тапмасы онларын тябиятля мцбаризядя зяиф 
олмасындан, онун кортябии щадисяляря табелийиндян вя баш верян  щадися вя просеслярин мащиййятини аъмаг бачарыьына 
малик олмамасындан иряли эялирди. Буна  эюря  дя,  инсанлар беля бир гянаятя эялирдиляр ки, йер цзяриндя вя онларын 
щяйатында баш верян щяр чцр щадисяляр, о чцмлядян, дювлят, щакимиййят мясяляляри, аьалыг вя табелик мцнасибятляри, 
мцнагишяляр вя мцщарибяляр вя с. кими щаллар щеъ кимин ирадясиндян асылы олмайараг билаваситя тябиятцстц гцввялярин 
йер цзяриндя тячяссцмцнцн нятичясидир. Мясялян, гядим Мисирин кащинляри юйрядирдиляр ки, илк фирон аллащ Осирис олмуш, о 
инсанлара бцтцн сянятляри юйрятмиш, дювляти йаратмыш вя ганунлар вермишдир. Инсанларын вязифяси бцтцн бунлара ямял 
етмякдян ибарятдир. Яэяр кимся бу чцр ганунлара гаршы чыхарса, онда йерин вя эюйцн арасындакы таразлыг позулар ки, 
бцтцн бунлар да каинатын фялакятиня эятириб ъыхарар. 

Бу кими дини-мифоложи тясяввцрляр няинки илкин сивилизасийаларын йеничя тяшяккцл тапмыш олдуьу сосиал-сийаси щяйаты 
ящатя етмиш, щабеля е.я. 2-чи вя 1-чи минилликлярдя Гядим Ъиндя, Щиндистанда мювчуд олмуш бир сыра тялимлярдя 
(Ведлярдя, Упанишадларда вя Ману ганунларында) юзцнц эюстярмишдир. Е.я. 6-5 ясрлярдя йашамыш бюйцк ъин мцтяфяккири 
Конфутси юз тялимляриндя чямиййятин сосиал-сийаси щяйатыны цъ дювря бюлцр вя онларын тяснифатыны ашаьыдакы кими верир:  

Биринчиси - Низамсызлыг Мярщяляси ибтидаи груплар арасында сосиал нязарятдян кянар олан примитив анархийа иля, 
даими мцщарибялярля характеризя олунур;  

Икинчиси - Стабиллик Мярщяляси аилянин вя хцсуси мцлкиййятин мцяййян дярячядя сосиал нязарятин сахланмасына 
уйьун эялян дювр кими тясвир олунур; 

Цъцнчцсц - Бюйцк Уйьунлашма Мярщяляси сосиал интизамын стабилляшмяси, чямиййят цзвляринин гаршылыглы 
мцнасибятляриндя цмуми мцлкиййятин, гаршылыглы щюрмятин вя хейирхащлыьын бяргярар олмасы формасында сячиййялянир. 

Конфутсинин тялиминя эюря дювлят щяр бир чямиййятин сосиал юзяйи олан аилянин синоними кими ъыхыш едир. Бурада 
идаряъилик иерархик гайдада, йяни йухарыдан ашаьыйа табеъилик принсипи ясасында щяйата кеъир. Бу принсип патриархал-
патерналист характер кясб едир. Йяни мяна етибариля бурада идаряетмя тякчя сийаси функсийанын йериня йетирилмяси иля 
битмир, ейни заманда щуманизмя, гайьыйа вя с. ясасланыр. 

Гядим сийаси идейалар Конфутсидян сонракы тялимлярдя дя давам едир. Мо-сзы (е.я. 479-400), Лао-сзы (е.я. ВЫ-В 
ясрляр), Леэистляр (Шан Йан, е.я. 390-330) юз тялимляриндя дювлят, щакимиййят, цмумиййятля чямиййятдя сийаси 
мцнасибятлярля баьлы мцхтялиф фикирляр иряли сцрцрляр. 

Е.я. 1-чи миниллийин илк рцбцндя антик дювря кечилмяси иля ялагядар олараг гядим инсанларын шцурунда тядричян 
дини-мифоложи бахышлар расионализмля явяз олунур. Бу, щяр шейдян яввял, инсанларын реал щяйатында баш верян щадися вя 
просеслярин билаваситя эеръяклийя ясасланмасы иля йараныр. Инсанлар беля бир гянаятя эялирляр ки, онларын йашадыьы 
полислярдян (шящяр-дювлят, ичтимаи юзцнц идаря системи) йалныз еляляри мювчуд олмаьа гадирдир ки, онлар юз фяалиййятиндя 
реал ялагя вя мцнасибятляри даща ъох дяйярляндирир. Бу чящят ичтимаи-сийаси фяалиййятин бцтцн сащялярини ящатя едир. 
Бурада ян башлыча амил дювлятин, хцсусиля, йеничя йаранмагда олан гядим демократик гурулушун ишиндя даща артыг анчаг 
аристократларын, олигархларын вя с. киъик бир щиссясинин дейил, щямъинин ящалинин вятяндаш олан зцмрясинин щамысынын 
иштирак етмясидир. Бундан беля щамы йахшы баша дцшцрдц ки, демократик гурулушда щакимиййяти ялдя етмяк мягсядиля 
щансыса фювгяладя гцввянин тячяссцмц дейил, хцсуси олараг ятрафындакылары вя ящалини инандырмалы, юз дцзэцнлцйцнц 
сцбут етмяли вя рягибини ися кянарлашдырмаьы бачармалысан. Тябии ки, бцтцн бунлар гуллара аид олмайыб, щямин дювр цчцн 
йалныз азад вятяндашлара хас олмушдур. Башга сюзля, илкин антик демократийа щяляликдя мцбащисяляр ясасында юз 
тязащцрцнц тапан сийаси фикирлярдян ибарят олмушдур. 

Антик сийаси фикирляр иъярисиндя «Йедди бюйцк мцдрикин» - Солонун, Биантин, Фалесин, Периандрын, Клеобулун, 
Питтакын вя Щилонун ролу хцсусиля фярглянир. Б.е.я.  1-чи ясрин орталары вя 2-чи ясрин яввялляриндя йашамыш гядим йунан 
тарихъиси Плутарх Херонейли (46-127-чи илляр) юзцнцн «Йедди бюйцк мцдрикин пири» ясяриндя щямин мцдриклярин «Ян 
йахшы ъар щансыдыр?» вя «Ян йахшы дювлят щансыдыр?» щаггында мцбащисяляриня тохунмуш вя онларын чавабларынын 
ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну эюстярмишдир: 

Солона эюря, «Щяр шейдян даща чох о шей ъары шющрятляндиряр ки, о вятяндашлар цзяриндя олан тякщакимиййятини 
халг щакимиййятиня эюндярир». 

 Биантын фикринчя, - о ъар йахшыдыр ки, «гануна табе олмаг нцмунясини биринчи юзц эюстярир».  
Фалесин фикриня эюря, «Щюкмдарын хюшбяхтлийи ондадыр ки, ащыл йашында юзцнцн ячяли иля юлсцн».  
Периандрын фикринчя, «о ъар йахшыдыр ки, башгаларынын арасында йалныз юзцнц аьыллы билмясин».  
Клеобул дейирди: «юзцнцн йахынларынын нитгиня асанча инанан олмайан ъар даща йахшыдыр».  
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Питтак эюстярир: «она наил ола ки, ъара етибар едянляр ондан дейил, она эюря горхсунлар».  
Щилон бу мцзакиряйя беля йекун вурур: «Щюкмдарын иши юлцм щаггында йох, юлцмсцзлцк щаггында дцшцнмяк 

олмалыдыр». 
«Ян йахшы дювлят щансыдыр» суалына мцдриклярин чавабы ашаьыдакы кими олмушдур:  
Солон: «… о дювлятдя халг щакимиййяти щяр шейдян йахшы вя щяр шейдян мющкямдир ки, орада ядалятли мящкямя 

вардыр».  
Биант: «халг щакимиййяти о йердя щяр шейдян мющкямдир ки, орада ганундан, мцстябиддян горхан кими 

горхсунлар».. 
Фалес: «щядсиз касыб вятяндашын, елячя дя  щядсиз варлынын олмадыьы дювлят даща йахшыдыр».  
Периандр: «о дювлят йахшыдыр ки, орада хейирхащлыг даща йахшы, пислик даща аз, галанлары ися бярабярчясиня 

пайланыр».  
Клеобул: «о дювлят йахшыдыр ки, орада ахмаг инсанлары идаря етмяк, йахшылары ися идаря етмямяк лазым эялир».  
Щилон: «о дювлят йахшыдыр ки, орада ганунлары даща ъох, натигляри ися аз ешидирляр». 
Антик сийаси идейаларын сонракы инкишафы Пифагорун (е.я. 580-501), Щераклитин (е.я. 530-470), Сократын (е.я. 469-

399), Демокритин (е.я. 440-370), Платонун, Аристотелин вя б. сямяряли йарадчылыьы  иля баьлыдыр. Пифагорун сийаси 
тялиминдя чямиййятдя баш верян сийаси щадисялярин рийази  цсулларла изащы, онун «бярабярлик» анлайышынын  мащиййяти 
ясасландырылыр. 

Сократ (е.я. 469-399) сийаси бахышларында дювлятин идаря олунмасынын ядалятли ганунлар ясасында гурулмасынын 
тяряфдары иди. Бунунла йанашы о, вятяндашлар тяряфиндян цмуми формада гябул олунмуш ганунларын вя нормаларын йериня 
йетирилмясини дя мягбул щесаб едирди. Мящз бу ики чящятин синтези ясасында Сократ сюздя дейил, ямялдя тиранлыьа гаршы 
мцбаризя апармыш вя юз  ирадясиндя дяйанятли олмушдур. Сократ демокраийанын ялейщиня ъыхыш едирди. Онун «… ъох 
эцлмялидир ки, адамлар щяр йолдан ютяня юз айаггабыларыны тикмяйи мяслящят билмядийи щалда, дювляти идаря етмяйя пцшк 
атмаг йолу иля щялл едирляр. Мяэяр бу ахырынчы ъох асан  ишдир» дейяряк  демократийаны  мясхяряйя гоймасы ондан иряли 
эялир ки, Сократа эюря, мянявиййатын зянэин вя бцтцн инсанлара хас олмамасы демократийанын реаллыьыны мцмкцнсцз 
едир. Буна эюря  дя, онун фикринчя, дювлятдя щакимиййят «щягиги мянявиййатын дашыйычылары олан аристократлара мяхсус 
олмалыдыр». 

Сократын сийаси эюрцшляриндя дювлят идаря формаларына мцщцм йер верилирди. Бцтцн яксяр антик мцтяфяккирляр кими, 
о да ня мцтляггиййят формасында олан монархийа дювлятини, ня дя халг щакимиййяти ады алтында йаранан демократик 
дювляти гябул едирди. Сократ, щяр шейдян яввял, даща ъох гануна хидмят едян вя щамы цъцн ейни гябул едилян ядаляти 
горуйан дювлятя тяряфдар иди. Сократ космополитизмин ялейщдары олмушду. 

Антик йунан стоикляринин вя онун башъысы Зенонун сийаси эюрцшляри вящдятлик пафосуна ясасланыр. Зенона эюря, 
тябиятдя щяр бир шей – инсанлар, бцтцн диэяр чанлылар, тябиятин  юзц вя с. вящдятдя олдуьундан, демяли, инсанларын да али 
мягсяди – онлары айыран бцтцн щаллары – етник, ирэи, сосиал вя дювлят манеялярини бцтювлцкдя арадан галдырмалы, - вя 
космик гардашлыгда говушмагдан ибарят олмалыдыр. Беля бир нцмунядя, Зенон – стоик даща бюйцк бир олъцдя классик 
йунан полис сосиал-сийаси системини (юзцнцн хцсуси шящярляри вя ичмалары, мцхтялиф низам-интизам гайдалары ясасында 
идаря олунан) гябул етмир вя космополитиклийи давам етдирирди. 

Платон (е.я. 427-347) юзцнцн сийаси эюрцшляриня  эюря, сийаси фяалиййятинин характериня эюря Афина 
аристократийасынын идеологу кими ъыхыш едир. Сократ кими, Платона эюря дя мяняви щяйат юзцнцн ян йцксяк тязащцрцндя 
мящз инсанларын олдугча аз бир щиссясиня, сеъилмиш оланлара – аристократ гулдарлара хасдыр; демос (халг) йалныз 
мянявиййаты инкар олунанлара аиддир. Гуллары ися Платон цмумиййятля инсан олараг гябул етмядийиндян, мящз бу 
бахымдан да о, юз сийаси эюрцшляриндя  демократийанын мювчудлуьуну гейри-мцмкцн щал сайырды. 

Дювлят щаггында тялиминдя Платон «идеал дювлят» лайищясини иряли сцрцрдц ки, ядалятин вя ганунун тянтянясини 
мящз беля бир дювлятдя эюрцрдц. Ъцнки, она эюря, иерархик табелик принсипи («мцтляг рущ», «рущ», «инсан») вя щямин 
принсипя эюря дя инсанларын мцвафиг олараг щакимляря, онларын кюмякъиляриня вя истещсалъылара бюлцнмяси ващид тамын 
юз принсипидир. 

Платонун «идеал дювлят»индя  чямиййят цъ силкя бюлцнцр: биринчи – философлар, йахуд едаряедянляр, икинчи – 
мцщафизяъиляр (дюйцшъцляр), цъцнчц – якинъиляр вя сяняткарлар. Дювлят щакимиййяти сеъилмиш олан философлар – 
аристократлара  (ягли вя мяняви чящятдян зянэин  оланлара) мяхсус олмалыдыр. Мцщафизъиляр дювлятин зор  апаратыны 
йарадырлар вя аристократ-гулдарларын синфи щюкмранлыьыны горуйурлар. Якинъиляр вя сяняткарлар дювлят вя чямиййят цъцн 
бцтцн зярури олан йашайыш васитялярини истещсал едирляр. Платона эюря, щяр бир дювлятдя ичтимаи ямяк бюлэцсцнцн бу 
принсипи позулмамалыдыр, якс щалда мювчуд чямиййят гурулушу юз ядалятли идаряъилик системини итиря биляр. 

Платон аристократик республиканы, йахуд монархийаны «идеал дювлят» щесаб едир. Бунунла йанашы о, дювлят 
формаларындан тимократийаны, олигархийаны, демократийаны вя тирайианы ися пис идаря формасы олараг эюрцрдц. Она эюря, 
тимократийа «идеал дювлятин» ин тялябяляриня чаваб вермир, амма щяр щалда она йахынлашыр. Олигархийа анчаг бир йыьым 
варлылыра, тачирляря хас олдуьундан, Платон ону даща ашаьы  щяддя гойурду. Платон тянгидинин башлыча предмети – 
демократийадыр, биринчи нювбядя ися Афина гулдарлыг демократийасы.  

Аристотел (е.я. 384-322) антик сийаси фикрин  инкишафында хцсуси рол ойнайыр. Онун сийаси эюрцшляри «Етика», 
«Сийасят», «Афина сийасяти», «Никомахын етикасы» вя с. ясярляриндя якс олунур. 

Аристотелин сийаси эюрцшляри онун гулдарлыг дювлятинин мющкямляндирилмяси зярурилийи щаггында фикириня сюйкянирди. 
Бурадан ъыхыш едяряк о, щесаб едирди ки, бир инсан цъцн гул, диэяри  цъцн аьа-гулдар олмаг файдалы вя ядалятлидир. Беля 
бир щалын тябии-тарихи дцзэцнлцйцнц билдирмякля, о тясдиг едирди ки, эцйа щям гулдарын вя щям дя гулун гаршылыглы 
бирлийиня марагларын цмумилийи  рящбярлик едир. 
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О, гулдарла гулун мцнасибятини инсанын чисми вя рущу арасындакы мцнасибятля ейни дярячядя эютцряряк билдирирди 
ки, рущ чисмя нечя бахырса, юз тябиятиня эюря онун цзяриндя нечя аьалыг вя ону идаря едирся, гулдар да гула 
мцнасибятини о чцр эюстярир.  

Аристотел гулу гулдара  мяхсус олан «данышан алят» щесаб едир, онун чямиййятдя йалныз «ичтимаи щейван» 
олдуьуну билдирирди. 

Аристотел гулдарлыг чямиййятинин  сосиал тяркибиня беля бир нцмунядян йанашараг, ейни заманда дювлятин 
йаранмасынын аилядян иряли эялмяси нязяриййясини иряли сцрцрдц. Инсанларын цнсиййятинин илкин нювц Аристотеля эюря, 
аилядир. Онун фикринчя, аилядя яр вя арвад, ата вя ушаглар, аьа вя гул ейни иля дювлятдя щакимиййятля ящалинин арасындакы 
идаряъилик принсипинин аналогудур. Гулдарлыг аиляси, Аристотеля эюря, чямиййятдя аьа вя гул арасындакы мцнасибятдя илкин 
башланьыч нцвядир ки, бурадан да дювлят йаранмышдыр. О, бир неъя аилянин бирляшмясини «ящали» адландырмыш, щямъинин 
беля бир просеси аилянин дювлятядяк олан кеъид формасы щесаб етмишдир. 

Платонун аристократик «идеал дювлят» нязяриййясини гябул етмяйяряк, Аристотел юзцнцн гулдарлыг дювляти 
нязяриййясини йаратмышдыр. Бу дювлят, она эюря инсанларын цнсиййятинин даща тякмилляшмиш формасыдыр. Онун фикринчя, 
дювлятдя щакимиййят щеъ бир варлыйа, щеъ бир касыба дейил, анчаг  гулдарларын орта тябягясиня мяхсус олмалыдыр. 

Аристотел дювлят формаларыны «нормал» (монархийа, аристократийа вя политийа) вя «гейри-нормал» (тиранийа, 
олигархийа вя демократийа) нювляриня айырырды. Ян йахшы дювлят формасыны о, «орта оланы» - политийаны гябул едир вя бу 
дювлят формасыны монархийанын вя демократийанын мцсбят елементляринин  бирляшмясиндя эюрцрдц. Тиранийанын ися ян 
пис дювлят формасы олдуьуну эюстярир. 

 Аристотел чямиййятдя инсанлар арасында баш верян мцнагишяйя вя мцбаризяйя эялдикдя, гулдарларын орта 
тябягясинин марагларыны мцдафия едян мцбаризяйя  даща ъох цстцнлцк веряряк дейирди: «Мяэяр ядалятли олармы ки, 
йохсуллар юзляринин ъохлуг тяшкил етмясиня архаланараг юз араларында варлыларын мцлкиййятини бюлсцнляр?». Бунунла 
йанашы олараг о ейни заманда щесаб едирди ки, щеъ бир вячщля  варлылардан    тяшкил олмуш олигархик азлыьын шящяр-дювлятин 
(полисин) вар-дювлятини даьытмасына гятиййян йол вермяк олмаз. 

Антик дюврцн сийаси идейалары Аристотелля баша ъатыр вя бундан сонракы сийаси идейалар еллинизм дюврцнцн 
йаранмасы иля юз мязмуну вя мащиййятиня эюря кюклц шякилдя дяйишир. 

 
Еллинизм дюврцнцн сийаси фикирляри 
 
 Бу дюврцн чямиййятин ичтимаи щяйатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, онун сийаси щяйатында  да мцщцм 

дяйишикликлярля яламятдар олдуьу яксяриййят тяряфиндян гябул едилир. Щяр шейдян яввял, щямин дювр бяшяр тарихиндя 
бюйцк бир дювря – антик демократийа вя онунла  ялагядар сийаси мядяниййятин ъиъяклянмяси дюврцня, игтисади, мяняви 
вя сийаси мцстягиллийя малик олан бир сыра полислярин (шящяр-дювлятлярин) варлыьы дюврцня сон гойду. Бундан ялавя орада 
тякщакимиййятлилик  (монархийа вя тиранийа, ян йахшы щалда ися олигархийа) дюврц башлайыр ки, бу да ян цмуми 
тянзиметмя вя дювлятин халгдан айры дцшмяси кими характеризя олунур. 

Антик дюврдян фяргли олараг еллинизмдя  азад инсанларын, хцсусиля, философларын фялсяфи дцнйаэюрцшцндя олдуьу 
кими, сийаси бахышлары, эюрцшляри вя дцшцнчяляри дя даща артыг азадфикирлик, плйурализм мювгеляриндян дейил, бир даща 
щаким даирялярин мараглары ясасында тязащцр тапыр. Бу чящят еллинизм дюврцнцн сонларында, даща дягиг десяк, еркян 
христианлыьын  мейдана эялдийи тарихи бир шяраитдя эетдикчя гцввятлянир. 

Еллинист инсаны – бу даща, артыг суверен полисин вятяндашы дейил, яксиня, нящянэ бир монархийа дювлятинин дахилиндя 
юз щцгугларыны (ялбяття, азад инсанлара хас олан) итирян инсана ъеврилир. О, даща юз дювлятинин идаряолунмасында иштирак 
етмир вя гаршылыглы шякилдя дювлят вя инсан бир-бириндян айры дцшцр. Бутун щакимиййят монархын башъылыьы алтында щярби-
бцрократик апаратын ялиндя чямляшир. Еллинист монархлары  юзлярини бирбаша дювлятля ейниляшдирирляр. Бу дюврдя сийаси 
азадлыг демяк олар, юз функсийасыны итирир. 

Еллинизмдя вятянпярвярлик космополитизмля явяз олунур. Бу чящят щямин дюврцн сийаси бахышларында хцсусиля юз 
тязащцрцнц тапыр. Еллинизм сийаси фикир тарихиндя ян юндя эедян мцтяфяккирляр Демосфен вя Исократ олмушдур. 

Демосфен (е.я. 384-322) юз сийаси бахышларында монархийа, тиранийа идаря етмя формаларыны тянгид едяряк, 
антимакедон партийасына башъылыг едирди. Юз нитгляриндя Демосфен монархийа дювлят гурулушуна гаршы ъыхараг, афиналы 
щямвятянлярини азадлыг уьрунда  мцбаризяйя сясляйирди. О, йунанлылары македонийалылардан, Йунаныстаны ися 
Македонийадан мцстягил, демократик халг кими гябул едирди. Македонийа ъары щаггында юз фикрини беля билдирирди ки, «о 
няинки йунан дейил, щятта йунанлыларла щеъ бир цмуми ялагяси йохдур », ейни заманда «о щям дя еля бир юлкядян 
дейилдир ки, онунла щюрмятля данышасан, яксиня еля бир юлкянин сакинидир ки, яввялляр щятта щямин юлкядя адичя бир гулу 
да гайдасында алмаг олмазды».  

Исократ (е.я. 436-338) Демосфендян фяргли олараг юз сийаси эюрцшляриндя монархийа гурулушунун тяряфдары кими 
чыхыш етмишдир. О, Македонийа ъарыны мящз йунан кими, йунан гящряманы Щеракл кими дяйярляндирир. Яэяр Демосфен 
цъцн башлычасы – Афинанын азадлыьы вя мцстягиллийи идися, Исократ ися бцтцн наилиййятлярин ялдя олунмасыны цмуми 
еллинлилярин «вящшиляря» гаршы бирэя ъыхыш етмясиндя эюрцрдц. Исократ «Шярг-Гярб» проблемляри сащясиндяки 
нязяриййяъилярдян биринчиси иди. О гяти шякилдя Авропа вя Асийаны юз ярази-мядяни сявиййяляри бахымындан принсипиал 
бир ясасда гаршы-гаршыйа гойур, бцтцн Асийа халгларынын вящши олдуьуну эюстярир вя онларын еллинлилярдян варлы олмасыны 
авропалылар цъцн ядалятсизлик вя тящгир кими сайырды. 

Романын бюйцк йунан тарихъиси Полиби (е.я. 200-120) юзцнцн 40 китабдан ибарят олан «Тарих» ясяриндя сийаси 
щадисялярин сябябли изащынын тапылмасына вя онларын мащиййятинин аъылмасына сяй эюстярмиш, бунунла йанашы етираф 
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етмяйя мячбур галмышдыр ки, ъохлу сийаси щадисяляр юзцнцн баш вермясиня эюря тясадцфляря вя йахуд уьурлара 
борчлудур. 

Мяншячя йунан олмасына бахмайараг о, юз сийаси фикирляриндя Йунаныстанын мювчуд дювр цъцн сийаси хаосдан 
хилас олмасынын ясасыны йалныз Романын тимсалында эюрцрдц. Бу ясасы ися Полиби Рома халгына хидмят едян рома 
дининдя, елячя дя онун сийаси гурулушунда (монархийанын - ъар щакимиййятинин, аристократийанын - сенатын вя 
демократийанын - халг йыьынчаьынын елементляринин бирляшмясиндя) эюрцрдц. 

Полиби Ромада мцтляг ъар щакимиййятинин мящв едилмяси вя халг йыьынчаьына ясасланан али дювлят органынын 
тяряфдары иди. Она эюря беля бир дювлят ганунлары гябул едир, мцщарибя елан едир, сцлщ баьлайыр вя бцтцн йцксяк вязифяли 
шяхсляри сеъир ки, онларын да ялиндя бцтцн ичра щакимиййяти чямляширди. 

Дикеарх. Антик дюврдя олдуьу кими, еллинизмдя дя филосовлар юз тялимляриндя сийасят, дювлят вя щакимиййят 
мясяляляриня эениш йер вермиш вя онлары чямиййятин ядалятли идаря олунмасы бахымындан ян йахшы идаряетмя формаларыны 
ахтарыб тапмаг дцшцндцрмцшдцр. Бир сыра философлар беля вязиййятдян ъыхыш йолуну мцхтялиф дювлят идаря формаларынын 
бир-бириля гарышыьында - синтезиндя эюрцрдц. Щямин мцтяфяккирлярдян бири дя Аристотел мяктябинин давамъысы Дикеарх 
олмушду. Бир сосиолог кими о, юзцнцн «Триптоликос» ясяриндя идеал дювлят формасыны онда щесаб едирди ки, юзцндя 
монархийа, аристократийа вя демократийанын елементлярини бирляшдирмиш олсун. Дикеархын фикринчя, йалныз мцхтялиф 
идаряетмя формаларынын йарарсыз-нюгсанлы тяряфини атараг вя онларын мцсбят тяряфлярини бирляшдирмякля чямиййятин 
дцзэцн, ядалятли идаря олунмасына наил олмаг олар. Дикеархын бу гябилдян олан сийаси тялиминя нцфуз етдикдя беля бир 
нятичяйя эялмяк олар ки, щягигятян игтисади вя сийаси плйцрализм йалныз мцхтялиф идаяретмя формаларынын бязи мцсбят 
елементляринин бирляшмясиндя вя онларын дцзэцн тянзимлянмясиндя мцмкцндцр. 

Сисерон.  Марк Тули Сисерон (е.я. 106-43) сийаси фяалиййятиндя щяр шейдян яввял тиранлыьа гаршы мцбариз вя Рома 
республикасынын сонунчу мцдафияъиляриндян бири олмушдур. Сисерона эюря, шяхсиййятин сийаси вя щцгуги азадлыьында 
республика дяйярляри мцщцм тясиря маликдир. Сисерону башлыча олараг бир сыра сийаси, ичтимаи, дювлят вя щакимиййят 
проблемляри наращат етмиш вя бу бахымдан да о «Натиглийя даир», «Ганунлар щаггында», «Дювлят щаггында» вя с. 
трактатларыны йазмышдыр. Бу ясярлярдя о, идеал дювлят фяалиййятинин космик мянзярясини вермишдир. Сисерон да Полиби вя 
Дикеарх кими, Рома дювлятинин мющкямлийинин ясасыны онда эюрцрдц ки, онун сийаси гурулушу юзцндя монархийанын 
(консуллуг, бязи щалларда зярурят йарандыьы заман диктатура мяканында мящдудлашыр), аристократийанын (сенат) вя 
демократийанын (трибуналар, халг йыьынчаьы) елементлярини бирляшдирмиш олсун. Сисерон цъцн щягиги дювлят – «халгын 
наилиййятидир», халг ися юзцндя «ади бир нцмунядя бу вя йа диэяр мягсяд цъцн топлашмыш инсанларын щяр чцр йыьынчаьы 
дейил, еля бир ъохлу инсанларын бирлийидир ки, юзцндя бир сыра щцгуги вя цнсиййят мянафеляри ясасында юз араларында 
гаршылыглы ялагяляри разылашдырыр». 

Еллинист киникляринин тялимляриндя автаркийа (мцстягил олмаг, юзцняинам, юзцняэцвянмяк вя с.) бцтцн инсанларын 
азадлыьынын мягсяди вя ясасыны тяшкил едир. Бунунла ялагядар олараг Антисфен йазырды: «мцдрик инсан дювлятдян вя 
тямтяраглы щяйатдан кянар олмалыдыр». 

Доьрудур, киниклярдя дювлят щаггында дярин фикирляря раст эялинир, мясялян, Антисфен дювлятин нцфуздан дцшцб 
мящв олмасындан данышаркян эюстярирди ки, «дювлят о заман мящв олур ки, орада йахшы адамлары ахмаглардан даща артыг 
фяргляндирмяйи билмирляр». Бунунла йанашы киникляр дювлятдян узаг олмушлар. Бу ися тяячцблц дейилдир. Она эюря ки, бу 
онларын инсанларын там азад олма, йахуд дювлятдян кянар олма идеалындан иряли эялирди. Диэяр тяряфдян, киникляр 
метекляр (юзэяшящярли, йад торпагдан эялмя) олмушлар. Беляляри ися полислярдя йашайа билмяздиляр. Мящз буна эюря дя 
кинизмин сийаси тялимляриндя вятянпярвярликдян дейил, космополитизмдян даща ъох бящс олунурду. 

 Щятта беля щесаб олунур ки, Диоэен Синоплу бяшяр тарихиндя илк космополит олмушдур, бялкя дя о щямин сюзцн 
йарадычысыдыр. О, «бцтцн дцнйаны щягиги йеэаны дювлят щесаб едирди». Буна эюря о юзцнц «дцнйанын вятяндашы», башга 
сюзля, космополит адландырмышдыр. 

Киникляр дювлят идаряетмя формаларына, хцсусиля, тиранлыьа нифрят едирдиляр. Антисфен дейирди ки, «сярсямин ялиня 
гылынч, алъаьа ися щакимиййят вермяк горхулудур». О чялладын тирандан даща йахшы олмасыны билдиряряк эюстярирди ки, 
«чялладлар чинайяткарлары юлдцрцрляр, тиранлар ися-эцнащсыз адамлары». 

Анчаг киникляр демократик гурулушу да  ифрат азадлыг кими идеаллашдырмамышлар. Дювлят вязифяляриня шяхслярин 
демократик ясасларла сеъилмясиня истещза едяряк, Антисфен «афиналылара беля бир гярар гябул етмяйи мяслящят эюрцр: 
Ешшякляри атлар щесаб едяк»; беля бир щалда бу сюз анлашылмаз галдыгда, о гейд едир: «бяс нечя олур ки, сиз садячя бир сяс 
вермяйинизля йарарсыз адамлардан сяркярдяляр едирсиниз?». 
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2. Орта ясрлярдя сийаси фикрин инкишафы 
  
Феодализм ичтимаи-игтисади гурулушунун йаранмасы бяшяр тарихинин, хцсусиля, онун сийаси фикринин инкишафында йени 

бир мярщялинин башланьычыны гойур. Лакин, беля бир аддым дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя ейни заманда дейил, тарихин 
айры-айры дюврляриндя баш вермиш вя спесифик характер дашымышдыр. Беля ки, феодализм Ъиндя е.я. тяхминян ЫЫЫ-ЫЫ ясрлярдя, 
Щиндистанда бизим еранын 1-чи йцзиллийиндя, Загафгазийа вя Орта Асийа юлкяляриндя ЫВ-ВЫ ясрлярдя, Гярби Авропа 
юлкяляриндя В-ВЫ ясрлярдя вя Русийада ися бизим еранын ЫХ ясриндя тяшяккцл тапмышдыр 

Тябиидир ки, истяр Шяргдя вя истярся дя Гярбдя феодализм чямиййятинин сосиал-сийаси, игтисади мязмунуну йени 
йаранмагда олан мящсулдар гцввялярин юз характериня уйьун олан истещсал мцнасибятлярини йаратмагла йанашы, ейни 
заманда онун ясасында инсанларын щцгуги вя сийаси азадлыгларынын характери юз ифадясини тапырды. Бу просес юз яксини 
идеолоэийада, о чцмлядян, феодализмин мцхтялиф ичтимаи групларынын мцхтялиф формада мянафеляриня чаваб верян 
ичтимаи-сийаси фикирлярдя дя тапыр. 

Буна ясасян демяк олар ки, феодал Шяргиндя вя Гярбиндя сийаси фикирляр сащясиндя там йекдиллик олмамыш вя онлар 
чямиййятин марагларына мцхтялиф формаларда чаваб вермишдир. Яввялчя Шяргдяки  сийаси идейаларын инкишафы тарихини 
изляйяк. 

Ъин. Мялум олду ки, Ъиндя сийаси фикирляр щяля е.я. 1-чи минилликдя йаранмыш вя бу идейалар Конфутсинин, Лао - 
сзын, Мо -сзын вя с. фикирляриндя юз ифадясини тапмышдыр. Лакин, Ъин е.я. II - I ясрлярдя феодализм дюврцня гядям 
гойдуьу бир шяраитдя Конфутсинин мящшур сийаси тялими олан патриархал-патерналист консепсийасы онун юз мяктябинин 
ардычылларындан бири олмуш Дун Ъжун-Шу тяряфиндян башга чцр изащ олунур. Онлар сцбут едирдиляр ки, каинат ян йцксяк 
цстцнлцкляря малик олдуьундан тябиятдя олдуьу кими, инсан чямиййятиндя дя бцтцн щадисялярин вя просеслярин 
щярякятиня сябяб олур. 

Дун Ъжун-Шу вя онун мяктябинин нцмайяндяляри эюстярирдиляр ки, бцтцн дюврлярин императорлары идаря етмяк цъцн 
«сяма мандаты» разылыьыны алырлар. Бу мянада императорун йахшы вя пис щярякяти «сяма»нын севинч вя кядяриня 
тамамиля уйьундур. «Сяма»нын кядяри тябиятдяки гейри-ади дяйишикликляр формасында тязащцр едир. Беля бир тялимля Дун 
Ъжун-Шу юз заманынын императорунун щакимиййятини тямизлийя ъыхарыр вя бунунла онун дюврцндя баш верян щяр чцр 
щярякятлярин, хцсусиля ядалятсиз щярякятлярин сябябини «сяма»нын щярякяти иля пярдяляйирди. 

Ъиндя Хан императорлуьунун щакимиййяти деврилдикдян сонра Дун Ъжун-Шу сийаси идейаларына гаршы Ван Ъун вя 
диэяр мцтяфяккирляр чыхыш едирляр. 

Ван Ъун (б.е. 27-97-илляр) юз сийаси фикирляриндя «сяманын ирадяси» адланан мистик нязяриййяйя гаршы ъыхараг, 
чямиййятдя баш верян бцтцн щадисялярин вя просеслярин, о чцмлядян, сийаси мцнасибятлярин  ясасында инсанларын 
юзляринин дурдуьуну эюстярир. 

Юзцнцн сийаси фикирляри иля щюкмран гурулушу тянгид едян мцтяфяккирлярдян бири дя Бао Ъжен-Йаны эюстярмяк 
олар. О, «Бао Пусзы» китабында (б.е. ЫВ ясрин яввялиндя) дейирди ки, гядим дюврдя  монархлар олмамышлар; тядричян 
сонралар эцчлц адамлар йаранмышлар ки, онлар да зяифляри инчитмяйя башламышлар, аьыллылар ися чиддиляри алдатмаьа 
башламышлар. Беляликля, эцчлцляр вя аьыллылар зяифляри вя чиддиляри юз тясирляри алтына салмагла онларын «аьалары-
щюкмдарлары» олмушлар. Бу щеъ дя «сяма»нын ирадяси ясасында баш вермямишдир. Онун фикринчя, халглар ъятинликля 
йашайырдылар вя ня заман ки, онларын цзяриня бир гядяр верэиляр гойулду, бу онлары юз аьаларындан даща ъох асылы 
вязиййятя салды. 

Ъиндя феодализм гурулушунун сонракы дюврляриндя сийаси фикирляр Хан Йуйун (768-824-чц илляр), Чжан Сзайын 
(1027-1077), Ъжу Синин (1130-1200), Ъен Лйанын (1143-1194), Хуан Сзун-Си (1610-1696) вя Дай Ъженин (1723-1777) 
тялимляриндя даща да инкишаф етмишдир. 

Ъен Лйан эюстярирди ки, дювлятин тядбирляри «щюкмдарын дейил, халгын мянафеляри цзяриндя» щяйата кеъмялидир. 
Хуан Сзун-Си мцтлягиййят монархийа гурулушуну кяскин тянгид едяряк гейд едирди ки, «монарх халгын дейил, йалныз 
мямурларын цзяриндя башъыдыр; дювлят халга мяхсусдур».  Дай Ъжен ися билдирирди ки, «халг феодализм чямиййятиндя  
сосиал бяладан гуртула биляр, яэяр юз савадлыьынын цзяриндя ъалышарса». 

Щиндистан. Феодализм дюврцндя Щиндистанда щаким идеолоэийа дин олмушдур. Демяк олар ки, ичтимаи  шцурун 
бцтцн формалары – щцгуг, яхлаг, инчясянят, елм, сийаси вя фялсяфи тялимляр – ясасян дини характер дашыйыр. Дини тялимляр  
алтында щям  дя антифеодал  сийаси щярякаты инкишаф едирди. 

Щиндистанда феодализмя гядяр олан дюврдя вя щятта феодализмин илкин ъаьларында сийаси фикир сащясиндя 
Упанишадларын, Ведлярин вя онларын ардычыллары олмуш Шанкаранын бахышлары цстцнлцк тяшкил етмишдир.  Шанкара да юз 
сяляфляри кими щюкмран синфин мянафейинин тямсилъиси олмуш, синфи зцлмя вя чямиййятин касталара айрылмасына щагг 
газандырмышдыр.  

Лакин, феодализмин орта дюврцндя Щиндистанда ящалинин синфи зцлмц вя касталара айрылмасы нятичя етибариля бир 
тяряфдян сийаси бахышлара гаршы йени синфи фикирлярин йаранмасына сябяб олурса, диэяр тяряфдян, бу ясасда антифеодал 
щярякатларын артмасына эятириб ъыхарыр. Бу щярякатлар дини секталар формасында тязащцр тапыр. Беля дини  тялимлярдян бири 
кими «бхакти щярякаты» ны эюстярмяк олар. Щямин сийаси тялимя эюря дцнйанын идаря олунмасында  щакимиййят брящмян-
пантеонъу Аллаща дейил, ващид али Аллаща мянсубдур. Буна эюря  дя, инсанларын чямиййятин касталара бюлцнмяси инкар 
олунур, онларын сосиал вязиййяти вя инанч мювгеляриндян асылы олмайараг щамынын Аллащ гаршысында бярабяр олмасы фикри 
иряли сцрцлцр, ейни заманда эюстярилир ки, бу чящят даща ядалятлидир, няинки дини. 

«Бхакти щярякаты» нын  эюркямли нцмайяндяляриндян бири Тулси Дас (1532-1624) иди. О, щямин щярякатын диэяр 
идеологларындан фяргли олараг Щиндистанда мювчуд олан каста зцлмцнц мцзакиря етмир, бирбаша онун аполоэетляриня 
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(мцдафияъиляриня) гаршы ъыхыш едирди. Онун «Рамайана» поемасы юзцнцн реалист мязмунуна эюря касталара гаршы 
ъыхмагла, щямъинин инсанларда щцманист, ядалятли щиссляр ойадыр. 

«Бхакти щярякаты»нын габагчыл нцмайяндяляри сяняткарларын, тачирлярин вя кяндли кцтляляринин эениш бир щиссясинин 
антифеодал ящвал-рущиййясинин ифадяъиси  иди. Амма феодал  вя патриархал-каста яняняси вя ортодоксал-дини тялимин 
щюкмранлыьы бу щярякатын  вя онун идеолоэийасынын гейри-йеткин олмасына юз тясирини эюстярир. Беля ки, Бхакти 
идеолоэийасы мювчуд гурулуша  гаршы кцтлялярин фяал мцбаризяси цъцн ъаьырыш дейил, анчаг кяндлилярин вя сяняткарларын 
чямиййятин сцлщ йолу ясасында йенидян гурулмасында яхлаги озцнц тякмилляшдирмяйин иллцзийалы цмидлярини тязащцр 
етдирир вя онларда  щаким феодал гайдаларына гаршы мцбаризядя  пассив форманы  тялгин едирди. 

Бу гябилдян Вали Уллах (ХВII ясрин орталары) «Худчатул Аллащ ал-Балиган» («Щамыдан йцксяк Аллащын 
мцдафияъиси») трактатында чямиййятин тяшкилинин идеал тясвирини йарадыр. О, юйрядирди ки, инсана чямиййятдян тячрид 
олунмуш кими бахмаг олмаз, инсан бир ъох теллярля чямиййятя баьлыдыр: о аилянин, ичманын, дювлятин вя бцтцн бяшярин 
цзвцдцр; Аьыллы дювлят башчысы ядалятли ганунлара вя хейря ясасланмалыдыр; онун рящбярляри юз тябяялийиндя онларын 
щцгугларыны алъалтмамалыдыр. 

Шяргдя сийаси вя щцгуги  фикрин  инкишафы ислам дини идеолоэийасынын йаранмасы иля даща мющтяшям форма алды. Бу, 
садячя  сонунчу дцнйави  динин йаранмасы дейил, ясл реаллигда яряб дцнйасында  гябиля  сийаси мцнасибятляринин  тайфа 
дювлят гурулушу иля  явяз олунмасы демяк иди. Онун бюйцк яразиляря  йайылмасы йени ичтимаи-сийаси мцнасибятлярин – 
феодализмин ясасыны гоймуш олду. 

Орта ясрлярдя Шярг сийаси идейаларын инкишафында Ял-Фярабинин, Ял-Бирунинин, Ибн-Синанын, Ибн-Рюшдцн, Ибн-
Халдунун вя б. мисилсиз ролу олмушду. Бунларын щамысы цъцн характерик  олан чящят онда иди ки, сийаси вя щцгуги  
бахышларын вя йени  дювлят гурулушунун ясасында  ислам дини идеолоэийасыны эютцрцрдцляр. Лакин, щямин  мцтяфяккирлярин 
щяр бири айрылыгда олдугча  дяйярли фикирляри иля дя юз заманларынын сийаси вя щцгуги мцнасибятляриня бюйцк  тющвя 
вермишдир. 

Ял-Фяраби (870-950) сийаси фикринин ясасыны дювлятин юз сакинлярини ядалятли вя сяхавятли идаряетмясинин тяшкили  вя 
онун мцщафизя  цсулларыны юйряниб, щяйата  кеъирмяк тяшкил едир. О, бу просесдя халгын  да юзцнцн фяал  иштиракыны 
нязярдя  тутур, вя щесаб едир ки, ящали чямиййятин сийаси щяйатына мцщцм тясир  эюстярян хейир вя рифащын щардан 
эялдийини нязярдян гаъырмамалы, онун  надан вя шяр гцввялярдян  мцщафизя  олунмасына даим сяй эюстярмялидир. Онун 
фикринчя, сийасятин  али мягсяди  ядалятля, щагга наил олмагдыр. 

Ибн-Сина (980-1037) сийаси  тялиминин  мащиййятини сийаси щакимиййяти, дювлят рящбярлийини  дцзэцн щяйата 
кеъирмяк тяшкил едирди. О да, бу  мясялядя  Ял-Фяраби кими,  идаряетмянин  «сяхавятли», йахуд «пис» тяшкилини доьуран 
сябябляри  ойрянмяйя цстцн йер верирди. 

Ибн-Рюшд (1126-1198) юзцнцн  сийаси бахышларында Аристотелин сийаси идейаларынын давамъысы  кими ъыхыш едирди. О, 
чямиййятин  синфи-ийерархик  тяшкилини зярури вя ганунауйьун  щал щесаб етмишдир. Она эюря, дювлят башъысы даща  
бачарыглы олмалы вя юз сийаси щакимиййятини ядалятли ганунлар ясасында гурмалыдыр. 

Ибн-Халдунун (1332-1406) сийаси фикри юз ифадясини «Мцгяддимя» вя «Нясищятляр китабы» ясярляриндя тапмышдыр. 
Мящз о, шярг сийаси фикир тарихиндя  илк олараг дювлят, щакимиййят мясяляляриня тарихи-сосиоложи аспектдян йанашмыш, ейни 
заманда дювлятин  йаранмасы, инкишафы вя сцгутунун  «тябии ганунлары»ны цзя ъыхармаг   вязифясини гаршыйа гоймушдур. 
Ибн-Халдун дювлятин «сивилизасийанын  бир сыра мцщцм яламятляри иля  баьлы олараг» йарандыьы  гянаятиня эялян илк 
мцтяфяккирдир. 

Ибн–Халдун дювлят щакимиййятинин идаря олунмасында щюкмдарла, онун тябяяляринин вящдяти мясялясиня эениш 
йер вермишдир. Ибн-Халдуна эюря, ичтимаи-сийаси вязиййятдяки мцщцм дяйишикликляр дювлят  башъысынын ролу иля 
мящдудлашмыр, даща ъох чямиййятин ичтимаи мцнасибятляринин дяйишилмяси иля баьлыдыр. 

О, дювлят идаря формаларынын тяснифатыны веряркян, она щакимиййятин функсионал чящятиндян йанашыр вя бурада щяр 
бир идаря формасынын юзцня хас щцгуги  типи олдуьуну билдирирди. Бу просесдя  башлыча мцяййянедичи тяряфин сийаси 
режимля ялагяли олмасына цстцнлцк вермишдир. Бу гябилдян, Ибн-Халдун щесаб едирди ки, монархийа, аристократийа, 
демократийа, авторитарлыг кими  сийаси режимляр щяр бири  мцвафиг идаря  формаларына маликдирляр вя фяргли щцгуги 
мцнасибятляри тязащцр етдирирляр. 

Ибн-Халдун сийаси тялиминдя идаряетмянин цъ формасы: «тябии монархийа», «сийаси  монархийа», вя «хилафят» 
фяргляндирилир вя цстцнлцк даща ъох ахырынчыйа верилирди. Бурада о, хилафятин  дини сярвятляря архаланмасына цстцнлцк 
верирди. 

Шяргдя олдуьу кими, Гярбдя дя феодализм дюврцндя яксяр сийаси тялимляр дини характер кясб едяряк, щаким 
идеологийанын марагларыны ифадя етмишдир. 

 
 
3. Интибащ дюврцнцн сийаси идейалары 
 
 XV-XVI ясрлярдян башлайараг Гярбдя  феодализм гайдаларынын даьылмасы вя капиталист  мцнасибятляринин 

йаранмасы  бир сыра сосиоложи  характер  дашыйан йени  ичтимаи-сийаси фикирлярин тяшяккцл тапмасына шяраит йарадыр. Бурада 
ян вачиб мясялялярдян бири дювлятя мцнасибят олмушдур. Йени йаранмагда олан буржуа идеологлары юзляринин сийаси 
фикирляри иля кеъмиш феодал-теократик бахышлара гаршы ъыхараг милли вя мяркязляшмиш дювлят идейаларыны мцдафия едирляр. 

Бу дюврдя инсанын «тябии щцгуглары» щаггында  вя «халгын суверенлийи»  адланан идейалар мейдана  эялди ки, 
бунлар да капиталист мцнасибятляринин инкишафы марагларына уйьун олараг йени сийаси гайдаларын бяргярар  олмасына тякан 
верир. Анчаг «тябии щцгуглар» вя «халгын суверенлийи» идейалары щяля о дювр цъцн щяйата  реал вясигя ала билмирди. Беля 
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ки, истисмар олунан кцтлялярин ингилаби ящвал-рущиййясинин тящлцкяси буржуа идеологларындан «эцчлц» дювлят щакимиййяти 
щаггында ясасланан тялимлярин йарадылмасыны тяляб едир ки, бу да йалныз феодалларын мцгавимятиня гаршы дейил, ейни 
заманда  ингилаби халг щярякатына чаваб верирди. 

Николо Макиавелли (1469-1527) юз сийаси эюрцшляриня эюря Италийа буржуазийасынын идеологу олмушдур. Онун 
«дямир ял» нязяриййяси тяряфдары олмасы вя бунун щяр ня васитя  иля олурса-олсун истисмар олунан халг кцтлялярининя 
гаршы йюнядилмяси фикри Италийада ващид дювлятин йарадылмасындан иряли эялмишдир. 

Макиавелли цъцн задяэанлар – бу «… щяр чцр вятяндашлыьын лянятлянмиш дцшмянидир». Ейни заманда, онун 
фикринчя, «гязяблянмиш кцтлялярдян горхулу щеъ бир шей йохдур … ». 

Макиавелли щесаб едир ки, тарихин щярякятверичи гцввясини «мадди мараг» тяшкил едир вя бурада ян мющтяшям олан 
хцсуси мцлкиййятдир. О дейирди ки, инсанлар  юз аталарынын юлцмцнц даща тез унудурлар, няинки мцлкиййятдян мящрум 
олмаларыны. Макиавелли йазырды ки, мащиййятчя чямиййятдя синифлярин мцбаризяси эедир, амма онун сябябляринин вя 
щягиги характеринин нядян ибарят олмасыны дярк етмяк щяля мцмкцн дейилдир. 

Макиавеллийя эюря, дювлятин ясасыны тамамиля щяр чцр яхлаги принсиплярдян азад олан эцч тяшкил едир. О, сийасятя 
емпирик фяалиййят сащяси кими йанашараг, онун йалныз эцчцн васитясиля щяйата кеъириля билмясини иряли сцрцрдц. 
Макиавеллинин фикринчя, «Кнйаз» йахуд «Щюкмдар» - бу эцчцн дяйишилмяз аполоэийасыдыр. 

Фактики олараг Макиавелли истисмаръы синифлярин гяддар диктатурасынын чаръысы иди. 
Жан Боден (1530-1596) Франса мцтлягиййят дювлятинин идеологларындан бири олмушдур. О, Франсанын дювлят 

суверенлийи идейасыны иряли сцрмцшдцр. Жан Боден католик килсясинин айдын космополитик характер ифадя едян вя Франсанын 
суверенлийиня вя милли дювлятъилийиня гаршы йюнялян «папанын цмумдцнйяви щакимиййяти» щаггында олан мцртяче 
нязяриййясиня гаршы ъыхырды. Дювлят суверенлийи щаггында Боденин идейасы йени йаранмагда  олан милли дювлятъилийин 
марагларына чаваб вермякля, олдугча мцтярягги ящямиййят дашыйырды. 

Капитализмин йени бяргярар олдуьу бу дювр цъцн Инэилтярядя даща  артыг Италийада вя Франсада юзцнцн сийаси 
фикирляри иля буржуазийанын марагларыны ифадя едян охшар идейалар дейил, халг кцтляляринин  зцлмц  вя истисмарыны цзя 
ъыхаран сийаси тялимляр йаранмагда иди. 

Томас Мор (1478-1535) эюркямли сийаси хадим вя мцтяфяккир олараг няинки бир сыра сийаси фикирляр иряли сцрмцш, 
щямъинин о Инэилтяря дювлятиндя мцщцм вязифялярдя ъалышмышдыр. Беля ки, 1504-чц  илдя парламент цзвц сеъилян Томас 
Мор, 1523-чу илдя парламентдя  ичмалар палатасынын сядри сеъилмиш, 1529-чу  илдя ися  лорд-канслер тяйин едилмишдир. 

Лакин, о мцщцм демократик принсипляря чаваб верян парламент системиндя ъалышмасына бахмайараг щеъ бир 
заман буржуазийанын идеологу дейил, йалныз язилмякдя олан халгын мянафеляринин тямсилъиси кими ъыхыш едирди. 

Томас Мор тарихя юзцнцн мящшур ясяри олан «Утопийа» иля дцшмцшдцр. Бу ясяриндя о, ян йахшы дювлят гурулушу 
щаггында фикирляри иля ъыхыш едирди ки, беля бир дювлятин вя чямиййятин истисмаръы чямиййятлярдя ола билмямяси гянаятиня 
эялир. Шярин кюкцнц Томас Мор хцсуси мцлкиййятин олмасында эюрцрдц. О, щямъинин дейирди ки, дювлят варлыларын садя 
халгы истисмар етмяк цъцн щюкм апараты васитясидир. 

«Утопийа» идеал ичтимаи гурулушун беля бир тясвирини йарадырды ки, орада хцсуси мцлкиййят йохдур, щамы ъалышыр вя 
щеъ бир варлы, щеъ бир йохсул йохдур. Характерикдир ки, Томас Мор юзцнцн ичтимаи щяйат идеалыны иряли сцряркян орада 
истещлака дейил, истещсала йер верирди. Бурада истещсал орта яср ял ямяйиния ясасланырды. 

Бунунла йанашы Морун «Утопийа»сы эялячяк йениликлярля баьлы бир сыра елементляря дя маликдир: истещсалын вя 
бюлэцнцн мяркязляшдирилмиш тяшкилинин цстцнлцкляри щаггында, бцтцн вязифяли шяхслярин сеъкили олмасы идейасы  вя с. 

Чямиййятдя мющтякирлийи, йарарсызлыьы арадан галдырмаг цъцн Томас Мор бцтцн вятяндашлардан физики ямякля 
ъалышмасы фикрини иряли сцрцрдц. Онун фикринчя, физики ишдян йалныз ики вятяндаш категорийасы – мцвяггяти ичтимаи 
функсийаны  йериня йетирянляр вя бир дя елми фяалиййятля мяшьул оланлар азад ола биляр. 

Френсис Бекон (1561-1626) юзцнцн сийаси бахышларына эюря  эцчлц мяркязляшмиш дювлятин тяряфдары  олмушдур ки, 
бу чцр дювлят капиталист мцнасибятляринин инкишаф марагларына уйьун эялирди.  Бекон чямиййят щяйатында биринчи дярячяли 
ящямиййяти тичарят вя сянайенин инкишафына верирди. О йазырды ки, тичарят «сийаси бядянин» башлыча артерийасыны мцяййян 
едир. 

Френсис Беконун «Йени Атлантида» ясяриндя онун утопик эюрцшляриня раст эялинир. О, «гызыл яср»и арзулайырды вя 
онун фикринчя, буна маарифлянмянин вя мцхтялиф техники ихтираларын йолу иля ъатмаг мцмкцндцр. Беконун бу бахышлары 
онун Бюйцк Британийанын дцнйа щюкмранлыьы идейасы иля йоьрулан мцртяче сийаси эюрцшляри иля бирляширди. Бекона эюря, 
щеъ бир дювлят, йахуд халг тякчя юз  имканларына ясасян йашайа билмяз. Бунунла о Инэилтяря буржуазийасынын 
мцстямлякяъилик сийасятиня щагг газандырыр вя йазырды ки, «… халг юз варыны, сярвятини диэяр халгын щесабына олмадан 
инкишаф етдиря билмяз». Бекон мцщарибяни «сийаси бядянин» зярури ъалышмасы щесаб едирди; сцлщ дюврц ися, она эюря, 
чясурлуэун ашаьы дцшмясиня апарыб ъыхарыр. 

 
 
Буржуа ингилаблары дюврцнцн сийаси идейалары  
 
Капитализм ичтимаи гурулушунун йаранмасы тякчя елм, мядяниййят, инчясянят сащясиндя наилиййятляр газанмасы 

иля мящдудлашмыр, бцтювлцкдя бир ичтимаи-сийаси дюврцн диэяри иля явязолунмасы просеси ясасында  баш верир. Бу просесдя  
буржуа ингилабларынын вя онунла баьлы сийаси идейаларын юзцнямяхсус ролу вардыр. 

Томас Щоббс (1588-1679) юзцнцн дювлят вя чямиййят гурулушу проблемляриня щяср олунмуш фикирляриня ясасян 
«Вятяндаш щаггында» вя «Левиафан» ясярляриндя йер вермишдир. 
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Дювлятин илащи мяншяйи вя илащи  мащиййяти щаггында феодал идейаларына гаршы ъыхараг Щоббс щесаб едирди ки, 
дювлят тамамиля тябии мяншяйя малик олуб, инсанларын юзляри тяряфиндян йарадылмышдыр. 

Чямиййятя даир Щоббсун тялими инсан щаггында, даща доьрусу онун анаданэялмя фярдиййятъи вя егоист тябиятя, 
характеря малик олмасы щаггында буржуа тясяввцрляри йарадыр. Онун фикринчя, инсанлар тябии вязиййятдя олдуьу вахтларда 
щядсиз егоизм вя шярлик ъарлыг едирди. Онун фикринчя, илк яввялляр бцтцн инсанлар физики вя ягли габилиййятляр бахымындан 
бярабяр йаранмышлар вя буна эюря дя «щяр шейя малик олмаг щцгугуна сащиб олмушлар. Лакин инсан егоист, хясис, 
горхаг вя юзцнцсевяндир. Ону пахыллар, рягибляр вя дцшмянляр ящатя  едир. Бурадан да онун мяшщур ифадяси 
йаранмышдыр: «Инсан инсана чанавардыр»». Буну ясас тутараг,  о беля щесаб едирди ки, чямиййятдя «щамынын щамыйа гаршы 
мцщарибяси лабцддцр». 

Щоббс щямъинин щесаб едирди ки, инсанлар юз тябиятиня эюря бярабярдирляр, амма бундан о юзц антидемократик 
ъыхыш едир: бярабяръилик юзлцйцндя инсанлар арасында фасилясиз мцнагишяляр вя тоггушмалар доьурур. Буну  беля бир 
формада дярк етмяк олар ки, Томас Щоббс чямиййятдя бярабярсизлийин мящз бярабяръиликдян иряли эялдийини аъмаг 
истямишдир. 

Щоббсун фикринчя, инсанларын тябии вязиййятдян чямиййятя, йахуд дювлятя кечди гаршылыглы разылыьа, «ичтимаи 
мцгавиляйя» эюря баш верир. 

Бунунла йанашы о, халгын суверенлийи идейасына гаршы чыхырды. Щоббс монархийаны ян йахшы идаря формасы щесаб 
едирди. 

Яэяр Щоббсун фялсяфи тялиминдя елми, мцтярягги принсипляр юзцнц эюстярирдися, онун сосиал – сийаси тялиминдя ися 
антидемократик мейлляр даща эцчлц иди. 

Щоббс «Левиафан»да халгын ингилаби дальасына гаршы деспотик тязйигин эюстярилмясини тяблиь едирди. Лакин, бунунла 
о, феодал кечмишиня гайытмаг дейил, буржуазийанын йухары даиряляринин марагларына уйьун олан капитализмин вя онун 
сянайесинин, тичарятинин вя с. инкишафына ясасланан бир чямиййятя доьру аддым атырды. 

Пйер Гассенди (1592 - 1655) сосиал – сийаси бахышларына чямиййятин, дювлятин, щцгугун, ганунларын ясасы олараг 
ичтимаи мцгавиля идейасы характерикдир. Она эюря, илкин башланьычда чямиййятягядярки вязиййят мювчуд олмушдур. О 
йазырды: инсанлар щейван кими йашадыглары заманларда онларын арасында паръаланма вя зоракылыг олмушдур ки, бу да 
идарясизлийин олмасындан иряли эялмишдир. Сонрадан юзляринин хцсуси аьыллары иля фярглянян инсанлар мейдана эялир; бунлар 
йердя галан диэяр инсанлары низам – интизам гайдалары йаратмаг щаггында мцгавиля баьламаьа инандырырлар. Илк 
башланьычда хцсуси мцлкиййятин тохунулмазлыьы щаггында мцгавиля баьланмышдыр. Лакин хцсуси мцлкиййятин вя 
чямиййят цзвляринин диэяр щцгугларынын мцщафизяси цъцн юнчя дювлятин йаранмасы щаггында мцгавиля баьланылыр. 
Беляликля, дювлят, - Гассендинин фикринчя,- онун хейриня, чямиййятин бцтцн цзвляриндян юз щцгуглары иля фярглянян 
дювлятин щюкмдарынын хейриня олан юзэяляшмя йолу иля йаранды. Бунунла ейни заманда, щюкмдарын щцгугуну вя 
чямиййят цзвляринин щцгуг вя вязифялярини тянзим едян ганунлар да йаранмышды. 

Гассендийя эюря, ичтимаи мцгавиляйя ясасланан вя инсанларын хейриня олан бу щцгуг – тябии щцгугдан ибарятдир. 
Ичтимаи мцгавиля нязяриййяси вя йахуд тябии щцгуг нязяриййяси дювлятин варлыьыны иряи сцрцр ки, бу да чямиййятин – 
халгын ирадясини ифадя едян ганунлар формасыдыр. Гассенди дейирди ки, бунунла ялагядар олараг, яэяр дювлятин щюкмдары 
ганунлардан суи-истифадя едяряк юзцнц тирана дюндярярся, онда халг ону кянарлашдырыб башгасы иля явяз едя биляр. 

Гассенди мцтляг монархийанын тяряфдары вя «чямиййятдя ящлиляшмиш дяйишиклийин» ялейщдары олмушду. 
Бенедикт Спиноза (1632-1677) дювлят вя чямиййятля ялагядар олан сийаси фикирлярини юзцнцн «инсанын тябияти» 

щаггында метафизик анлайышы ясасында иряли сцрцр. Щямин фикирляр юз ифадясини Спинозанын «Илащиййатъы-сийаси трактат» вя 
«Сийаси трактат» ясярляриндя тапмышдыр. Спиноза чямиййят вя дювляти ейниляшдирирди. Онун фикринчя, дювлят щеъ дя сосиал-
игтисади просеслярин сайясиндя дейил, щакимиййятин вя ганунларын мювчудлуьунун зярурилийи нятичясиндя баш верян 
ичтимаи мцгавиля ясасында йараныр. Бу нюгтейи-нязярчя, дювлятин йаранмасына олан  ещтийач щяр бир инсанын чямиййят 
дахилиндя юз щцгугларыны  вя азадлыьыны щяйата кечирмякдя гаршыйа ъыхан манеяляри арадан галдырмагдан иряли эялир. 

Мящз бу мянада, Спинозанын сийаси эюрцшляриндя феодал ичтимаи гайдаларынын чидди инкар олунмасы вя онларын 
«инсанын тябияти» принсипляриня уйьун бир ясасда дяйишдирилмяси идейасы ортайа ъыхыр. 

Чямиййятин мцтярягги капиталист инкишафы марагларыны ифадя едяряк, Спиноза эцчлц дювлят щакимиййяти тяряфдары 
иди. О юйрядир ки, дювлят щакимиййятинин щцгугу юз табеъилийиндя оланлара мцнасибятдя мцстясна дярячядя бюйцк 
олмалыдыр. Амма мцтляг монархийа тяряфдары олан Щоббсдан фяргли олараг Спиноза беля щесаб едирди ки, али щакимиййят 
инсанларын дахили щяйатына гарыша билмяз вя онлара вичдан ганунларыны диктя етмямялидир. 

Чон Локк (1632-1704) юзцнцн фялсяфи-етик тялимляриндя олдуьу кими, сийаси вя сосиоложи бахышларында да бирбаша 
синфи мцнасибят бахымындан ъыхыш едирди. Буржуазийа конститусийалы дювлят нязяриййяси юз башланьычыны Локкин 
«Щакимиййят щаггында ики  трактат» ясяриндян алмышдыр. Бурада о, Инэилтяря конститусийасыны ясасландырараг, бир тяряфдян, 
ону мцтлягиййятъилярдян вя стцартлар тяряфдарларындан, диэяр тяряфдян ися республикаъы демократлардан мцдафия едирди. 

Локк да Щоббс кими, юзцнцн сийаси бахышларында инсанларын тябии вязиййяти щаггында вя дювлятин мцгавиляли 
мяншяйи щаггында олан нязяриййясиндян ъыхыш етмишдир. 

Локк билдирирди ки, тябии вязиййятиндя, - бцтцн инсанлар бярабяр вя азад олмушлар. Инсанларын гаршылыглы разылашмасы 
ясасында  бяргарар олан дювлятин йаранмасы зяруряти ися, онларын щямин тябии вязиййят рифащынын вя щяр бир кясин айрылыгда 
юзцня хас щцгугларынын мцщафизясиндян иряли эялирди: бунлар щяйат, фярди азадлыг вя хцсуси мцлкиййят щцгуглары иди. 
Бцтцн инсанларын ейни тябии вязиййятдя олмасына бахмайараг, Чон Локкун фикиринъя, дювлятин йаранмасында ян башлыча 
мягсяд юнчя хцсуси мцлкиййятин мцщафизяси зярурятиндян доьурду. 

Парламент гурулушу, Локка ьюря,  дювлятин ян йахшы системи демякдир, беля ки, бурада ъохлуьун ирадяси цзря 
щярякят едилмялидир. О буну механика сащясиндян олан аналоэийа иля ейниляшдирир: чисим даим она гаршы дуран ян бюйцк 
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гцввяйя тяряф истигамяти цзря щярякят едир. Анчаг «ъохлуг» алтында сеъилян буржуа вя задяэанлар мащиййят етибариля 
халг кцтляляриндян аралы дцшцрляр. 

 
 
ХVЫЫЫ яср франсыз маарифчиляринин сийаси бахышлары 
 
Бу дюврцн ичтимаи-сийаси просесляринин, хцсусиля ингилаби идейаларынын йайылмасында вя формалашмасында франсыз 

маарифчиляринин бахышлары бюйук рол ойнамышды. 
Шарл Луи Монтескйе (1698-1755) юзцнцн сийаси бахышларына эюря ислащатъы бир мцтяфяккир олмушдур. Монтескйенин 

башлыча ясяри олан «Ганунларын рущу щаггында» (1748) йени дюврдя чямиййятдя сосиал-сийаси просесляри, хцсусиля, онларын 
демократик чямиййятин принсипляриня уйэун ясасында ишлянилмясини реал бир формада  тязащцр етдирир. 

Бурада   Монтескйе идейасынын ясас мцтярягги  чящяти ондан ибарят олмушдур ки, она эюря, ичтимаи щяйат юз 
тябияти етибариля ганунауйьунлуглара табедир. О, гяти шякилдя  Т. Щоббсун инсанларын тябии вязиййяти щаггында олан 
идейасындан иряли эялян «щамынын щамыйа гаршы мцщарибя вязиййятиндя» олмасы фикриня гаршы чыхырды. Онун фикринчя, 
инсанларын тябии вязиййяти онларын арсында сцлщ вя бярабярлик демякдир. 

Монтескйе буржуа щцгуг нязяриййясинин йарадычыларындан бири олараг, беля щесаб едирди ки, щцгуг инсанларын аьылы 
ясасында шяртлянир. 

Франсыз мцтляг монархийасына гаршы ъыхараг, о тясдиг едирди ки, Франса цъцн ингилаби дяйишикликляр дейил, инэилис 
нцмунясиндя олан ислащатларын щяйата кеъирилмяси зяруридир. 

Монтескйенин сийаси идеалы – конститусийалы «маарифъи» моанархийадан ибарятдир ки, бу да вятяндашын азадлыьы вя 
щакимиййятин ганунверичи, ичраедичи вя мящкямя бюлэцсцнцн тяминатъысыдыр. Щакимиййятин бюлэцсц щаггында 
Монтескйе тялими Франса ингилаби заманында бир ъох буржуа идеологларынын сийаси нязяриййяляринин ясасыны тяшкил 
етмишдир. 

Монтескйенин иряли сцрдцйц щакимиййятин бюлэцсц, принсипи, щяр шейдян яввял щакимиййятин бир шяхсин ялиндя 
чямлянмясини арадан галдырыр. Икинчиси, бу принсип халг кцтляляринин сийаси азадлыг вя щцгуларынын щяйата кеъирилмясини 
шяртляндирир, цъцнчцсц, бу принсип щакимиййят органларынын – ганунверичи, ичраедичи, мящкямянин – мцстягил формада юз 
сялащиййятлярини бир – бириндян асылы олмадан щяйата кеъирилмясини тямин едир. 

Жан Жак Руссо (1712-1778) дювлят вя чямиййятля баьлы сийаси фикирлярини «инсанлар арасында бярабярсизлийин ясаслары 
вя мяншяйи щаггында» (1755) вя «Ичтимаи мцгавиля, йахуд сийаси щцгугун принсипляриня даир» (1762) ясярляриндя иряли 
сцрмцшдцр. 

Биринчи ясярдя Руссо чидди бир шякилдя чямиййятин бярабярсизлийиня даир мясяляни гаршыйа гойур. Бурада о ичтимаи 
щяйатын бир сыра сащяляриндя халгын ялейщиня олан бярабярсизликдян бящс едир. Сийаси бярабярсизлик, онун фикринчя, 
чямиййят щяйатынын башланьыч мярщялясиндя мювчуд олмамышды. Руссойа эюря, «тябии вязиййят» дюврцндя, инсанларын 
бярабяр олдуьу бир заманда хцсуси мцлкиййят вя сосиал табечилик мцмкцнсцздцр. Халг кцтляляринин сосиал истисмарынын 
мянбяйини Руссо мящз хцсуси мцлкиййятин йаранмасында эюрцрдц. 

Хцсуси мцлкиййятя ясасланан вятяндаш чямиййятинин йаранмасыны, Руссо бир тяряфдян, илкин «тябии вязиййят»ля 
мцгайисядя бир аддым иряли щесаб едирдися, диэяр тяряфдян, ону ейни заманда бярабярсизлийин, йохсуллуьун, щяр чцр 
бялаларын тязащцр етмяси кими сячиййяляндирирди. 

Руссо щямин тялиминдя инсанларын тябии бярабярсизлийиня сябяб олан хцсуси мцлкиййятин тамамиля мящв 
олунмасындан бящс етмясиня бахмайараг, бунун ардынча о чямиййятин ясасыны анчаг хцсуси мцлкиййятин сахланмасында 
эюрцрдц. Бунунла йанашы чямиййятин варлылара вя йохсуллара бюлцнмясини мящв етмяйи тяляб етмякля, о хцсуси 
мцлкиййятин бюлцнмясинин бярабярляшдиричи утопик нязяриййясини иряли сцрцрдц. Бурада о «тябии» тялябат присипини, йяни 
щяр бир кясин юзцнцн ещтийачы мцгабилиндя мцлкиййятя сащиб олмасы идейасыны ясас тутурду. 

Руссонун феодал – теократик дювлят нязяриййясиня гаршы гойдуьу буржуа – демократик нязяриййяси, онун хцсуси 
мцлкиййят щаггында тялиминин мянтиги давамы олмушдур. Дювлятин йаранмасынын тарихи шяраити, онун фикринчя, тябии 
щцгугун зорлашдырылмасы нятичясиндя йаранан хцсуси мцлкиййятдян иряли эялмишдир. Бунун ясасында о эюстярирди ки, 
чямиййятин мцлкиййятъиляря вя мцлкиййяти олмайанлара бюлцнмясинин «гейри-тябии» нормалары йаранмышды. Сонрадан 
варлылар юз щакимиййятини йохсулларын цзяриндя мющкямляндирмяк арзусу иля онларда алдадычы инамлар йаратмагла, эуйа 
дювлятин йалныз ичтимаи гайдаларын, сцлщцн вя тящлцкясизлийин рящниндян ибарят олдуьуну билдирмякля, онларла дювлят 
щакимиййятинин тяшкили барядя тяклифлярля разылыьа эялмишляр. Беляликля, хцсуси мцлкиййяти ганунларын кюмяйи иля 
мцщафизя едян дювлят щакимиййяти, Руссонун фикринчя, халгын тябии щцгугларынын вя инсанларын бярабярсизлийинин варлылар 
тяряфиндян зоракылыгла щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. 

Руссонун тялими Щоббсун «ичтимаи мцгавиля» нязяриййясиндян юзцнцн ингилаби ящвал-рущиййяси иля фярглянир. 
Руссо билдирирди ки, яэяр дювлят мцгавилянин нятичясиндя йаранмышса,  онда халгын юзцнцн тялябляриня чаваб вермяйян 
файдасыз мцгавиляни даьытмаьа вя юз марагларына уйьун йени бир ассосиасийа (иттифаг) йаратмаьа шяраит йарадачаг 
щцгуглары галмагдадыр. 

Мящз буна эюря дя, Руссо ичтимаи мцгавиля нятичясиндя йаранан щяр бир дювлят щакимиййятини халг щакимиййяти 
щесаб едирди. 

Дени Дидро (1713-1784) юз сийаси фикирляриндя дювлятля чямиййят, щюкмдарла халг арасында компромисся 
ясасланан щакимиййятя цстцнлцк верир. Она эюря, халгла щюкмдар арасында разылыг ясасында олан щакимиййят леэитимдир. 
О, халгын суверенлийини мцдафия едир вя щакимиййятдян халга гаршы зоракылыг мягсядляриня истифадя едян дювлятин, о 
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чцмлядян «гануни щюкмдарын» вятяндашларын «тябии» щцгугларыны тящгир етмясини дювлятля халг арасында гябул олунмуш 
разылыьын позулмасы кими щесаб едирди. 

Дидро ХВЫЫЫ яср Франса буржуазийасынын марагларыны ифадя едяряк мцтляг монархийанын нцмайяндяли идаря 
формасы иля явяз олунмасыны тяляб едирди. 

Дидройа эюря, чямиййятин мянявиййаты ганунверчиликдян вя идаря формасындан асылыдр. Аьылын тялябляри иля цст – 
цстя дцшян дювлят ганунлары, онун фикринчя, мяняви щяйат цъцн шяраит йарадыр, инсаны азад, хейирхащ вя савадлы едя биляр. 

Клод Адриан Щелветсинин (1715-1771) сийаси фикирляринин ясасында дювлятля чямиййятин мянявиййаты арасындакы 
мцнасибятляр мцщцм йер тутурду. О йазырды; «… Тячрцбя сцбут едир ки, халгларын характери вя аьлы онларын щакимиййят 
формалары иля бирликдя дяйишилирляр; беля ки, щакимиййятин мцхтялиф формалары ейни бир миллятя нювбячя эащ йцксяк, эащ 
ашаьы, эащ даими, эащ дяйишкян, эащ чясур, эащ да кюля характери вермиш олур». 

Щелветсинин фикринчя, чямиййятин щяйаты бцтювлцкдя ганунверичиликдян асылыдыр, бу ахырынчы ися, юз нювбясиндя 
инсанларын фикриня табедир. Бунунла ялагядар олараг о йазырды ки, «вя мян беля бир гянаятя эялирям ки, халгларын 
бядбяхтъилийини щямишя онларын ганунларынын тякмилляшмямиш олмасы иля щямъинин дя онлар тяряфиндян бир сыра яхлаги 
щягигятлярин билмямязлийи иля изащ етмяк олар». 

Щелветси мцтляг монархийанын ялейщдары олмушдур. Онун инсанларын фикир, мянявиййат азадлыьындан, ейни 
заманда бцтцн бунларын щягиги ганунверичилийя ясасланмасындан бящс етмяси сюзсцз ки, демократийанын тяряфдары 
олдуьуну сцбут едир. 

 
Классик алман фялсяфяси нцмайяндяляринин сийаси идейалары.  
 
Алман классик фялсяфясинин баниси И.Кантын (1724-1804) сийаси  эюрцшляри онун фялсяфи-идеалист дцнйаэюрцшцнцн 

давамы кими тязащцр тапыб. Бцтцн фяалиййят просеси, онун фикринчя, априор олдуьу кими, бу ейни дярячядя сийаси 
фяалиййятя хасдыр. Щеч бир кянар, харичи тясир бу фяалиййят просесиня гарышмыр. Яксиня, о «гяти императив» характер дашыйыр 
вя юзлцйцндя кянар, харичи щадися вя просеслярин баш вермясини шяртляндирир. Кантын фикринчя, айрылыгда щяр бир кясин 
дахилиндя олан «практик зяка» бцтцн зиддиййятлярин симптомудур. 

Кант чямиййятин сийаси щяйатында зиддиййятлярин, антагонизмлярин тарихи просесин эедишиндя мцщцм рол ойнадыьыны 
эюстярир. Бурада мясяля щансы тяряфин ядалятли, йахуд ядалятсиз мювге тутмасындан эетмир. Ясас ондадыр ки, тяк бир 
тяряфин олмасы, йяни бири диэярини инкар етмяйян тяряфин олмасы щеъ бир вячщля тарихи просесин йаранмасына вя онун сийаси 
характер дашымасына ясас веря билмяз. Канта эюря бири диэяриня антагонист мювгедя дуран тяряфляр бяшяр няслинин – ян 
цмуми щцгуги вятяндаш вязиййятинин мцщцм наилиййятляринин тяряннцмъцсцдцр. 

Кантын сийаси идейаларында паралел олараг бцтцн дювлятляр арасында ябяди дцнйанын эялячякдя гурулмасы 
мцмкцнлцйцня тохунулур. Дцнйанын бу ясасда гурулмасы вя сахланмасы васитясини Кант бейнялхалг тичарятин инкишафы 
вя мцхтялиф дювлятлярин бурада гаршылыглы марагларынын вя файдаларынын олмасында эюрцрдц. 

Щеэелдя (1770-1831) сийаси идейалар, фялсяфи бахышларында олдуьу кими, бцтюв бир систем щалында юз ифадясини тапыр. 
Онун фикринчя, обйектив «рущ» инсанда яввялян нитг, сюз, дил формасында юзцнц тязащцр етдирир. Ямяк аляти, мадди 
мядяниййят, сивилизасийа ейни иля рущун бу гайдада инсанда йарадычы эцчцнцн тянтянясиндян ибарят олур. Инкишафын 
башланьыч нюгтяси, бунунла, Щеэеля эюря, инсанын юзцндя дейил, «рущ»ун юз «зянэинлик нцмунялярини» инсанын васитясиля 
щяйата кеъирмясиндян иряли эялир. 

Беля бир ясасда, «обйектив рущ», онун фикринчя, щяр шейдян яввял, сосиал щяйат сферасыны ящатя едир вя онун 
цзяриндя фювгял индивид бцтювлцйцня малик олур ки, бу чящятдян о щяр бир ан цъцн айры-айры инсанларда тязащцр 
олунмагла, цмумян онларын васитясиля мцхтялиф ялагялярдя вя мцнасибятлярдя билаваситя иштирак едир. Йалныз бу ялагя 
вя мцнасибятляр нятичясиндя инсанлар арасында сонрадан щцгугун, яхлагын вя мянявиййатын диэяр сащяляринин 
йаранмасына сябяб олур. Бурада, мянявиййат ады алтында Щеэел бяшярин инсан азадлыглары инкишафы мярщялясинин аиля, 
вятяндаш вя дювлят пилляляринин йарандыьыны баша дцшцр. 

Щеэел сийаси тарихя бцтювлцкдя «рущун юз азадлыьыны дярк етмяси тяряггиси» кими бахыр ки, буну о мцтляг рцщцн 
мцхтялиф халгларын инкишаф мярщялясиндя мцхтялиф формаларда юз миссийасыны йериня йетирмяси кими гябул едирди. Бу 
мярщялядя, Щеэел, «асийа», «антик», «алман» инкишаф йолларыны эюстярир вя бяшярин бунлардан йалныз ахырынчысында юз 
азадлыьына ъатачаьыны тякидля билдирир. Бу мярщялядя хцсуси олараг «вятяндаш чямиййяти», «мцлки чямиййят» 
идейаларынын бюйцк тянтянясиндян бящс олунур. 

Сийаси фикрин инкишафында К.Марксин (1818-1883) вя Ф.Енэелсин (1820-1895) бахышлары бцтцн диэяр идейалардан 
кюклц шякилдя фярглянир. Цмумян марксист тялиминдя дювлят вя сийасят синифлярин тарихи просесин инкишафы эедишиндя 
йаранмасы иля ялагядар олуб, бцтювлцкдя ичтимаи мцнасибятлярин фундаментини тяшкил едир. Бу ашаьыдакы формула кими 
характеризя олунур:  

Синиф - дювлят – сийасят. 
Щямин формулайа эюря, дювлят эениш инсан групларынын глобал тяшкили формасы олмагла, ейни заманда щаким 

синифлярин игтисади, сийаси вя идеоложи марагларыны реаллашдыран мячбуретмя механизми кими тягдим олунур. 
 
Америкада сийаси фикрин инкишафы. ХХ ясрин ясас сийаси идейалары 
 
Гярби Авропа юлкяляриндя олдуьу кими, Америкада да ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя мцхтялиф идейа – сийаси чяряйанлар 

арасында дювлят, щакмиййят мясяляляриндя кяскин мцбаризя эетмиш вя бу ясасда дярин сийаси фикирляр иряли сцрцлмцшдцр. 
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Лакин, Америкада бу мцбаризянин вя онун ятрафындакы идеологларын сийаси фикирлярин мцяййян дярячядя юзцня хас тарихи 
хцсусиййятляри олмушдур. 

Чон Елиот (1604 - 1690) юзцнцн сийаси бахышларында инсанларын бярабяръилийи идейасындан ъыхыш ется дя, амма, о, 
бу бярабярлийин щамылыгла эерчяк олан бу дцнйада дейил, «ахирят дцнйасында» олачаьыны иддиа едирди. Буна эюря дя, Чон 
Елиотун сийаси эюрцшляринин дини характер дашымасы мащиййятчя даща реалдыр вя бу юзцнц онун диэяр пуританлар вя 
католикляр иля бирликдя фактики олараг гулдарлыьы мцдафия етмясиндян иряли эялир. Улийам Фостер юзцнцн «Американын 
сийаси тарихи оъеркиндя» йазыр: «Мящшур пуритант тяблиьъиси Чон Елиот щеъ дя гулдарлыьа гаршы етираз етмирди. Щятта 
Бирляшмиш Штатларын мцстягиллийи елан олундугдан сонра  да юлкядя зянчирлярин азадлыьы уьрунда щярякатын эениш вцсят 
алмасына бахмайараг, чянуб штатларда кился Библийа мятинляриня истинад едяряк, демяк олар ки, христианлыг наминя 
йекдилликля гулдарлыг системини мцдафия едирди». 

Елиот теократик дювлят нязяриййясини иряли сцрцр вя беля щесаб едирди ки, щакимиййят няинки рущани щакимиййятя табе 
олмалы, щятта юз функсийасыны она вермялидир. 

Вениамин Франклин (1706-1790) юзцнцн сосиал-сийаси бахышларында  буржуа гайдаларынын идеологу кими ъыхыш едирди. 
Чямиййят щяйаты сон нятичядя нядян асылыдыр суалына, Франклин беля чаваб вермишдир: «Билийин инкишафындан». 

Франклин цъцн бяшяр чямиййятинин тарихи – зяканын тарихидир. Бу мягсядля дя, о аьыла ясасланан буржуа демократийасынын 
тимсалында чямиййятин мцтярягги инкишафынын сон мягсядини эюрцрдц. 

Франклинин сийаси бахышларында яхлаг мясяляляри, хцсусиля, фярди яхлаг мцщцм йер тутурду. Онун фярди яхлаг 
идейасы сийаси бахышлары иля айрылмаз шякилдя ялагядар олмушдур. Франклин Америкада инэилис идаряъилийинин «шяхсиййятин 
мцгяддяс щцгугларына» гаршы истигамятлянян гейри-мящдуд щакимиййятини тянгид едирди. 

Франклин дювлятин инкишафында хцсуси мцлкиййятин ролуна бюйцк гиймят вермясиня бахмайараг, ейни заманда 
щятта капиталын даща ъох эениш магнатларынын «фювгяладя мцлкиййят» адланан буржуа-демократик мювгейиня юз мянфи 
мцнасибятини билдирирди. 

Томас Чефферсонун (1743-1826) сийаси бахышлары онун «Вирчийнийа щаггында гейдляр» (1787) вя «АБШ-ын 
Истиглалиййят Бяйаннамяси» (1776) ясярляриндя юз ифадясини тапмышдыр. 

Биринчи ясяриндя о, Америкада кюлялийя гаршы ъыхараг бир сыра демократик фикирляр иряли сцрмцшдцр. Чефферсон 
инсанларын ганун гаршысында бярабяр олмасынын тяряфдары олмагла, щямъинин онларын силки мящдудлашдырылмасы ялейщдары 
олмушдур. О, силки мцнасибяти гейри-гануни щесаб едир вя ону мцртяче ганунчулуьун якс тябии мящсулу кими 
гиймятляндирирди. Тябии щцгуг, онун фикринчя, инсанлары азад едир. 

Чефферсон «ичтимаи мцгавиля» нязяриййясиня мцнасибятиндя билдирирди ки, тябиятдя еля бир гейри-юзэя тябии щцгуг 
мювчуддур ки, онун гаршысында инсанлар щеъ бир вязиййятдян имтина едя билмязляр. 

Вахтиля Инэилис философу Жереми Бентам (1748-1831) тяряфиндян иряли сцрцлян вя Чон Стцарт Миллин (1806-1873) 
инкишаф етдирдийи утилитаризм (инэилисчя – «сярфяли», «хейирли», «файдалы» демякдир) идейасы инсан щцгугларынын 
лабцдлцйцнцн фундаментал ясасларына ъеврилир. Бу идейанын мащиййятиня эюря, сярфялик субйектив анлайыш олдуьундан 
щяр кяс ону  юз билдийи кими дярк едир; няйин щягигятян сярфяли олдуьунун анчаг базар мцяййян едя биляр; инсана 
йашамаг, ишлямяк вя базарда сярбяст шякилдя щярякят етмяк  имканы вермялидир вя бу, сон нятичядя чямиййят лидер, 
игтисадиййатын ися дювлят тяряфиндян идаря олунмасы цсцлундан даща йцксяк фауда верячяк. 

Шяхси мараг вя сярфялилик консепсийасы Гярбдя, о чцмлядян, АБШ-да мядяниййят, тящсил, идаряъилик, чинайят 
щцгугу вя игтисади ислащатлара ъох бюйцк тясир эюстярди. Ичтимаи щяйатын мцвяффягиййятлилик мейары кими, сярфялилик 
идейасы «Аллащ тяряфиндян верилян щагглар идейасыны» явяз етди. Чямиййятин цмумян азадлыглары вя щцгуглары шяхсин 
сярфялилик, файдалылыг азадлыьы вя щцгугу ясасында юз ничатыны тапды. Шяхсин азадлыьы олмадан чямиййятин азад олмасынын 
мцмкцнсцзлцйц иряли сцрцлдц. 

ХХ ясрдян башлайараг капитализм чямиййятинин техники вя игтисади чящятдян сцрятля инкишафы онда мцсбят 
ирялиляйишляря наил олмагла йанашы щямъинин бир сыра мянфи, негатив сосиал щалларын йаранмасына сябяб олур. Бу чящят 
капитализмин эялячякдя тящлцкя гаршысында гала  билячяк фикрини иряли сцрян бир ъох нязяриййялярин мейдана эялмясиня 
ясас верир. 

Америка публисисти Олвин Тоффлер «Эялячякдя тоггушма» адлы китабында йазыр ки, чямиййятин капиталист тяшкили 
галдыгча, сцрятли техники тяряггинин нятичяляри инсанлар цъцн мящведичи  бир гцввя олмаг тящлцкясини доьурур. Онун 
фикринчя, беля бир вязиййятдя капитализми щюкмян башга бир сосиал тяшкил системи явяз едячякдир. Е.Калер «Тарихин 
мянасы» адлы китабында капитализм чямиййятиня гаршы дурараг фювгялрасионал сивилизасийанын чылызлашараг 
механикляшдирилмиш барбарлаьа ъеврилдийини гейд едир. Калер эюстярир ки, капитализмдя инсан тябият цзяриндя юз нязарятини 
ъох бюйцк юлъцдя эенишляндиряряк юз цзяриндя, юз тябияти цзяриндя нязаряти итирмишдир. Мяшщур Америка дювлят хадими 
Ч.Фулбрайт «Шикяст нящянэ» адлы китабында йазыр ки, АБШ-ын демяк олар ки, щяр бир ири шящяриндя «хошаэялмяз бир шей аз 
гала чисмян щисс олунур, кцтля  иъярисиндя тячрид олунма щисси, ейни заманда тяк галмаьын мцмкцн  олмамасы иля 
бирликдя тянщалыг щисси йашайыр. Айрыча бир адам ян ъох дярячядя шейляр цзяриндя нязаряти итирдийини, ону ящатя едян 
шейляр тяряфиндян ясарят алтына алындыьыны, юз ещтийачларынын тямин олунмадыьыны, юз тябии мащиййятинин позулуб эетдийини  
щисс едир». 

Мцасир нязяриййялярдян бири дя Д.Беллин «Постиндустриал чямиййят» нязяриййясидир. Бу нязяриййяйя эюря беля бир 
типдя олачаг чямиййят эялячякдя дювлят инщисаръы капитализми явяз едячякдир. «Постиндустриал чямиййят» нязяриййясиня 
ясасян чямиййятин инкишаф сявиййясини мцяййян едян башлыча амил истещсалын техникасыдыр. Истещсалда техниканын инкишаф 
дярячяси еля бир щяддя эялиб ъатачагдыр ки, нятичядя чямиййятдя синфи мцнасибятляр, истещсал васитяляри цзяриндя 
мцлкиййятъи мейлляр арадан галхачагдыр. Бу ися юз нювбясиндя щяр чцр сосиал партлайыша сябяб ола билячяк мянфи щаллары 
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сырадан ъыхарачагдыр. «Постиндустриал чямиййят» нязяриййясиндя апарычы рол хидмят, елм вя тящсил сащясиня верилир ки, 
бурада  да чямиййятин идаря олунмасында алимлярин, мцтяхяссислярин зещни ямяйинин бюйцк йер тутачаьы эюстярилир. 

Футороложи нязириййяляр сырасында йцхарыда щаггында данышдыгларымыздан мащиййятчя кюклц шякилдя фярглянян 
диэяр бир консепсийа «конвергенсийа» нязяриййясидир. Бу нязяриййяйя эюря щазырда капитализмля сосиализм арасында 
игтисади, сийаси вя идеоложи  сащялярдяки бцтцн фяргляр арадан галхыр, онлар эетдикчя бир-бириня даща да йахынлашыр ки, бу да 
эялячякдя йени типдя бир чямиййятин йаранмасына сябяб олачагдыр. Бу тип чямиййятя дцнйа сийаси елминдя «гаршылыг» 
чямиййят дейилир. 
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3-чц МЮВЗУ 
 

АЗЯРБАЙЧАНДА СИЙАСИ ФИКРИН ИНКИШАФЫ 
 
1. Гядим дюврдя Азярбайчанда сийаси фикир 
 
Сийасят вя сийаси мцнасибятляр щаггында фикирляр Азярбайчан яразисиндя гядим заманларда мейдана 

эялмиш вя ъох бюйцк тякамцл йолу кеъмишдир. Дцнйанын бир ъох башга халгларында олдуьу кими,  бурада да 
сийаси фикир еркян дюврлярдя мифоложи дцнйаэюрцшцн  тяркиб щиссяси кими ъыхыш етмиш, мифлярдя вя ясатирлярдя, 
наьылларда вя дастанларда юз яксини тапмышдыр. 

Азярбайчан халгынын сийаси фикринин системли шякилдя шярщ олундуьу илк бюйцк йазылы абидяси «Авеста»дыр. 
Дуалист тялим олан зярдцштлцк б.е.я. ВЫЫ – ВЫ ясрлярдя дини-фялсяфи систем кими гядим Азярбайчан вя Иран 
яразисиндя мейдана эялиб, сонра даща эениш мякана йайылмышдыр. Бу динин йарадычысы бюйцк Зярдцшт олмушдур. 
О, щям дя бу динин мцгяддяс китабы олан «Авеста»нын  («Ганун»ун) ян гядим щиссясинин мцяллифидир. 
«Авеста» цъ китабдан – Вендидад, Йасна вя Виспереддян ибарятдир. Яввялки ики китабда топланмыш дини 
мярасимляри якс етдирян мятнляр – йаштлар  «Авеста»нын  ян гядим щиссяляри щесаб олунур. Онлар ирили– хырдалы 
мцхтялиф вахтларда йаранмыш ийирми бир щимнидир. Йаснанын  ясас мязмунуну  Зярдцштцн лирикасы – гатлар тяшкил 
едир.  Висперед  Йаснанын айры-айры щиссяляриня ялавялярдир. 

Зярдцштцн идейасыны гысача беля ифадя етмяк олар: дцнйа  гайдалары хейир вя шярин, ишыг вя зцлмятин, 
щяйат вя юлцмцн мцбаризясиндян асылыдыр. Бцтцн каинатда мцсбят башланьычын тячяссцмц Ащура Мазда 
(Щюрмцз), мянфининки ися Ащуря- Мау (Ящриман) щесаб едилир. Онларын  щяр икиси «Сонсуз заманын» йяни 
Аллащ сайылан Ерванын оьулларыдыр. Шяр даими  дейил, ондан азад  олмаьын, рущу ондан тямизлямяйин йолу ода  
ситайиш етмякдир. Од  инсаны тямизляйир, сафлашдырыр, шяри мящв едир. Зярдцшт Щюрмцзц мцдафия едянляря, онун 
йолу иля эедянляря юлцмдян сонра о дцнйада ябяди хошбяхтлик вяд едир, Ящриманын тяряфдарларынын ися ябяди 
олараг чящянням язабына дцъяр олачагларыны эюстярир. 

Хейир вя шярин  мцбаризяси, доьрунун, ядалятин тяряннцмц Зярдцшт етикасынын ясасыны тяшкил етмякля, 
Мазда ганунлары цъцн башланьыч кими ъыхыш едир. Бурада ян йцксяк яхлаги принсип мцгяддяс гануна, ядалятли 
гайдайа табе олмагдыр. 

«Авеста»да дювлят инсанларын бирэя  цнсиййят формасы, бцтцн  чямиййятин  мцщавизясинин мцщцм 
атрибуту щесаб олунур, дювлят щакимиййятинин мющкямлийинин ися вятяндашларда мяняви борчун тярбийя 
едилмяси сявиййясиндян асылы  олдуьу  эюстярилир. Бурада диггяти чялб едян  даща бир  чящят ондан ибарятдир ки, 
Зярдцшт «чямиййят» вя «дювлят» анлайышларынын  ейни мяна дашыдыьыны, юз нювбясиндя, дювлятин эюйляр 
сялтянятинин йердяки тячяссцмц  олдуьуну билдирир. Тядгигатъылар беля щесаб едирляр ки, дювлят анлайышы бурада  
щяр щансы  бир харичи нязарятдян  дахили мцстягиллик, суверенлик, айрыча эютцрцлян бир ярази дя зярдцштлцк 
дининин ардычыллары цзяриндя шяриксиз щюкмранлыг имканы кими нязярдян кеъирилир.  

«Авеста» эцчлц дювлят щакимиййятини тяблиь едир. Бурада  эюстярилир ки, дювлятя хейирхащ щюкмдар 
башъылыг етмялидир. Дювлят башъысы  ейни заманда али дини башъы, халгын фикирлярини вя арзуларыны  
истигамятляндирян идеолог олмалы, халг  арасында  зярдцштлцйц йаймагла мяшгул  олмалыдыр. 

«Авеста»да дцнйанын  йарадылмасы щаггында  да мараглы фикирляр вар. Бурада  эюстярилир ки, дцнйа  он ики 
мин  илдир  ки, мювчуддур. Дцнйанын инкишафы щяр бири цъ мин ил олан дюрд  дювря бюлцнцр. Биринчи дювр шейляр 
щаггында  идейаларын йаранмасы дюврцдцр. Щюрмцз  идеал  алямин мцчярряд анлайышларыны йарадыр. Икинчи 
дюврдя дцнйа  йарадылыр. Щюрмцз эюйц, улдузлары, айы вя эцняши йарадыр. Еля щямин вахт Ящриман йарадылан 
каината дахил олур вя эюй чисмляринин низамлы щярякятиня табе олмайан  кометалары вя башга чисмляри йарадыр; 
о, зийанлы щейванлары дцнйайа эятирир, суйу ъиркляндирир, илк инсана юлцм эятирир. Лакин илк  инсанын киши вя гадын 
чинсиндян ики  ювлады  галыр ки, бцтцн инсан нясли  онлардан  башлайыр. Ики зидд  башланьычын  тоггушмасы 
нятичясиндя бцтцн дцнйа щярякятя эялди: ъайлар ахмаьа башлайыр, даьлар йараныр, эюй чисмляри щярякят едир. 
Цъцнчц дювр зярдцшт пейьямбярин дцнйайа эялмясиня гядярки дюврдцр. Бу дюврдя «Авеста»нын  
гящраманлары фяалиййят эюстярир. Дюрдцнчц дювр (Зярдцштдян сонра) цъ мин или ящатя едир; щяр мин  илдя  бир 
хиласкар дцнйайа эялячяк. Демяли, бу дюврдя цъ хиласкар олачаг, онларын щамысы Зярдцштцн оьулларыдыр. 
Цъцнчц минилдя эялян цъцнчц хиласкар бцтцн дцнйанын вя инсанлыьын  талейини щялл едячяк. О, юлцляри 
дирилдячяк, Ящримана галиб  эялячяк, дцнйа сафлашачаг, дцнйада ядалят бяргяряр олачаг. 

 
Мани тялими (манищеизм). Мяздякъилик 
 



 22

Манищеизмин баниси Мани(216-273) олмушдур. Зярдцштлцкдян файдаланан Мани, дцнйаны дуалист бир 
анламла изащ едир. Онун фикриня эюря йахшылыьын мяншяйи  вя ясасы ишыг, пислийин мяншяйи олан гаранлыг 
(зцлмят) вя йахуд шейтан вя маддя даим мцбаризя щалындадыр. Киъик  алям олан инсанын бядянини гаранлыглар 
щюкмдары, рущуну ишыг щюкмдары йаратмышдыр. Гаранлыг пислийин йарадычысы, ишыг ися йахшылыьын йарадычысы олдуьу 
цъцн онларын щяр икиси Аллащ иля ейниляшдирилир. Мани бцтцн варлыьы бу ики йарадычы гцввя арасындакы мцбаризя 
иля изащ едир. Мани тялими ейни заманда йящуди вя христиан динляринидян дя истифадя етмишдир. 

 Маниъилик тцрк халгларынын, о чцмлядян азярбайчанлыларын ислама гядярки динляриндян бири олмуш, вя юз 
тяряфдарларынын щяйатында ящямиййятли рол ойнамышдыр. В йцзиллийин 80-чи илляриндя башлайан мяздяки 
щярякатына Мяздяк (…-529) башъылыг едирди. Онун тялими  манилийя ъох йахын  олса да никбинлийи вя 
цсйанкарлыьы иля фярглянирди. Мяздяк эюстярирди ки, Аллащ немятляри щамы цъцн йаратмышдыр. Она эюря дя бу 
немятляр щамы арасында бярабяр бюлцнмялидир. Лакин онлар бир-бирляриня гаршы ядалятсизлик едирляр. Одур ки, 
варлыларын ямлакы онларын ялиндян алыныб касыблар арасында бюлцшдцрцлмялидир. Йалныз бу йолла сосиал 
бярабярсизлик арадан галдырыла биляр. Бу щярякат  гырх иля гядяр давам етмиш вя Иран шащы II Хосров тяряфиндян 
йатырылмышдыр. Мяздяк вя тяряфдарлары едам едилдиляр. 

Мяздякилярин идейалары Азярбайчанда да йайылмыш вя сонралар хцрррямиляр тяряфиндян давам 
етдирилмишдир. 

 
Хцррямилик тялими 
 
VIII ясрин ахырларында  Бярдя, Бейляган вя Ярдябилдя  бюйцк ъахнашма баш вермишдир. Лакин ян чидди вя 

эениш йайылмыш цсйан 808-чи илдя  башлайан хцррямилик щярякаты иди. Хцррямилярин башъысы  Чавидан 816-чы  илдя 
юлдцкдян сонра онун йерини Бабяк тутмуш вя ийирми ил бу щяряката башъылыг етмишдир. Тядгигатъылар эюстярирляр 
ки, хцррямилярин тялими шярг юлкяляриндя йайылмыш дини-фялсяфи фикрин,  илк нювбядя зярдцштлцйцн ясасында  
мейдана эямишдир. 

Хцррямиляр Исламын ясас мцддяаларыны гябул етмирляр. Ващид Аллащы танымайан Хцррямиляр щесаб 
едирдиляр ки, каинат даим вя сонсуздур, инсанларын рущу да даими йашайыр. Онлар хейир иля шяр гцввяляр арасында 
даими мцбаризя  эетдийини дейир. Хейирин шяря эеч-тез галиб эялячяйиня инанырдылар. Бабякиляр мяздякилярин 
йолу  иля эедяряк цмуми торпаг вя  ичтимаи бярабярлик идейаларыны иряли сцрцрдцляр. Онларын фикринчя бцтцн 
инсанлар азад йашамалыдыр, цмуми бярабярлик олмалыдыр. Одур ки, дювлят  дя бярабярлик вя ядалят принсипляри 
ясасында гурулмалыдыр. Юзлярини щям дя мцщямирляр-гырмызы палтарлар адландыран хцррямилярин  байраглары 
гырмызы рянэдя иди. 

Бабяк азадлыг чарчысы кими шющрят газанмышдыр. Онун цсйаны бцтцн хилафяти горхуйа салмышды. Бабяк 
дейирди ки, «гырх ил мискин гул кими юмцр сцрмякдянся, бир эцн аьа кими йашамаг  даща йахшыдыр». Бу  цсйан 
бюйцк гяддарлыгла йатырылды. Бабяк вя тяряфдарлары едам едилди. 

 
Ябцлщясян Бящмянйарын сосиал-сийаси эюрцшляри 
 
Орта ясрлярдя Азярбайчан фялсяфи фикринин эюркямли  нцмайяндяси олан, Ибн Синанын севимли шаэирди 

олмуш Бящманйарын ясярляриндя чямиййятин инкишафы иля баьлы бир ъох мясяляляр шярщ олунмушдур. 
Бящмянйар йарадычылыьында «Тящсил» китабы хцсуси йер тутур. Бу китаб «Мянтиг», «Метафизика» вя яйани 

мювчуд шейлярин щаллары «олмагла цъ  метафизика» алты вя «яйани мовчуд шейлярин щаллары» ики щиссядян 
ибарятдир. 

Бящмянйарын фялсяфясини юйрянмяк цъцн «Изащат» («Ял-Тялигат») адлы ясяри  дя ъох гиймятлидир. 
«Изащат» китабыны Бящмянйар Ибн Синадан тящсил алдыьы мцддятдя  йазмышдыр. 

Феодалларын идеологу олан философ-щаким ичтимаи гурулушу тябии щесаб едир, ону хейирхащ вя эюзял гурулуш 
кими гиймятляндирирди. О, истисмаръы гурулушу тярифляйир, йохсуллуьа дюзмяйя ъаьырырды. Бящмянйар хцсуси 
мцлкиййяти гябул едир, ясл сяадятя ъатмаг  йолуну тящсилдя, мяняви тякмилляшмядя эюрцрдц. 

Мараьалы  Ящвяди юз ясярляриндя мцдрик вя елмли щюкмдарын башъылыг етдийи феодал дювлятини арзулайырды. 
Щяр бир фярдин яхлаги, мяняви камиллийини, бунун васитяси иля дя бцтцн чямиййятин тякмилляшмясини  о, юз 
идеалына ъатмагда йеэаня йол щесаб едирди. 

 
Низами Эянчявинин сосиал-сийаси эюрцшляри 
 
XII ясрдя Азярбайчанда сосиал-сийаси фикир щаггында данышаркян дащи шаир Низами Эянчявини (1141-

1209) хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Н.Эянчяви феодал чямиййятинин ясас бяласыны, нюгсанларын башлыча сябябини 
ядалятсизлийя, зюракылыьа вя гарятя ясасланан дювлятин характериндя эюрцрдц. Онун сийаси идеалы илк яввял 
маарифъи монарх, сонралар халг  щакимиййяти иди. Юзцнцн бцтцн йарадычылыьы бойу шаир идеал сийаси гурулуш 
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ахтармыш вя нятичядя щакимлярин вя мящкумларын  олмадыьы, бцтцн адамларын зцлмдян вя зюракылыгдан азад 
олдуьу халг  щакимиййяти образыны йаратмышдыр. 

«Игбалнамя»нин  икинчи щиссясиндя Низами юз гящраманы Исэяндярин инкишафындакы ян йцксяк мярщяляни 
– онун пейьямбярлийини, идеал чямиййятля гаршылашмасыны вя юлцмцнц эюстярир. Бюйцк юлкяляри фятщ едян, елми 
вя фялсяфяни юйрянян мцдрик шащ нящайят йер цзцнцн надир мючцзяси олан  хяйали хошбяхтляр юлкяси  иля 
гаршылашыр. Исэяндяр хошбяхтляр юлкясиня ъатдыгда эюрдцкляри ону щейрятя  салыр - тямиз ахар сулар, мящсулдар 
тарлалар, щасарсыз баьлар, ъобансыз сцрцляр, гапысы олмайан эюзял шящяр, гыфылсыз дцканлар. Бу юлкянин адамлары 
диндардырлар, дцзлцк тяряфдарыдырлар, яйрилик гапысыны баьламышлар. Йалан данышмазлар, ачизляря кюмяк  едярляр, 
дара дцшянлярин хиласына ъатырлар. Бурада щяр кясин малы башгасындан  артыг дейил, бцтцн вар - дювлят бярабяр 
бюлцнцр. Онларын ушагларыны Аллащын юзц бюйцдцр. Низами бцтцн ясярляриндя тяряннцм етдийи ядалят вя 
щуманизм идейаларыны санки бурада йекунлашдырыр. Мцдрик  шащ щягигят йолунун щяля щарада олдуьуну йахшы 
билмир. Хошбяхтляр юлкясинин адамлары она щяйат вя инсанлыг гайдаларыны юйрядирляр. Бундан сонра Исэяндярин 
дцнйаны долашмасына ещтийач  галмыр. Бу  онун ахырынчы сяфяри олур. 

Низаминин утопик фикирляри Азярбайчанда вя бцтцн Шяргдя мцтярягги ичтимаи фикрин инкишафында мцщцм 
рол ойнамышдыр. 

 
Нясиряддин Тусинин сосиал-сийаси эюрцшляри 
 
Азярбайчан халгынын, цмумиййятля Йахын вя Орта Шяргин сийаси фикиринин ян эюркямли нцмайяндяси 

Хачя Нясиряддин Туси (1201-1274) олмушдур. Онун астрономийа, рийазиййат вя с. кими дягиг елмлярля йанашы, 
фялсяфя, мянтиг, етика вя естетикайа даир йаздыьы ясярляри дцнйа елминя гиймятли тющфядир. Шяргин Фяраби, Ибн 
Сина, Бируни, Гярбин ися Платон, Аристотел вя с. кими корифейляринин тялимляриня  ясасланараг, Туси артыг XIII 
ясрдя инсанлыьы индинин юзцндя дя дцшцндцрян бир ъох  мясяляляря ъох дцзэцн вя сярраст чаваб  вермишдир. 

Н.Туси эениш  елми-бядии, фялсяфи эюрцшлярля йанашы ичтимаи-сийаси мясяляляря аид гиймятли фикирляр дя 
сюйлямишдир. Онун сийасят, щцгуг вя дювлят щаггында йаздыглары ясасян «Яхлаги-Насири» ясяриндя 
топланмышдыр. Н.Тусинин дедийиня эюря инсанларын иради ишляри ики йеря – хейирляр вя шярляря бюлцндцйцндян 
ичмалар да буна уйьун олараг ики йеря бюлцнцр: сябяби хейир оланлар вя сябяби шяр оланлар. 

Мцтяфяккир сийасятин ашаьыдакы нювлярини эюстярир: 
1. Фязилятли сийасят, буна имамят дя дейилир. Беля сийасятин мягсяди халгы камилляшдирмяк, 

нятичяси ися сяадятя ъатдырмагдыр; 
2. Нагис (нюгсанлы) сийасят, буна зоракылыг да дейилир. Беля сийасятин мягсяди халгы гул щалына 

салмаг, нятичяси ися бядбяхтлик олар.  
Биринчи сийасят Тусинин фикринчя чамааты ядалятя ъаьырыр вя ряиййятя ян сядагятли дост эюзц иля бахыр, 

шящяри халга хейир верян ишлярля долдурур, яхлаг позьунлуьун гаршысыны алыр. Икинчи сийасят чамааты гарятя 
тящрик едир, ряиййяти гул вя нюкяр щесаб едир, шящяри халга зяряр верян шяр ишлярля долдурур, юзц шящвани 
щисслярин ясири олур. 

Тусинин сийаси эюрцшляриндя «дювлят» анлайышы мцщцм йер тутур. Тясадцфи дейилдир ки, о эюркямли 
дювлятшцнас, дювлят нязяриййяъиси щесаб олунур. Тусинин фикринчя, дювлят инсанларын бирлийи, чямиййятин тябии 
вязиййятидир. О, беля щесаб едирди ки, инсанлар юз мянафеляри ясасында кюнцллц сурятдя бирляшмяк арзусунда 
олдуглары заман дювлят ямяля эялир. Щям дя дювлят инсанларын тялябатыны юдямяк мягсядиля йараныр вя онлара 
хидмят едир. 

Туси «дювлят» вя «чямиййят»  анлайышларыны тягрибян ейни мянада ишлядир, дювлят - чямиййятин 
структуруну тясвир едир. Онун мцщцм цнсцрляри аиля, мящялля (район йахуд груп) шящяр ичмасы, бюйцк халглар 
ичмасы вя цмумдцнйа ичмасыдыр. 

Туси беля щесаб едирди ки, инсанларын щяйаты дювлятдян кянарда мцмкцн дейилдир. Инсан дювлятин 
йардымына, дювлят ися  инсанын актив фяалиййятиня ещтийач щисс едир. Бу мянада Тусинин тялиминдя дювлят вя 
инсан  бир-биринин гаршысында мясулиййят дашыйыр. Бюйцк мцтяфяккир йазырды: «Дцнйа ящлинин ичтимаи гурулушу 
бир систем тяшкил етдийиндян, ким системдян ъыхыб тяк йашамаг, инзивайя ъякилмяк хяйалына дцшся, бу 
бахымдан фязилятлярдян яли ъыхар, юз нювцнцн кюмякляриндян имтина етдийи цъцн тянщалыг дящшяти иъярисиндя, 
язаб вя мящрумиййятляр чянэиндя мящв олар ». 

Тусинин фикринчя, дювлят анчаг ядалят ясасында йашайа биляр. Ядалятин шяртляри ися дювляти тяшкил едян 
дюрд «синиф» «гялям ящли» (зийалылар), «гылынч ящли» (щярбиъиляр), «мцамиля ящли» (тачирляр, сювдаэярляр, 
сяняткарлар, верэийыьанлар) вя «зираят ящли» (якинъиляр, биъинъиляр, баьбанлар, малдарлыгла мяшьул оланлар) 
арасында уйьунлуьун йарадылмасы («Инсанын саьламлыьы дюрд цнсцр арасындакы тянасцблцкдя олдуьу кими, 
чямиййят арасындакы уйьунлуг да дюрд синифин гаршылыглы мцвафиглийиндя олар»), инсанларын ляйагятиня вя 
истедадына эюря вязифяйя тяйин едилмяси, щярянин юз пайына дцшянин она верилмясиндян ибарятдир. Юз фикрини 
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давам етдиряряк, о йазырды ки, бу дюрд дястя бирэя, ялбир, ащянэдар фяалиййят эюстярдикдя мядяниййят, фязилят 
вя сяадят системи ямяля эялир. 

Дювлятин идаря олунмасында щюкмдарын шяхсиййятиня бюйцк гиймят верян Туси эюстярир ки, юлкя сащиби 
олмаг истяйянин йедди хцсусиййяти олмалыдыр: аталыг, аличянаблыг, мятинлик, кишилик язми, сябирли олмаг, вар-
дювлят, садиг вя ямялисалещ кюмякъиляр. «Щягигятдя щюкмдарлыг о адама йарашыр ки, дцнйа хястяляндикдя 
ону мцаличя едя билсин, саьлам олдуьда сящщятини горуйа билсин, ъцнки щюкмдар дцнйанын щякими йериндя 
олар. Хястялик ися ики шейдян тюряйяр: бири юлкядя гяддар шащлыг оланда, диэяри юлкя юзбашына бурахыланда». 

 
Аббасгулу аьа Бакыхановун сосиал-сийаси  эюрцшляри 
 
XIXясрин биринчи йарысында Азярбайчан маарифъиляри арасында ян эюркямли йери А.Бакыханов (1794-1846) 

тутурду. О, етика («Тящизиби-яхлаг», «Китаби-нясищят»), тарих («Эцлцстани-Ирям») вя с. елм сащяляриндя 
танынмыш мцтяфяккир олмушдур. 

Задяэян маарифъиляринин сийаси идеалы маарифлянмиш монархийа иди. Онлар гцввятли ордусу, йеткин 
малиййя системи, маариф очаглары олан дювлят гурулмасыны истяйирдиляр; йалныз мцтлягиййят щакимиййяти юлкяни 
эериликдян ъыхара биляр. Маарифъиляр юлкядя авропасайаьы сосиал-сийаси тяшкилатларын гурулмасыны тяляб едирдиляр. 
Онларын юн чярэясиндя А.Бакыханов дайанмышдыр. 

Маарифин, елмин, мядяниййятин инкишаф етдирилмясинин гызьын  тяряфдары олан Бакыханов бцтцн цмидини  
маарифлянмиш монарха баьлайыр вя щесаб едирди ки, чямиййяти аьыллы падшащын щяйата кеъирдийи кюклц ислащатлар 
васитясиля мцтярягги истигамятдя йенидян дяйишмяк мцмкцндцр. Монархын шяхсиййяти щаггында данышаркян 
мцтяфяккир щесаб едирди ки, о, ян йцксяк инсани ляйагятляря сащиб олмалыдыр; йяни падшащ горхмаз, иэид, 
ирадяли, аьыллы, ядалятли, йцксяк савадлы, елмя вя сянятя щимайячи олан, ейни заманда зцлмцн, чящалятин 
ялейщиня  олан адам олмалыдыр. 

Бакыханов инанырды ки, рус императору Загафгазийа халгларына «хейир вя гайьыкеш» мцнасибят бясляйир, 
онларын рифащыны йахшылашдырмаг вя мядяниййятини йцксялтмяк истяйир. О, залымлыгда ад ъыхармыш рус ъары I 
Николайы тярифляйирди. 

Азярбайчан тарихини узун илляр тядгиг едян Бакыханов «Эцлцстани-Ирям» ясярини йазыр. Онун фикриня 
эюря сийаси тарих мцхтялиф дювлятлярин йаранмасы вя йыхылмасы, харичи щцчумлар, дювлят башъыларынын щяйаты, 
бюйцк ишьаллар вя с. щаггында тарихдир. А.Бакыханов чямиййятин тарихиня дя маарифъи эюзц иля бахырды. О, 
щесаб едирди ки, тарих юз кеъмишини билмяк истяйян инсанларын мяняви тярбийясини тямин етмяли, онларын эюрцш 
даирясини эенишляндирмяли, щяйат вя мяишят гайдаларыны юйрятмялидир. 

Бакихановун фикринчя, чямиййят  адамларын юз тялябатыны юдямяк цъцн лазым олан бирэя йашайышыдыр. О, 
йазырды ки, ещтйачдан иряли эялян бу  ялагя мяишят тярзи адланыр. О, хцсуси мцлкиййятин зярури олдуьуну 
эюстярир, чямиййятин синифляря бюлцнмясини тябии щал кими гиймятляндирирди. 

 
Мирзя Мящяммяд Яли Казым бяй 
 
Азярбайчан халгынын сийаси фикир тарихиндя  ян эюркямли йерлярдян бирини бюйцк алим, философ – тарихъи, 

щцгугшунас кими танынмыш, Русийада шяргшунаслыг елминин йарадычыларындан бири, мяншячя Азярбайчан тцркц 
олан дярбяндли, сонрадан христианлыг динини гябул етмиш, профессор Мирзя Казым бяй (1802-1870) тутур. Дцнйа 
шющрятли бу алимин фяалиййяти Русийанын Газан(1826-1849) вя Санкт-Петербург(1849-1870) университетляриндя 
чяряйан етмишдир. Онун «Тцрк-татар дилинин грамматикасы» (Газан, 1839), «Мцсялман гануншунаслыьы курсу» 
(Газан, 1845), « Шамил вя мцридизм» (Санкт-Петербург, 1859), «Баб вя бабилик» (Санкт-Петербург, 1865) вя 
с. ясярляри инди дя юз ящямиййятини итирмяйибдир. 

Онун фикринчя, «дцнйада, о чцмлядян сийаси щяйатда щяр шей тябии, сарсылмаз ганунлар ясасында инкишаф 
едир». О, бу мцддяасыны ичтимаи инкишаф тарихиндя тятбиг едяряк, Романын вя Бабилистанын тимсалында сцбут 
едир ки, ичтимаи щяйат фасилясиз инкишаф едир. О, Рома империйасынын сцгутуна бу бахымдан йанашыр. О, йазырды 
ки, Романын зяифляйиб, ялдян дцшмцш гцввяляриня цстцн эялян барбар тайфалары юзляринин азсайлы олмалары вя 
инкишаф сявиййяси цзцндян Рома халгыны юзцня табе етмяди, онунла говушараг йени мядяниййятин ясасыны 
гойду. О йазырды; «Рома рущу Бюйцк Карллара, Наполеонлара ъеврилмишдир, онун изляри вя яламятляри Гярби 
Авропанын бцтцн тясисатларындан эюрцнцр». Онун инамына эюря, Рома империйасы игтисади  зиддиййятлярин  вя 
бунунла ялагядар олан сосиал зиддиййятлярин тясири алтында дейил, мцхтялиф сийаси гцввяляр арасындакы 
интригаларын, щямъинин мянявиййатларын позулмасы нятичясиндя сцгцт етмишдир. 

М.Казым бяй Бизанс империйасынын  вя Иранын сцгутуну да щямин сябяблярдя эюрцрдц. О йазырды: 
«Бизанс Асийада юз щюкмранлыьыны няинки ъятинликля сахлайа билирди (щяля онун йайылмасы вя мющкямлянмяси 
бир йана галсын), щям дя юз доьма яразисиндя партийаларын эащ анархийа, эащ да мцстябидликдя тязащцр едян, 
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щяр чцр тарихи мянадан мящрум, сийаси ящямиййятини итириб, айры-айры шяхслярин вя ичтимаи дярняклярин 
ещтирасларынын мискин ойунуна ъеврилян  дахили мцбаризясиндя  зяйифлийини аъыг бирузя верирди».   

М.Казым бяй юз сийаси эюрцшляриндя мцстябидлийин дцшмяни кими ъыхыш едир. Онун фикринчя, мцстябидлик 
халгын ясарят алтына алынмасы, онун инкишафынын дайандырылмасы демякдир. 

«Шамил вя мцридизм» ясяриндя  бюйцк мцтяфяккир даьлыларын чаризмя гаршы мцбаризясинин характерини 
дцзэцн гиймятляндирир вя ону чар щюкумятинин мцстямлякя сийасятиня чаваб сийасяти щесаб едирди. О, «Баб 
вя бабиляр» адлы ясяриндя бабиляр щярякатынын сийаси характерини дцзэцн гиймятляндиряряк йазырды: «Бу 
мцбаризядя  азадлыьа чящд едян адамларын енержиси вя фядакарлыьы нязяря ъарпыр. Бцтцн бунлар рцщани 
щакимиййяти ялейщиня наразылыгда ифадя олунмушдур». 

 
М.Ф.Ахундовун сосиал-сийаси эюрцшляри  
 
XIX яср Азярбайчан демократик сийаси фикринин ян бюйцк нцмайяндяляриндян бири М.Ф.Ахундовдур 

(1812-1878). Азярбайчанда ингилабъы демократик сийаси фикир онун йарадычылыьында юзцнцн ян йцксяк 
нюгтясиня ъатмышдыр. 

Ахундовун сийаси тялими юз дяринлийиня, ъохчящятлийиня вя демократиклийиня эюря ону сяляфляринин идейа 
вя эюрцшляриндян ясаслы сурятдя фярглянир. О, феодализми зоракы йолла девирмяк идейасыны иряли сцрмцш, халгы 
ингилаб етмяйя ъаьырмыш, халг щакмиййяти идейалары иля ъыхыш етмишдир. 

Юз йарадычылыьынын илк дюврцндя «Алданмыш кявакиб»(1857) ясярини йазмыш Ахундов бурада истибдадын 
тянгиди, феодал чямиййятинин ислащат йолу иля дяйишдирилмясиня ъаьырышла, маарифъи монархийанын тяблиьи иля ъыхыш 
етмишдир. 

1863-1865-чи иллярдя Ахундов «Щиндистан шащзадяси Кямалцддювлянин юз досту Иран шащзадяси 
Чялалцддювляйя йаздыьы цъ мяктубу вя Чялалцддювлянин она эюндярдийи чаваб» адлы фялсяфи-сийаси трактатыны 
йазыр. Бурада о, юз фялсяфи, атеист, сосиал-сийаси вя щцгуги эюрцшлярини  эениш шярщ етмиш, бир сыра сосиал 
проблемляря юз мцнасибятини билдирмиш, юз сийаси идеалыны, чямиййятин дяйишдирилмяси програмыны ифадя 
етмишдир. Ясярдя мювчуд гурулуша гаршы ингилаби мцбаризя йолу аъыг етираф олунмуш, истибдадын  зоракылыг йолу 
иля  деврилмясиня  ъаьырыш айдынлыгла  сяслянмишдир. 

60-чи иллярин сону вя 70-чи иллярин яввяляриндя йаздыьы «Йек кялмя щаггында», «Щякими-инэилис Йума 
чаваб», «Чон Стцарт милли азадлыг щаггында», «Бабилин ягидяляри», «Инсан тялябатлары щаггында» вя с. 
ясярляриндя  М.Ф.Ахундов ичтимаи щадисялярин гиймятляндирилмясиндя,  сосиал-сийаси проблемлярин щяллиндя  
ингилабъы-демократ кими ъыхыш едяряк, йени, ядалятли чямиййятин йарадылмасынын ингилаби демократик 
програмыны тяклиф едир, халг щакимиййяти йарадылмасына ъаьырырды. 

Ахундов сосиал тярягги мясяляляриня диггят йетиряряк, ону инсан чямиййяти цъцн сячиййяви олан тябии, 
ганунауйьун просес щесаб едирди. Онун фикринчя, тярягги чямиййятин еля вязиййятидир ки, «халг щяр хцсусда – 
цлумда,  сянайедя вя ягайидя анян-фяанян талиби-тярягги олуб чящарятдян вя бярабяриййятдян нячат тапмаьа 
саи олалар». 

Тярягги даими  вя щям дя ирялийя доьру инкишаф демяк олуб, сон нятичядя сянайедя, елмдя, 
мядяниййятдя ясаслы  ирялиляйишлярля сячиййялянян даща йцксяк пилля сивилизасийайа эятириб ъыхармалыдыр. О 
йазырды ки, «сивилизасийон ондан ибарятдир ки, Щаляти Чящилиййятдян вя бярабяриййятдян гуртарыб цмури-
мяишятдя мярифяти-лазимя щасил едиб цмумда вя сянайедя вя тящсили-яхлагда  бягядри-имкан дярячяйи-
кямаля ъатмагдан вя адами-тамаддцндя мящарят йетирмякдир.» 

Бурадан ъыхыш едян Ахундов ичтимаи инкишафынын мярщяляли олмасы фикриня эялир вя онун кюклярини 
аъмаьа чящд едир. 

Дювлят, онун мащиййяти вя ящямиййяти щаггында мясяля Ахундовун диггят мяркязиндя олмушдур. О, 
дювлят вя онун идаряолунмасы мягсядлярини сийасят адландырдыьы хцсуси елм сящясиня аид едирди. Онун дювлят 
формалары щаггындакы фикирляри бу бахымдан диггяти чялб едир. 

Йарадычылыьынын илкин мярщялясиндя о, маарифъи монархийа дювлят формасынын тяряфдары кими ъыхыш едирди. 
О, эцман едирди ки, аьыллы монарх халгын мянафейини, онун рифащыны тямин едя биляр, халгын мянафейи наминя 
ислащатлар йолу иля  бир сыра сосиал дяйишикликляр едя биляр. «Кямаллцдювля мяктублары»нда Ахундов 
Инэилтярянин нцмунясиндя  конститусийалы монархийа тяряфдары кими ъыхыш едир. Буна эюря о, ислащатлар йолу иля 
чямиййяти дяйишдирмяк идейасындан ял ъякир вя ингилаба ъаьырыр. Ахундов монархын щакимиййятинин 
парламентля, халгын ганунверичилик фяалиййятиндя  иштирак етмяси йолу иля  мящдудлашдырылмасыны, ики палатадан 
ибарят  парламент тяшкил олунмасыны тяклиф едир. Бунлардан бири тябягялярдян диэяри ися яйанлардан ибарят 
олмалы иди. Дювлятин бцтцн ганунлары биринчи палатада тяртиб олунур, сонра икинчи палатыанын мцзакирясиня вя 
нящайят, имзаланмаг цъцн щюкмдара верилир. Щюкмдарын щакимиййяти ганунла мящдудлашдырылмышдыр, яслиндя 
о, «бу гануна зидд щеъ ня едя билмязди». 
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Беляликля халгы тямсил едян палата ганунверичилик функсийасыны йериня йетирир, монархын йалныз гябул 
олунмуш ганунлары тясдиг етмяк щцгугу вардыр. Монарх «миллят вякили» олмалы, «халгын юзцнцн иштиракы иля» 
гябул олунмуш ганунлара риайят етмяли, «ящалинин щимайядары вя юлкянин мцщавизяъиси» олмалы, ону ювлады 
щесаб етмяли вя онлара гайьы эюстярмялидир. Халг конститусийалы монархийа заманында хюшбяхт йашайыр, о  
савадлыдыр, мядянидир. Бурада  щакимийятля халг арасында щеъ бир нифаг, халг тяряфиндян монарха гаршы щеъ бир 
ъыхыш йохдур. 

XIX ясрин 70-чи илляринин яввялляриндян етибарян М.Ф.Ахундов халг щакимиййятинин тяряфдары кими ъыхыш 
едир. О, беля  бир фикир иряли сцрцрдц ки, конститусийанын йарадычысы халг олмалыдыр. 

 
Щ.Зярдабинин сийаси эюрцшляри 
 
Азярбайчан маарифъилийинин ян эюркямли  нцмайяндяляриндян бири Щясян бяй Зярдаби (1842-1907) 

олмушдур. О, Азярбайчан милли  театрынын ясасыны гойанлардан бири, илк азярбайчан гязети олан «Якинъи»нин 
(1875-1877) баниси, ъохлу публисистик, елми-кцтляви ясярляринин мцяллифи, XIX ясрин ахыры вя XX ясрин 
яввяляриндя ъап олунан бир сыра гязетлярдя ъыхыш  едян журналист вя мцяллим олмушдур. 

Тарихи инкишаф Зярдабийя эюря  йцксялян хятт цзря щярякятдядир; елмин, маарифин, якинъилийин, сянайенин 
мцвяффягиййяти бу инкишафы шяртляндирир. О, эюстрярирди ки, бяшяриййят тябии вя ганунауйьун олараг ирялийя 
доьру тярягги едир. 

Синифлярин йаранмасынын юзцнямяхсус нязяриййясини йарадан Зярдаби чямиййяти йохсуллара вя варлылара  
бюлцр вя йазырды ки, мцлкиййят  вя сярвят ямяйин нятичясидир. Кеъмишдя бязиляри ъох ишлямиш, варлы, гцввятли 
олмушлар, башгалары ися  аз ишлямишляр, она эюря  касыб вя зяиф олмушлар. Беляликля, икинчиляр зяифлямиш, 
биринчиляр ися эетдикчя даща ъох варланмыш вя гцввятлянмишляр. Бу сябябдян дя йохсуллар варлылардан асылы 
вязиййятя дцшмушляр.  

Йохсулларын чащиллийини  истяйян варлылар ися онлары чящалятдя вя эериликдя  сахлайырлар ки, онларын 
юзляриндян  асыллыьыны  мющкямляндирсинляр. Она  эюря дя аьыллы вя ляйагятли адамларын яксяриййяти юз 
имканларындан мящрум олур вя щейван кими йашайыр. Лакин  щейван  щямишя юз ову  уьрунда мцбаризя  
апарыр. Инсан  ися юз чащиллийи цзцндян алын тяри иля  юзц  цъцн  газандыьыны  юз ялляри иля варлыйа верир, бунунла 
да онун даща да  варланмасына  кюмяк едир.  

Ичтимаи тяряггинин, тясяррцфатын инкишафынын, халгын мадди вя мяняви рифащынын  йахшылмасынын ясас 
мянбяйини Зярдаби елм вя марифдя эюрцрдц. Мцсялман халгларынын эери эалмасынын ясас сябябини о, чящалят, 
савадсызлыг иля баьлайырды. Зярдаби маарифъи кими дцнйяви тящсил вя тярбийя очагларынын ъох аз олмасыны, халгын 
мцасир елми биликлярдян хябярсиз олмасыны сосиал-игтисади вя мядяни эерилийин сябяби щесаб едирди.  

Истедадлы публисист кими Зярдаби дюври мятбуатын ролуну йцксяк гиймятляндирирди. О, щесаб едирди ки, 
эерилийя вя иртичайа  гаршы мцбаризядя, елм вя маарифин тяблиьиндя  вятянпярвярлик идейасынын йайылмасы ишиндя 
гязетин мцстясна ролу вар. Мящз гязет  васитясиля Зярдаби ъар щакимиййят органларынын бцрократиклийини, 
рцшвятхорлуьуну, мцстямлякяъилик сийасятини кяскин тянгид едирди.  

  
Ч.Мяммядгулузадянин сийаси эюрцшляри 
 
Халгымызын сийаси фикринин инкишафында Ч.Мяммядгулузадя (1866-1932) бюйцк рол ойнамышдыр. 1907-чи 

илдя йаздыьы «Чцмщуриййят» мягалясиндя Ч.Мяммядгулузадя юз дювлят гурулушу идеалыны шярщ етмишдир. О, 
демократик республиканын гызьын тяряфдары кими ъыхыш едирди. О, йазырды: «Чцмщуриййят цсулу мочибиндя 
мямлякятин идаряси чамаатын юз  ихтийарындадыр. Чамаат дедикдя, вятянин сащибидир. Дяхи щеъ бир кясин 
ихтийары йохдур ки, юзцня падшащ ады гойуб, миллятин ряйиндян кянар мямлякят ишиня гарышсын. Мямлякят 
мцяййян ганунлар  гцчц иля идаря олунур. О ганунлары йазан вя тясдиг едян миллятин мябуслары, йяни 
вякилляридир». Онун фикринчя, беля республикада ян демократик сеъкиляр олачаг, бцтцн вятяндашлара ейни 
щцгуглар верилячякдир. Бу республикада президент тясисаты вардыр. Президент дювлятин йа бцтцн миллят 
тяряфиндян, йа да юлкянин али ганунверичилик органы тяряфиндян сеъилян башъыдыр. Эцндялик ишиндя она президент 
муавинляри кюмяк едирляр.  

 
М.Я.Рясулзадянин сийаси эюрцшляри 
 
XX яср Азярбайчан сийаси фикир тарихиндя М.Я.Рясулзадя ъох мцщцм  йер тутур. Эюркямли сийаси хадим, 

Азярбайчан Демократик Республикасынын баниси (1918-1920), Мцсават партийасынын лидери, бюйцк публисист вя 
алим М.Я.Рясулзадя(1884-1955) 1884-чц илдя  Бакынын Новханы кяндиндя анадан олмушдур. О, 1905-1909-
чу иллярдя  Бакыда няшр едилян гязет вя журналларда ишлямиш вя мягалялярля ъыхыш етмишдир. О, 1909-1910-чу 
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иллярдя Иранда  йашамыш, орада ингилаби  щярякатын  иштиракъысы  олмуш, Тещранда «Ирани нов» (Йени Иран) щяфтялик 
гязетини няшр етмишдир. 

М.Я.Рясулзадя 1911-1913-чц иллярдя Истамбулда йашамыш вя журналистлик фяалиййятини давам  
етдирмишдир. О, 1913-чц илдя Бакыйа гайытмыш, «Игбал», «Аъыг сюз» гязетляринин редактору олмушдур. 1918-
1920-чи иллярдя Азярбайчан Милли Шурасынын сядри, парламентинин цзвц олмушдур. Азярбайчанда болшевик 
режими йарадыландан  сонра М.Я.Рясулзадя харичдя йашамыш, 1955-чи илдя Анкарада вяфат етмишдир. 

М.Я.Рясулзадя фяалиййятинин башланьычында  исламъылыг тяряфдары олмагла бярабяр сосиал-демократийайа  
мейл эюстярмишдир. О, 1905-чи  илдя  «Щяйат» гязетиндя йазырды ки, «биз исламсыз мящв оларыг», «ислам  бизим 
цъцн йеэаня  хилас йолудур» вя с. О,  1907-чи  илдя  «Тякамцл» гязетиндя «Тярчцман» гязетини вя онун 
редактору Исмаил Гаспиринскини  миллятъилийи  тяблиь етдийи цъцн  тянгид едирди. М.Я.Рясулзадя  миллятъилик 
мювгейиня бир гядяр сонра эялмишдир. О, эянч  йашларында сосиализмя щцсн-ряьбят бясляйир, синфи  мцбаризяни 
гябул едирди. 

«Аъыг сюз» гязетинин няшри  иля М.Я.Рясулзадя  щцммятъилик дюврцнц  рясмян баьлайараг, «миллиййят», 
«тцрк миллятъилийи» дюврцнцн  башландыьыны елан  етмишдир. 

М.Я.Рясулзадянин сийаси эюрцшляриндя  мцстягил Азярбайчан дювлятиъилийи идейасынын нязяри чящятдян 
ишлянмясиня  хцсуси диггят йетирилмишдир. Онун сийаси  ирсиндя щцрриййят вя азадлыг идейалары мцщцм йер тутур. 
Щцрриййятин беш ясас формасыны эюстярирди: сюз азадлыьы, мятбуат азадлыьы, чямиййят вя иттифаг азадлыьы, вичдан 
азадлыьы, малын, чанын мцщафизя олунмасы. О, щцрриййятин халг гцввяси  олдуьуну, онун мяркязиййятя гаршы 
ъеврилдийини эюстяряряк йазырды ки, «бир гцввя инсанлары бир арада топлайыб бир мяркязя  табе  тутараг, фярди 
чямиййятя мящкум едян бир истибдад мяркязиййят, диэяр шякилдя – чямиййятъилик, коллективизм адыны алыр. 
Диэяр гцввя дя Щцрриййятдир». 

Рясулзадя дювлятин демократик гурулушуна, шяхсиййятя вятяндаш щцгугларына йцксяк гиймят веряряк 
йазмышдыр: «Азярбайчан чцмщуриййятинин ясас ирадяси  бцтцн вятяндашларын бярабяр щцгугла  йашамасы 
цзяриндя гурулмушдур. Кими - гадын, мцсялман – христиан, тцрк-тцрк олмайан, чинс-миллийят фярги гоймадан 
варлы-касыб, сащибкар - ишъи, торпаг сащиби – муздур, вязифя, нясил, билэи имтийазы арамадан бцтцн вятяндашлар 
мямлякятин идарясиндя иштирак едир, ганун верян гурумлара эирмяк щаггына да сащиб идиляр». Онун фикринчя, 
дювлят гурулушу щцгуги ясасларла апарылмалы, щцгуги дювлятин ясас тясисатлары йарадылмалыдыр. Сюз, мятбуат, 
йыьынчаг, вичдан, сийаси тяшкилатлар йаратмаг щцгугу вя башга щцгуглар, азадлыглар ганунла тясбит едилмялидир. 
О, кеъмишдя  дювлятин идаря  едилмяси  иля йени  идаряетмянин фяргини эюстяряряк йазмышдыр: Щакимиййятин 
халгдан дейил, Аллащ тяряфиндян бир бяхшиш верилдийи заман щюкмдарлар ъобан, мящкумлар гойун щюкмцндя 
идиляр. Щакимиййятя  халг кеъдикдя артыг щакимляр халг цъцн, халг да щакимлярдян ютрц мясулдур. 

 
Н.Няримановун сийаси эюрцшляри 
 
Няриман Няриманов(1870-1925)  юз йарадычылыьынын илкин дюврляриндя маарифъи монархийа тяряфдары кими 

ъыхыш етмиш, сонралар ися  ингилабъы демократ вя марксист кими фяалиййят эюстярмишдир. 
Н.Няриманов ашаьыдакы дювлят  формаларыны бир-бириндян айырырды: 
-деспотийа; 
-маарифъи монархийа; 
-конститусийалы монархийа; 
-демократик республика.  
О, деспотизми, шярг истибдад цсул-идарясини кяскин тянгид едирди. Бурадан ъыхыш едяряк, о, эянчлик 

илляриндя маарифъи монархийаны («Надир Шащ») тяблиь едирди. 
1906-чы илдян етибарян Н.Няриманов демократик республика тяряфдары  кими ъыхыш едир вя йазырды ки, 

бурада дювлят башъысы цмуми сеъки йолу иля сеъилир. «Беля бир сялтянятдя азадялик артачаг олар, тярягги, миллят 
вя дювлят габаьа эедяр». 

О, йазырды ки, дювлят вя щцгуг бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан вя ейни сябябляр, хцсуси-мцлкиййятин 
йаранмасы вя чямиййятин антогонист синифляря бюлцнмяси нятичясиндя мейдана эялян ичтимаи щадисялярдир. 
Щцгуг  щюкмран синифлярин ирадясини ифадя едир вя истисмаръы чямиййятлярдя зящмяткешлярин мянафейиня зидд 
ъыхыр. 
 
Щейдяр Ялийевин сийаси эюрцшляри 
 

Эюркямли дювлят хадими вя сийасятшунас Щейдяр Ялийевин демократийа, дювлятъилик, мцстягиллик вя с. 
щаггында фикирляри бюйцк елми ящямиййят кясб едир. Ян ясасы ися онун сийаси  фикир вя идейалары дювлятъилик 
фяалиййяти нятичясиндя  сон  он илдя  Республикамыза Президентлик етдийи дюврдя щяйата кеъирилмишдир. Мцстягил 
Азярбайчан  милли дювлятъилийинин  демократик инкишафы  Щейдяр Ялийев сийаси идейасынын ясасыны тяшкил  
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етмишдир. Мцстягил Азярбайчанын инкишафына хцсуси  диггят йетирян Щейдяр Ялийев демишдир: «Мцстягил 
Азярбайчан Республикасы бизим  тарихи  наилиййятимиздир». 

О, бу наилиййяти  юзцнцн  сийаси тячрцбяси вя фяалиййяти иля даща йцксякляря галдырмыш, инкишаф 
етдирмишдир. Мящз онун сийаси тячрцбяси  сайясиндя Азярбайчан Республикасы демократик, щцгуги, дцнйяви 
дювлят гуручулуьу йолунда бу эцн дя  язмля ирялиляйир. Щейдяр Ялийев  бу  щагда  демишдир: «Дювлят 
гуручулуьунда  няинки тарихи вя милли яняняляримиз  нязяря алыныр, щям дя дцнйа тячрцбясиндян, демократик 
принсиплярдян истифадя едилир». 

Щейдяр Ялийевин  сийаси  фикир  вя идейаларында  инсан азадлыьы, сюз, вичдан азадлыьы, инсан щцгугларынын 
горунмасы, бцтцн  вятяндашларын ейни  щцгуга  малик олмасы, сийаси плйурализм ясас йер тутур. Мящз  Щейдяр 
Ялийевин  сийаси фяалиййятинин нятичясиндя  мцстягил Азярбайчан демократик  принсипляр ясасында  илк  милли 
конститусийасыны гябул етмиш, парламентини йаратмыш вя демократик сийаси системин  формалашмасына  наил 
олмушдур. Щейдяр Ялийев  щакимиййятдя олдуьу дюврдя  вятянъилик, йурдъулуг  анлайышларыны юзцндя  
бирляшдирян Азярбайчанъылыг идеолоэийасы чямиййятимиздя  щаким идеолоэийайа ъеврилмишдир. Азярбайчанъылыг 
идеолоэийасы бцтцн дцнйа  азярбайчанлыларынын бир арайа  эялмясиня  вя цмуми  сийаси мягсядляримизя  
кюмяк эюстярмясиня ъох  мцщцм  тясир  эюстярир. 

Щейдяр Ялийев  идеолоэийа иля баьлы  билдирмишдир ки, милли идеолоэийамыз  тарихи  кеъмишимизля, 
миллятимизин адят-яняняляри  иля, халгымызын, дювлятимизин бу эцнц  вя эялячяйи  иля баьлы  олмалыдыр. 

Милли дювлятъилийимизин  мющкямляндирилмяси вя инкишафында  Щейдяр Ялийевин хидмятляри явязсиздир. 
Онун  билаваситя  рящбярлийи  нятичясиндя  Азярбайчанын эялячяк  милли инкишаф  стратеэийасы мцяййянляшдирилиб. 
Бу  стратеэийанын юзяйи  ися  Азярбайчанын милли дювлятъилийиня  сюйкянмишдир.  
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4-чц МЮВЗУ 
 

СИЙАСИ МЦНАСИБЯТЛЯР ВЯ МЯНАФЕЛЯР 
                                                             
     1. Ичтимаи - сийаси ялагялярин тязащцр формалары 
 
        Чямиййятин бцтцн сащялярини ящатя едян дяйишикликляр сийаси сащядя даща айдын  шякилдя юзцнц эюстярир. 
Сийаси сфера сийаси просеслярин рянэарянэлийи иля сеъиляряк йени мяна кясб едир. Сийаси щяйат йени кейфиййят 
дашыдыьындан онун дярин вя щяртяряфли тядгигатына ещтийач дуйулур. Илк нювбядя, «чямиййятин сийаси щяйаты» 
категорийасы иля мцгайисядя даща цмуми характер дашыйан «ичтимаи щяйат» категорийасыны аъыглайаг. Ичтимаи 
щяйатын  мащиййяти нядян ибарятдир? Ичтимаи щяйат  юзцндя ичтимаи тязащцрлярин, даща доьрусу, инсанлар 
арасындакы ичтимаи мцнасибятлярин бюйцк бир спектрини бирляшдирир. Бу мцнасибятляр юз шяхси марагларыны  
мцдафия едян вя буна эюря дя бир-бири иля лазыми ялагяляря  эирян  инсанларын фяалиййятинин нятиъясидир. 
Инсанларын мараглары иля шяртлянян бу фяалиййят бурада еля бир  васитя ролунда ъыхыш едир ки, онун кюмяйи иля 
инсанлар арасында ичтимаи ялагяляр йараныр вя беляликля, о, инсанларын ичтимаи щяйатынын мянбяйиня ъеврилир.  
Бунун нятичяси олараг  ичтимаи ялагяляр даим щярякятдядир  (йараныр, инкишаф едир, йени кейфиййят щалына  кеъир), 
башга сюзля, юзцнцн истещсал вя тякрар истещсалы просесиндя олур. Ичтимаи щяйат ися мцхтялиф ичтимаи ялагялярин, 
илк нювбядя, игтисади, сосиал -  сийаси вя мяняви щяйатда  баш  верян ялагяляря хас  хцсусиййятлярин 
формалашмасындан асылыдыр. Бир сюзля, мащиййят етибариля, ичтимаи щяйаты инсанлар арасындакы ичтимаи ялагялярин 
истещсалы вя тякрар истещсалы кими мцяййянляшдирмяк олар. 
             Бурада беля бир суал мейдана ъыхыр ки, ичтимаи ялагялярин нювц олан сийаси мцнасибятлярин мащиййяти 
нядян ибарятдир? Буну айдынлашдыраркян, йада салаг ки, ичтимаи щяйатын мянбяйи  шяхси мараглар иля шяртлянян 
инсанларын фяалиййятиндян ибарятдир. Она эюря дя сийаси мцнасибятлярин характери мцвафиг олараг, сийаси 
фяалиййят иля мцяййянляшир. Сийаси фяалиййят инсанларын сосиал фяаллыьынын  бир формасы,  дахили амил  кими 
инсанларын сийаси марагларынын щяйата кеъмясиня  йюнялдилмишдир. Щяр бир сийаси фяалиййятин сон мягсяди юз 
марагларыны мцдафия етмяк цъцн дювлят щакимиййятини ялдя едиб ондан истифадя етмякдир. Дювлят щакимиййяти 
сийаси фяалиййятин ясас предметидир вя буна эюря дя сийаси фяалиййятин она йюнялдилмяси бу фяалиййятин 
мащиййят хяттини, онун ясас хцсусиййятини, сийаси кейфиййятини аъыглайыр. Демяк олар ки, инсанларын сийаси 
фяалиййятинин дювлят щакимиййятиня йюнялдилмяси чямиййятин сийаси щяйатынын мцхтялиф тязащцрлярини ящатя 
едир. Бурадан айдын олур ки, сийаси ялагялярин хцсусиййяти  ондан ибарятдир ки, о, инсанлар арасында онларын 
фяалиййяти просесиндя тяшяккцл тапыр вя бу фяалиййят дювлят щакимиййятиня йийяляниб ондан истифадя етмякдян 
ибарятдир. Сийаси ялагяляри башга ялагялярдян  фяргляндирян ясас яламят бундан ибарятдир. 
           Сийаси ялагялярин даща садя формасы сийаси мцнасибятлярдир. Бу мцнасибятляр тяряфлярин  сийаси 
мараглары иля, даща доьрусу бу марагларын цст-цстя дцшцб - дцшмямяси иля мцяййянляшир. Бу мягама эюря 
инсанлар бир-бириляриня гаршы мцхтялиф мювгеляр тутур, онларын арасында рянэарянэ сийаси мцнасибятляр топлусу 
йараныр. Бу мцнасибятляр юз нювбясиндя ъох айдын шякилдя юзцнц эюстярян ики  якс тязащцрляря апара биляр: 
сийаси ямякдашлыг вя сийаси рягабят. Мясялян,  мцасир чямиййятин сийаси мянзяряси  мцхтялиф гцввяляри якс 
етдирир ки, бу да мцхтялиф сийаси марагларын мювчудлуьуну эюстярир. Бир тяряфдян, мцхтялиф сийаси марагларын, 
сийаси гцввялярин формалашмасы тяшяккцл тапыр, диэяр тяряфдян онлар арасында сийаси ялагяляр йараныр, онларын 
бирляшмяси вя йа сийаси мараглара эюря бир-бириндян айрылмасы баш верир. Ичтимаи инкишафын щяр бир  конкрет 
мярщялясиндя  мцхтялиф сийаси гцввяляр юз араларында сийаси  ямякдашлыьа дахил олур вя йа лазым олан тягдирдя 
бу мцнасибятляри поза билирляр. Буна эюря  дя сийаси мцнасибятляри сийаси ялагялярин бир формасы кими 
характеризя едяряк онларын инсанларын сийаси марагларынын цст-цстя дцшцб-дцшмямяси ясасында тяшяккцл 
тапдыьыны,  сийаси ямякдашлыг вя сийаси рягабятдя тязащцр етдийини эюстярмяк лазымдыр. 

Юз нювбясиндя сийаси ямякдашлыг вя сийаси рягабят цмумиликдя чямиййятин инкишаф сявиййяси иля 
ялагядар олараг сийаси щяйатын хцсусиййятляри вя онун инкишаф  вязиййятини эюстярян конкрет ифадяйя маликдир. 
Сийаси щяйатын демократик нюгтейи-нязярдян аз инкишаф етмиш дюврцндя, мясялян,  капитализмин инкишафынын илк 
дюврцндя олдуьу кими, сийаси мцбаризянин мцшащидя едилдийи вахтда, сийаси рягабят чямиййятин сийаси 
щяйатында цстцнлцк тяшкил едяряк сосиал гцввялярин аъыг силащлы гаршыдурмасына эятириб ъыхарда биляр (силащлы 
цсйан, ингилаб, вятяндаш мцщарибяси). Мцасир сивил дювлятлярдя ися сийаси зиддиййятляри арадан галдыран диэяр 
механизмляр тяшяккцл тапмышдыр. Сийаси ямякдашлыьа, хцсусиля сийаси компромиссляря мейл даща эениш 
йайылмышдыр. Беляликля, сийаси ялагялярин ясас формаларындан бири олан сийаси мцнасибятляр чямиййятин сийаси 
щяйатынын вачиб тязащцрляриндян биридир. 
        Сийаси бирликляр  инсанлар арасында сийаси ялагялярин мцщцм формаларындан бири кими  чыхыш едир. Бу 
ялагяляр сийаси мцнасибятляря нисбятдя даща мцряккяб характер дашыйыр вя чямиййятдя обйектив шякилдя 
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тяшяккцл тапмыш  сосиал бирликляринин мювчудлуьу иля шяртлянир. Сабит характер дашыйан  бу  бирликляр юз цзвляри 
цъцн ващид сийаси мянафеляр формалашдыран ясас кими ъыхыш едирляр. Обйектив тяшяккцл тапан сосиал бирликляря 
кейфиййят бахымындан йанашдыгда сийаси бирликлярин ики  ясас формасыны эюстярмяк олар. Формалардан бири, 
мцяййян яразидя йашайан, цмуми тясяррцфат вя етник щяйата малик инсанларын бирлийи ясасында йаранан сийаси 
иттифаглардыр. Дювлят мящз беля бир иттифаг кими  ъыхыш едир. Диэяр форма ися артыг щямин ярази  дахилиндя 
тяшяккцл тапмыш, сосиал бирликляр ясасында йаранан, бу вя йа башга цмуми  яламятляри олан (сющбят мцхтялиф 
синифляр, сосиал тябягяляр вя с. эедир) сийаси иттифаглардыр. Беля сийаси  бирликлярин даща инкишаф етмиш формасы 
кими сийаси партийалар ъыхыш едир.  
      Сийаси бирликлярин щяр ики формасы юзцнцн мцряккяб дахили структуруна маликдир ки, бу  бирлийин 
ъярчивясиндя инсанлар мцяййян низам-интизама табедирляр, онларын сийаси фяалиййяти мцяййян мянада 
тяшкилатланыр. Дахили мцнасибятлярин бу чцр низамланмасы нюгтейи-нязяриндян сийаси бирликляри щямъинин сийаси 
иттифаглар адландырырлар. 
      Инсанлары сийаси мараглара,    сийаси бахышлара эюря   бир-бириндян  айыран, юзцнцн дахили тяшкилатынын 
хцсусиййятляриня эюря юз йерини тутан мцхтялиф сийаси бирликлярин мячмусу  чямиййятин сийаси структуруну 
тяшкил едир. Беля  ки, сийаси тяшкилат кими дювлят еля бир ичтимаи механизмдир ки, щямин яразидя йашайан 
инсанларын марагларыны мцдафия етмяли вя бунун нятичяси кими онларын арасындакы мцнасибятляри щцгуги 
нормаларын кюмяйи иля низама салмалы, лазым олан тягдирдя хцсуси мячбуретмя органларындан истифадя 
етмялидир. Бу сийаси тяшкилат  ичтимаи щакимиййяти, башга сюзля дювлят щакимиййятини тямсил едир. Бу 
кейфиййятдя дювлят инсанларын сийаси марагларынын ясас предметидир, беля ки,  ону ялдя етдикдян сонра сийаси 
щакимиййятя наил олурлар, йяни мячбуретмя органларына архаланараг чямиййятин инкишаф характерини вя 
истигамятини мцяййянляшдирирляр. 
       Дювлят щакимиййятини ялдя етмяк вя юз марагларына эюря истифадя етмяк цъцн васитя кими инсанларын 
сийаси бирлийинин диэяр формасы олан сийаси партийалар,  иттифаглар ъыхыш едир. Сийаси тяшкилатлар олан бу партийалар 
вя иттифаглар инсанлары ващид сийаси гцввя кими сяфярбяр едир  вя бу да онларын ясас сийаси мараьынын щяйата 
кеъмясиня имкан йарадыр. Демократийа йолуну сеъмиш мцасир чямиййятдя сийаси структур просесинин инкишафы 
даща интенсив эедир. Мцхтялиф сийаси партийалар, иттифаглар, щярякатлар йараныр вя инкишаф едир. Онларын арасында 
сийаси мараглардан асылы олараг мцяййян сийаси мцнасибятляр йараныр, бу да гаршыдурма вя йа ямякдашлыг 
йолларынын ахтарышларында юзцнц эюстярир. Беляликля, сийаси ялагялярин формасы кими инсанларын сийаси бирлийи 
чямиййятин сийаси щяйатынын вачиб бир тязащцрц кими ъыхыш едир. 
        Сийаси мцнасибятлярин даща мцряккяб формасы ися  чямиййятин сийаси системидир. Ня сябябдян мящз бу 
систем форма кими ъыхыш едир вя даща мцряккяб сайылыр? Буна эюря сийаси системин мащиййятини аъыгламаг 
лазымдыр. Илк нювбядя гейд олунмалыдыр ки, сийаси системин формалашмасы цъцн зямин артыг тяшяккцл тапмыш 
чямиййятин сийаси структурудур, даща доьрусу, инсанларын сийаси марагларына эюря айрылмасы вя бу  бюлэцнцн 
мцхтялиф сийаси бирликляр формасында тяшкил олунмасыдыр. Мцяййян  бир шяраитдя бу  партийалардан бири дювлят 
щакимиййятини ялдя етмяк имканы газанараг игтидар партийайа ъеврилир. Щаким партийа кими  о, диэяр партийалар 
цзяриндя сийаси щакимиййяти ялдя едяряк бцтювлцкдя чямиййятин инкишафынын ясас истигамят вя характерини 
мцяййянляшдирмяк цъцн реал имкан ялдя едир. Диэяр партийалар ися  башга йоллардан - конститусийа 
щцгугларындан, парламент трибунасындан, КИВ- дян истифадя едяряк, ичтимаи ряйя мцрачият  едяряк игтидар 
партийайа тясир эюстярмяйя ъалышырлар. Бу партийалар игтидар тяряфиндян  йеридилян сийасяти тянгид едир, 
чямиййятин инкишафына даир юз фикирлярини билдирирляр. Беля сийаси партийалары мцхалифят (opposido-гаршыдурма) 
партийалары  адландырырлар.  
      Беляликля, чямиййятин сийаси системи сийаси ялагялярин бир формасы кими инсанларын бу вя йа диэяр сийаси 
партийайа мянсублуьу ясасында вя игтидар партийа тяряфиндян сийаси щакимиййятин щяйата кеъирилмя просесиндя 
тяшяккцл тапмыш гаршылыглы ялагяляри ифадя едир. Инсанларын сийаси бирликляри иля мцгайисядя сийаси 
мцнасибятлярин бу формасы даща мцряккяб характер дашыйыр. Буна эюря дя  чямиййятин сийаси системи инсанлар 
арасында гаршылыглы мцнасибятлярин мцяййян гайдасыны ифадя етмякля йанашы, щямъинин онларын сийаси 
тяшкилатынын,  инсанларын сийаси бахымдан инкишафынын, буна уйьун олараг, чямиййятин сийаси щяйатынын камиллик 
дярячясинин даща йцксяк сявиййясини характеризя едян даща мцряккяб формасыдыр. Мцасир чямиййятдя йени 
сийаси партийаларын  йаранмасы сийаси щяйата йени мязмун веряряк, чямиййятдя йени сийаси ялагялярин 
йаранмасына эятириб ъыхардыр. Беляликля, биз, инсанларын сийаси фяалиййяти просесиндя йаранмыш, чямиййятин 
сийаси щяйатынын ясас мязмунуну тяшкил едян сийаси ялагялярин цъ  формасыны нязярдян кеъирдяк: сийаси  
мцнасибятляр, сийаси бирликляр вя сийаси систем. Бу формалардан щяр бири сийаси щяйатын инкишафына уйьун олараг  
чямиййятин сийаси сявиййя дярячясини якс етдирир. Бурада чямиййятин сийаси щяйатынын даща инкишаф етмиш вя йа 
онун вачиб тязащцрц кими сийаси ялагялярин  ян мцряккяб формасы олан сийаси систем ъыхыш едир. 
        Сийаси системин башлыча цнсцрц олан  дювлятин демократик-щцгуги характер дашымасы сийаси  щяйатын 
инкишафында  бюйцк   ящямиййят кясб едир. Чямиййят тяряфиндян тянзимлянмиш щцгуги нормалара риайятя 
ясасланан дювлятин демократик формасы  дювлятъилийин даща камил бир формасыдыр. Демократик дювлят юз 
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фяалиййятини бейнялхалг сянядлярдя тясбит едилмиш ющдяликляря ясасян (инсан щцгугларына щюрмят, онлара риайят 
етмяк вя с.) щяйата кеъирир. 

Парис Хартийасында дейилир: «Демократийанын ясасында шяхсиййятя вя али ганунъулуьа щюрмят дурур». 
Дювлятин мящз бу формасы ганун ъяръивясиндя мцхтялиф сийаси партийаларын, иттифагларын, щярякатларын 
формалашыб фяалиййят эюстярмяси цъцн даща ялверишли шяраит йарадыр вя  бунунла да чямиййятин сийаси 
структурунун там  инкишафына кюмяк эюстяряряк инсанлар арасында щяртяряфли сийаси мцнасибятлярин 
формалашмасына тякан верир. Демократик форманын якси олан авторитар дювлятляр чямиййятин сийаси инкишафына 
хидмят едян имканлары хейли мящдудлашдырыр, чямиййятин сийаси щяйатыны деформасийайа апарыр. 
       Чямиййятин  сийаси щяйатынын  инкишафынын диэяр чящяти ондан ибарятдир ки, ъохпартийалы сийаси систем 
мювчуддур,  бу да дювлятин демократик характерли  олмасы иля изащ олунур. Ъохпартийалылыг чямиййятин сийаси 
структурунда  тяшяккцл тапмыш сосиал мараглары сийаси сявиййялярдя ифадя вя мцдафия едян  бир сыра бирликлярин 
мювчудлуьуну эюстярир. Бяллидир ки, ъохпартийалылыьын формалашмасы цъцн игтисади просеслярля мцяййянляшян 
мцхтялиф сосиал бирликлярин мювчудлуьу ясас рол ойнайыр. Бу  мцхтялифлик игтисади чящятдян инкишаф етмиш 
мцасир чямиййят цъцн ганунауйьун бир щалдыр, ейни заманда, чямиййятин эялячяк инкишафына да тясир вя 
хидмят едир. Бяшяр тарихинин тячрцбяси эюстярир ки, ичтимаи бахымдан мцхтялифлик  идейасыны мцдафия едян 
юлкяляр бюйцк ичтимаи  тяряггийя наил олублар. Яксиня, сосиал йекчинслийя вя сосиал марагларын таразлашмасына 
чан атан коммунист щярякаты щаким олан юлкялярин тячрцбяси эюстярди ки, бу  чур мювге ичтимаи инкишаф цъцн  
фактики манея  олмуш, юзцнцн ичтимаи инкишаф сявиййясиня эюря, щям игтисади, щям сосиал, сийаси чящятдян 
инкишаф етмиш габагчыл  дювлятлярдян ъох эеридя галмышдыр. Бурадан беля бир нятичя ъыхыр ки, сосиал марагларын 
мцхтялифлийи чямиййятин инкишафы цъцн вачиб эюстяричидир. 
         Сосиал бирликлярин бир ъох марагларынын цст-цстя дцшмясиня бахмайараг, щяр бир партийанын ясас вязифяси 
сийаси сявиййядя мящз  онун тямсил етдийи сосиал марагларын хцсусиййятлярини ифадя етмякдир. Йалныз бу щалда 
о, юзцнцн сийаси програмына, юз йолуна вя йа ичтимаи инкишафын йолуна даир юз вариантларына малик олан сийаси 
партийа адына лайиг ола биляр.                                     
                                
2.   Сийасят  анлайышы   вя онун мащиййяти 
   
      Мцасир дюврдя чямиййятин сийасиляшмяси, мадди вя мяняви щяйатын бцтцн сащяляриня сийасятин тясиринин 
артмасы тядгигат обйекти кими диггяти чялб едян вя мараг доьуран бир щадисядир. Буна эюря илк нювбядя, 
сийасятин, онунла билаваситя баьлы олан сийаси системин, игтисади вя сосиал амиллярин мащиййятини арашдырмаг 
вачибдир. Инсан щяйатынын гаъылмаз елементи олан сийасят нядир? Сийасят термини ъохмяналыдыр вя онун 
мязмуну дювлятин, диэяр сийаси институтларын, щакимиййятин башга голларынын юйрянилмяси иля  бярабяр 
арашдырылыр. Йунан дилиндян тярчцмядя сийасят дювляти идаря етмяк сяняти, дювлятин юз ярази дахилиндя вя онун 
щцдудларындан кянарда юз мягсядлярини щяйата кеъирмяйин мцяййян васитясидир. Аристотелдян башлайараг 
бцтцн философлар ичтимаи щадися кими сийасятин характерик чящятини, онун щакимиййятля билаваситя ялагядя 
олмасыны вурьуламышдыр. Ш. Фурйе, М.Вебер, К. Маркс сийасятин мащиййятини мящз беля аъыгламышлар. 
Беляликля, сийасят щакимиййятя даир синиф  вя сосиал групларын мцнасибятляри иля баьлы олан чямиййят щяйатынын 
хцсуси сферасыдыр. Щакимиййятин бир неъя формасы сеъилир: игтисади, сийаси, синфи, мцяййян групун вя йа айрыча 
бир фярдин щакимиййяти. Сийаси щакимиййят фярдин, синфин вя йа сосиал групун юз игтисади, идеоложи вя сийаси 
марагларына уйьун олараг щяйата кеъирдийи сийаси хяттдир. Гейд олунмалыдыр ки, фярдя вя йа щяр щансы синфя 
сийаси щакимиййят щцгугуну тямин едян игтисади щакимлик сийаси щакимиййяти мцяййянляшдирир. Игтисади 
щакимиййят базис олараг илкиндир, мящз о, сийаси щакимиййятин мязмунуну, онун структуруну, щяйата кеъирдийи 
функсийаларын характерини мцяййянляшдирир. Бурадан да сийасятин игтисадиййат иля сых баьлылыьы юзцнц габарыг 
шякилдя эюстярир. Игтисади базися мцнасибятдя сийасят икинчидир вя ондан асылыдыр. Бу о демякдир ки, дювлятин 
дахили вя харичи сийасятинин ян дярин кюкляри беля щакимиййятдя дуран синиф вя сосиал групун игтисади мараглары 
иля мцяййянляшир. Ейни заманда эюстярилмялидир ки,  сийасятин дя игтисадиййата тясири мювчуддур. Беля ки, 
дювлятдя кюклц  игтисади ислащатлар мящз сийасятля  мцяййянляшир вя щялл олунур. Сийасятин игтисадиййата 
мцнасибятдя фяал ролу чямиййятин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя юзцнц эюстярир. 
         «Сийасят» анлайышы гядим йунан философу  Аристотелин ейни адлы ясяриндян сонра эениш йайылмышдыр.  
Аристотел сийасяти инсан бирликляринин  формалары арасында мцнасибятлярин ян вачиби щесаб едирди. Онун фикринчя, 
сийасят щакимиййят вя идаряетмянин  мцяййян нювлярини тясдиг едяряк инсанлары бирляшдирир, чямиййятин 
бцтювлцйцнц тямин едир. Елми ядябиййатда сийасят  термининин ъохлу сайда анлайышлары верилир. Онлардан 
бязилярини эюстяряк: 
        Сийасят бирэя йашамаг сянятидир - Платон, гядим йунан философу. 
        Сийасят синифляр арасында эедян мцбаризядир - В.И.Ленин вя с. 
        Сийасят анлайышынын тярифиндя фикир айрылыьынын ъохлуьу  онун ня гядяр мцряккяб, ъохчящятли щадися 
олдуьуну эюстярир. Сийасят илк нювбядя , чямиййятин игтисади вя сосиал – мяишят щяйаты иля йанашы инсанларын 



 32

щяйат фяалиййятляринин хцсуси  сферасыдыр. Сийасятин сосиал щяйатын бу сфераларындан  ня иля фяргляндийини 
айдынлашдыраг. 
         Биринчиси, сийасят щакимиййят, щакимиййят мцнасибятляринин хцсуси нювц иля фярглянир. Билдийимиз кими, 
чямиййятдя щакимиййят мцнасибятляринин   мцхтялиф нювляри мювчуддур ( аилядя, мцяссисядя, дини ичмада вя 
с.). Лакин дювлят, онун идаряляри тяряфиндян щяйата кеъирилян бир щакимиййят дя мювчуддур. Бу щакимиййяти 
фяргляндирян чящят   ондан ибарятдир ки, бцтцн вятяндашлар бу щакимиййятя табе олмалыдырлар. Дювлят 
тяряфиндян щяйата кеъирилян щакимиййят сийасятин юзяйидир. Бу сийасятля, ясасян чямиййятин идаря олунмасы 
щяйата кечирилир, онун бцтювлцйц вя бирлийи горунур. Мцхтялиф сосиал групларын марагларыны тянзимлядийиня, 
цмуми мягсядлярин ялдя олунмасы йолларыны эюстярдийиня эюря сийасяти чямиййятин тянзимляйичи  сферасы щесаб 
едирляр. 
        Икинчиси, щакимиййятин юзц ону щяйата кеъирянляря эениш щцгуглар вердийиндян бу заман щакимиййят 
уьрунда мцбаризя лабцд шякилдя мейдана эялир.  Бу мцбаризя мцхтялиф нюв вя формаларда, аъыг вя эизли 
шякилдя, ганун ъяръивясиндя ола биляр, мячбури щал ала   биляр, бу мцбаризяйя щям киъик груплар вя йа эениш 
кцтляляр чялб олуна биляр. Сийасятин бу хцсусиййяти ону рягабят сащяси кими, щятта щакимиййят уьрунда 
мцхтялиф сосиал вя сийаси гцввялярин арасындакы конфликт сащяси кими характеризя едир. Сосиал щяйатын бир сащяси 
кими сийасятин хцсусиййятлярини арашдыраркян айдын олур ки, сийасятин синифляр арасы мцбаризя  цсулу  кими вя йа 
сийасятин чямиййятин щяйатыны тянзимлямя сащяси кими тяйини бир-бирини инкар етмир. Щямин тярифлярин 
мцяллифляри бу мцряккяб щадисянин йалныз мцхтялиф тяряфлярини вурьулайырлар. 
        Сийаси щакимиййят мцнасибятляриня дахил оларкян вя йа сийаси мцбаризяйя гошуларкян инсанлар хцсуси 
сийаси структурлар: институтлар, тяшкилатлар, мцнасибятляр йарадырлар. Парламент, щюкумят, сийаси партийа, сеъки 
щцгугу сийасятин даирясиндя олан структурлардыр. Сийаси структурлар сабитдир, онлар бир ъох нясиллярин 
фяалиййятиндя тякрар олуна биляр. Мясялян, Инэилтярядя парламент 13 –чц ясрдян мювчуддур. 
        Сийаси структурлары формалашдыраркян инсанлар тядричян символлар, анлайышлар, фикирляр, дяйярляр, идейалар 
ишляйиб щазырлайырлар ки, бунларын кюмяйи иля сийасят дцнйасыны баша салыр, сийаси щадисялярин, дювлят башъыларынын 
щярякятлярини гиймятляндирир, сийасятин  мянасыны тящлил едир, онун ящямиййяти, ролу вя с. щагда фикир 
мцбадиляси едирляр. 
        Сийаси структур вя сийаси мядяниййят обйективдир, йяни сийаси  фяалиййят иля мяшьул олан инсанлар 
чямиййятдя тяшяккцл тапмыш сийаси институтларла щесаблашмалы, юз щярякятлярини чямиййятдя гябул олунмуш 
сийаси нормаларла уйьунлашдырмалы, цмуми гябул олунмуш сийаси  фикирляря гулаг асмаьы бачармалы, бу вя йа 
диэяр груплара бирляшмялидир. Инсанлара, онларын шцуруна, давранышларына тясир етмяк хцсусиййяти сийасяти 
обйектив реаллыг кими гиймятляндирмяйя имкан верир. 
      Диэяр тяряфдян сийасят тякчя сийаси щяйатын нормалары, институт, тяшкилат, анлайыш, идеал, идеолоэийа дейил, 
ейни заманда бу просесляря чялб олунан инсанлардыр. Сийаси щяйата чялб олунан  инсанлар мцхтялиф сийаси 
тячрцбяйя,  мцхтялиф мараглара, дяйярляря, арзулара маликдирляр. Инсанларын фярди хцсусиййятляри онларын 
сийасятдя давранышыны ъохчящятли едир. Сийасятдя щяр бир инсан шяраитдян, бу шяраити нечя 
гиймятляндирмясиндян асылы олараг, юзцнцн сеъими ясасында щярякят едир. Бу чящятя эюря дейя билярик ки, 
сийасят обйектив реаллыгла йанашы, щям дя инсанларын субйектив фяалиййятидир. 
          Сийасятин яламятлярини нязярдян кеъиряк. 
   Биринчиси, сийасят - щакимиййят мцнасибятляри, даща доьрусу щакимиййятя, онун тяшкилиня, мцхтялиф мараг 
груплары арасында бюлцшдцрцлмясиня даир дювлятин фяалиййятинин щансы истигамятдя апарылмасыны  
мцяййянляшдирян мцнасибятляр сферасыдыр. 
   Икинчиси, сийасят – ичтимаи щяйатын тяшкили цъцн бир васитядир. О, мцхтялиф марагларын бир арайа эялмясиня 
ясасланараг бу марагларын чямиййятин бцтцн цзвлярини бирляшдирян цмуми мараг ясасында узлашмасына ъалышыр. 
   Цчцнчцсц, сийасят - елита вя лидерлярин, дювлят щакимиййяти институтларынын кюмяйи иля бцтцн сявиййялярдя 
ичтимаи инкишафын просесляриня рящбярлик  вя идаряъилик фяалиййятини ящатя едир. 
            Сийасятин структуру нядян ибарятдир? 

Сийасят онда иштирак едян инсанларын шцурлу фяалиййятидир, буна эюря дя онун биринчи елементи кими 
сийасятин субйектляри ъыхыш едир. Фярд, сосиал груп, тябягя,  тяшкилат дювлят щакимиййятини реализя просесиндя 
билаваситя вя йа гисмян иштирак едирляр. Сийасятин субйекти структур чящятдян тяшкил олуна биляр вя сосиал 
структур кими ъыхыш едя биляр. Мясялян, сийаси партийа, щямкарлар иттифагы, мясчид (кился), кцтляви информасийа 
васитяляри, дювлят, бейнялхалг тяшкилатлар ( БМТ, Авропа Парламенти вя с.). Ейни заманда, сийасятин субйекти 
кими сосиал груплар, (тябягяляр, синифляр, миллятляр, елита, кцтля, пешя груплары) вя айрыча эютцрцлмцш фярд (сийаси 
лидер, ади вятяндаш) ъыхыш едя биляр. 
        Юз марагларыны щяйата кеъирян фярд  диэяр тялябатларла ъыхыш едян групларла гаршылыглы ялагядя олур. Сийаси 
щяйатын иштиракъыларынын гаршылыглы ялагяляринин характери субйектлярин сийаси мядяниййятиндян, чямиййятин 
вязиййятиндян (онун ъиъяклянмя, сабитлик, бющран)  асылыдыр. 
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       Идаряъилик гярарларынын сямярялилийи  мцхтялиф мараг даиряляринин нцмайяндялик системинин 
мювчудлуьундан асылыдыр. Бу систем юзцндя партийа системи, ичтимаи сийаси тяшкилатлар вя щярякатлары бирляшдирир 
ки, онлар да мцхтялиф групларын тялябатларыны дцрцст ифадя едяряк тяляб, програм вя с. шяклиндя щакимиййятин 
нязяриня ъатдырмаьа гадирдир. Дювлят вя онун органлары, партийа системи, тясир груплары, ичтимаи щярякатлар 
чямиййятин сийаси системини тяшкил едирляр. Ичтимаи просесляря рящбярлик вя идаряъилик сферасы кими сийасят инсан 
фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриня тохуна биляр. Ичтимаи щяйат фяалиййятинин щяр щансы сащясиндя тянзимляйичи  
функсийаны щяйата кеъирмясиндян асылы олараг сийасяти игтисади, сосиал, демографик, аграр, мядяни, техники, 
щярби, милли  вя с. сийасятя бюлцрляр. Дахили вя харичи вязифялярин щяллиня йюнялдилмиш сийасяти дахили вя харичи 
сийасят адландырырлар. Яэяр сийасятин субйекти кими халглар, дювлятляр, мцхтялиф дювлятлярин ичтимаи тяшкилатлары, 
щярякатлар ъыхыш едирлярся, онларын  гаршылыглы мцнасибятляринин предмети олараг игтисади, сосиал, щцгуги, щярби, 
щуманитар ямякдашлыг мясяляляри сайылыр вя бу да бейнялхалг сийасяти йарадыр. 
      Сийасят анлайышы мцасир дилимизя йунан дилиндян дахил олмуш, яняняви олараг дювлят вя ичтимаи ишляри, 
инсанлар, сосиал груплар, халглар, миллятляр вя дювлятляр арасы мцнасибятлярля баьлы олан фяалиййят сферасыны ящатя 
едир. Сийасят чямиййятин сийаси сферасында щакимиййятин  ялдя едилиб сахланылмасы вя реализя едилмясиня 
йюнялдилмиш шцурлу фяалиййятдир. Ичтимаи щяйатын мцстягил сащяси кими сийасят юзцндя субйектляри арасында 
(фярд, сосиал тябягя, синиф, партийа, щярякатлар вя с.) мцнасибятляри, щаким-идаряъилик  вя тяшкилат фяалиййятини, 
инсанларын давранышыны, онларын сосиал-сийаси марагларыны, тялябатларыны, мотив вя яняняляри, сийаси институт вя 
тяшкилатларын фяалиййятлярини, сийаси идейа вя бахышлары бирляшдирир. 
       Сийасят термини адятян бир неъя мянада ишлядилир, Мясялян, франсыз политологу Ж.М.Данкен онун 
анлайышында цъ  аспекти  юн плана ъякир: 
  1. Сийасят - идаряъилик. Бу мягамда сийасят анлайышы ичтимаи  щяйатын  бу вя йа диэяр сащясиндя   конкрет 
проблемин щяллиндя дювлят щакимиййятинин фяалиййятини нязярдя тутур. Мясялян, малиййя, сосиал, енерэетика, 
сийасят, сянайе вя с.  
 2.Сийасят - стратеэийа. Бу аспектдя сийасят дювлят щакимиййятинин, сийаси партийанын вя с. реализя етдийи 
узунмцддятли мягсяд вя вязифяляр кими баша дцшцлцр.  
  3. Сийасят – мцлащизя. Чямиййят вя вятяндашлар тяряфиндян дювлят щакимиййятинин вя сийаси системин диэяр 
субйектляринин фяалиййятиня даир конкрет гиймяти ящатя едир. 
      Йухарыда гейд олунан аспектлярля йанашы бу вя диэяр ясасларла ялагядар олараг сийасятин  мцхтялиф 
комплекс анламлары да верилир. 

1) Етик бахымдан  тяйин  ичтимаи рифащын ялдя едилмясиня йюнялдилмиш инсанларын шцурлу фяалиййятини 
нязярдя тутур.  Сийаси мцтяфяккирлярдян Аристотел, Ж.Ж.Руссо, М.Робеспйер вя б. сийасятин мянасыны мящз 
бу юлъцдя  верирдиляр. Ичтимаи рифащ анлайышы ися онлар тяряфиндян мцхтялиф анламларда верилирди: яэяр 
Аристотел буну «инсанларын яксяриййятинин максимал хошбяхтлийи кими»  баша дцшцрдцся, М.Робеспйер 
идракын тялябляриня уйьун щярякят етмяйи нязярдя тутурду, неотомизмин нцмайяндяси Ж.Маритен ися 
сийасяти инсанларын ъохунун «дцзэцн щяйат тярзи» иля ялагяляндирирди. 
2) Стратификасийа бахымындан сийасятин тящлилиндя  мцяййян сосиал тябягя вя групларын мцнасибятляри вя 
щакимиййятин щяйата кеъирилмя просесиня онларын тясири  эюстярилир. Бу чцр йанашма ъяръивясиндя сийасят 
сосиал-игтисади синифлярин (истисмаръы вя истисмар олунанларын) (марксизм), ирги, етник, мядяни вя башга 
групларын рягабяти кими (Л.Гумпловиъ), аристократ вя йа елит тябягянин  халг кцтляляринин яксяриййяти иля 
мцбаризяси, (Н.Макиавелли, Г.Моска, В.Парето), идаря едян вя идаря олунанларын рягабяти кими 
(Р.Дарендорф) баша дцшцлцр. 
3) Щцгуги  аспектдя йанашма   сийасяти вя дювлятин фяалиййятини билаваситя  инсан щцгугларынын мцдафияси 
иля баьлайырды (Т.Щоббс, Ч.Локк, Б.Спиноза, Ж.Ж.Руссо). 

Мцасир тядгигатъылардан франсыз политологу Ж.Френдин сийасят щагда фикирляри бюйцк  мараг доьурур: 
«Сийасят мцхтялиф вя рянэарянэ фикир вя мараглардан доьан мцбаризя ъяръивясиндя адятян щцгуга 
ясасланан эцчцн щесабына харичи тящлцкясизлийи вя дахили бяргярарлыьы тямин едян сосиал фяалиййятдир.». 
4) Щакимиййят мцнасибятляри  бахымындан сийасят  щакимиййяти ялдя етмяк вя ону сахламаг уьрунда 
мцбаризя (Н.Макиавелли) вя йа щакимиййятдя иштирак етмяк, йахуд щакимиййятин дювлятлярарасы, дювлят 
дахилиндя айры-айры инсан груплары арасында бюлцшдцрцлмясиня тясир чящди кими гиймятляндирилир (М.Вебер). 
Башга сюзля, сийасят дювлят вя чямиййят мигйасында, щямъинин халглар арасы мцнасибятлярдя щакимиййятя 
даир инсанларын гаршылыглы мцнасибятляр системидир.  
5) Институсионал  изаща эюря сийасят дювлятин ишляриндя, сийаси институт вя идарялярин фяалиййятиндя  иштирак 
едир (Ж.Ж.Руссо, К.Маркс). 
6) Конфликт  чящятдян аъыгланмасы сийасяти мараг вя бахышларына эюря мцхтялиф сосиал груп вя синифлярин 
мцбаризясиндя йаранан конфликт кими (А.Токвил, К.Маркс, Л.Гумпловиъ, Г.Зиммел, Л.Козер, А.Бентли) 
вя йа бу конфликтляри низама салан бир фяалиййят кими гиймятляндирир. 
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7) Сийасятин консенсус характерли олмасы ону ичтимаи зиддиййятляри низама салан механизм, цмуми 
вязифялярин щяллиндя (игтисади, сийаси, мядяни вя с.) вятяндашларын сяйлярини сяфярбяр едян бир васитя кими 
гиймятляндирир. Сийасятин аъыгланмасына бу чцр йанашманын тяряфдарлары  Т.Парсонс, Д.Истон, Р.Мертон вя 
башгаларыдыр. Онлар чямиййятя щяр бир елемент  вя йарымсистемин башга елемент вя йарымсистемлярля бирэя   
мцяййян функсийаны йериня йетирян мцряккяб бир систем  кими бахырлар.  

       Хачя Нясиряддин Туси «Яхлаги – Насири» ясяриндя сийасят щаггында мараглы фикирляр иряли сцрмцшдцр. О 
йазырды: «Щярясини юз йериндя  отуртмаг, щярянин юз пайыны вериб, башгасынын щаггына ял узатмаьа гоймамаг, 
ичтимаи ямяк просесиндя она тапшырылан иши йериня йетирмяйя мячбур етмяк цъцн тядбирляр эюрмяк зяруриййяти 
доьур. Бу тядбири  «сийасят»  адландырмышлар». 

Юз ясярляриндя Туси сийасятин дюрд нювцнц эюстярир: юлкя сийасяти; гялябя сийасяти; кярамят сийасяти; 
чамаат сийасяти. Онун фикринъя, юлкя сийасяти бцтцн йердя галан сийасятляри  ящали арасында йайар вя щяр  
тябягяни  юзцня мцвафиг сийасятля  идаря едяр. Туси эюстярир ки,  сийасят бязян гярари ишляря (мясялян, 
мцгавиляляр, сазишляр кими), бязян ися  ягли щюкмляря, мясялян, юлкя, шящяр  идаряетмяси кими мясяляляря аид 
олур. 
           Беляликля, сийасят ъохчящятли ичтимаи мцнасибятлярин, инсан фяалиййятинин, давранышларын,  бахышларын, 
щакимиййятя даир вя чямиййятин идаря олунмасында конкрет мясяляляря эюря инсанлар арасында мювчуд олан 
рянэарянэ ялагялярин топлусудур. Сийасят дцнйасы мцряккяб, ъохлайлы форма бахымындан ъохлуьу иля 
фярглянян  щакимиййят вя щакимиййят мцнасибятлярини, чямиййятин дювлят вя сийаси бахымдан тяшкилини, сийаси 
институтларын бцтцн комплексини ящатя едир. О юзцндя бейнялхалг, миллятлярарасы, дювлят-щцгуги, партийа, сеъки 
вя с. кими сфералары, щямъинин гярарлары гябул етмяк механизмини,  сийаси просеси, сийаси мцнасибятляри, сийаси 
мядяниййяти, сийаси коммуникасийаны вя с.  бирляшдирир 
        Сийасятин мащиййятини аъыглайаркян чямиййяти  бир-бири  иля ялагядя,  лакин мцяййян дярячядя мцстягил 
олан йарымсистемляр (тясяррцфат - игтисади, сосиал, сийаси вя мяняви)  комплексиндян ибарят  олан суперсистем 
кими эюстярмяк мягсядя уйьундур. Бу йарымсистемлярдян щяр бири юз ъяръивясиня, характерик 
хцсусиййятляриня маликдир, мцяййян функсийаны щяйата кеъирир. Истещсалат вя йа игтисади-тясяррцфат системи юз 
фяалиййяти иля чямиййятин мадди тялябатларыны юдяйир. Сосиал систем мцхтялиф сосиал бирликляр, синфи, формасийа, 
сивилизасийалылыг амилляринин тясири иля мцяййянляшян сосиал бирликляр арасындакы мцнасибятляр мячмусуну 
юзцндя бирляшдирир. Мяняви сфера ися идейалары, биликляри, бядии дяйярляри  ящатя едир. Сийаси сфера сийаси 
щакимиййят вя онун щяйата кеъирилмяси иля билаваситя баьлы олан институтлар, тяшкилатлар, нормалар, идейалар,  
мараглар, мотивляр вя с, топлусуну тяшкил едир. 
         Сийасятин ичтимаи щяйатын ясас сфералары иля гаршылыглы ялагясини нязярдян кеъиряк. 

СИЙАСЯТ ВЯ ЩАКИМИЙЙЯТ. Гейд  етдийимиз кими, сийаси мцнасибятляр, щакимиййятя даир мцхтялиф 
мцнасибятляр системиндян ибарятдяр. Бундан башга, сийаси мцнасибятлярин мцряккяб вя зиддиййятли системи  
арбитр вя низамлайычы гцввя кими дювлят щакимиййятинин олмасыны тяляб едир. Америка политологу Р.Далем 
дейир: «Сийаси систем щакимиййятин, нцфузун мювчудлуьуну тяляб едян сабит инсан мцнасибятляри системидир». 

СИЙАСЯТ ВЯ ДЮВЛЯТ. Дювлят щакимиййятинин фяалиййятиня тясир эюстярян щяр щансы бир сийаси тясир  
сийасиляшир. Бунунла йанашы йадда сахламаг лазымдыр ки, дювлят ейни заманда бир сыра сийаси функсийалары 
йериня йетирир: 1) Ичтимаи асайиши горуйур; 2) Мцхтялиф сосиал тябягя вя групларын марагларыны щяйата кеъирян 
нцмайяндяликляр йарадыр; 3) Мцдафия, милли тящлцкясизлийи  тямин едир; 4) Сосиал-игтисади, миллятлярарасы вя 
диэяр конфликтляри низама салыр. 
       Гейд етмяк лазымдыр ки, сийасяти тякчя дювлятин фяалиййяти иля баьламаг дцзэцн олмазды. О щямъинин 
мцхтялиф сосиал групларын марагларыны ифадя едян гейри-дювлят гурумларын (партийа, щярякат вя с.) фяалиййятини 
нязярдя тутур. Бцтцн бунлар дювлят щакимиййятиня  тясир етмяйя вя ондан юз мягсядляри цъцн истифадя етмяйя 
сяй эюстярирляр. 
        Бунунла йанашы, мцхтялиф сийаси бахышлара малик оланлар дювлятин чямиййятин щяйатына гарышмасына 
мцхтялиф чцр йанашырлар. Мясялян; либерализмин нцмайяндяляри дювлятин щяддиндян артыг сяйляринин, сийаси вя 
сосиал фяаллыьынын ялейщинядирляр. Онларын фикринчя, бу  чямиййятин азадлыьы цъцн бир тящлцкядир вя 
бцрократизмин артмасына апарыб ъыхардыр. 

«Солъуларын» (коммунистляр, сосиал-демократлар) ися яксиня, дювлятин фяал шякилдя игтисадиййата, сосиал 
сийасятя гарышмасынын тяряфдарларыдыр. Дювлят вя чямиййятин гаршылыглы мцнасибятляриня даир тоталитар режимин 
(коммунизм,  фашизм) тяряфдарлары  дювлят тяряфиндян чямиййятин бцтцн сфераларына мцтляг вя 
мящдудиййятсиз нязарятин олмасыны тяляб едир. 
      Сийасятин компонентлярини нязярдян кеъиряк: 

 конкрет ичтимаи гурулушун арзуедилян образы (идеал) 
 сийаси реаллыг 
 сийаси мягсядя вя идеала наил олмаг йоллары вя васитяляри.  
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      Сийасятин елементляри бунлардыр: норматив идейалар, щакимиййят вя сийаси мцнасибятляр, субйектив 
эюстяришляр (тяфяккцр, нитг, давраныш), сийаси институтлар вя тяшкилатлар. 
      Сийасятин сявиййяляри:  микросявиййя (эцндялик), мезасявиййя (ичтимаи), мегасявиййядян ( глобал ) 
ибарятдир. 
        Сийасятин функсийаларына нязяр салаг: 

 мцряккяб сосиал систем олан чямиййятин бцтювлцйцнцн  горунмасы  вя мющкямляндирилмяси, ичтимаи 
асайишин  тямин олунмасы; 

 бцтцн чямиййятин гаршыда гойдуьу  мягсядлярин  ишляниб щазырланмасы, онларын щяйата кеъмяси цъцн 
кцтлялярин тяшкили  вя  ещтийатларын сяфярбяр едилмяси; 

 марагларын координасийасы вя конфликтлярин низама салынмасы, эярэинлийин гаршысынын яввялчядян 
алынмасы; 

 мцряккяб сосиал обйектлярин тяшкил едилмяси;  
 сийасятин субйектляринин цмуми марагларынын ашкарланмасы; 
 субйектлярин давранышларынын нцмуняви гайдаларынын ишляниб щазырланмасы; 
 субйектляр арасында функсийаларын бюлцшдцрцлмяси.  

 
 
 3.   Сийасятин субйектляри 
      
       Сийасятин субйектляри нядян ибарятдир? Сийасятин субйектляри дедикдя, шяхси мягсядлярини формалашдырыб 
реализя етмяйя гадир сийаси щяйатын иштиракъылары нязярдя тутулур (Дювлят, Лидер, Партийа, Миллят, Сеъичи вя с.). 
Бунларын мцстягиллийи шяхси мараг вя тялябатларын мювчудлуьунда ифадя олунур. Йалныз марагларын 
дярколунма зямининдя субйектлярин юзцнцдяркетмяси баш верир, бу сябябдян сийасят вя чямиййятдя юзцнцн 
вя юз вязиййятинин, тяряфдаш вя гаршы тяряфин гцввя  вя  тясирини реал гиймятляндирмяк ящямиййятли рол 
ойнайыр.  
       Субйектин вачиб кейфиййятляриндян бири онун фяаллыьыдыр. Фяаллыг субйектин фяалиййят даирясинин интенсивлик 
дярячясини ифадя едир. Сийаси фяаллыг, диэяр фяаллыг нювляри кими, мцхтялиф истигамятлярдя ола биляр. О, сийаси 
системин тякмилляшмясиня, сийаси мцнасибятлярин сабитляшмясиня йюнялдилмиш конструктив  характер дашыйа 
биляр. Ейни заманда, системин даьылмасына йюнялдилмиш деструктив фяаллыг да мювчуддур. 
           Сийаси фяаллыг  бир ъох формаларда: данышыг просеси; сийаси лидерлярин, елита, партийа, дювлят апаратынын 
фяалиййятиндя; кцтляви сийаси щярякатларда  (митинг, нцмайиш, гийам вя с.) юзцнц эюстярир. Сийаси фяаллыьын сон 
щядди сосиал ингилаблардыр. Сосиал ингилаблар эедишиндя тяшяккцл тапмыш сийаси мцнасибятлярин кюклц шякилдя 
дяйишмяси, щакимиййят системинин йенидян гурулмасы баш верир. 
        Сийаси елмлярдя сийасятин субйектляринин бир неъя нювц верилир. Биринчи нюв сийаси щяйатын билаваситя  
иштиракъыларыдыр: дювлят, партийа, лидер, ичтимаи тяшкилат вя щярякатлар. Мящз онлар сийаси аренада даим иштирак  
едир, кцтляви шцур ися сийасяти мящз онларла баьлайыр.  Икинчи груп сийаси елиталардыр. Цъцнчц груп партикулйар 
мянафе групларыдыр (лобби).   
        Беляликля, бюйцк ичтимаи груплар сийасятин илкин субйектляридир. Онун ялавя субйектляри ися бирбаша вя 
билаваситя субйектляря бюлцнцр. Бирбаша субйектляря киъик  груплар вя коллективляр,  щабеля фярдляр, билаваситя 
субйектляря ися   тяблиьат тясисастлары, мясчид,  кился вя с. аиддир.  
        Елита щакимиййят вя тясир атрибутларына малик имтийазлы сосиал тябягядир. Сийаси елита сийаси курсу 
мцяййянляшдирир,   сийаси идаряъилийя даир вачиб  гярарлары гябул едир, сийаси имканлара нязарят едир. Сийаси 
елитайа адятян  али дювлят вязифяляриндя  ъалышан сийасятъиляр - президент; парламент депутатлары; али дювлят 
мямурлары; назирляр; диэяр дювлят тяшкилатларынын рящбярляри; габагчыл сийаси партийаларын лидерляри дахилдир. 
     Сийаси елитайа  илк  елми  тящлили вермяйя ъалышан италйан алимляри В.Парето вя Г.Моска олмушлар. В.Парето 
елитайа о инсанлары аид едирди ки, онлар юз функсийаларыны ъох сямяряли сурятдя  щяйата кеъирир. Бунунла йанашы, о 
беля щесаб едирди ки, чямиййятя мцхтялиф сосиал шяраитя   уйьунлашан  сийасятъиляр  лазымдыр. Мясялян, 
дяйишикликляр дюврцндя  зиряк, ъевик лидерляря,  стабил инкишаф  вахтларында ися эцчлц, принсипиал сийасятъиляря 
ещтийач вар.        
        Бундан башга, сийасятин бейнялхалг субйектляри дя вардыр: 

 милли дювлятляр 
 «супермилли» тяшкилатлар. Бура глобал характер дашыйан милли дювлят ассосиасийалары дахилдир (Америка 

дювлятляри тяшкилаты, Авропа игтисади бирлийи вя с.); 
 гейри - щюкумят тяшкилатлары (трансмилли корпорасийалар бура аид едилир). Онлар юз инвестисийалары вя 

фирмалары васитясиля дювлятлярин сийасятиня тясир эюстяря  билярляр. 
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 БМТ системиня дахил олан бейнялхалг щюкумят тяшкилатлары (ЙУНЕСКО, Дцнйа банкы, Бейнялхалг 
ямяк тяшкилаты вя с.).   

                                                                                                             
    4. Сийаси мцнасибятляр вя мянафеляр 
 
        Сийаси мцнасибятляр чямиййятин идаря олунмасы вя тяшкилиня даир сосиал груплар, фярдляр, сосиал 
институтларын гаршылыглы ялагяляри кими мцяййянляшир. Бу мцнасибятляр сийасятин ясас атрибут кейфиййятлярини 
юзцндя бирляшдирир: 

 онларын мащиййяти сосиал субйектлярин  (сосиал груп, фярд) бцтюв сосиал варлыьа уйьун олан проблем вя 
марагларла ялагясинин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Дювлят бу ялагянин сахланмасы вя 
истигамятляндирилмясиндя бир алят кими ъыхыш едир. 

 идракын фяал иштиракы иля йаранан сийаси мцнасибятляр инсанларын бейинляриндя дейил, эюрдцкляри ишлярдя, 
щярякятлярдя, просеслярдя сосиал груплар, дювлятляр, партийаларын ялагяляриндя юзцнц эюстярир. 

 сийаси мцнасибятляр фяал характери иля сеъилир ки, бу да инсанлара  юз щяйатларынын бир ъох дахили  вя харичи 
параметрляриня тясир етмяк имканы йарадыр. Мяс; бу чцр тясир чямиййятин игтисади щяйатына эюстяриля 
биляр. 

 щакимиййят,  мячбуриййят, нцфуз  тясири, тяшкилатын имканларындан истифадя олунма ( бу кейфиййятдя 
мцяййян принсипляр ясасында инсанларын ирадя вя щярякятляри нятичясиндя йаранан щям партийалар, щям  
иттифаглар, щярякатлар, щямъинин, дювлят, институтлар ъыхыш едя билярляр) сийаси мцнасибятлярин ялиндя 
спесифик алятдир. 

       Беляликля, сийаси мцнасибятляр сферасы бцтцн сийаси фяалиййят обйектляринин мячмусудур, башга сюзля 
десяк, чямиййятин сийаси щяйаты мящз бу  мцнасибятлярдя цзя ъыхыр. 
       Сийаси мцнасибятляр сийаси щакимиййятин ялдя едилиб, истифадяси вя бюлцшдцрцлмясиня даир сийаси щяйатын 
субйектляринин гаршылыглы ялагяси вя гаршылыглы фяалиййятидир. Сийаси мцнасибятлярин бир неъя нювц  вардыр: 
щакимиййятя  даир, сийаси институтлара даир, бцтювлцкдя  сийаси тяшкилатлара даир вя с. Онларын спесификасы ондан 
ибарятдир ки, субйектлярин гаршылыглы ялагясини щакимиййятя олан мцнасибятля ифадя едир, бу вя йа башга 
формада диэяр ичтимаи мцнасибятлярин характерини мцяййянляшдирир. Сийаси мцнасибятляр  мцяййян реаллыгларын 
ясасында ялагяляр топлусуна ъевриляряк чямиййятин сийаси системинин цмуми структуруна интеграсийа едир. 
     Сийаси вязиййятин елемент щярякятини  ашаьыдакылар кими тясяввцр етмяк олар: сийаси щярякятлярин субйект 
вя обйектляринин ялагяси; сийаси тялябат, сийаси мараг,   сийаси мягсяд, сийаси ирадя. 
     Сийаси мцнасибятлярин мяркязи нюгтясини  (юзяйини)  щакимиййятя даир мяркяздя вя йерлярдя йаранан 
мцнасибятляр, гаршылыглы щярякятляр вя ялагяляр тяшкил едир. Сийаси мцнасибятлярин субйекти кими айры – айры 
вятяндашлар, сосиал груплар вя бирликляр, сийаси щярякатлар вя партийалар, дювлят, бцтювлцкдя чямиййят ъыхыш едир. 
Беля ки, щакимиййят уьрунда бу вя йа башга мягсядляри вя мараглары олан мцхтялиф сийаси гцввяляр мцбаризя 
апардыгларындан сийаси мцнасибятляр рягабят  характерли олур. Бу заман конфликтляр йараныр ки, бунлардан да 
гейри -  леэитим  васитяляр истифадя едир. Беляликля, «мягсяд-васитя» проблеми сийасят вя сийаси мцнасибятляр 
цъцн актуал мяняви вя щцгуги юлъцйя ъеврилир. Сийаси мцнасибятлярдя игтисади, сосиал, мяняви мцнасибятляр вя 
просесляр юзцнц эюстярир. Мцасир чямиййятдя щеъ бир сосиал институт сийаси сферада тяшяккцл тапмыш 
мцнасибятлярдян кянарда формалаша билмяз. Сийаси ялагялярин рянэарянэлийи ондан ибарятдир ки, юлкядя дювлят 
щакимиййятинин рящбярлик вя идаряъилик функсийасыны реаллашдырыр вя бу кейфиййятдя билаваситя вя йа долайысы иля 
тясир обйекти кими тякчя сийаси дейил, щямъинин игтисади, мяняви просесляря маликдир. 
       Ичтимаи ишлярдя, сийасятдя, сийаси мцнасибятлярдя яняняви олараг проблем вя щярякатларын мигйасындан 
ъыхыш едяряк халг кцтляляринин, синифлярин, партийаларын,  ингилаб, цсйан, мцщарибя иштиракъыларынын хцсуси ролу 
вурьуланмышдыр. Беля щалларда,  сийасятдя ъох вахт  фярд, инсан анламы кянарда галырды. Амма айдындыр ки, щеъ 
бир сийаси мцнасибятляр йалныз мцтяшяккил,  мобил дейил вя  ейни заманда ялагясиз шякилдя олан  инсанларын 
иштиракы олмадан мцмкцн дейил. Бу вя о бириляр идракын тячяссцмцдцр. Бу йалныз инсана аиддир, инсанын 
мащиййяти ися бцтцн чямиййятин, мцнасибятлярин, о чцмлядян, сийаси мцнасибятлярин мящсулу (Маркса эюря), 
ансамблыдыр (Щеэеля эюря).  Иътимаи инкишафын мянтигиня ясасланараг сийаси елмляр эюстярмишдир ки, сийасятин, 
дювлятин, ичтимаи тябягя вя групларын марагларынын мяркязиндя инсан амили дурмалыдыр.  
        Субйект тяркибиня эюря сийаси мцнасибятляри  цъ група бюлмяк олар: 

Биринчи  груп - синифляр, ири сосиал груплар, миллятляр вя дювлятляр арасында олан мцнасибятлярдир. Бу 
мцнасибятляр сийаси системин ясасыны тяшкил едир вя мцвафиг сийаси тяшкилатларын фяалиййятиндя юз яксини тапыр. 

Икинчи  груп - шагули мцнасибятляр адландырылан  сийаси щакимиййятин щяйата кеъирилмя просесиндя йаранан 
мцнасибятлярдир. 

Цъцнчц  група  сийаси тяшкилат вя идарялярин арасында йаранан мцнасибятляр аид едилир. 
    Билдийимиз кими, конститусийа, низамнамя, програм, сийаси  яняня шяклиндя мювчуд  олан вя щяйата 
кеъирилян  сийаси вя щцгуги нормалар  сийаси системин ящямиййятли елементидир. Бунлар  сийаси просеслярин 
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норматив ясасыны тяшкил едир. Сийаси режимляря эюря  (мясялян, тоталитаризм вя сийаси плцрализм), мцвафиг сийаси 
системин фяалиййятинин ясасында дуран принсип вя  нормалары да мцхтялиф олур. Сийаси вя щцгуги нормалар  
сийаси мцнасибятляри низама салыр. 
    Субйектлярин реал гаршылыглы ялагяси сийаси мцнасибятлярин вя просеслярин ахарында баш верир. Сийаси 
мцнасибятляр чямиййятдя  ящямиййятли рол ойнайараг ичтимаи тяшкилатын типини характеризя едирляр. Сийаси 
мцнасибятлярин интенсивлийи  сийаси щяйатын цмуми аб-щавасынын дяйишмяси иля,  йцксяк фяаллыгдан  тяняззцля 
гядяр дяйишя биляр. Бющран дюврляриндя ися щакимиййятин вя чямиййятин мцнасибятиндян асылы олараг 
дондурула биляр (фювгяладя вязиййят, силащлы тоггушмалар, репрессийалар вя с) вя йа инкишаф едя биляр (аъыг 
демократик ислащатлар) 
        Консептуал (парламент) сийаси мцнасибятляр шяраитиндя сийаси мцнасибятлярин субйекти игтидар гцввяляр вя 
мцхалифят, сол, саь, мяркяз  голларыны тямсил едян  сийасятъиляр олур. Бу мцнасибятляр щям парламент ишиндя, 
щям дя партийаларарасы вя партийалардахили мцнасибятлярдя юзцнц эюстярир. Щямъинин, радикал (саь вя сол) вя 
мцлайим (мяркяз), мцтярягги (сол) вя мцртяче (саь) кими сийаси мцнасибятлярин тяряфляри мювчуддур. Сийаси 
мцнасибятлярин гаршылыглы ялагяси мякан вя заманда сийаси просесляр топлусу кими инкишаф едир. 
       Сийаси мцнасибятлярин сабит характер дашымасы цъцн ня лазымдыр?  
      Биринчиси, чямиййятдя гаршылыглы ялагяйя эирян инсанларын давранышыны низама салан дягиг норма вя 
гайдалар мювчуд олмалыдыр. Мясялян, яэяр сющбят парламентаризм институтундан эедирся,  парламент 
депутатларына    мцяййян давраныш моделини сярянчам верян нормалар топлусу олмалыдыр. Бу, депутатлара 
ганунверичилик фяалиййятиндя иштирак етмяйя, сеъичилярля эюрцшмяйя, аъыг шякилдя юз мювгейини билдирмяйя  вя 
с. бир вязифя кими тапшырыг верир. Парламентин тяркибинин дяйишмяси щеъ дя бу нормаларын дяйишмясиня апармыр. 
Йени сеъилмиш депутатлар йеня дя бу нормалара ямял етмякля юз статусларыны горумалыдырлар. 
        Икинчиси, гябул олунмуш норма вя гайдалары позанлара гаршы санксийаларын сабит характер дашымасы 
ящямиййятли рол ойнайыр. Дцздцр, бу санксийалар мцхтялиф характерли (йцнэцл вя йа даща аьыр) ола биляр. 
        Цъцнчцсц, вачибдир ки, гаршылыглы ялагяляр сферасына  дахил  олан инсанлар институсионал нормалары лазыми, 
тябии,   ящямиййятли бир лцзум кими гябул етсинляр. Бу щалда институсионал нормалара ямял етмяк  онлар цъцн 
ади бир щал алыр. 
     Беляликля, сийаси мцнасибятляр мадди вя мяняви мцнасибятлярин фяалиййят эюстярмясинин зярури шярти кими  
ъыхыш едирляр. Онларын мцряккяблийи, динамизми вя зиддиййятлилийи, мювчудлуг формаларынын рянэарянэлийи бу 
мцнасибятлярин тядгиг вя тящлил едилмяси заманы фикир мцхтялифлийинин олмасыны шяртляндирир. 
       Цмуми шякилдя мянафе чямиййятдя мцхтялиф сосиал груплар ямяля эятирян ичтимаи мцнасибятляр формасы, 
реал ялагядир. Сийаси мянафе ися сосиал-сийаси мцнасибятляр системиндя субйектин вязиййятини, ичтимаи системин 
структурунда онун йерини вя  сон нятичядя сийаси мянафенин обйектив тяряфини мцяййян едир.   Субйектин юз 
вязиййятини дярк етмяси мярщяляси сийаси мянафенин субйектив тяряфини ямяля эятирир. Бу просес щям ади шцур 
сявиййясиндя, щям дя  тарихи планда щяйата кеъирилир.  Сийаси мянафенин дярк едилмяси фасилясиз баш верян 
просесдир. Бу просес сийаси биликлярин, гиймятлярин, истигамятлярин ишляниб щазырланмасы формасында баш верир. 
Онлар ися юз нювбясиндя практик фяалиййяти, сосиал фяаллыьы, вятяндашлыг мювгейини шяртляндирир.  
        Сийаси мянафе беш ясас мярщялядян кеъир: 

 чямиййятля практик ялагялярдя субйектин вязиййяти; 
 бу вязиййятин субйект тяряфиндян дярк едилмяси сявиййяси; 
 давраныш вя фяалиййят мотивляри; 
 обйектив алямдя мянафенин тясдиг олунмасы  просесиндян ибарят щярякятин юзц; 
 мянафенин тясисляндирилмяси. 

    Сийаси мянафе илк сябяб олараг сийаси давранышын мянбяйидир. Бундан беля  нятичя ъыхармаг олар ки, сийаси 
мянафе сийаси просеси щярякятя эятирян гцввядир. Сийаси мянафеляр рясми гейдя алынмыш партийалар тяряфиндян 
вя  щям дя сийаси чяряйанларын нцмайяндяляри тяряфиндян ифадя олуна биляр. Сийаси проблем, сийаси 
мянафелярин тоггушмасындан лабцд шякилдя  йаранмыш шяраитдир. Сийаси проблемин вахтында  щялл едилмямяси 
сийаси конфликтя апара биляр, бу да юз нювбясиндя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмямяси нятичясиндя силащлы 
тоггушмайа эятириб ъыхарда биляр. Беляликля, сийаси мянафелярин тоггушмасы мцщарибяйя, ингилаблара, цсйанлара 
апара биляр.  
    Щяр бир сийаси систем бир ъох амиллярля: эеосийаси, милли, яняняви вя с. мцяййянляшян юзцнцн сийаси 
марагларыны ифадя едир. Мцхтялиф яламятляря эюря сийаси мянафеляри ашаьыдакы кими тясниф етмяк олар: 

 мянафени тямсил едян органа эюря: дювлят, партийа, ичтимаи тяшкилатларын вя  бирликлярин  мянафейи; 
 сийаси хяттин характериня эюря: ултрасол, сол (солъу ), сол мяркяз, мяркяз, саь мяркяз, ултрасаь; 
 сийаси режимин характериня эюря: тоталитар, демократик вя с. 

     Щяр бир дювлятдя щакимиййят уьрунда мцбаризядя сийаси марагларын  тоггушмасы баш верир вя сийаси 
тяфяккцрцн  ясас проблеми дювлят щакимиййятинин тяшкил олунмасыдыр. Сийаси мянафеляр обйективдир вя сон 
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нятичядя щяр бир инсанын марагларына тохунур. Чямиййят щяйаты  юзцндя сосиал зиддиййятляри топламыш сийаси 
марагларла зянэиндир вя ичтимаи  бирликлярин вя  сосиал тоггушмаларын ясасыны тяшкил едир. Мцбаризя просесиндя  
сийаси дискуссийалар сферасына ичтимаи тяфяккцрцн диэяр формалары: дин, елм, фялсяфя, щцгуг, инчясянят дя чялб 
олунур. Беляликля, сийаси мянафелярдян тякчя сосиал-игтисади дейил, ейни заманда чямиййятин мяняви щяйаты да 
асылы шякилдя олур. 
    Сийаси мянафе заман етибариля сабит характер дашыйыр. Лакин бу щеъ дя онун дяйишиля билмяси имканыны инкар 
етмир. Беля ки, игтидарда олан гцввялярин юз мянафейини лазыми сявиййядя реаллышдыра билмямяси чямиййятдя 
йени сийаси гцввялярин мейдана эялмясиня сябяб ола билир.Бунун гаршысынын алынмасы мцвафиг чямиййятдя 
щаким олан сийаси сярвятляря, нормалара вя принсипляря дягиг  ямял олунмасы йолу иля мцмкцндцр. 
       Щяр бир чямиййятдя сийаси сярвятляр мювчуд олур. Инсанын мухтариййяти вя онун ляйагяти, фярдин вя 
чямиййятин рифащы, сосиал тяшкилат вя гайда сийаси сярвятляр сайылыр. 
     Сийаси сярвятляр дахили вя харичи сийасят сащясиндя гярарларын гябул едилмяси заманы сийаси вя яхлаги 
гиймятляндирмянин башлыча мейары кими ъыхыш едир. Мцтляг сярвятлярин инкар едилмяси тамамиля дювлятя табе 
олан бир чямиййят идеалынын (тоталитарлыьын) йаранмасына эятириб ъыхарыр. Щяр бир ъямиййятдя сийаси щяйатын реал 
щадисяляриня гисмян уйьун эялян вя уйьун эялмяйян сярвятляр системи вардыр. 
      Сийаси дяйярлярдя  сийаси варлыьын вязиййятиня, мцхтялиф обйектляриня даир дцшцнчялярдя, мцбащисялярдя 
йаранан мцсбят  фикирляр юз яксини тапыр. Сийаси дяйярлярдя инсанлар даща ядалятли чямиййятя, сямяряли шякилдя 
тяшкил олунмуш дювлятя, тяряггийя  олан мейллярини ифадя едирляр.  
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5-чи МЮВЗУ 
 

ИНСАН ВЯ СИЙАСЯТ 
 

1. Инсан сийаси фяалиййятин обйекти вя субйектидир 
 
Инсан проблеми, онун мащиййяти, мадди вя мяняви мювчудлуьу, инкишафы вя эялячяйи минилликляр ярзиндя 

бяшяриййят гаршысында дуран проблемлярдян ян башлычасыдыр. Бу проблем муасир дюврдя дя няинки ян 
мцряккяб вя демяк олар ки, тцкянмяз елми проблем кими, ейни заманда ясл инсани чямиййятин гурулмасы иля 
баьлы олан актуал ямяли вязифя кими гаршыда дурур. 

Мцасир дюврдя йени щадисяляр мячрасында инсан проблеминин нязярдян кеъирилмяси бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Мясялянин беля гойулушу йени инсанын формалашмасы йолларына аид олан бир ъох конкрет мясялялярин: 
ямяйя йарадычы мцнасибят тярбийя едилмясинин, цмуммядяни вя яхлаги тярбийянин, сосиал фяаллыьын, сийаси 
шцурлуьун, базар игтисадиййатынын вя бцтцн щяйатымызын мягсяд вя вязифяляринин мянасынын, демократизмин 
даща йахшы анлашылмасына имкан йарадыр. 

Мцасир дюврдя инсан проблемлярини анламаьын аъары елм вя мядяниййятин тяряггисиндян ибарятдир. 
Мцасир елмин инсанын щяйаты вя ямяйи иля, биососиал варлыг олмаг етибариля онун перспективи иля ялагяси, елми-
техники тяряггинин щуманист мянасы ясрин глобал проблемляриндян бириня ъеврилир. Елми-техники ингилаб инсанын 
инкишафы цъцн йени имканлар вя васитяляр йарадыр ки, бунлар да йанлыз щягигятян аьыла уйьун вя щуманист сосиал 
шяраитдя щяйата тятбиг едиля биляр. Бу, сивилизасийамызын ян ясаслы проблемляриндян биридир вя бу проблем 
нязяря алынмадан щятта инсанын перспективляри щаггында мясялянин дцзэцн гойулушу  мцмкцн дейилдир. 

Яввялляр щеъ заман истещсал, ямяк фяалиййятинин техники ясасы инсан гаршысында елми-техники ингилаб 
шяраитиндя олдуьу кими йуксяк психоложи тялябляр гоймамышдыр. Лакин инсан ямяйи дя яввялляр  щеъ заман о 
дярячядя мящсулдар олмамышдыр ки, инсанын инкишафы цъцн йени имканлар йаратмаьа габил олсун. Мцасир елм 
инсанын биоложи тябияти вя психофизиоложи хцсусиййятлярини нязяря алараг техниканын инкишафына мцвафиг олараг 
инсанын габилиййятинин фяал сурятдя формалашмасына кюмяк эюстярян сямяряли йоллар ахтарыр.1 

Инсан проблеми – мцасир дцнйада онун вязиййяти вя онун эялячяйи, шяхсиййят кими онун инкишафы вя 
фярди талейи, ятраф мцщитя онун фяал вя эетдикчя эцчлянян тясири вя бунунла йанашы ондан артмагда олан 
асылылыьы бу эцн щяр шейдян яввял бяшяриййятин щяйати ясаслары иля баьлы вачиб ичтимаи проблем олмушдур. 

Биз елми, фялсяфи ядябиййатда даим инсан, фярд, шяхсиййят, мяфщумлары иля растлашырыг. Бунларын арасында 
фярг нядян ибарятдир? Обйект вя субйект дедикдя ня баша дцшцлцр? 

Обйект – ичтимаи мцнасибятлярин йюнялдийи, сынагдан ъыхарылдыьы сосиал сащядир. Буна инсанын щяйат 
фяалиййятинин ашаьыдакы сащяляри дахилдир: чямиййятин сосиал структуру, сийаси систем, чямиййятдя субйектин 
реал давранышы. 

Субйект - шцурлу тярздя щярякят едян вя юз щярякятлярыня эюря мясулиййят дашыйан шяхсиййятя  дейилир. 
Субйектя: инсан, сосиал груп, синиф, халг вя бяшяриййят дахилдир. Субйектин формалары бунлардыр: сябяб, дялил, 
мягсяд, вязифя, мараг, эюстяриш, дяйяр, идеоложи тясяввцр, ичтимаи ряй вя с. 

Чямиййятдяки бцтцн ичтимаи груплар сийасятин ейни вахтда щям субйекти, щям дя обйекти кими ъыхыш 
едирляр. 

Инсан – био-психо-сосиал варлыгдыр. О, биоложи (тябият), психоложи (йалныз инсанлара хас олан тяфяккцрцн 
хцсуси формасыдыр) вя сосиал (йалныз ичтимаи щяйат просесиндя формалашан хцсусиййятляр) чящятляри юзцндя 
бирляшдирир. 

Инсанын биоложи хцсусиййятляри - инсана ирсян габилиййят формасында верилян тябии верэидир. 
Елми ядябиййатда бу мясяляйя ики бахымдан йанашылыр: «биоложи» вя «сосиал».  Лакин инсанын психикасына 

(рущи аляминя) йалныз «биоложи» вя «сосиал» тяряфдян бахмаг дцзэцн олмазды. Она эюря ки, инсан психикасында 
няся хцсуси бир яламят вардыр. 

Психика – юз-юзцнц дяркетмя просесидир, хцсуси щиссдир: инсанын хцсуси варлыг сащясидир. 
Щяр бир инсан юзцнямяхсус фярди хцсусиййятляриня эюря ичтимаи-сийаси фяалиййятя гошулур вя шяхсиййят 

кими ъыхыш едир. 
Фярд – (индивидиум) латын мяншяли сюздцр – «бюлцнмяз» демякдир. Фярд щяйатын инкишафынын илкин 

пилляляриндя мейдана эялян конкрет субйектин бцтювлцйцнц ифадя едир. Фярд анлайышында субйектин 
бюлцнмязлийи, бцтювлцйц вя она хас олан хцсусиййятлярин  мювчуд олмасы бирляшир. 

                                                
1 И.Т.Фролов. О человеке и гуманизме. М., Политиздат, 1989, с.20. 
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Цмумиййятля инсан щаггында мясяля иля йанашы мювчуд конкрет-тарихи шяраитдя фярд вя чямиййятин 
мцнасибяти щаггында мясяля дя диггяти чялб едир. Фярд ичтимаи варлыгдыр. 

Фярд юз фяалиййяти просесиндя башга адамларла, ичтимаи идаря вя тяшкилатларла мцхтялиф ялагяляря эирдийи 
цъцн мцхтялиф  ичтимаи хцсусиййятляря малик олур вя беляликля фярди вя ичтимаи кейфиййятляри юзцнямяхсус вя 
тякраролунмаз шякилдя ялагяндиряряк сосиал кейфиййятлярин шяхсляшмиш дашыйычысына, шяхсиййятя ъеврилир. 
Шяхсиййят инсанын ичтимаи хцсусиййятляринин фярдиляшмиш тязащцрцдцр. 

Инсан проблеминин тарихи, сосиал, дцнйаэюрцшц, яхлаги аспектляри вардыр. О, мадди вя мяняви щяйатын бир 
ъох тяряфляринин, истещсалын вя ичтимаи шцурун, давраныш вя мянявиййатын инкишафы иля ялагядардыр. Инсан 
шяхсиййяти няинки ямякдя, елячя дя башга адамлара, коллективя, яхлаги сярвятляря, инчясянятя, ядябиййата, 
тябиятя мцнасибятдя дя тязащур едир. 

Шяхсиййят – конкрет тарихи мцнасибятлярин мящсулу вя апарычысы кими ъыхыш едян, юзцнцн шцуру иля онлара 
тясир эюстярян, ямяк, сосиал-сийаси фяалиййятиня вя чямиййятдя тутдуьу мювгейя эюря фярглянян, юз цзяриня 
сосиал функсийалар эютцрян вя бу функсийалары ичра едян инсандыр. 

Шяхсиййятин ичтимаи-сийаси фяалиййятиндян адятян сийаси щакимиййятин субйектляри олан монархлар, 
ганунверичилик органлары, сийаси лидерляр, сийаси партийалар, щакимиййятин идаряедичи органлары юз мянафеляри 
цъцн истифадя етмишдир. 

Чямиййятин йени-йени инкишаф мярщяляляриндя шяхсиййят бяшяриййятин тяряггиси наминя мцбаризя 
апарараг, йени мязмун ялдя едир, онун фярдлийи хейли зянэинляшир, йарадычылыг имканлары даща да артыр. 
Шяхсиййятин мцяййян хцсусиййятляринин формалашмасында ямяйин тяшкилинин, сийаси мцнасибятляр системинин, 
чямиййятин мяняви щяйатынын, йени няслин тярбийя системинин ролу бюйцкдцр. 

Инсан проблеминин мцщцм тяряфи – ляйагятли шяхсиййят тярбийя едилмяси йолларындан ибарятдир. Беля 
шяхсиййят формалашдырмаг цъцн адамларын тярбийя едилмяси шяраитини дяйишдирмяк лазымдыр ки, бу да юз 
нювбясиндя ичтимаи мцнасибятлярин ясаслы сурятдя дяйишдирилмясини тяляб едир. 

Мювчуд ичтимаи мцнасибятляр фярдлярин формалашмасына щялледичи тясир эюстярир. 
Диэяр тяряфдян, чямиййят юзц конкрет адамлардан, фярдлярдян ибарятдир ки, бунларын да щяр биринин юз 

шцуру вя ирадяси вардыр. Онлар юз арзу вя сяйляриня мцвафиг олараг давраныр вя фяалиййят эюстярир ки, бунларын 
да ъульашмасы ичтимаи щяйаты, тарихи йарадыр. 

Демяли, чямиййят мцяййян мцнасибятлярдя олан адамлардан ибарятдир; о щямишя тарихян конкретдир вя 
ону адамлардан айрылыгда мювчуд олан бир шей кими нязярдян кеъирмяк олмаз. Инсан вя ичтимаи мцнасибятляр 
бир-бириля гырылмаз вящдят тяшкил едир. 

Шяхсиййятин моделляри. Гярб политолоэийасында шяхсиййятин бир сыра моделляри тядгиг олунубдур: 
1.     Табеетмя модели. Бу модел ХВЫЫ яср инэилис философу Т.Щоббс тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. 

О, щесаб едирди ки, шяхсиййят худбин, узаьы эюрмяйян, даим щакимиййятя чан атан мювчудатдыр. 
Бу моделин тяряфдарларынын фикринчя сяриштяли азлыьын ъохлуг цзяриндя щакимиййяти вачибдир. Бу, 
чямиййятин инкишаф ганунауйьунлугларынын тябии шярти кими гябул едилир. 

2.     Сийасятдя шяхсиййятин икинчи модели – «Мянафе» моделидир. Бу модел А.Смит вя Щ.Спенсер 
тяряфиндян тядгиг олунмушдур. «Мянафе» инсанлары щярякятя эятирян, онлары айыран вя 
бирляшдирян психоложи механизмдир. Инсан йалныз юзцнцн мянафейиня чаваб верян ишля мяшьул 
олур. «Мянафе» модели мцасир нязяриййялярдя эениш тядгиг олунубдур. Бу модел ифрат саьларын, 
неоконсерваторларын, сол радикалларын вя либералларын доктриналарында истифадя олунур. Бурада 
шяхсиййят сийасяти идаря едян фяал варлыг вя субйект кими тягдим олунур. Мянафе моделини 
тягдим едян мцяллифляр юз вязифялярини дювлятин щакимиййятиндян, онларын институтларындан щяр 
бир фярди мцдафия етмякдя эюрцрляр. «Мянафе» моделинин тяряфдарларынын сийаси тяфяккцрцня 
эюря ики нюв зиддиййят мювчуддур: Биринчи: - «фярд» вя «чямиййят» арасында. Бу шяраитдя 
«фярд» фяал тяряф кими ъыхыш едир. Чямиййят ися мцчярряддир. Икинчиси: - «чямиййят» вя «дювлят» 
арасында. Бу щалда дювлят фярдлярин мянафеляриня якс ъыхыр, онларын щцгугларыны тапдалайыр, сярт 
мяркязляшмиш щакимиййят йарадыр. 

3.     Плйурализм нязяриййяси модели. Сийасятин бу моделиня эюря апарычы ролу цмуми мянафедян 
ъыхыш едян груплар вя сийаси партийалар ойнайыр. Бу партийалара дахил олан фярд сийаси просесдя 
фяал иштирак едя биляр. Бу моделя ясасян мцхтялиф партийалар юз сыраларына тяряфдарлар топламаг 
цъцн юзлярини реклам етмяли вя юз араларында рягабят апарлмалыдырлар. 

Шяхсиййятин сийасятя тясири. Шяхсиййят сийаси фяалиййятин субйекти кими ъыхыш едяряк вя ичтимаи шяраитдян 
асылы олараг сийасятя тясир эюстярир: Яввяла, яэяр сосиал-игтисади вя сийаси шяраит шяхсиййят цъцн имкан йаратса 
вя бу имканы мящдудлашдырарса; Икинчиси, дцнйаэюрцшцнцн формалашмасы, ичтимаи щяйатын 
ганунауйьунлугларынын дярк едилмяси, сийаси фяалиййятин ганунауйьунлугларынын баша дцшцлмяси; Цъцнчцсц, 
инсан мцтляг мцяййян бир сосиал групун, синфин, сийаси партийанын тяркибиндя сийаси фяалиййят эюстярмялидир, 
она эюря ки, башга чцр о, сийасятя сямяряли тясир эюстяря билмяз; Дюрдцнчцсц, шяхсиййятин сийасятя тясирини 
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эцчляндирмяк цъцн мцяййян ясас чящятляри нязяря алмаг лазымдыр: мцасир шяраитя уйьун олараг шяхсиййятин 
сосиал статусуну артырмаг; кцтляляря архаланмаг; сосиал ядалятин бяргярар олмасы; йарадычы ямяйин 
йцксялдилмясиндя шяхсиййятин билаваситя иштиракыны тямин етмяк. Ичтимаи щяйатда инсан цъцн еля шяраит 
йарадылмалыдыр ки, о, сийаси фяалиййятиня эюря дювлят органлары тяряфиндян тягиб олунмасын, онда чямиййятдян 
узаглашдырылма горхусу йаранмасын. 

Шяхсиййятин сийасятя тясири ян яввял онун шяхси мювгейиндян вя сийаси фяаллыьындан асылыдыр. 
Сийаси чящятдян фяал о шяхсдир ки, о, сийаси партийа вя щярякатларын ишиндя фяал иштирак етсин. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, мцасир дцнйада баш верян дяйишикликляр дюврцндя кцтлялярин сийаси фяаллыьы хейли артмышдыр. 
Сийаси фяаллыг щяр щансы партийа цзвцнцн, айры-айры сийаси партийаларын, тяшкилатларын, щярякатларын ясас 

яламятидир. Сийаси фяаллыьын артырылмасында ясас амиллярдян бири онларын сийаси аксийаларда, митинглярдя, 
нцмайишлярдя вя сеъки кампанийасында иштиракыдыр. 

Шяхсиййятин сийасятя тясири формалары ашаьыдакылардыр: 
- Щакимиййят органларынын кеъирдийи сеъкилярдя иштирак етмяк; 
- Сийаси партийаларда, ичтимаи тяшкилат вя щярякатларда фяалиййят эюстярмяк; 
- Мцхтялиф сийаси аксийаларда: йыьынчаг, митинг, нцмайиш вя тятиллярдя иштирак етмяк; 
- Кцтляви информасийа васитяляринин ишиндя иштирак етмяк: тяблиьат, тяшвигат иши апармаг; 
- Сийаси фяалиййятин бцтцн практики ишляриндя, сийаси щакимиййятин мющкямляндирилмяси вя йа 

деврилмяси ишиндя иштирак етмяк. 
Сийасятдя ичтимаи вя фярди мясялялярин диалектик вящдятинин обйектив вя субйектив тяряфляри вардыр. 

Обйектив тяряф кими еля ялагяляр ъыхыш едир ки, онлар айры-айры адамларын ирадясиндян асылы олмайараг, онларын 
сийаси фяалиййятиня нязарят едян ялагяляр кими ъыхыш едирляр. 

Субйектив тяряф дедикдя фярдлярин бир-бириня олан шцурлу мцнасибяти баша дцшцлцр. Бунлара адятян 
конкрет груплар, сосиал шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр аиддир. Сийасятдя сосиал вя фярдилийин вящдяти фярдин 
фяалиййяти, чямиййятдя вя сосиал групда бу фяалиййятин нятичясиндя баш верян дяйишикликляр вя бу 
дяйишикликлярин фярдляря гаршылыглы тясири нятичясиндя йараныр. Бунлар юз нювбясиндя йени сосиал мцнасибятлярин 
йарадылмасына эятириб ъыхарыр. 

Бу сосиал-сийаси мцнасибятляр сосиал груп вя фярдляр арасында эцчлц вя сабит ялагяляр йарадыр.  
Адамлардан айрылыгда чямиййят мювчуд олмадыьы кими, ичтимаи мцнасибятлярдян кянарда да адамлар 

мювчуд дейилдир. Фярд щям бцтцн ичтимаи инкишафын вя щям дя онун нятичясинин илкин шяртидир. 
Инсан мцяййян ичтимаи мцнасибятляр мячмусуну юзцнцн фярди кейфиййятляри вя хцсусиййятляри 

призмасындан кеъиряряк мянимсяйир. 
Фярд юз фяалиййяти вя фяаллыьы сайясиндя шяхсиййятя ъеврилир. 
Конкрет – тарихи варлыг олмаг етибариля шяхсиййят бир тяряфдян мцяййян ичтимаи мцнасибятлярин, диэяр 

тяряфдян ися шяхсляшмиш вя ейни заманда ичтимаи ящямиййят кясб едян сосиал кейфиййятлярин дашыйычысы кими 
ъыхыш едир. 

Шяхсиййятдян бящс едяркян онун сосиал мцнасибятляр дашыйычысы, бу вя йа диэяр синфя, сосиал група, 
миллятя, чямиййятя мянсубиййяти нязярдя тутулмалыдыр. Щяр бир ичтимаи-игтисади формасийа юз шяхсиййят 
типлярини йарадыр. 

Мцасир шяраитдя  шяхсиййятин сосиал типляри мясяляси яввялкиня нисбятян эетдикчя даща мцряккяб олур. 
Чямиййятин ясас синифляринин мювгеляриндя йахынлашма баш вердийи цъцн сосиал давранышын синфи мащиййяти 
зяифляшмишдир. Сосиал типлярин формалашмасына мядяни сявиййядя, вятяндашлыг шцурунун йеткинлийи дярячясиндя 
олан фяргляр, фярди давранышын яхлаги ясаслары даща мцщцм тясир эюстярир. 

Адамларын антисосиал давранышына эятириб ъыхаран башлыча сябябляр – адамларын ямякдян, щакимиййятдян 
вя мядяниййятдян йадлашмасындан, зяиф игтисадиййатдан, бюлэц принсипиня дцзэцн ямял едилмямясиндян, 
бцрократизмин вя с. негатив щалларын артмасындан ибарятдир. Обйектив шяраит вя фярди давранышлар арасында ялагя 
даща мцряккябдир. Одур ки, бу вя йа диэяр давраныш цъцн мясулиййяти шяраит цзяриня гоймаг дцзэцн дейилдир. 
Бу мясулиййят, гейд едилдийи кими, щямишя шяхсиййят цзяриня дцшцр. Инсан юз щярякятляриня, юз давранышларына 
эюря чавабдещлик дашыйыр. 

Айры-айры давранышлардан ичтимаи инкишафын мцяййян мейли - чямиййят вя шяхсиййятин гаршылыглы 
мцнасибяти мейли мейдана ъыхыр. 

Йцксяк мяняви вя яхлаги кейфиййятляря малик шяхсиййятин формалашмасы инсан тярбийясинин мцщцм 
вязифяси олараг галыр. 

Шяхсиййятин сийаси типолоэийасы. Щяр бир шяхсиййят тякрар олунмаз хцсусиййятляря маликдир, ъцнки о, типик 
оланла фярди оланын диалектик вящдятидир. 

Айры-айры адамларын фяалиййятиндя, давранышында уйьун чящятляр дя вардыр. Мящз она эюря дя, 
шяхсиййятин сийаси типолоэийасыны айдынлашдыраркян, инсанлары уйьун, охшар сосиал чящятляриня эюря груплара 
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айырмаг олар ки, бу да адятян шяхсиййятин сосиал типляри иля ифадя едилир. Шяхсиййятин сосиал типи инсанын мцхтялиф 
фяалиййят нювлярини щяйата кечирмяк цсулудур вя о, фярдин сосиал група мцнасибятини ифадя едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тарихян ичтимаи формасийалара хас олан шяхсиййят типляри мювчуд олмушдур. 
Мясялян, гул вя гулдар, тящкимли вя феодал, пролетар вя буржуа. Бунлар синифли чямиййятлярдя бир-бириня якс 
олан шяхсиййят типляридир. 

Шяхсиййятин чямиййятля ялагяляринин характери, йяни конкрет сийаси фяалиййяти онун щягиги мащиййятини 
цзя ъыхармаьа имкан верир. 

Беляликля, шяхсиййят сийаси фяалиййятин щям субйекти вя щям дя обйектидир. 
 

2. Sийаси  лидерлик 
 

Лидерлик («лидер»- инэлис дилиндян тярчцмядя  «апарычы», «рящбяр» мянасыны верир) групун рящбярлик 
иддиасында олан вя йа бу функсийаны йериня йетирян фярд ятрафында бирляшмясини тямин едян интеграсийа 
механизмидир. Цмумиййятля лидерлик бяшяр чямиййятинин бцтцн формаларына вя ейни заманда бцтцн тясисат вя 
тяшкилатлара хасдыр. Тарихдя лидерлик щаггында тясяввцрляр дювлят, щакимиййят вя сийасят щаггында 
тясяввцрлярдян яввял формалашмышдыр. Гядим мифоложи вя фялсяфи тялимлярдя рящбярляря вя лидерляря хас олан 
гейри-ади кейфиййятляр шярщ едилир. Мясялян, Мисир фиронлары бир гайда олараг ади дюйцшъцлярдян бир неъя дяфя 
бюйцк тясвир едилирди. Антик мцтяфяккирлярдян Щеродот, Плутарх вя башгалары тарихин инкишафыны о дюврцн 
лидерляри олан монархларын, сяркярдялярин фяалиййяти иля ялагяляндирирдиляр. 

Лидерлийин мащиййяти щаггында Н.Макиавеллинин тялими диггяти хцсусиля чялб едир. Онун фикринчя, лидер 
ролуну щакимиййяти ялдя, инсанлары ися итаят алтында сахламаг цъцн бцтцн васитялярдян истифадя етмяйи бачаран 
щюкмдар ойнайа биляр. Беля бир лидерин сийаси давранышында гяддарлыгдан тутмуш инсанлары алдатмаьа гядяр ъох 
мцхтялиф цсуллар ейни уьурла тятбиг едиля биляр. 

Франсыз мцтяфяккири Г.Карлейл (1795-1881) тарихи бюйцк шяхсиййятлярин фяалиййятинин нятичяси щесаб 
едяряк эюстярирди ки, инсанларын бюйцк яксяриййяти «фаьыр вя ачиз олдуьундан» лидерлярин истигамятверичи тясири 
олмадан йашамаьа гадир дейилляр.  

Лидерлик нязяриййясинин инкишафында алман философу Фридрих Нитсшенин (1844-1890) али биоложи тип-
фювгялинсан щаггында консепсийасынын хцсуси ролу олмушдур. Нитсше йазырды: «Бяшяриййятин мягсяди онун али 
тямсилъиляриндя ифадя олунур. Бяшяриййят йорулмадан ъалышмалыдыр ки, бюйцк инсанлар тярбийя етсин. Онун 
вязифяси йалныз бундан ибарятдир». Бюйцк инсанларын йарадычылыг инстинкти щакимиййят ещтирасларында тязащцр 
едир. Бу чцр шяхсиййятляр цъцн яхлаг нормалары мювчуд дейил, ъцнки яхлаг зяифлярин силащыдыр. О, диэяр 
инсанлардан бир ъох кейфиййятляри иля фярглянир. Ади инсанла меймун арасында фярг ня гядярдирся, 
фювгялинсанла ади инсан арасында да фярг о гядярдир. Фювгялинсан биоложи нюв кими  инсанын тякамцлцнцн 
йуксяк пиллясини якс етдирир. Бу да онун лидерлик щаггында тясяввцрляринин Дарвинин тякамцл нязяриййясинин 
тясири  алтында формалашдыьыны  эюстярир. 

Австрийа психиатры З.Фрейдин (1856-1934) тялиминдя лидерлик щадисясинин сябябляри психоанализ мювгедян  
арашдырылыр. Онун фикринчя, сивилизасийанын инкишафы инсанын тящтялшцур ещтирасларынын нятичясидир. «Сосиал-
мядяни» мцщит инстинктляри боьур, инстинктлярин йаратдыьы импулсларын шцура дахил олмасынын гаршысыны алыр. 
Лакин «психи енержи» кцтляси сюнмцр вя реаллашмаг цъцн долайы йоллар ахтарыр. Беля бир щал инсанын ясяби, 
невроз вязиййятя дцшмясиня сябяб олур. Тясадцфи дейил ки, бюйцк шяхсиййятлярин ъоху невротик (ясяби хястя) 
олмушдур. Онларын инстинктляри сырасында башгалары цзяриндя аьалыг етмяк ещтирасы цстцн рол ойнайыр. 

Марксизым нязяриййясиндя лидерлик щадисясиня мцнасибят тамам башгадыр. Ичтимаи тяряггини тарихи 
зярурятин вя синфи мянафелярин реаллашмасынын нятичяси кими нязярдян кеъирян бу тялим бюйцк шяхсиййятлярин 
ролуну лазымынча гиймятляндирмир. Бу нязяриййяйя эюря сийаси лидер синфи мянафелярин вя синфи ирадянин олса-
олса ардычыл вя сяриштяли ифадяъисидир.2 

Америкалы алим Сидни Хук «Тарихдя гящряман»  монографийасында сийаси лидери фетишляшдирир, ону 
халгдан, синифдян азад щесаб едир. Онун фикринчя, икинчи дцнйа мцщарибяси капитализмин бющраны нятичясиндя 
дейил, Щитлерин гязябли ирадясинин нятичясиндя баш вермишдир. «Гящрамана пярястиш ушаглыгдан йетишир»,- дейян 
Фрейдин бу мяшщур кяламыны тякрар едян Хук йазыр ки, кцтля иъярисиндя  инсан щеъ вахт асылылыьдан гуртармыр. 
О, яввялчя валидейинляриндян, сонра мцяллимляриндян, даща сонра ися апарычы рол ойнайан, онун суалларына 
чаваб веря билян даща башгасындан асылы олур. Буна эюря дя кцтля щямишя аилядя атанын ролуну ойнайа билячяк 
бир рящбяр ахтарыр. 

Франсанын эюркямли дювлят хадими Де Голлун фикринчя, «инсанлар йемяк вя су кими, лидерсиз дя кеъиня 
билмязляр». Гярб алимляринин тядгигатларында лидерлийин ясасландырылмасынын мцщцм цсулларындан бири онун 
психоложи чящятдян изащ едилмясидир. Онлар эюстярирляр ки, ичтимаи щяйатын ясасында инсан психикасы дурур. О, 

                                                
2 Щясян Ширялийев, Яли Ящмядов. Политолоэийа. Бакы.,  «Тябиб», 1997, с. 115-116. 
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илкиндир, сосиал щяйатын диэяр щадисяляриня мцнасибятдя мцяййянедичидир. Тябиятчя инсан фярдиййятъи вя 
мцлкиййятъидир, онун щакимиййят ирадяси вардыр. Фрейдин ардычыллары эюстярирляр ки, лидерлик мцяййян мцдахиля 
нювцдцр, о, неврозун, маникал паранойанын нятичясидир. Тарихдя ясяби лидерляр доьрудан да олмушдур. 
Наполеон, Линколн, Робеспйер, Рузвелт, Пуанкаре, Щитлер, Сталин вя с. буна эюзял мисалдырлар. Фрейдъиляря 
эюря, чямиййят йарадчылыг имканы олмайан психи чящятдян нормал вя манйак, психопат олан лидерляря бюлцнцр. 
Онларын фикринчя, лидерляр ушаглыгдан мейдана эялян ъатышмазлыгары лидерлик уьрунда мцбаризя апармагла вя 
бу йолла юзлярини тясдиг етмякля арадан галдырмаьа ъалышырлар. 

Бу бахымдан, Макиавеллинин йаратдыьы щюкмдар-лидер образы диггяти чялб едир. Онун гящраманы юз сийаси 
мягсядляриня ъатмаг цъцн щяр чцр васитяляря ял атыр.  

Политолоэийада сийаси лидерлик проблеми иля ясаслы сурятдя мяшьул олан М.Вебер лидерлийин цъ ясас типини 
айырырды: 

1. Яняняви лидерлик. Лидерлик щцгцгу, елитайа мянсуб олмаг, янянялярин мцгяддяслийиня инам бу 
типин ясас яламятляридир. 

2. Щаризмалы лидер. Она хас олан башлыча кейфиййятляр рящбярин габилиййятиня щядсиз инам, онун 
ялащиддялийи вя шяхсиййятя пярястишдир. 

3. Расионал-легал лидер. Бу тип мювчуд гурулушун ганунилийиня олан инама ясасланыр, о, бцрократик 
лидерликдир, мцяййян дювлят функсийасынын аэентидир. 

Вебер щаризмалы лидеря цстцнлцк верир. Вебер цъцн щаризма шяхсиййятин фювгялтябии хцсусиййятляридир. 
Мящз онлар кцтляни табе етмяйя  вя итаятдя сахламаьа имкан верир. О, «аллащ верэисидир», лидер олмаг 
истедадыдыр. Бу чцр лидер пейьямбяр дя ола биляр, гящраман вя сийасятчи дя. Вебер ону шяхсиййятин тянтяняси 
адландырыр. Онун инамынча, рящбяри пассив вя кор кцтля сеъмир, о юзц кцтляни  она хидмят етмяйя мячбур едир. 
Она табе олмаг, щядсиз инам онун мцрачият етдийи щяр бир кясин борчудур. Бу чцр инам щаризма типли 
щакимиййятин леэитимляшдирилмяси цъцн ясасдыр. 

Веберин фикринчя, мцасир дюврцн щаризмалы лидери щяр чцр васитялярля кцтлянин етибарыны газанан демагог 
сийасятчидир. 

Нясиряддин Туси «Яхлаги-Насири» ясяриндя сийаси лидерлик цъцн зярури олан кейфиййятлярдян бящс едяряк 
«Юлкя доландырмаг вя шащларын хисляти щаггында» фясилдя йазырды ки, юлкя сащиби олмаг истяйянин йедди хисляти 
олмалыдыр: 

Биринчи - аталыг. Бу, щяр кясин юзцня эюря мцнасибят, халгын црякляриня йол тапмаг, щамыйа мещрибанлыг       
эюстярмяк, щирс вя гязябини уда билмяк васитяси иля асанлыгла ялдя едиля биляр. 

Икинчи – аличянаблыг. Бу няфсани гцввяляри тярбийя едиб сафлашдырдыгдан, «гязяб» гцввясини 
мцлайимляшдирдикдян, «шящвят» гцввясини мящв етдикдян сонра ямяля эяляр. 

Цъцнчц – мятинлик. Бу гяти нюгтейи-нязяр, фитри-ирадя, дярин мцщакимя, чидди мцбащися, дцзэцн фикир, 
бюйцк тячрцбя вя кеъмишдякилярин тярчцмейи-щалларындан ибрят дярси эютцрмякля ямяля эялир. 

Дюрдцнчц – там язм. Буна кишилик язми, шащлар язми дя дейилир. Бу дцзэцн ряй вя там ирадянин 
бирляшмясиндян ямяля эялян мцряккяб бир фязилятдир. Щеъ бир фязилятя сащиб олмаг, щеъ бир фязилятдян чан 
гуртармаг бу фязилятсиз мцмкцн дейил. Бу фяслин ясас мягсяди дя мящз бу фязилятин мязиййятляриндян 
данышмагдыр, ъцнки шащларын щамыдан ъох буна ещтийачы вардыр… 

Бешинчи – сябирли олмаг. Бу, аьыр вя ъятин эцнлярдя, цмидсиз анларда, ъыхылмаз вязиййятдя давам эятиря 
билмяйя дейилир, бцтцн мятляблярин аъары сябрдир дейибляр… 

Алтынчы – вар-дювлят. Бу, халгын малына эюз дикмямяк, вя тамащ салмамаг цъцн лазымдыр. 
Йеддинчи – садиг вя ямялисалещ кюмякъиляр. 3 
Чямиййятин сийаси системиндяки мцряккяб вя зиддиййятли просесляр, мцхалифятъи тяшкилатларын вя диэяр 

щярякатларын сийаси фяаллыьы сийаси лидерлик проблемини юн плана ъякир. Сийаси лидерлик инсанлар вя сосиал груплар 
арасында чямиййятдахили мцнасибятляри низамлайан механизмдир. Онун мащиййятини рящбярлик вя табеъилик, 
тясир етмяк вя йа юзцнцн ардынча апармаг кими чящдляр тяшкил едир.  

Сийаси лидерлийин обйекти вя субйекти мювчуддур. Обйектя ашаьыдакылар дахилдир: миллятляр вя халглар, 
сосиал груп вя тябягяляр, профессионал вя демографик груплар,  лидерлийин субйектиня ися сийаси партийа вя 
груплар, щямъинин  айрыча фярд, дахилдир. 

Сийаси лидерлийин ашаьыдакы нювляри вардыр: авторитар, тоталитар, либерал вя демократик. 
Авторитар (лат: щакимиййят, нцфуз) – сийаси щюкмранлыьын антидемократик системидир. 
Тоталитар лидерин сячиййяви чящяти щакимиййятин бир групун, партийа вя фярдин ялиндя чямляшмясидир. 
Тоталитар системи йарадан амилляр: бир партийанын щюкмран олмасы, сеъки системинин антидемократик 

олмасы, йадфикирлилийин олмамасы, ян башлычасы ися субйективизм вя волйунтаризмдир. 

                                                
3 Бах: Хачя Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири, Бакы, «Елм», 1989, сящ. 209-210 
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Тоталитар лидерин сячиййяви хцсусиййятляри лидерин щакимиййятдян байаьы вя гейри-мящдуд истифадя 
етмясидир. 

Либерал лидер шяхси програмы олмайан, мясулиййятсиз ъыхышлар едян вя тез-тез бир идеоложи платформадан 
диэяриня сыърайан шяхсиййятдир. Лидер юзцнцн габилиййятиндян асылы олараг алтернативлийи йа дярк едир, йа да 
садячя тясяввцр едир, юзцнцн мяняви принсиплярини рящбяр тутур, юз мягсядиня ъатмаг цъцн бачардыьы 
васитялярдян истифадя едир. Щеъ бир лидер юз мягсядиня сырави вятяндашларын ряьбятини газанмадан наил ола 
билмяз. Лидер юз фяалиййяти вя кцтляляря мяняви тясир гцввяси иля щям чямиййятин сосиал-сийаси щяйатыны 
лянэидя, щям дя сосиал-сийаси щяйатдакы ъятинликляри арадан галдыра биляр. 

Демократийа – халг щакимиййятинин дювлят формасы, чямиййятин сийаси тяшкили гайдасыдыр. 
Сийаси лидерин нцфузу вя популйарлыьы онун халг арасында газандыьы щюрмятдян вя ня дярячядя мящшур 

олмасындан асылыдыр. Инсанлар лидерин фяалиййятиня рящбярлик етдийи мцддятдя сосиал, игтисади вя сийаси сащядя 
эюрдцйц ишинин нятичяляриня эюря гиймят верирляр. Ящалинин эениш кцтляляринин фикринчя лидерин сеъилмяси синфи 
мювгеляриня вя партийаларын програм вядляриня эюря апарылмамалыдыр. Сийаси лидер халгын арзусу вя ряйи 
нязяря алынмагла референдумла сеъилян шяхсиййят олмалыдыр. 

Беляликля, йцксяк мяняви чящятляря малик олан, дювлят щакимиййятини  ядалятли идаря едян, вятяндашларын 
щцгуг вя мянафейини горуйан субйектя сийаси лидер дейилир.4 

Н.Туси сийасят вя ону щяйата кеъирмяйи бачаран истедад сащиби олан адамларын, сийаси лидерлярин 
сячиййяви хцсусиййятляриндян бящс едяряк «Яхлаги - Насири» ясяриндя йазырды ки, юлкя сийасятинин чамаат 
сийасятиля  ялагяси, ашаьыда дейячяйимиз кимидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сийасят бязян гярари ишляря, мясялян, мцгавиляляр, сазишляр кими; бязян ягли 
щюкмляря, мясялян, юлкя, шящяр идаряетмя кими мясяляляря аид олур. 

Дярракя, фязилят вя мярифятдя хцсуси истедады олмайан бир адам бу ики иш нювцнцн щеъ бириня 
башламамалыдыр, ъцнки шяраити юйрянмядян, онун тялябатыны билмядян бунлардан бирини о бирисиндян габаьа 
салмаг дава-далаша вя ихтилафа сябяб олар. 

Демяли, шяраитин ня тяляб етдийини мцяййянляшдирмяк цъцн еля бир шяхсиййятя ещтийач вар ки, о цлви бир 
илщама малик олмагда башгаларындан фярглянсин, галанлар ону тяглид етсин. Гядим алимлярин ифадяси иля беля 
адамлара «ганун сащиби» вя онун ганунларына «илащи намус» (илащи ганун-Р.С.) дейилярди, мцщяддисляр она 
«шаре» (шярият эятирян-Р.С.), онун ганунларына ися «шярият» дейирляр. 

Яфлатун юзцнцн «Сийасят» китабынын бешинчи мягалясиндя беля адамлара ишаря едяряк демишдир: «Бунлар 
гцввятли, бюйцк вя фювгяладя адамлардыр». 

Аристаталис демишдир: «Онларын гейбдян хябярляри вар, мючцзя сащибидирляр». 
Ягли  щюкмяляря эялдикдя, бурада да еля бир адам лазымдыр ки, о да аллащ верэисиндя башгаларындан цстцн 

олсун, галанлары юз далысынча апара билиб тякмилляшдиря билсин. Гядимдя бунлара  «щакими мцтляг» дейярдиляр, 
онун щюкмлярини ися «щакимлик сяняти» адландырардылар: мцщяддисляр бунлара «имам», ишляриня ися «имамлыг» 
дейирляр: Яфлатун онлары дцнйа тядбир тюкянляри, дцнйа мцдрикляри адландырмышдыр. 

Аристаталис ися онлара ичтимаи хадим, йяни ичтимаиййятин варлыьы, онун кимилярин хидмятиня мющтач олан 
адам ады вермишдир. 

Бязи философларын истилащында биринчи шяхся «натиг», икинчи шяхся ися «ясас» дейилмишдир. Бу мясяляни дя 
хатырлатмаг лазымдыр ки, бурада «щаким», «щюкмдар» сюзцндян мягсяд о адамын бюйцк щяшямятя вя йа 
мямлякятя сащиб олмасы о демякдир ки, юлкядя онун щаглы щюкмляри йериня йетирилир; ола биляр защирдя она щеъ 
мящял дя гоймасынлар. 

Йери эялмишкян ону да дейяк ки, щяр дювр, щяр заманда щюкмдара ещтийач йохдур: ящали арасында 
низам-интизам олса, бу узун мцддят онлара бясдир. Лакин бцтцн дюврлярдя мцдрик бир рящбяря, тядбир 
сащибляриня ещтийач вардыр: тядбир олмаса, низам-интизам арадан галхар, инсан чямиййяти лазым олдуьу кими 
инкишаф етмяз. 

Башчы (мцдяббир) гайда-гануну мцщафизяйя ъалышмалы, халгы низам-интизама дявят етмялидир, бунун 
цъцн она заманын тялябиня, вахтын щюкмцня уйьун олараг ганунларда лазыми дяйишикликляр апармаг ихтийары 
верилмялидир.5 

Нясиряддин Туси «Яхлаги-Насири» ясяриндя ядалятлилийи, хейирхащ вя ирадяли олмаьы, тамащкарлыг вя 
шющрятпярястлик дцшкцнц олмамаьы сийаси лидерлик, щюкмдарлыг цъцн  зярури шярт щесаб едяряк йазырды ки, яксяр 
дювлятляр хейирхащ вя ирадяли башъылары, ядалятли щюкмдарлары олдугча, мцттяфиглик шяртляри йериня йетирилдикчя 
йашамыш вя инкишаф етмишляр. 

Дювлятин инкишафдан дайанмасы вя инщитата уьрамасынын бир сябяби дя щюкмдарларын мал топламаьа, 
сярмайа йыьмаьа, вязифя тутмаьа алудя олмаларыдыр. Дювлят дцшкцнлцйц эет-эедя бунларын артмасыны тяляб 

                                                
4 Бах: Политолоэийа. Бакы, АМТУ, 1991, сящ. 57-58. 
5 Бах: Хачя Нясиряддин Туси. Яхлаги Насири. Бакы., «Елм», 1989,с.176-177. 
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едяр. Еля ки, юйряшдиляр, адяткарда олдулар (щяр щалда кямаьыллар тапылар вя беля шейляря ряьбят эюстярирляр), бу 
хасиййят башгаларына да сирайят етмяйя башлайар, онлар да юз яввялки тябиятлярини дяйишдириб варланмаьа, 
мцхтялиф йолларла мал топламаьа, ейш-ишрятля мяшьул олмаьа щявяслянярляр, силащлары йеря гойар, мцдафия  
гцввясини зяифлядяр, дюйцш вярдидишлярини унудар, зящмятсевярлийи ялдян веряр, ращатлыг ахтаран, йейиб йатан, 
яталят ясири олан тянбялляря ъеврилярляр. 

Беля щалда зяиф бир дцшмян дя онлара щцчум ется, бу чамааты мяьлуб етмяк она асан олар. Бунсуз да 
мал-дювлят онларын эюзлярини тутар, тякяббцр, мянсяб, ловьалыг, гцрря вя гцввя онлары гудурдар, ихтилаф 
мцнагишя вя мцщарибяляр мейдана ъыхар: бир – бирини мящв едярляр.6 

 Цмумиййятля «сийаси лидерлик» анлайышынын «щакимиййят» вя «нцфуз» категорийаларынын нисбяти васитясиля 
нязярдян кечирилмяси диггяти чялб едир. Цмуми мянада бу категорийаларын мащиййяти бирэя фяалиййят 
просесиндя адамлар, сосиал груплар вя тясисатлар арасында мцнасибятдян ибарятдир ки, бу заман бир тяряф о бири 
тяряф цзяриндя юз ирадясинин цстцнлцйцнц тямин едир. Биринчи щалда буна инандырма вя мячбур етмя васитясиля, 
икинчи щалда ися кцтляляр тяряфиндян рящбяря, идаря органларына етимад эюстярилмяси вя онларын мцдафия 
едилмясиня ясасланан йалныз инандырма вя мяняви тясир васитясиля наил олунур. 

Щакимиййят вя нцфузун фярги вя ейни заманда охшарлыьы онларын идаряетмя функсийаларыны нечя тямин 
етмяляри иля цзви сурятдя баьлыдыр. Нятичя етибариля щакимиййят нцфуза ясасланмалы вя онунла бирляшмялидир. 
Сямяряли сийаси рящбярлик методу нцфуза ясасланмагла, онун кюмяйи иля халгын мянафейини ифадя етмякля 
щяйата кеъириля биляр. Чямиййятдя дювлят гурулушунун вя идаряетмя цсулунун дяйишилмяси йалныз идаряетмя 
методларынын дейил, ейни заманда щакимиййят нцфузунун ясаслы идаря олунанлар тяряфиндян идаря едянляря 
эюстярилян етимад дярячяси, йени щаким тябягялярин фикир вя давранышынын дцзэцнлцйцня кцтлялярин инамы 
дярячяси тяшкил едир. Инам дярячяси ися мялум олдуьу кими, адамларын мювчуд гайдалар вя онун ганунлары иля 
тямасда щяр эцн мцнтязям олараг раст эялдикляри щакимиййят фяалиййятинин сямярялилийиндян асылыдыр. 
Щакимиййятин нцфузу ейни заманда онун халга етимад эюстярмясиндян асылыдыр. 

Мцасир дюврдя сийаси лидерлик проблеми  диггяти чялб едян проблемлярдян биридир. Цмумиййятля щяр бир 
ичтимаи щярякат цъцн башлыча чящят шяраитин мцяййян едилмясидир. Бу онунла изащ едилир ки, щярякат 
иштиракъыларынын фяалиййяти мювчуд шяраити дярк етмяляриндян вя она гиймят вермяляриндян асылыдыр. Бу вя йа 
диэяр шяхсиййятин юз мювгейи вя йа нязярдя тутулан фяалиййяти бахымындан шяраити мцяййян етмяк габилиййяти 
лидерлийин мейдана ъыхмасы цъцн мцщцм шяртдир. Йаранмыш шяраит мцяййян ъохлу адамлар групу цъцн 
ящямиййят кясб етдикдя лидерлик мейдана ъыхыр. Киъик групларда, бир гайда олараг, лидерлик гейри-формал 
характер дашыйыр. Бюйцк вя мцтяшяккил групларда адятян лидерлийин формал структурлары мювчуд олур. Сийаси 
бирлик лидерлийинин структуру щюкумятдян ибарятдир.  

Сийаси лидерлийин мейдана ъыхмасында ичтимаи-сийаси щярякатларын да ролу бюйцкдцр. Мялум олдуьу кими, 
тарихдя ичтимаи-сийаси щярякатлар ъох бюйцк рол ойнамыш вя ойнамагдадыр. Бу щярякатлар юлкядя чямиййят 
цзвляринин  бюйцк ъохлуьу цъцн зярури шяраитин олмамасы вя бу шяраитин йахшылашдырылмасы цъцн имкан олдуьу 
щалда сийаси щакимиййят тяряфиндян онун щяйата кеъирилмямяси нятичясиндя баш верир. Ичтимаи-сийаси щярякатлар 
заманы бу щярякатларын лидерляри мейдана ъыхыр. Бу лидерляр мювчуд щакимиййят тяряфиндян мцдафия едилдикдя 
сосиал щярякат формалашмаьа башлайыр. Щярякат башланаркян, адятян она истигамят вермяк цъцн тяшкилат 
мейдана ъыхыр вя беляликля бу щяряката гейри-формал лидерляр кими рящбярлик едянляр щямин тяшкилатын танынмыш 
лидерляри олур. 

Беляликля, мцасир дюврдя чямиййятдя баш верян вя демяк олар ки, ичтимаи щяйатын бцтцн сащялярини 
ящатя едян мцряккяб сосиал, сийаси просесляр шяраитиндя субйектив амилин, сийаси лидерлийин ролу хусуси 
ящямиййят кясб едир. 
 

                                                
6 Бах: Йеня орада, с.211. 
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6-чы МЮВЗУ 
 

СИЙАСИ ЩАКИМИЙЙЯТ 
 
1. «Сийаси щакимиййят» анлайышынын мащиййяти вя мязмуну 
 
 «Щакимиййят» анлайышы ъохмяналы характеря маликдир. Тябиятшцнаслар тябият гцввяляри цзяриндя 

щакимиййятдян, философлар обйектив ичтимаи ганунларын щакимиййятиндян, щцгугшцнаслар дювлят 
щакимиййятиндян, психологлар инсанын юз цзяриндя щакимиййятдян вя с. данышырлар. Сийасят ися юз яксини сийаси 
щакимиййятдя тапыр. Сийаси щакимиййятин яля алынмасы вя онун горунуб сахланмасы цьрцнда мцбаризя  
чямиййятин  сийаси щяйатынын ясас  аспектляриндян бирини тяшкил едир. Щакимиййят ичтимаи ямяйин тяшкили, щабеля  
чямиййятдя инсанларарасы  бирэя йашайышла баьлы диэяр  гаршылыглы  мцнасибятляри тянзим етмяк цъцн зяруридир. 
Мящз буну нязярдя тутараг гядим йунан философу Аристотел эюстярирди  ки, «щакимиййятин мягсяди чямиййятин 
бцтювлцйцнц  вя бирлийини тямин етмякдир». Ян гядим дюврлярдян  башлайараг  философлар щакимиййят 
феноменинин мащиййятини аъмаьа чящд эюстярмишляр. Аристотел, Платон, Макиавелли, Щоббс, Локк, Кант вя с. 
эюркямли мцтяфяккирляр щакимиййят анлайышына мцхтялиф аспектлярдян йанашараг онун мащиййятиня вармаьа 
ъалышмышлар. Орта ясрлярин эюркямли  илащиййатъысы  вя философу, томизм чяряйанынын баниси Фома 
Аквиналы(1226-1274) «Щюкмдарларын идаря цсулу» адлы ясяриндя щакимиййяти аллащын  йаратдыьы гайда щесаб 
едяряк онун мащиййятини аьалыг вя табеъилик мцнасибятляри кими гиймятляндирирди. Бу фикри инкишаф етдирян 
Щ.Морэентаунун гянаятиня эюря «щакимиййят   щяр щансы бир инсанын диэяр инсанларын шцуру вя щярякятляри 
цзяриндя нязарятидир». Бу фикря  шярик ъыхан П.Блау щесаб едир ки,  щакимиййят айрыча бир фярдин вя йа групун 
башгалары цзяриндя юз ирадясини щяйата кеъирмясидир. 

Йухарыда дейинлянлярдян беля бир нятичя щасил олур ки, аьалыг вя табеъилик мцнасибятляринин тязащцр 
етдийи, ганунлар вя нормаларын мячмусу иля  щяр ики тяряфин давранышы  шяртляндирилмиш олдуьу щалда  
щакимиййятдян данышмаг олар. Ъцнки мящз  щямин ганунлар вя нормалар мцяййян едирляр ки, ямри верян 
шяхсин ямрин аид олдуьу шяхсдян табе  олмаьы тяляб етмяк щцгугу  вардыр. Мцасир  американ политологу  вя 
игтисадчысы, идаряетмя нязяриййясинин йарадычыларындан бири олан Щ.Саймон щакимиййяти ашаьыдакы кими 
сячиййяляндирир: А  -  Б цзяриндя   о вахт щакимиййятя  малик олур ки, А – Б –нин давранышынын  шяртляндирсин. 
Демяли, щакимиййят нуфуз, щцгуг вя йа эцч васитяси иля адамларын фяалиййятиня вя давранышына  мцяййян тясир 
эюстярмяк габилиййяти вя имканы демякдир. 

Сийаси щакимиййятин ашаьыдакы аспектляр цзря изащларыны вермяк олар: 
1. Телеоложи, йяни мягсяд йюнцмц цзря. Инэилис философу Бертран Рассел йазыр ки, «Щакимиййят 

гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмагдыр». Телеоложи аспект щакимиййят анлайышына ъох эениш 
йанашыр вя ону тякчя инсанлар арасы мцнасибятляря дейил, щямъинин инсанла ону ящатя едян 
эеръяклийя дя аид едир. Бу мянада мясялян, тябият цзяриндя щакимиййятдян данышмаг олар. 

2. Бищевиорист аспект щакимиййяти еля бир давраныш типи кими изащ едир ки, бязи инсанлар ямрляр 
вермякля диэярляри ися ону йериня йетирмякля мяшьул олурлар. Бищевиорист аспект щакимиййятин 
субйектив мотивляриня цстцнлцк верир. Инсан щакимиййятя щяйат тярзинин йахшылашдырылмасы 
васитяси кими бахыр: вар – дювлят, азадлыг, нцфуз, тящлцкясизлик вя с. Щ.Лассуел бу мцнасибятля 
йазырды ки, щакимиййятин мейдана эялмясинин илкин импулслары фярдляря щакимиййятя эялмяк 
цъцн сийаси енержи (ирадя) верир.  

3. Психоложи аспект щакимиййятин мянбяйини субйектив мотивлярля баьлайыр. Австрийа психологу 
З.Фрейдин фикринчя инсанын психикасында еля структурлар вардыр ки, ону азадлыьы гул олмадыгдан 
цстцн тутмаьа вадар едир.  

4. Системли йанашма аспекти бищевиорист вя психоложи аспектлярин там якси кими ъыхыш едир. Яэяр 
биринчиляр щакимиййятин мащиййятини ашаьыдан йухарыйа доьру (фярддян чямиййятя) эетмякля 
баша дцшцрся, системли йанашма аспекти яксиня щакимиййяти сосиал системдян ъыхыш едяряк изащ 
едир. К.Дойъ, Н.Луман вя б. щакимиййяти сосиал цнсиййят васитяси кими гиймятляндирирляр. 
Щакимиййят бурада групларарасы мцнагишяляри арадан галдыран вя чямиййятин интеграсийасына 
хидмят едян васитя кими ъыхыш едир. 

5. Структур – функсионал тящлил аспектиня эюря щакимиййят инсан чямиййятинин юзцнцтяшкили цсулу, 
сосиал тяшкилат кими баша дцшцлцр. Щакимиййятсиз инсанларын коллектив мювчудлуьу, бирэя 
йашайышы мцмкцн ола билмяз. Щакимиййят сосиал статусларын, ролларын тясир гцввяси демякдир. 
Чямиййятин юзц иерархик гайдада гурулмушдур, идаряетмя вя ичраетмя ролларыны дифференсасийа 
едир. 
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6. Релйасионист (франсыз дилиндян тярчцмядя – «мцнасибят» демякдир) аспект щакимиййятя ики 
партнйор, аэент арасында мцнасибят кими йанашыр вя бу заман бунлардан бири диэяриня щялледичи 
тясир эюстярир. Беля олдугда щакимиййят обйектля субйект арасында гаршылыглы тясир васитяси кими 
ъыхыш едир, ейни заманда субйект мцяййян васитялярин кюмяйи иля обйектя нязарят едир. 
Щакимиййятин бу чцр баша дцшцлмяси онун структуруну аъмаьа мцхтялиф тяряфлярини ващид тама 
ъевирмяйя имкан верир. Щакимиййятин ясас тяряфлярини субйект, обйект, васитяляр (имканлар) вя 
онун бцтцн елементлярини щярякятя эятирян просес тяшкил едир. 

Синифлярин вя дювлятин йаранмасына гядяр щакимиййят ичтимаи характер дашымышдыр. Чямиййятин фювгцндя 
дуран апарат, хцсуси мячбуретмя органлары щяля формалашмадыьы цъцн ибтидаи чямиййятдя  идаряетмя ишини 
гябиля,  тайфа цзвляри тяряфиндян сеъилян аьсаггаллар   шурасы идаря едирди. Синифли чямиййятдя кцтляви 
щакимиййят органлары ямяля  эялди  вя чямиййят цзяриндя йцксялди. 

Мцасир  политолоэийа елминдя бязян щакимиййяти онун аляти иля (дювлят, чямиййятин сийаси системи), 
бязян  онун васитяси иля (мясялян, идаряетмя), бязян ися методлары иля (мячбуретмя, зор, эцч, инандырма) 
ейниляшдирирляр. Бир сыра сийасятшцнаслар ися щакимиййяти нцфузла (авторитет) ейниляшдирмяйя чалышырлар. 

Тябиидир ки,  идаряетмясиз щакимиййяти щяйата кеъирмяк олмаз, лакин ейни заманда идаряетмянин юзц дя 
щакимиййятсиз мцмкцн дейил. Башга сюзля, щакимиййят идаряетмя формасында, идаряетмя ися щакимиййят кими 
ъыхыш едир. Щакимиййят идаряетмянин елементи кими ъыхыш етдийи цъцн идаряетмя  даща эениш анлайышдыр. 
Щакимиййят мцяййян вахтда  идаряетмянин мейдана эялмяси моментидир. Идаряетмя просеси щакимиййятдя  
оланын щаким ирадясинин щяйата кеъмяси просесидир. 

Сийаси щакимиййяин щяйата кеъирилмяси просеси мцяййян габилиййятя, сяриштяйя вя тячрцбяйя малик олан 
адамларын олмасыны тяляб едир. Сийаси щакимиййяти йалныз о шяхс мцвяффягиййятля щяйата кеъиря билир ки: 

1) йахшы  натиг олсун; 
2) билийиня вя гайьыкешлийиня эюря она етибар олсун; 
3) мцяййян вязифя сащиби олсун; 
4) итаятсизлик щаллары олдугда гяти вя чидди аддымлар атмаг габилиййятиня малик олсун. 
Яэяр кимся  юз шяхси кейфиййяляриня, вязифясиня вя с. яламятляря эюря бюйцк нцфуза маликдирся вя 

башгаларына юз истядиклярини йериня йетиря билирся бу щалда нуфуз щакимиййяти мейдана ъыхыр. Эюркямли алман 
сосиологу вя политологу М.Вебер илк дяфя олараг щакимиййятин мащиййятинин юз идарясинини щяйата кеъирмяк 
имканы кими гиймятляндирмишдир. О, нцфуз  щакимиййятинин ашаьыдакы цъ типини сячиййяляндирир: 

1) яняняви тип - мювчуд яняняляря, давраныш гайдаларына ямял едилмясини нязярдя тутур; 
2) щаризма типи – рящбяря сюзсцз инама, кор-кораня етигада ясасланыр. М.Вебер нцмуня цъцн Христосу, 

Будданы, Мящяммяди, Наполеону, Ленини вя б. эюстярир. 
3) расионал-легал тип - щцгугун эцчцня олан инама ясасланыр. 

Эюрцндцйц кими, сийаси щакимиййят мцряккяб вя ъохпланлы просесдир. Онун фяалиййяти йалныз о заман 
нормал олур ки, чямиййятдя мювчуд олан мянафеляр дцзэцн ялагяляндирилмиш олсун. 

Мящз буну нязярдя тутан американлы сосиолог Т.Парсонс щакимиййяти сийаси системдя «цмумиляшдирилмиш 
васитяъи» щесаб едир вя эюстярдиди ки, онун бу ролу игтисади просесдя пулун  ойнадыьы рола уйьун эялир. 

Щакимиййятин вя онун структурларынын юйрянилмяси илк нювбядя щакимиййятин щяйата кеъирилмяси 
васитяляринин (имканларынын) юйрянилмясини тяляб едир. Америкалы политолог А.Ентсиони щямин  васитяляри 
(имканлары) ашаьыдакы кими груплашдырыр: 

1) Утилитар. Сосиал-игтисади васитялярин кюмяйи иля дювлят щакимиййяти тякчя айры-айры сийасятъиляри дейил, 
бцтюв сосиал груплары юз тяряфиня ъякя биляр. Бу васитяляр щям мцкафатландырма, щям дя чязаландырма 
васитяси кими (маашларын азалдылмасы, мцхтялиф сосиал эцзяштлярин ляьви вя с.) истифадя олуна биляр. 

2) Мячбури. Инзибати вя ичтимаи тясир васитяляри. Утилитар имканларын тясириня мяруз галмайанларын 
мящкямя васитяси иля тягиб едилмяси. 

3) Норматив. Инсанын давраныш нормаларына, сярвятляря гиймятвермя мейлляриня, бцтювлцкдя дахили 
аляминя тясир васитяляри. 

Щакимиййятин тязащцрц формаларына ашаьыдакылар дахилдир: аьалыг, рящбярлик, идаряетмя, тяшкилетмя, 
нязарят. 

Аьалыг бир сыра адамларын (сосиал групларын) диэярляриня мцтляг йахуд нисби табеъилийини нязярдя тутур. 
Рящбярлик юз идарясинин бирбаша вя йа долайы йолла идаря олунан обйектляря гябул етдирилмясини нязярдя тутур. 
Бу ися йалныз бюйцк нцфуз сайясиндя мцмкцндцр, ъцнки рящбярлик мячбуретмя принсипляриня ясасланмыр. 
Рящбярлийин сямярялилийи сийасятин дцзэцн сеъилмясиндян, мцхтялиф мянафелярин нязяря алынмасындан, ичтимаи 
инкишафын обйектив тялябатларынын дцзэцн гиймятляндирилмясиндян асылыдыр. 

Сийаси рящбярлик анлайышыны идаряетмя анлайышындан фяргляндирмяк лазымдыр. Мцасир инкишаф етмиш 
дювлятлярдя монополийалар групу чямиййятдя вя дювлятдя рящбяредичи рола маликдирляр. Лакин, онлар 
билаваситя идаряетмя функсийаларыны йериня йетирмирляр. Бу иши  пешякар сийасят хадимляри, идаряетмя апараты 
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йериня йетирир. Монополийалар ися сийаси партийаларын вя кампанийаларын малиййяляшдирилмяси, парламентдя 
лоббилярин йарадылмасы вя с. иля дювлятин сийасятиня тясир эюстяря билирляр. 

Сийаси щакимиййятин мязмуну вя мащиййяти, онун йаранмасы зяруряти щагда дейилянляри 
йекунлашдыраркян ону ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар: Сийаси щакимиййят дедикдя дювлят органлары 
системинин юз сялащиййятляриня аид олан вятяндашлары, тяшкилатлары вя мцяссисяляри юзцня табе етмяк, онлара 
сярянчам вермяк вя онлары идаря етмяк габилиййяти, щамы цъцн мячбури олан ганунверичилик вя диэяр 
норматив актлары дярч етмяк вя онларын ичрасыны тямин етмяк габилиййяти нязярдя тутулур. 

Сийаси щакимиййятдян данышаркян «елита» вя «кцтля» анлайышынын мащиййятиня дя вармаг лазымдыр. 
Чямиййят йаранандан бу эцня гядяр мювчуд олан сийаси системлярдя щакимиййят бу ики гцтб арасында гейри – 
бярабяр формада бюлцнмцшдцр. Анархизм, либерал демократийа, демократик сосиализм вя с. бу кими сийаси 
доктриналарын мейдана эялмяси мящз щямин гейри-бярабяр бюлэцйя олан мцнасибятдян иряли эялир. Лакин 
бурада бир чящятя дя хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Елиталар мцхтялиф чцр олуб азсайлы сосиал груплары, йахуд 
бюйцк синифлярин мянафелярини тямсил едя билярляр. Буна бахмайараг М.Вебер вя Г. Моска кими политологлар 
халг кцтляляринин щакимиййятин субйекти олмасы идейасыны гябул етмирляр. Мясялян, Веберин фикринчя «халгын 
ирадяси» анлайышы уйдурма бир анлайышдыр. Г.Моска ися даща радикал ъыхыш едяряк йазырды ки, щакимиййят халг 
цъцн вя халгын адындан ола биляр, амма халг щакимиййяти ола билмяз. 

Сийаси системлярин иерархик структуру чямиййятдахили мцнагишялярин йаранмасы цъцн зямин йарадан 
мцщцм сябяблярдян  биридир. Лакин ейни заманда бу фактын мювчудлуьу сцбут едир ки, йалныз чямиййятин 
идаря едянляря вя идаря олунанлара бюлэцсц сийаси щакимиййят анлайышыны реаллыьа ъевирир. 

Чямиййят щяйатынын дцзэцн идаря олунмасында щакимиййят функсийаларынын нормал щяйата 
кеъирилмясиндя демократикляшмя принсипи мцщцм ящямиййят кясб едир. Бяшяр тарихинин миниллик тячрцбяси 
сцбут едир ки, йалныз халгын бюйцк яксяриййятининин сийаси просесляря тясири сайясиндя дювлят гурулушу 
мцвяффягиййятля инкишаф едир. Бу, юзцнц хцсусян сеъкили органлара апарылан сеъкилярдя, мцхтялиф сийаси 
тяшкилатларда иштиракда вя с. даща айдын сурятдя бцрузя верир. 

Азярбайчан йенидян мцстягиллик ялдя етдикдян вя азад дювлятя ъеврилдикдян сонра халгын демократик 
сярвятляря олан мейли, щакимиййят органларынын фяалиййятиня тясири сявиййяси хейли эцчлянмишдир. 1920 – чи 
илдян 1991 – чи илядяк авторитар, тоталитар бир сийаси системдя йашамыш олан халгымыз ичтимаи – сийаси щяйатда 
фяал иштиракдан мящрум едилмишди. Чямиййятин игтисади, сийаси, сосиал вя мядяни щяйат сфераларында щяр шейин 
идеоложи ясаслар цзяриндя гурулмасы адамлары шяхси тяшяббцскарлыгдан, азад фикирлиликдян, мцстягил дцшцнчя 
тярзиндян мящрум етмишди. Щазырда юлкямиздя ъохпартийалы  сийаси систем формалашыр. Ъохлу сайда иътимаи – 
сийаси бирликляр, щярякатлар, партийалар вя иттифаглар фяалиййят мцстягиллийиня маликдирляр. Мятбуат щяр чцр 
сензурадан азад сурятдя фяалиййят эюстярир. Юлкянин президенти вязифясиня, щабеля Милли Мячлися депутатларын 
алтернатив ясаслар цзяриндя сеъилмяси дя юдкямиздя демокртаик янянялярин тяшяккцлцня кюмяк едир. Бцтцн 
бунлар эениш ящали кцтляляринин щакимиййятдя иштракына эятириб ъыхарыр. Азярбайчан Республикасынын 1995 – чи 
илин нойабр айында Референдум васитяси иля гябул етдийи Конститусийасынын 1–чи маддясиндя эюстярилир ки, 
«Азярбайчан Республикасында» дювлят щакимиййятинин йеэаня мянбяйи Азярбайчан халгыдыр.1 

Азярбайчан Республикасынын президенти Щ.Я.Ялийев  юлкямиздя демократийанын, демократик сярвятлярин 
гарантыдыр. Бцтцн юмрцнц халгын рифащынын йцксялдилмяси ишиня сярф етмиш олан мцдрик сийасятъи Йени яср вя ЫЫЫ 
миниллик мцнасибяти иля Азярбайчан халгына Мцрачиятиндя эюстярир ки, «Бизим бу эцн тящсилимиз дя, 
мядяниййятимиз дя, инчясянятимиз дя Азярбайчанын дювлят мцстягиллийиня хидмят едяряк, ясил вятяндаш 
тярбийя олунмасы просесиня чялб едилибдир».2 

 
2. Сийаси щакимиййятин функсийалары вя тяшкили формалары 
 

Сийаси щакимиййятин функсийалары онун тярифиндян иряли эялир. Щямин функсийалар ашаьыдакылардан 
ибарятдир. 

1. Чямиййятин сийаси системинин формалашдырылмасы. Сийаси щакимиййятин тябияти, 
идаряетмядя истифадя етдийи методлар бу вя йа диэяр чямиййят типинин формалашмасына 
сябяб олур; 

2. Чямиййятин сийаси щяйатынын, дювлятля чямиййят, ичтимаи груплар, синифляр, сийаси 
институтлар вя с. арасында мцнасибятляри юзцндя тячяссцм етдирян сийаси мцнасибятлярин 
тяшкили; 

3. Чямиййятин вя дювлят ишляринин мцхтялиф сявиййялярдя идаря олунмасы; 

                                                
1 Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы (ясас гануну) Бакы, 1995 с.1 
2 Азярбайчан Республикасы президентинин «Йени яср вя цъцнчц миниллик мцнасибятиля Азярбайчан халгына мцрачият». Бакы, 2001, 
сящ-79. 



 49

4. Щакимиййят органларынын сийаси вя гейри-сийаси просесляря рящбярлик едяряк лазыми 
истигамятя йюнялтмяси; 

5. Сийаси, ичтимаи, игтисади, мядяни вя с. мцнасибятляря нязарят едилмяси сайясиндя сон 
нятичядя бу вя йа диэяр чямиййят цъцн характерик олан мцяййян сийаси режимин, щабеля 
дювлят гурулушунун (монархийа, республика вя с.) йарадылмасы. 

Сийаси щакимиййятин нювляринин, форма вя методларынын тящлили онун елми тяснифатыны (типолоэийасыны) 
вермяйя имкан  йарадыр. Бу ися чямиййятдя щакимиййятин ролу, функсийалары вя перспективлярини мцяййян 
етмяк цъцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Щакимиййятин мцхтялиф типляри ашаьыдакы яламятляр цзря 
фярляндирилир: 

1) Сийаси ассосиасийаларда щакимиййят, гейри-формал групларда лидерлик; 
2) Фяалиййят сащяси иля ялагядар олараг сийаси вя гейри-сийаси щакимиййят. Лакин онларын щяр икиси 

сийасятля бу вя йа диэяр дярячядя мяншя, цмуми тяшкилати принсипляр, игтисади, щцгуги, идеоложи 
функсийалар васитясиля баьлыдырлар. 

3) Фяалиййят сащяси вя сялащиййят щячминя эюря дювлят, ассосиатив (партийа, груп, инзибати вя с.) 
щакимиййяти. Харичи сийасят мцнасибятляриндя дювлят щакимиййяти, бейнялхалг тяшкилатларда 
бейнялхалг щакимиййят. 

4) Щакимиййятин субйектиня эюря: парламент, щюкумят, мящкямя, шяхси (монархийа – крал, шащ, ъар, 
президент), коллектив (партийа, тайфа, синиф, халг вя с.) 

5) Идаря едян субйектин структуруна эюря: тякбашына, ващид рящбярлик алтында (монархийа, мцтлягиййят, 
диктатура вя с.) вя полиархик – олигархийа щакимиййяти. 

6) Щакимиййятдя истифадя олунан методлара эюря: аьалыг, мячбуретмя, зор, инам, нцфуз вя харизма 
щакимиййяти. 

7) Сосиал – сийаси тябиятиня вя щаикмиййят дашыйычыларынын структур тяшкилиня эюря – монархийа, 
республика. 

8) Идаряетмя режиминя эюря: демократик, авторитар, тоталитар, деспотик, бцрократик вя с. 
9) Ичтимаи типиня эюря : феодал, буржуа вя с. 
Щакимиййят чямиййятдя гаршылыглы тясирдя вя ялагядя олан бир неъя сявиййядя тяшкил олунур вя фяалиййят 

эюстярир. Бу сявиййяляр ашаьыдакылардыр: 
Макро сявиййя – али мяркязи сийаси институтлар, али дювлят мцяссисяляри вя тяшкилатлары, сийаси партийаларын 

вя апарычы ичтимаи тяшкилатларын рящбяр органлары; 
Орта сявиййя – реэионал, яйалят, вилайят, район мигйасында идаряетмя органлары мцяссисяляринин тяшкили; 
Микро сявиййя – инсанлар, киъик груплар арасында вя онларын дахилиндя олан мцнасибятляр чямиййятдя 

сийаси мцнасибятлярин,ящвал – рущиййянин, щярякатларын йаранмасына сябяб олур. 
Щакимиййятин тяшкилинин икинчи (орта) сявиййяси идаряетмянин макро вя микро органлар системинин 

ялагяляндиричиси кими ъыхыш едир. Бу сявиййя сийаси вязифя адамларынын вя сийаси идаряетмя кадрларынын ясас 
щиссясини-бцрократийаны тяшкил едир.  

Бцрократик апарат сийаси щакимиййятин эцндялик ишлярини йериня йетирян, идаряетмя ишини щяйата кеъирян 
мямурлар ордусудур. Бцрократийанын нцмайяндяляри чямиййятин идаря олунмасы системиндя юз ролларыны дярк 
едирляр. Ъцнки тарихи тячрцбя эюстярир ки, щеъ бир сийаси систем бцрократик  апаратсыз фяалиййят эюстяря билмяз. 
Макс Вебер бу проблемляри тящлил едяркян эюстярирди ки, бцрократийа галиб эялян ингилаб, йахуд харичи 
тячавцзкарлар цъцн дя гануну щакимиййят цъцн йериня йетирдийи фяалиййяти эюстярир. Мясяля щямишя бу чцр 
дурур ки, бцрократийа цзяриндя ким щакимдир. Бу о демякдир ки, бцрократик ваккум, инзибати апаратын йохлуьу 
щяр бир сийаси систем цъцн сон дярячя тящлцкялидир. Буна эюря дя щяля антик дюврлярдян башлайараг бу эцня 
гядяр мювчуд олан бцтцн сийаси елиталар илк нювбядя бцрократик апаратын тяшкили щаггында дцшцнмцшляр. 

Мцхтялиф сийаси системдя бцрократийа цъцн характерик олан цмумиляшдиричи чящят онун мцстягилляшмяси, 
чямиййят цзяриндя щакимиййят ялдя етмяси вя кцтлялярин мянафейини нязяря алмадан юз курсуну йериня 
йетирмясидир. Бу проблем о заман щялл едиля биляр ки, тябиятиндян асылы олмайараг щяр бир сийаси системдя 
кцтлялярин нязарятини сямяряли едян институтлар мювчуд олур. Дювлятин идаря олунмасы мямурун сийаси ягля вя 
сийаси яхлага олан монополийасы демякдир. Лакин бу аьыл сийаси эеръяклийи обйектив олараг якс етдирмяйя 
гадир дейилдир, ъцнки бу иникас мямурун сосиал статусундан асылыдыр. О, дювлятин спесифик мянафелярини якс 
етдирян эеръяклик щаггында рясми мялуматлардан истифадя етмяк имканына маликдир. Мямурун сийаси яхлагы 
дювлятин характериня вя идаряетмя образына ясасланыр. Бцрократик тяфяккцрцн ашаьыдакы цмуми принсипи дя 
мящз бунунла изащ олунур: яэяр мямур эеръяклийи дярк едирся онун щаггында субйектив фикир йцрцдцр, яэяр 
субйектив фикир йцрцдцрся, онда демяли эеръяклийи дцзэцн дярк етмир. Дювлят идаряъилийи иерархийа принсипиня 
ясасян гурулур. Вятяндашларын фяаллыьы вя шцурлулуьу онларын щакимиййят апаратына мянсубиййятляри иля 
ейниляшдирилир. Щакимиййят чямиййятдяки сосиал эярэинликляр цъцн чавабдещ олмаг истямир, эцнащын башга 
гцввяляр цзяриня гойулмасына чящд эюстярир вя бунун цъцн бцрократик апаратын бцтцн эцчцндян истифадя едир. 
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Икинчи дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярбдя «орта синиф» щаггында нязяриййяляр ямяля эялмяйя башлады. 
Бу нязяриййяляря эюря кцтляви истещсал вя истещлак нятичясиндя, информасийа васитяляринин тясири алтында 
чямиййятин игтисади, сийаси вя сосиал йекчинслийи инкишаф едир, сосиал разылашма цъцн ясас, демократик сийаси 
режимляр цъцн ися тяминат олан орта синиф формалашыр. 

Артыг ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг алимляр сийаси щакимиййятин субйектляри кими айры – айры сосиал 
груплары тядгиг етмяйя башладылар. Бу нязяриййянин мащиййяти бундан ибарятдир ки, инсанын сосиаллашмасы вя 
ичтимаи кейфиййятляр ялдя етмяси мящз груп мцнасибятляриня ясасланыр. Сосиал групу сийаси щакимиййят 
субйекти кими тящлил едян алимлярин фикринчя адамларын груп фяалиййятиня чялб олуна билмяси ашаьыдакы цъ ясас 
амилля баьлыдыр: мадди мараг, цмуми мянафе бирлийи, мцяййян мягсяд уьрунда мцбаризя. Мящз буна эюря 
дя чямиййятдя мювчуд олан груплар ашаьыдакы цъ типя бюлцнцр: 

Тясисатлы груплар орду, кился, ширкятляр, сийаси партийалар кими тясисатларын йарымгрупларыдыр. Онлар мцвафиг 
тясисатларын мянафеляри гайьысына галырлар. 

Ассосиасийалашмыш груплар мцяййян структура, мянафелярин формалашдырылмасы цсулуна малик дейилляр. 
Онлар зяиф тяшкил олунмуш сосиал – демократик бирликлярин цзвляриня кюмяк мягсяди иля щюкумятля сых ялагя 
сахлайырлар. 

Аномик груплар кортябии йаранан, гыса мцддят ярзиндя мювчуд олан, гейри-мцтяшяккил характер дашыйан, 
нцмайиш вя щяйачанлар заманы юз наразылыьыны ифадя едян фярдлярдян ибарятдир. 

Сийаси щакимиййят уьрунда мцбаризядя групларын ойнадыьы рол барядя фикирляр мцхтялифдир. Бязиляринин 
фикринчя йени йаранмыш груплар лазыми енержинин олмамасы, вахт азлыьы вя с. цзцндян кифайят гядяр 
мющкямляня билмирляр. Бязиляринин фикринчя ися мянафе групларында иштирак шяхсиййятя сийаси щяйатда даща 
фяал вя сямяряли иштирака имкан вермир, бунун цъцн ян йахшысы мцяййян бир тяшкилата гошулмаг даща мягсядя 
мцвафигдир. 

Дейилянляри йекунлашдырараг гейд етмяк лазымдыр ки, чямиййятин сийаси щяйаты рянэарянэ характер 
дашыдыьы кими, сийаси щакимиййят, онун форма вя методлары, ондан истифадя цсуллары вя гайдалары да сон дярячя 
рянэарянэдир. Бу форма вя методларын, цсул вя гайдаларын юйрянилмяси сийаси щакимиййятдян истифадянин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси ишиня бюйцк кюмяклик эюстяря биляр. 

Щазырда дцнйанын бир ъох реэионларында щакимиййятя мцнасибят, ганунъулуьа риайят лазыми сявиййядя 
дейилдир. Онун бющраны яслиндя дцнйада баш верян дяйишикликлярин бющраны иля ялагядардыр. Бу чцр дювлятлярдя 
сийаси щакимиййятин зяифлийи иля баьлы олараг дярин бющранлар баш вермяси ещтималы бюйцкдцр. Бу, о щалда баш 
веря биляр ки; 

а) ичтимаи гурулушун дяйишилмяси дюврцндя яняняви мцщцм групларын сосиал статусуна гаршы тящлцкя 
йараныр; 

 б) кеъид дюврцндя чямиййятдя мювчуд олан ясас групларын щамысы сийаси системя чялб олунмурлар, 
йахуд щакимиййятя сярф етмяйян сийаси тялябляр иряли сцрцрляр.  

Ганунчулуьун дювлят щяйатында, чямиййятдя нормайа ъеврилмяси цъцн йени систем узун бир дювр 
ярзиндя чямиййятдя мювчуд олан ясас сосиал групларда беля бир инам йаратмалыдыр ки, фяалиййятдя олан 
ганунлар щамы цъцн ейни дярячядя обйектив характер дашыйыр. Тамамиля айдындыр ки, щакимиййят уьрунда 
мцбаризядя гаршыдурмадан гаъылманын ян дцзэцн йолу сийаси институтларда ганунъулуьун горунмасы иля йанашы 
структур дяйишикликляринин легаллашмасы ола билярди. Мясялян, яэяр биз демократик дювлятляри сабит вя гейри-
сабит юлкяляря бюлсяк вя мейар кими икинчи дцнйа мцщарибясиндян сонра сийаси демократийанын фасилясиз 
мювчудлуьунун вя сон отуз-гырх ил ярзиндя демократик «ойун гайдалары» ялейщиня щеч бир сийаси щярякатын 
мейдана эялмядийини эютцрсяк гаршыйа беля бир мараглы факт ъыхыр: дцнйада мювчуд олан стабил демократик 
дювлятлярин бюйцк яксяриййяти йа краллыг, йа да монархдан асылы олан доминион дювлятлярдир. Бунлара мисал 
олараг Инэилтяряни, Исвечи, Данимарканы, Белчиканы, Щолландийаны, Лцксембургу, Австралийаны, Канаданы, Йени 
Зелландийаны вя с. эюстярмяк олар.3 Бу юлкялярдя монархийанын сахланылмасы сайясиндя мцасир индустриал 
чямиййятя кеъид заманы дювлят гурулушу, сийаси щакимиййят дашыйычылары, ящалинин яксяр тябягяляринин лойал 
мцнасибятини газанмаьа наил олмушдулар. Ингилаб нятичясиндя монархийанын деврилдийи юлкялярдя ися 
республика режимляри узун сцрян дювр ярзиндя ящалинин мцщцм тябягяляринин эюзцндя ганунилик статасуну 
алмаьа мцвяффяг ола билмядиляр. Бу ися онларын леэитим структурлара малик олмаларыны шцбщя алтына алыр. 

Радикал сосиал дяйишикликляр заманы леэитимлийин итирилмясинин икинчи мцщцм сябяби йени сосиал групларын 
сийаси сящняйя ъыхмасыдыр. Щяр дяфя йени груплар юз сийаси фяаллыгларыны артырдыгда (мясялян, фящляляр игтисади 
вя сийаси щакимиййятя малик олмаг истядикдя), онларын сийаси институтлара йахын бурахылмасы адятян бу чцр йени 
групларын сийаси системя лойал мцнасибяти иля мцшайият олунур. Бу ися юз нювбясиндя кеъмиш щаким институтлара 
вя стратлара щакимиййяти итирдикдян сонра юз статусларыны горуйуб сахламаг имканы верир. 

                                                
3 Американская социология М. 1972, с 207. 
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Йени стратларын щакимиййятя йахын бурахылмасына имкан вермяйян сийаси системляр дя леэитимлийи тящлцкя 
алтына гойурлар. Дювлят щакимиййятиня эцч васитяси иля эялян груплар адятян сийаси щяйатда иштракын вердийи 
имканлардан эениш истифадя едирляр. Онлар тящлцкяйя гаршы вя йа тящлцкясизлик наминя аргументлярин  
кюмяйиня  ясасланмагла гейри-гануни щярякятляря бяраят газандырырлар. Ийирминчи ясрин 20-чи илляриндя 
К.Шмитт сийаси мцнасибятлярин иштиракъыларыны  достлара вя дцшмянляря бюлцрдц. Шмиттин  бу аргументи тоталитар 
режимляр цъцн давраныш гайдасына ъеврилди. 

Демократик гурулуш мцхтялиф сосиал групларда вя айры-айры шяхсиййятляря сийасятдя иштирак етмяк цъцн 
максимум имканлар аъыр. Сосиал групларын вя шяхсиййятин гярарлар гябул едилмясиндя фяал иштиракы М.Веберин 
вя Й.Штумпетерин фикринчя сеъичилярин сяси уьрунда рягабятдя сийаси елитанын формалашдырылмасындан асылыдыр. 

Политолоэийа елминдя  ян йахшы  юйрянилмиш олан груплардан бири сийаси щакимиййятин субйекти  олмаг 
иддиасында олан елитадыр. Дахили структуруна ясасян елитанын сийаси, игтисади, щярби, бцрократик вя с. нювляри 
вардыр. Бу системдя ися апарычы рол  сийаси елитайа мяхсусдур. Игтисади елита ъох вахт тязйиг групу кими ъыхыш 
едир. Айры-айры юлкялярдя олигархларын щакимиййят структурларына тясир эюстярмя чящдляри буна мисал ола биляр. 
Бцрократик елита яслиндя сийаси елитанын бир щиссяси, даща доьрусу онун  ашаьы тябягяси кими ъыхыш едир. 

Политологлар елиталарын йаранмасында дюрд ясас йолун мцмкцнлцйцнц гейд едирляр: нцмайяндяляр иряли 
сцрмяк, тяйин етмяк, щимайяъилик, нцмайяндянин юзцнцн фяаллыгы.  

Бязи политологларын фикринчя ися «елита» термини елми характер дашымыр. Яэяр елита щаким синифдирся щеъ бир 
йени мязмуна малик дейилдир, йох яэяр чямиййятин синфи дифференсиасийасыны елита – кцтля бюлэцсц иля явяз 
етмяк истяйирся о, дцзэцн дейилдир, ъцнки  сосиал-сийаси системин мащиййятиня уйьун эялмир. Елита анлайышы 
Платон, Карлейил, Нитсше, Парето, Михелс, Моска вя с. тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Бу идейа тяряфдарларынын 
фикринчя ичтимаи бярабярсизлик сосиал  щяйатын тябии ясасыдыр. Щяр чцр ингилаблар сон нятичядя  бир елитанын йериня 
йени  елитанын йаранмасына эятириб ъыхарыр.  
 
3. «Щакимиййят бюлэцсц» принсипинин мащиййяти 
 

Щяр чцр сийаси вя гейри-сийаси щакимиййятин мювчудлуьунун принсипал шяртляриндян бирини  щакимиййятин 
бюлэцсц тяшкил едир. Бу идейаны илк дяфя ХВЫЫ яср инэилис философу Жон Локк иряли сцрмцшдцр. Локкун сосиал-
сийаси бахышлары юз яксини «Дювлят идаряъилийи щаггында ики трактат» адлы ясяриндя тапмышдыр. Биринчи трактатда 
крал щакимиййятинин илащи мяншяйиня даир феодал-патриархал бахышлара гаршы ъыхан Локк икинчи трактатда 
конститусийалы парламент монархийасынын нязяри ясасларыны щазырлайыр. Яслиндя ися бу 1688-89-чу иллярдя 
Инэилтярядя баш вермиш ъеврилишдян сонра тяшяккцл тапмыш олан ичтимаи – сийаси гурулуша бяраят газандырмаг вя 
ону ясасландырмаг мягсядини эцдцр. Дювлят щакимиййятинин зярурилийини Локк ичтимаи мцгавиля мювгейиндян 
тясвир едир. Щоббсун мцтляг дювлят нязяриййясиндян фяргли оллараг Локк щесаб едир ки, щакимиййят «тябии 
щцгугун» бир щиссясиня (ядлиййя, харичи  ялагяляр вя с.) малик олмалыдыр. Онун фикринчя дювлятин мягсяди  
азадлыьы вя мцлкиййяти горуйуб сахламаг олдуьу цъцн вязифяси ганунлар гябул етмяк, гануну позанлара чяза 
вермяк вя вятяндашлары харичи тячавцздян горумагдыр. Буна мцвафиг олараг дювлят щакимиййяти цъ йеря 
бюлцнцр. Ганунверичи, ичраедичи (мящкямя дя бурайа дахилдир) вя «федератив» (харичи ялагяляр). Щюкумят 
гануна табе олмалыдыр. Йалныз халг мцтляг суверен олараг галыр вя щятта мясулиййятсиз щюкумяти девирмяк 
щцгугуна маликдир. 

Щакимиййятин щазырки бюлэцсцнц ися франсыз философу, тарихъиси вя йазыъысы ХВЫЫЫ яср маарифъилик 
фялсяфясинин нцмайяндяси Ш. Л. Монтескйе иряли сцрмцшдцр. Феодал-деспотик идаря цсулуну тянгид едян 
Монтескйе инэилис монархист-конститусийон сийаси режимини идеаллашдыран Локкун идейаларына тяряфдар ъыхыр. 
1748-чи илдя няшр олунмуш «Ганунларын рущу» адлы ясяриндя о щакимиййятин ашаьыдакы голлар арасында 
бюлэцсцнцн зярурилийини ясасландырмаьа ъалышыр: 

 
Ганунверичи щакимиййят. Бурайа али ганунверичи орган олан юлкя парламенти, щабеля йерли юзцнцидаря 

органлары дахилдир; 
Ичраедичи щакимиййят.       Бурайа щюкумят вя онун идаряляри, префектуралар аиддир; 
Мящкямя щакимиййяти. Бурайа Коснтитусийа мящкямяси, Али мящкямя,  бцтювлцкдя мящкямя системи 

аиддир. 
 
Монтескйенын фикринчя щакимиййятин голлары бир – бириндян асылы дейил, гаршылыглы ялагядя олан, 

ямякдашлыг едян вя гаршылыглы нязаряти щяйата кеъирян голлардыр. Лакин онун бу схеминдя щакимиййятин цъ 
ясас голлары арасында ялагяляндиричи вя щаким рола малик олан леэитим фигур (монарх, президент вя с.) цъцн йер 
йохдур. Монтескйе христианлыьын ещкамларына, дини фанатизмя, католик килсянин дцнйяви щакимиййятя чан 
атмасына гаршы ъыхмагла йанашы ичтимаи асайишин вя яхлаг нормаларынын мцщафизя едилмясиндя динин функсионал 
рола вя ящямиййятя малик олдуьуну да хцсуси гейд едирди. 
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Щакимиййятин бюлэцсц идейасы щяр бир чямиййят цъцн сон дярячя актуал ящямиййятя маликдир. 
Щакимиййятин илк бюйцк бюлэцсц дювлят щакимиййяти иля дини (кился) щакимиййят арасында мцбаризянин ясасыны 
гойду. Бу мцбаризя бцтцн орта ясрляр бойу щям Гярбдя, щям дя Шярг юлкяляриндя давам едяряк Йени дювря 
гядяр эялиб ъыхыр. Бир сыра дювлятляр цъцн бу мцбаризя щяля дя баша ъатмамышдыр. Гярб юлкяляринин 
яксяриййятиндя бу мцбаризя дцнйяви, дювлят щакимиййятинин хейриня баша ъатдыьы щалда, Шяргдя (бязи 
мцсялман дювлятляриндя, мясялян Иранда, Пакистанда вя с.) ичтимаи щяйатда динин ролу вя ящямиййяти артыр.  

Щакимиййятин пешя функсийаларына эюря бюлэцсц дя гядим яняняляря маликдир. Щяля вахтиля Аристотел 
гядим Йунаныстанын 158 полисинин (шящяр дювлятлярин) идаряетмя органларынын тящлилини веряркян ганунверичи 
органы-маэистратураны (ичраедичи мцяссися) вя мящкямя органларыны фяргляндирирди.  Мяркязи вя йерли 
щакимиййят органлары арасында сялащиййятлярин бюлэцсц дя щакимиййят бюлэцсцндян хябяр верирди. 
Щакимиййятин феодал тяшкили щюкмдарын ганунверичи, ичраедичи вя мящкямя функсийаларыны юз цзяриня 
эютцрмяси иля йанашы ейни заманда щакимиййятин монархист мяркязля яйалят юзцнц идаряси арасында  ярази 
бюлэцсцнц иряли сцрдц. 

Авропада щакимиййят бюлэцсц гейри-бярабяр формада эедирди. ХВЫЫ ясрин сонларында Инэилтярядя 
парламентин формалашмасы Авропада бу посесин ясасыны гойду. ХЫХ ясрдя Италийида, Белъикада, Щолландийада 
вя даща сонра Авропа юлкяляринин яксяриййятиндя парламент щакимиййятинин йарадылмасы просеси баша ъатды. 

Дювлят сявиййясиндя щакимиййят бюлэцсц бцтюв дюврляр ярзиндя бюйцк мцнагишяляря, щятта 
мцщарибяляря эятириб ъыхарырды. Мцтляг крал щакимиййяти иля парламент арасында мцбаризя Инэилтярядя 1688-чи 
илдя ингилаба, сцлалянин дяйишмясиня эятириб чыхарды. Франса ингилаби монархийанын, империйанын ляьвиня, даща 
сонра ися парламентин арадан эютцрцлмясиня, конститусийанын дяйишилмясиня сябяб олду. Мцасир дюврдя дя 
парламентля ичраедичи орган арасында бюйцк мцнагишяляр баш верир. Буна мисал олараг Русийа вя Украйнада 
баш верян мцнагишяляри эюстярмяк олар. 1993-чц илин октйабр айында Русийада бу гаршыдурма силащлы тоггушма 
иля нятичялянди. 

Щакимиййят бюлэцсц Конститусийа вя ганунларла ня дярячядя тянзим едился дя бу вя йа диэяр юлкялярдя 
онлардан бязиляри мцяййян цстцнлцйя малик олур. Бу хцсусян щакимиййят бюлэцсцнцн гыса тарихя малик 
олдуьу юлкяляр цъцн даща сячиййявидир.  

Азярбайчан Республикасында щакимиййят бюлэцсц диэяр демократик дювлятлярдя олдуьу кими юлкянин 
Конститусийасында (ясас ганунда) юз яксини тапмышдыр. Ясас ганунун 7-чи маддясиндя дейилир: «Азярбайчан  
Республикасында дювлят щакимиййяти щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипи ясасында тяшкил едилир: 

- Ганунверичилик щакимиййятини Азярбайчан  Республикасынын Милли Мячлиси щяйата кеъирир; 
-  Ичра щакимиййяти Азярбайчан  Республикасынын Президентиня мянсубдур. 
- Мящкямя щакимиййятини Азярбайчан  Республикасынын мящкямяляри щяйата кеъирир»4. 
Сон он ил ярзиндя Азярбайчан халгы ясрляря бярабяр бир тарих йашамышдыр. Бу тарихин ян яламятдар 

чящятляриндян бири дя мящз будур ки, щямин дювр Азярбайчан дювлят гуручулуьунун тяшяккцлцндя йени 
кейфиййят мярщялясидир. Юлкямиздя мювчуд олан дювлят щакимиййятинин мянбяйи халгдыр, щакимиййятин щяр 
цъ голу ися халгын мянафейиня хидмят едир. 
 

                                                
4 Азярбайчан  Республикасынын Конститусийасы. Бакы, 1996, с. 2. 
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7 -чи МЮВЗУ 
 

СИЙАСИ СИСТЕМ 
 

1. Сийаси систем анлайышы 
 

Политолоэийа предмети ъяръивясиндя сийаси елмин апарычы категорийаларындан бири олан «сийаси систем» анлайышынын 
юйрянилмяси цмдя вязифялярдяндир. 

Бу анлайыш сийаси фяалиййятин бцтцн сащялярини ящатя етмиш вя эениш вцсят алмаьа башламышдыр. Чанлы организм 
кими бир-бириля сых ялагядя олан щиссялярдян ибарят олан сийаси систем анлайышы эениш вя конкрет мянада ишлядилир. 

Конкрет мянада чямиййятин сийаси системи ясасян щаким партийаларын (коалисийаларын) вя чямиййятдя тямсил 
олунан синифляр вя сосиал групларын мянафейи наминя чямиййятин бцтцн сащяляриндя идаряетмяни щяйата кеъирян дювлят 
ичтимаи тяшкилатларын, сийаси партийа вя тясисатларын бцтюв вя гаршылыглы ялагяси олан комплексидир. Эениш мянада 
чямиййятин сийаси  системи юзцндя сийаси мцнасибятляри, сийаси шцур вя чямиййятин сийаси тяшкилини чямляшдирир. 

Чямиййятин диэяр системляриндян фяргли олараг сийаси систем «щаким» мювгейя маликдир. Йяни сийаси систем 
ъяръивясиндя гябул едилмиш гярар вя эюстяришляря диэяр системляр тяряфиндян мцтляг ямял едилмялидир. Сийаси систем 
ъяръивясиндя йаранан сийаси курс бцтцн чямиййят цъцн мячбури мцкялляфиййятя ъеврилир. 

Сийаси системин фяалиййятиндя «эириш» вя «ъыхыш» информасийасы анлайышларындан истифадя едилир. Америка алими 
Ч.Истона эюря, сийаси системя харичдян, сосиал вя мядяни мцщитдян мцхтялиф импулслар дахил олур, мцхтялиф  информасийа 
ахыны баш верир: тяклиф, тяляб, вятяндашларын мцраъиятляри (игтисади, сийаси вя с.). Сийаси системин бу информасийалара 
мцнасибяти нятичясиндя чямиййятин мювчуд щцгуги-норматив базасы ясасында мцмкцн дяйишикликляр едилир. 

Сийаси системин бу импулслара чаваб реаксийасы сийаси  гярарлар, онларын реаллашмасына йюнялмиш сийаси 
фяалиййятдир. Гейд олунмалыдыр ки, сийаси систем юзцнямяхсус юзцнцтянзимлямя, юзцнцислащ вя юзцнцистещсал 
хцсусиййятляриня маликдир. Мцхтялиф дювлятлярин сийаси системляриндя бу хцсусиййят дяфялярля мцшащидя олунмушдур. 

Сийаси системин ичтимаи системлярля мцгайисядя даща йцксяк дярячядя формализя олунмасы ону фяргляндирян 
диэяр хцсусиййятдир. Бу да онун хцсуси щцгуг нормалары вя сийаси нормаларла йцксяк сявиййядя тянзимлянмяси иля изащ 
олунур. Мювчуд вязиййят сийаси системин автономлуьу вя мцстягиллийиня дялалят едир. 

Сийаси системин мцстягилляшмяси тядричян баш верян бир просесдир. Бу онун эетдикчя артмагда олан ролунун, 
сийаси васитялярля щялл олунан проблемлярин сайынын ъохалмасы, мцасир чямиййятлярин (дювлятлярин) щяйатыны 
мяркязляшдирян вя  ялагяляндирян организмлярин юзцнямяхсус бцтювлцйцнцн обйектив ифадясидир. Чямиййятдя сийаси 
системин мухтариййаты цъцн мцяййян мящдудиййятляр фяалиййят эюстярир. 

Сийаси системин мухтариййатыны мящдудлашдыран илк васитя игтисадиййатдыр. 
Сийаси системин айры-айры тясисатлары игтисадиййатын вязиййятини даим нязяря алмалы олурлар.  Цмумиййятля, 

чямиййятдя игтисадиййат, сийасят вя мяняви щяйат бир-бириля ялагядядир, бир-бириля вящдятдя олур. 
Гейд олундуьу кими, сийаси систем, чямиййятин щакимиййят тяряфиндян идаря едилян бир организм кими 

мювчудлуьуна шяраит йарадан бир тяшкилатдыр. Буна эюря дя бу системи анализ едяркян, илк нювбядя ону тяшкил едян алт 
систем вя елементлярин ашкар едилмяси: онларын функсийалары, инкишаф вя гаршылыглы ялагяляринин юйрянилмяси лазымдыр. 

Бир груп тядгигатъыларын фикриня эюря, сийаси системдя ясасян 4 груп елемент айырмаг олар: 
1. Сийаси структур вя сийаси тяшкилат; 
2. Сийаси щцгуги нормалар; 
3. Сийаси мцнасибятляр; 
4. Сийаси шцур вя мядяниййят. 
Сийаси системин бу елементляри онун айры-айры фяалиййят сащялярини характеризя едир. Беля ки, чямиййятин сийаси 

структуру юзцндя илк нювбядя, дювлят вя диэяр сийаси тяшкилатларын йарадылмасы; вятяндашларын чямиййятин сийаси 
щяйатында иштиракы формасы вя механизми вя с. дахил едир. Сийаси системя дахил олан тяшкилатларын фяалиййяти вя гаршылыглы 
ялагяляри ичтимаи тяшкилатларын, сийаси партийаларын, сосиал-сийаси щярякатларын мцвафиг актларында юз яксини тапан сосиал-
сийаси нормалары иля тянзим олунур. Сийаси щцгуги нормалар чямиййятдяки сийаси мцнасибятлярин характерини мцяййян 
едир. Сийаси щцгуги нормалар юзцндя ашаьыдакылары бирляшдирир: 

a) Сийаси принсип вя щцгуги нормалар – бунлар сийаси тяшкилатлар, хцсусиля дювлят тяряфиндян чямиййятдяки 
сийаси мцнасибятлярин низамланмасы цъцн йарадылыр; 

b) Сийаси яняняляр – сийаси системин йаранма просесиндя мейдана ъыхан цмумгябуледилмиш  давраныш 
формасы; сийаси давраныш еталону вя йа сийаси хябярляря олан типик реаксийалар. Сийаси системин мцщцм 
елементляриндян бири олан сийаси мцнасибятляр щакимиййят, онун фяалиййяти, инкишафы вя мющкямлянмяси 
иля баьлы олан синифляр, сосиал груп вя тябягяляр, миллят вя халглар арасында олан мцнасибятлярдир. Сийаси 
мцнасибятляр бцтцн сосиал груп вя айры-айры шяхслярин сийаси просесдя реал давранышларыны якс етдирир, 
бюйцк инсан групларынын кцтляви щакимиййятя мцнасибятлярини мцяййян едир. 

Сийаси шцур – ичтимаи шцурун тяркиб щиссясидир. О, кцтлялярин вя фярдлярин конкрет сийаси фяалиййяти нятичясиндя 
ялдя етдикляри практики тячрцбяляринин тяркиб щиссясиня ъеврилмиш вя мцхтялиф сийаси  сянядлярдя (конститусийалар, 
декларасийа, ганун, програм вя с.) юз яксини тапан сийаси идейаларын, бахышларын, адятлярин, янянялярин вя ряйлярин 
мячмусудур. 
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Сийаси шцур вя мядяниййят сийаси мцнасибятлярин бцтцн иштиракъыларынын, йяни идаря едян вя идаря олунанларын 
атрибутудур. 

Сийаси системин мяркязи елементини сийаси щакимиййят тяшкил едир. Сийаси щакимиййят бир ъох хцсусиййятляря 
маликдир. О, эениш инсан кцтляляринин мараьыны якс етдирир, щаким позисийаларда олан сосиал груп тяряфиндян идаря 
олунмасында ифадя олунур. 

Ейни заманда, мцхтялиф сосиал груплар юз марагларыны щяйата кеъирмяк цъцн билаваситя  юз тяшкилатлары вя йа 
щярякатлары васитясиля сийаси щакимиййятя мцяййян тясир эюстярирляр. Бу мараглар гябул олундуьу щалда идаряъилик 
структурларынын кюмяйи иля сийаси просес, сийаси гярарларын гябул олунмасы вя щяйата кеъирилмяси иля реализя олунур. 

 

2. Сийаси системин структуру вя функсийалары 
 
Сийаси системин  компонентляри щеъ дя тясадцфц феноменляр йыьыны дейил. Онлар мцхтялиф кейфиййятляря малик 

олуб бир-бириня мцнасибятдя тязад тяшкил етсяляр дя ейни бир системдя бирляшир вя бунунла да онун фяалиййятиня шяраит 
йарадырлар. Бцтцн бунлар системин дахили тяшкилиня, структуруна аиддир. Структур сийаси системин мцхтялиф елементляринин 
ялагясини характеризя едир; бу  ялагя  нятичясиндя онлар механики елементляр кими дейил, яксиня  сийаси системя хас  олан 
низама ясасян фяалиййят эюстярирляр. Структур анлайышы, елементляр арасындакы бцтцн ялагяляри дейил, йалныз бцтюв просес 
дюврцндя мювчуд системя уйьун олараг  ислащ едилмиш ялагяляри ящатя едир. 

Сийаси структур чямиййятин сийаси мцнасибятляринин сабитлийини якс етдирир вя онларын  нювлярини характеризя едир. 
Сийаси системин мащиййятини якс етдирян мяфщумлара тякчя  онун компонентляри олан сийаси тяшкилатлар, институтлар дейил, 
щямъинин структуру да дахилдир. Сийаси системин структуру, компонентляр дяйишся беля юз юзцлцнц горуйуб сахламаг  
хцсусиййятиня маликдир. Дювлятин формасы, сийаси партийаларын, тяшкилатларын кямиййят вя кейфиййяти дяйишся  беля мювчуд 
сийаси мцнасибятляр типи сахланарса, систем юз мяьзини дяйишмир. Бу  она эюря белядир ки, сийаси структур системин дахили 
тяшкилини якс етдирир; башга сюзля  системин елементляринин ялагя  гануну кими ъыхыш едир. 

Бцтцн бунлар щеъ дя о демяк дейилдир ки, мювчуд сийаси систем ъяръивяси дахилиндя, онун структурунда 
дяйишиклик баш вермир вя системин компонентляри тяркибиндя баш верян дяйишикликляр она тясир етмир. Системдя баш верян 
дяйишикликляр мящз даим инкишаф едян компонентлярдя баш верян дяйишикликлярдян башлайыр ки, бу да сон нятичядя 
структурун йенидян гурулмасына эятириб ъыхардыр. Структурун дяйишдирилмяси йени системя малик  сийаси щяйатын йаранмасы 
демякдир. Бунунла йанашы сийаси фяалиййятин йени форма вя шяртляри йарадылыр. Лакин щеъ дя бцтцн сосиал ялагяляри ичтимаи 
мцнасибятляр щесаб етмяк олмаз. Ичтимаи мцнасибятляр дедикдя субйектлярин сийаси системин субстрат (ясас) 
компонентляринин тяряфляри кими ъыхыш етдийи ялагяляр нязярдя тутулур. 

Бяс чямиййятин сийаси системинин структуруна конкрет олараг няляр дахилдир? Онун  алт  системляри щансылардыр? 
Сийаси структура илк нювбядя йерли щакимиййят  органларындан башлайараг бейнялхалг сявиййяли органларадяк 

идаряетмянин бцтцн мярщяляляри дахилдир. Сийаси структурлар щям дя сийаси партийалар кими ъох шахяли тясиря малик олан 
тяшкилатлары да юзцня дахил едир. 

Чямиййятин сийаси системинин тяркибиндя дюрд бюйцк алт систем фяалиййят эюстярир: 
1. Институтисионал алт систем – бу, чямиййятин сийаси системинин конститусийа дашыйычысы олан ясас каркасдыр. Онун 

тяркибиня ясасян  ашаьыдакылар дахилдир: сийаси институтлар, (сийаси щакимиййят институту, хцсуси мцлкиййят институту вя с.); 
сийаси идаряетмя формалары (республика, монархийа вя с.); сийаси режимляр (демократик, тоталитар вя с.); ганунверичи, 
идаряедичи вя мящкямя органлары, сийаси партийа вя щярякатлар, мцхтялиф ичтимаи тяшкилатлар, сеъки системи вя с. Бу алт 
систем демяк олар ки, сийаси системин аъарыдыр. Системин фяалиййят имканлары вя сярщядляри, норматив щцгуги базасы 
бурада йараныр. Мящз бурада сийаси системин сабитлийини тямин едян шяртляр, онун диэяр чямиййятин системляринин 
инкишафына тясир формалары вя бейнялхалг сийасят щазырланыр. Эюстярилян бу алт систем ящямиййят дярячясиня эюря бцтцн 
сийаси системин фяалиййятинин мягсяд вя истигамятини мцяййянляшдирир. 

2. Тянзимляйичи алт систем – бу систем чямиййятдя гябул олунмуш, дювлятлярин конститусийа вя диэяр  
ганунверичилик актларында юз яксини тапан сийаси -  щцгуги нормалара ясасланараг, бцтювлцкдя чямиййятин сийаси 
системинин фяалиййятини тянзимляйир. Бу системин ясасландыьы  базайа тякчя  сийаси-щцгуги нормалар дейил, щям дя 
чямиййятин сийаси системиня тясир едян милли адят-яняняляр, чямиййятдя цстцнлцйя малик олан щаким  сийаси принсипляр, 
эюрцшляр вя мяслякляр дя дахилдир. 
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3. Коммуникатив алт систем -  бу, юзцня  чямиййятин сийаси  системинин фяалиййяти просесиндя йаранан мцнасибятляри 
дахил едир. Бура щяр шейдян яввял, чямиййятин идаря едилмясиня аид олан мцнасибятляр дахилдир. Бу мцнасибятлярин 
субйектляри ашаьыдакылардыр: сийаси институт вя тяшкилатлар; сийаси лидерляр; сийаси елитанын нцмайяндяляри вя ялбяття ки, 
вятяндашлар. Бура щямъинин сийаси щакимиййят уьрунда эедян мцбаризя иля ялагядар олан мцнасибятляр дя аид едилир: 
щакимиййятин ялдя едилмяси, сахланмасы вя щяйата кеъирилмяси. Беля мцбаризя бцтцн дювлятлярин сийаси системиня хасдыр. 
Мювчуд мцнасибятляр бир гайда олараг рясми характеря маликдир, башга сюзля мювчуд щцгуги нормалара ясасланыр. 
Лакин бунларла йанашы сийаси системиндя мювчуд щцгуг нормаларына ясасланмайан гейри-рясми мцнасибятлярин дя 
олмасына бахмайараг онларын ящямиййятини азалтмаг олмаз. 

4. Сийаси идеоложи  алт систем – юзцня сийаси консепсийа, нязяриййя вя эюрцшляри дахил едир. Бунлар ичтимаи-сийаси 
институтларын тяшкили вя инкишафы, сийаси мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси вя цмумиййятля сийаси системя ясасланыр. Бу алт 
систем сийаси мягсяд вя она ъатмаг йолларынын стратежи сийаси курсунун щазырланмасы вязифясини йериня йетирир. 
Чямиййятдя мювчуд олан мцхтялиф сийаси проблемлярин щяллиндя ящямиййятли рола маликдир. 

Мювчуд структура бцтцн чямиййятлярин сийаси системиндя раст эялинир. Ону да гейд етмяк зяруридир ки, 
эюстярдийимиз бу структур чямиййятин диэяр ясас системляриня, йяни игтисади, сосиал, мяняви системляря дя хасдыр. Бу 
системлярин структуру да юзцндя эюстярилян бу алт системляри бирляшдирир. Бунунла йанашы чямиййятдя мювчуд олан бцтцн 
системляр бир-бириндян фярглянир. Онларын ясас фяргляндиричи хцсусиййяти ися системйарадычы мцнасибятлярдир. Игтисади 
системдя базар игтисадиййаты шяртляри алтында бу базар, сийаси системдя  ися сийаси щакимиййятдир. Лакин бурадан беля 
нятичя  ъыхармаг олмаз ки, чямиййятдя мювчуд олан системлярин фярги йалныз бундадыр. 

Чямиййятин истянилян системи, о чцмлядян сийаси систем, бцтювлцкдя чямиййят вя онун диэяр алт системляриня даир 
щяйата кеъирдийи функсийалара маликдир. Буна эюря дя сийаси систем компонентляринин вя структур тяркибинин анализи онун 
функсионал чящятдян тядгиги  иля тамамланыр. 

Цмумиййятля, сийаси системин фяалиййяти онун конкрет тарихи вязиййятини якс етдирян функсийаларынын бу вя йа 
диэяр метод вя васитялярля реализя едилмяси заманы мейдана ъыхыр.  

Сийаси системин функсийаларынын мцяййянляшдирилмяси щеъ дя асан дейил, ъцнки онун  айры-айры щиссяляринин 
функсийаларыны, цмумиликдя системин функсийасы кими гялямя вермяк олмаз. Функсийанын сосиал аспекти тяшкилати 
аспектиня уйьундур, ъцнки сийаси систем юз дахили сабитлийи вя тяшкилатилийини горумалыдыр. Системин функсийаларынын 
реализяси чямиййят вя онун инкишаф сабитлийинин тямин едилмясиня табедир. 

Сийаси системин функсийаларынын мцяййянляшдирилмяси ашаьыдакы нятичяйя эятириб ъыхарыр: 
1. Чямиййятин мягсяд вя вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси. 
2. Щаким вя йа башъылыг едян синфин марагларына уйьун олараг системин фяалиййят програмынын щазырланмасы. 
3. Чямиййят ещтийачларынын гаршыйа гойулмуш мягсядляря ъатмаг цъцн сяфярбяр едилмяси. 
4. Гаршыйа гойулмуш мягсядляря ъатмаг цъцн бцтцн чямиййят елементляринин интеграсийасы. 
5. Чямиййятин бцтцн елементляринин синфин сосиал-сийаси мягсядляри ятрафында интеграсийасы. 

Бязи политологларын елми арашдырмаларына эюря ися сийаси системин функсийалары ашаьыдакылардыр: 
1. Цмуми сийаси йюнцм (мягсяд) – бу истянилян сийаси системин мювчудлуьу вя инкишафы цъцн бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Сосиал бирликляр, синиф, миллят, тябягя вя груплар юз марагларыны сийаси системин 
институтларынын фяалиййяти васитяси иля ифадя едяряк обйектив реаллыьы дярк етмяйя вя фяалиййят  
истигамятлярини мцяййянляшдирмяйя ъалышырлар. Бу, ъох мцряккяб характеря малик олуб, юзцня щям 
обйектив ганунауйьунлугларын юйрянилмяси вя истифадяси, щяллини тяляб едян проблем вя 
зиддиййятлярин прогнозлашдырылмасы, мягсядляр вя онлара ъатма йолларынын мцяййянляшдирилмяси, 
щям дя сосиал фяалиййят, мянафелярин, марагларын уйьунлашдырылмасы йоллары онларын ифадя  олунмасы 
формасыны дахил едир. Мягсяд, инсанларын шцурлу сурятдя  йаратмаьа чан атдыглары эялячяйин 
габагчадан эюрцлмясидир. Цмуми сийаси йюнцм щакимиййятин, институтларын дяйишдирилмяси вя йа 
мющкямляндирилмяси, демократийанын, милли, синфи мцнасибятлярин инкишафына аид олан мягсядлярин 
йарадылмасы демякдир. О, чямиййятин диэяр сащяляринин инкишафына даир  мягсядляри дя ящатя едир. 
Мягсядлярин тяснифатынын мейары кими онларын мащиййятиндян истифадя етмяк олар. Бурада щяр 
шейдян яввял игтисади организмин инкишафы вя онун ясас ганунауйьунлугларыны ифадя едян 
мягсядляр сеъилиб айрылыр: щаким синфин щакимиййятинин мющкямляндирилмяси, ганун-гайдалара 
риайят олунан режимин йарадылмасы, сийаси институтларын сабитлийи, харичи сийасятдя мцстягил курсун 
щяйата кеъирилмяси вя с. бура щямъинин игтисади инкишаф (игтисади сийасят), сосиал мцнасибятляр (сосиал 
сийасят), демографик просесляр (демографик сийасят), елмя вя техникайа аид мягсядляр дя дахилдир. 

2. Чямиййятин сийаси-щакимиййят интеграсийасы функсийасы, сийасят вя щакимиййятин щаким синфин вя йа 
халгын ирадясинин ифадяси цъцн истифадя едилмяси вя онун ясас фяалиййятинин чямиййятя табе 
едилмясидир. Йухарыда артыг сийаси мягсяд вя  сийаси щакимиййятдян данышмышдыг ки, бу да бизя 
онларын интегратив  мязиййятини аъыгламаьа  имкан верир. Бурада илк олараг ичтимаи мцнасибятлярин 
низамланмасы цъцн щцгуг вя ганунлар, мцяййян гцввяйя ясасланан, щамы цъцн мячбури олан 
дювлят щакимиййяти, демократик вя йа авторитар сийаси режимин дярячясини, сийаси системин 
институтларынын субординасийа вя координасийасыны гейд етмяк лазымдыр. 

Дювлят ичтимаи - сийаси инкишафын тячяссцмцдцр. Дювлят тяряфиндян щяйата кеъирилян щакимиййят синфи вя сийаси 
характеря малик олуб игтисади мцнасибятляря ясасян мцяййянляшдирилир. Дювлят щакимиййятинин щяйата кеъирилмя 
механизми васитясиля щаким синфин ирадяси цмуммячбури характер газаныр; илк нювбядя дювлят органлары системи, дювлят 
щакимиййяти фяалиййятинин щцгуги чящятдян рясмиляшдирилмяси цъцн. Лакин щакимиййятин щцгугла дейил, диэяр сосиал 
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нормаларла ялагядя олан тяряфляри дя вардыр. Дювлят щакимиййяти сийаси системин ичтимаи просесляря тясир васитясидир. 
Лакин ону сийаси системин бцтцн фяалиййят сащяляри иля ейниляшдирмяк олмаз. 

3. Чямиййятдяки сосиал-сийаси фяалиййят режиминин низамланмасы функсийасы да юзцнямяхсус 
ящямиййятя маликдир. Бурада ичтимаи мцнасибятлярин вя цмуми марагларын сабитлийини тямин едян 
инсанлар, груплар вя тяшкилатларын фяалиййяти, давранышы, онларын бир-бириля вя дювлятля олан 
мцнасибятляри нязярдя тутулур. Сосиал-сийаси нормалар конфликтлярин низамланмасы, сийаси-игтисади вя 
ичтимаи мцнасибятлярин щаким синфин мараглары ясасында мцяййян едилмяси цъцн шяраит йарадан  
дювлятин идеал стимул вя мотивлярини тятбиг едир. Сийаси режимлярин сийаси гцввяляр тяряфиндян 
дяйишдирилмяси нятичясиндя щятта ейни институтларын динамиклийи мейдана ъыхыр. 

4. Ичтимаи просеслярин цмуми идаряедилмяси функсийасы – бурада идаряетмя обйекти чямиййят вя онун  
игтисади, мядяни сащяляри, айры-айры истещсал мяркязляри, сосиал бирликляр вя онлара мяхсус инкишаф 
просесляридир. Идаряетмядя чямиййят ресурсларындан – тябии, мадди вя с.-дян истифадя олунур. Бунун 
цъцн идарятемянин ясас функсийалары олан информасийаларын тякмилляшдирилмяси вя истифадя едилмяси 
функсийалары йарадылыр. 

Ф.М.Бурлатский вя А.А.Галкин сийаси системин ашаьыдакы функсийаларыны бир-бириндян фяргляндирирляр: 
1. Чямиййятдя мягсяд вя вязифялярин мцяййянляшдирилмяси. 
2. Ещтиййатларын сяфярбяр едилмяси. 
3. Чямиййятин бцтцн елементляринин интеграсийасы. 
4. Леэитимляшдирмя, йяни сийаси щяйатын рясми сийаси щцгуг нормаларына уйьунлашдырылмасы. 
Биринчи вя икинчи функсийалар сийаси системя мяхсус олан функсийалардыр; цъцнъц вя дюрдцнчц функсийалар ися 

чямиййятин бцтцн системляринин функсийалары сырасына дахилдир. 
Диэяр бир груп тядгигатъылар сийаси системин ашаьыдакы функсийаларыны эюстярирляр: онларын фикринчя чямиййятин 

сийаси функсийасы ону идаря едилмяси вя дювлятин идаряедилмяси функсийасыдыр. Ясас мягсяд ичтимаи инкишафын вязифялярини 
щяйата кеъирмяк цъцн сийаси рящбярлик бцтцн сийаси систем елементлярини сяфярбярлийя алыр. Интегратив функсийа, ясасян 
ичтимаи-сийаси дцзцмцн мющкямляндирилмяси, бцтювлцкдя чямиййят вя онун айры-айры системляринин динамик сабитлийиня 
наил олмаг мягсяди эцдцр.  

Бцтцн бунлары цмумиляшдиряряк демяк олар ки, щям практики, щям дя нязяри нюгтядян сийаси системин 
функсийалары ъох мцряккябдир, щяр бир функсийа сийаси институтлар тяряфиндян щяйата кеъирилян алт функсийалара бюлцнцр. 
Бунунла йанашы сийаси системин цмуми функсийаларынын дювлят, онун органлары, партийалар, ичтимаи тяшкилатлар тяряфиндян 
реализя олунмасы сийаси просеси даща йахшы дярк етмяйя имкан верир. 

Сийаси системин функсийалары даими дейилдир, игтисади вя мядяни инкишафын сабитлик дярячясинин дяйишмяси 
нятичясиндя йени алт функсийалар йараныр. 

Сийаси партийалар щяр бир инкишаф етмиш сийаси системин атрибутудур. Сийаси партийа-халгын бир щиссясинин марагларыны 
ифадя едян, гаршысына бу мараглары дювлят щакимиййятини яля кеъирмяк вя онда иштирак васитяси иля реализя етмяк мягсяди 
гойан щямфикирляр групунун тяшкилатыдыр. 

Сийаси партийаларын ясас функсийалары ашаьыдакылардыр: 
- сосиал нцмайяндялик; 
- сосиал интеграсийа вя сосиаллашма; 
- щакимиййят уьрунда мцбаризя; 
- сийасятя чялб етмяк вя йа сийаси сяфярбярлик; 
- елитанын тяшкили; 
- сийаси курсун йарадылмасы вя щяйата кеъирилмяси. 
Мцяййян синиф вя сосиал групларын мараг вя мягсядлярини ифадя едян сийаси партийалар юз фяалиййятляриндя 

чямиййятин даща эениш тябягялярини тямсил етмяйя ъалышырлар. Конкрет сосиал груп вя  тябягяляря ясасланараг сийаси 
щакимиййятя мцяййян тясирляр эюстярмяйя наил олурлар. Сийаси партийаларын фяалиййятинин характерик чящяти ондан 
ибарятдир ки, онлар юз идейа вя програмлары ятрафинда мцхтялиф сосиал гцввяляри бирляшдирирляр, ящалийя, онун сийаси 
шцурунун формалашмасына идеоложи тясир эюстярирляр. 

Сийаси партийаларын ясас вязифяляриндян бири щакимиййятя эялмяк, партийаларын иряли сцрдцйц сосиал мараглары 
реализя етмяк цъцн апарата сащиб олмагдыр. 

Сийаси партийа игтидара кеъдикдя юлкянин сийаси курсунун ишлянмясиндя вя щяйата кеъмясиндя иштирак едир, 
дювлятин лидерляринин сеъилмясиндя намизядлярини иряли сцрцр, щакимиййят органлары вя ичраедичи апарат цъцн кадрларын 
сеъилиб щазырланмасында иштирак едир. 

Партийалар мцряккяб структура маликдирляр. Испан политологу Л.С.Санистебан партийаларын ашаьыдакы елементлярини 
бир-бириндян фяргляндирир: 

a) башъы ролуну ифадя едян али лидер вя штаб; 
b) башъылыг едян али групун сярянчамларыны щяйата кеъирян сабит бцрократик аппарат; 
c) бцрократийайа дахил олмайан, лакин партийанын фяалиййятиндя актив иштирак едян партийа цзвляри – бура 

щямъинин партийанын цзвц олмайан, лакин ону мцдафия едянляр дя дахилдир.  
Мцасир дюврдя фяалиййят эюстярян партийалар мцхтялиф олуб, юз сосиал мащиййяти вя функсийаларына, идейа вя 

програмларына, дахили структур вя сийаси системдя тутдуглары йеря эюря бир-бириндян фярглянирляр. Мясялян; тиположи 
мейарлар ясасында ашаьыдакы партийлар фярглянирляр: мцщафизякар, либерал, ислащатъы, ингилабъы, демократик, авангард вя с. 
Бу бюлэц партийаларын сийаси щяйатда йер вя ролуну, онларын характерини мцяййян етмяйя имкан верир. 
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Сийаси системдя щаким йер дювлятиндир. Сийаси системин ясас елементляриндян бири олан дювлят сийаси 
щакимиййятин дашыйычысы, синфин сийаси мараьынын ясас реализя силащы вя бунунла да сийаси  мцнасибят вя фяалиййятин щям 
субйекти, щям дя обйекти кими ъыхыш едир. Дювлятин йаранмасы иля сийаси щакимиййят бурада чямлянир. Йяни дювлят 
васитясиля сийаси щакимиййят юзцнцн ясас хцсусиййяти олан суверенлик, юлкя харичиндя гейри - асылылыьыны щяйата кеъирмя  
васитясиня малик олмасы вя нцфузунун щцгуг нормаларында реализя олунмасына наил олур. О, бцтцн чямиййятин тяшкилати 
ъяръивялярини тяйин едир, щцгуг нормаларынын кюмяйи иля юз вятяндашларынын давранышыны формалашдырыр, мцлки тяшкилатларын 
фяаллыг формаларыны мцяййян едир. 

Дювлят айрылмаз сурятдя щцгугла баьлыдыр. Дювлят ирадяси щакимиййят тяряфиндян йарадылмыш ганун кими ифадя 
олунмалыдыр. Щцгуг нормаларында мющкямлянян щаким синфин ирадяси сийасятин спесифик  формасыдыр. Лакин щаким синфин 
ирадяси дювлятин ганунлар системиндя тямсил олунан йеэаня ирадя дейилдир. Сийаси системин мювчуд шяртляри алтында ашаьы 
тябягянин дювлят щакимиййятиня тясир етмясинин мцмкцнлцйцнц дя гейд етмяк лазымдыр. Ашаьы  тябягянин юз щцгуглары 
уьрунда апардыьы мцбаризя ня гядяр актив вя мцтяшяккил оларса бу ещтимал бир о гядяр артар. 

Дювлят айры-айры синфи бирликлярин индивидлярини (фярд) цмумбирликдя бирляшдирян сийаси мцнасибятляр, ялагяляр 
ардычыллыьыдыр. 

Ялбяття ки, дювлятин бцтцн эюстяричиляри вя хцсусиййятляри айры-айрылыгда дейил, там щалында фяалиййят эюстярир вя 
бир-бирини тамамлайыр. Дювлятин бу яламяти щакимиййятин бир варлыг формасы  кими мащиййяти, онун чямиййятдяки 
цстцнлцйц вя суверенлийи иля сых сурятдя баьлыдыр. Чямиййятин сийаси системиня уйьун олараг бу, чямиййятдя дювлятин 
сийаси фяалиййят вя сийаси мцнасибятляринин ясас низамлайычысы ролунда ъыхыш едир. Бцтцн орган вя тяшкилатлар юз функсийа 
вя вязифялярини йалныз дювлят щакимиййятинин щюкмляриня ясасланмагла йериня йетирмялидирляр. Юз яразисиндя мювчуд 
олан мцхтялиф ичтимаи тяшкилатларын щамысы онун али щакимиййятинин  нязаряти алтында фяалиййят эюстярир. 

Дювлятин ясас яламятляри  ашаьыдакылардыр: 
1. Мячбуретмя – дювлят мянсубиййяти ичтимаи зярурятдир, о мячбуридир вя дювлят щцгугу, щабеля 

бейнялхалг щцгугла тянзим олунур. 
2. Зор тятбиг етмяк щцгугу – дювлятин хцсуси зор органлары вардыр вя ганунун нязярдя тутдуьу 

щалларда о онлара ял атыр. 
3. Суверенлик – щамы цъцн, щяр бир тяшкилат вя тясисат цъцн мячбури характер дашыйан щакимиййят 

йалныз дювлятя мянсубдур. 
4. Цмумилик – дювлят щакимиййяти онун яразисиндя йашайан бцтцн адамлара аиддир. 
5. Щцгуг – дювлят онун мцяййян етдийи щцгуг гайдалары вя нормалары ъяръивясиндя фяалиййят 

эюстярир. 
6. Ящалидян верэи вя мцкяляфиййятляр топламаг щцгугу. 
Дювлят дахили вя харичи функсийалара маликдир. Дахили функсийалара – вятяндашларын вя чямиййятин 

тящлцкясизлийинин, ганунъулуьун вя щцгуг гайдаларынын тямин едилмяси, игтисади ясасларын мцдафияси, мядяниййят 
сферасынын тянзимлянмяси вя с. дахилдир. 

Дювлятин харичи функсийалары – бейнялхалг мцнасибятлярин бцтцн сфераларында дювлятин мянафейинин вя 
суверенлийинин мцдафияси, дипломатик мцнаисбятляр вя с. 

Дювлят формалары дедикдя 3 башлыча: дювлятин гурулушу, идаря формалары, сийаси режимляр баша дцшцлцр. 
Ярази гурулушуна эюря дювлятляр унитар вя федератив олурлар. 
 

2. Сийаси системин тарихи формалары 
 

Чямиййятин сийаси системи тарихи щадисядир. Щеъ бир чямиййят идаря олунмадан мювчуд ола билмяз, лакин 
мцхтялиф тарихи дюврлярдя идаряетмянин форма вя мязмуну бир-бириндян фярглянмишдир. Мясялян; гябиля чямиййяти 
сийаси мцнасибят вя сийаси тянзимлямя анлайышларындан хябярсиз идиляр, идаряъилик юзцнцидаряетмя йолу иля щяйата 
кеъирилирди, ичтимаи щяйат яняня, адятляр, башъылар тяряфиндян низама салынырды. Гябиля чямиййятинин даьылмасы вя 
чямиййятин синифляря бюлцнмяси яввялки сосиал тяшкили позду. Щаким синфин игтисади мараглары цмуми мараьы кянара 
ъякмиш, йени мцнасибятляр мейдана эялмишдир ки, бунунла баьлы олараг, ичтимаи щяйаты низамлайан йени механизмляр 
йаранмышдыр. 

Сийаси системлярин тарихя мялум олан формалары ашаьыдакылардыр: 
Аристократийа (йун. аристократийа, щярфи мянасы – ян йахшыларын,адлы – санлыларын щакимиййяти) щакимиййяти 

имтийазлы, кцбар азлыьын ялиндя чямляшдирян идаряъилик формасыдыр. Сийаси идейа тарихиндя дювлят идаряъилийи формаларындан 
биринин ифадяси кими аристократийа анлайышынын мейдана эялмяси Платон вя Аристотел иля баьлыдыр. Гядимдя Спарта, Рома 
(е.я. ВЫ-Ы ясрляр), Карфаэен; орта ясрлярдя Авропада Венесийа, Псков вя Новгород феодал республикалары аристократийайа 
мисал ола биляр. 

Автократийа (йун. Автократийа - мцтлягиййят) бир шяхсин, партйиа вя йа щяр щансы бир тясисатын гейри-мящдуд вя 
нязарятсиз там щакимиййятиндян ибарят идаря формасыдыр. 

Авторитаризм – щакимиййятин сюзсцз табеъилийя ясасланан идаяряетмя цсулудур. Щяр бир чямиййятин инкишаф 
хцсусиййятляри вя милли хцсусиййятляри иля ялагядар олараг авторитаризмин ашаьыдакы формалары олур: деспотийа, тиранийа, 
щярби-полис вя фашист режимляри. 

Авторитаризм системи шяраитиндя демократик гярарлар йа цмумиййятля ъыхарылмыр, йа да сахта характер дашыйыр: 
щюкумяти халг йаратмыр вя она нязарят етмир. Авторитаризм цъцн щяддиндян артыг мяркязляшмя, щюкумят цзвляри 
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арасындакы мцнасибятлярдя чидди ийерархийа, щярби-чяза апаратына истинад, мцхалифятя гаршы терроръулугдан эениш истифадя 
сячиййявидир. Авторитар дювлятдя али щакимиййят, адятян, «лидерин» (фцрер, дуъе, каудилйо вя и.а.) ялиндя мяркязляшир. 

Авторитар идаретмя цсулунун ясас формаларындан бири тоталитаризмдир. Тоталитаризм (латын мяншяли сюздцр, бцтюв, 
там анлайышы демякдир)- идарятемянин еля бир формасыдыр ки, бу заман дювлят чямиййят щяйатынын бцтцн сащяляри 
цзяриндя там щакимиййятя маликдир. 

Авторитар идаряетмя цсулунун диэяр формасы олан монархийада (тякщакимлик) – щакимиййят фактики вя йа формал  
олараг ващид дювлят рящбяринин ялиндя чямляшир. Монархийанын сячиййяви чящятляриндян бири одур ки, щакимиййят бир 
няфярдян диэяриня ирси олараг кеъир. 

Тиранийа гяддарлыьа, зоракылыьа вя юзбашыналыьа ясасланан тякщакимиййятликдир. 
Плутократийа – дювлят, щакимиййятин ян варлы тябягялярин ялиндя чямляшдийи сийаси гурулушдур. 
Охлократийа – идаряолунмайан гара кцтлянин щакимиййятидир. 
Анархийа (йунанча щакимиййятсизлик) идаря цсулуну тяблиь едян чяряйан анархизмдир. Анархизмин ясас идейасы 

щяр чцр дювлят щакимиййятини инкар етмякдян вя щяр бир шяхсиййятин гейри-мящдуд азадлыьынын тяблиьиндян ибарятдир. 
Анархизмин ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр: 

1) дювлят щакимиййятинин щяр щансы ислащатына мянфи  мцнасибят; 
2) хырда хцсуси мцлкиййятин мцдафияси; 
3) йени чямиййятин гурулмасы йолунда щяр щансы бир ингилабдан имтина едилмяси. 

Демократийа – халг щакимиййяти демякдир, еля бир сийаси гурулушдур ки, орада халг щакимиййятин мянбяйидир, 
бярабярлик вя азадлыг принсипляри щюкм сцрцр. О, ъохлуьун щакимиййятини, вятяндашларын щцгуг бярабярлийини, ганунун 
алилийини тясдиг едир вя дювлят органларынын сеъилмясини тямин едир. 

Дювлят идаряъилийи формасы олмаг етибариля демократийа бир сыра сячиййяви яламятляря маликдир: 
1. Халгын суверенлийинин, щакимиййятинин щцгуги чящятдян танынмасы вя тясисатланмыш шякилдя ифадя 

олунмасы. 
2. Ясас дювлят органларынын сеъкили олмасы. 
3. Дювлятин идаря олунмасында вятяндашларын щцгуг бярабярлийи. 
4. Гярарларын ъохлуг тяряфиндян гябул едилмяси. 

Сийаси системин щяр бир тарихи  формасы чямиййятин инкишафында  мцщцм  кейфиййят мярщяляси олмушдур. 
 

3. Сийаси режим 
 

Чямиййятин  сийаси тяшкилинин мащиййятинин аъыгланмасы цъцн сийаси режимин  тядгиги ъох бюйцк ящямиййятя  
маликдир. Беля ки, бу категорийа,  чямиййятин сийаси тяшкилинин синфи  мязмуну вя мащиййятини, сийаси щакимиййятин 
мювчудлуг методлары вя  структуруну даща дольун вя конкрет характеризя  етмяйя  имкан верир. Сийаси режим  
категорийасындан чямиййятин сийаси щяйатыны тящлил етмяк цъцн истифадя олунур. 

Бизим сийаси елмимиздя сийаси режим категорийасы бу йахынлардан тядгиг едилмяйя башламышдыр вя онун  тядгиги 
иля ясас етибариля щцгуг елминин нцмайяндяляри мяшгул олмушдур ки, бу да онун мязмунунда  юз изини гоймушдур. 
Сийаси режим бу вя йа диэяр  дювлятин синфи мащиййятини ифадя едяряк, дювлят щакимиййятинин тяшкилинин ясас 
хцсусиййятлярини, методларыны ортайа ъыхарыр вя буна эюря дя дювлятин ясас дахили тяряфляриндян бириня ъеврилир. Бу тядгиги 
нятичянин гцсуру ондадыр ки, бцтцн мязмун йалныз фяалиййятля ялагяляндирилир. Лакин мялумдур ки, дювлят щаким синиф  
тяряфиндян сийаси щакимиййятин тяшкили  цъцн ясас васитя  олса да, сонунчу йалныз онун фяалиййяти иля мящдудлашмыр. Бу 
эцн артыг дювлят вя сийаси щакимиййяти ейниляшдирмяк олмаз, ъцнки сийаси щакимиййят  тякчя  дювлят  васитясиля дейил, 
щям  дя синифлярин сийаси тяшкилатларынын васитясиля  реализя олунур. Буна эюря дя сийаси режим дювлят формасы иля йанашы, 
бцтцн чямиййятин сийаси тяшкилинин формасыны да характеризя едир. В.И. Разин  ъох дцзэцн олараг гейд едир ки, «сийаси 
режим проблеминин тядгигиндя  йалныз дювлятин формасыны айдынлашдырмагла кифайятлянмяк олмаз, ъцнки сийаси режим 
тякчя дювлят органлары васитясиля дейил, синфин бцтюв диктатура системинин кюмяйиля реализя олунур. Сийаси режимдя 
монополийа иля дювлятин бирляшмяси юз айдын ифадясини тапыр».1 

Зянн едирик ки, сийаси режимин мязмунуну бу мцяллиф ашаьыдакы елементляри гейд етмякля даща дольун ифадя 
етмишдир: «1. Нцмайяндяляр тясисатынын йарадылма  гайдасы, сеъки гануну вя сясвермя системинин мащиййяти. 2. 
Нцмайяндяляр тясисаты палаталарынын гаршылыглы ялагяси. 3. Ганунверичи вя ичраедичи щакимиййят органларынын гаршылыглы 
ялагяси. 4. Мяркязи вя йерли  идаряетмя органлары арасындакы гаршылыглы ялагя. 5. Дювлятдя эцч органларынын вязиййяти вя 
фяалиййяти. 6. Щаким синфин гейри дювлят тяшкилатларынын ролу. 7. Ганун ясасында йаранмайан вя фяалиййятляри щцгуг 
нормалары иля  низамланмайан  мцхтялиф щярби  дястялярин сайы вя активлийи. 8. Сийаси режимдя партийа, кцтляви 
информасийа васитяляринин фяалиййят шяртляри, вязиййяти, тясир даиряси ».2 

Ялбяття ки, щеъ дя сийаси режимин эюстярилян бцтцн елементляри ейни  мяналы дейил, лакин  бирликдя онлар сийаси 
режимин мязмуну щагда ъох дольун тясяввцр йарадыр. Бунунла да там ганунауйьун олараг сийаси щакимиййятин реализя 
едилмяси реал метод вя васитяляриня хцсуси ящямиййят верилир. Бу, сийаси режимин, сийаси демократийанын юлкядяки 
вязиййяти, щалы кими шярщ едилдийи заманларда хцсусиля  зяруридир. Бурада  сийаси режим, бцтцн сийаси системин  

                                                
1 В.И.Разин «Политическая организация общества». Москва 1967 с.92. 
2 В.И.Разин «Политическая организация общества». Москва 1967 с.97. 
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характеристикасы кими нязярдян кеъирилир. Лакин юлкядя демократийанын вязиййяти дя сийаси режимин там характеристикасыны 
вермир. 

Антогонист  чямиййятдяки сийаси режим  щаким синфин мянафейиня уйьун олараг демократийаны эенишляндирир вя йа 
мящдудлашдырыр. О, йалныз щаким синфин юз марагларыны ифадя  етмяк  методу вя васитясидир. Антогонист чямиййятдяки 
истянилян сийаси режим шяраитиндя кцтля  сийаси  щакимиййятдян узаглашдырылыр. Бу ялбяття о демяк дейил ки, юлкядя щансы 
сийаси режимин олмасынын кцтля цъцн щеъ бир ящямиййяти йохдур. Ахы сийаси режим онларын щцгуги вязиййятини мцяййян 
едир.  

Сийаси щакимиййятин метод вя васитяляринин характеризя едилмяси йалныз сийаси режимин мязмунунун ясас 
щиссяляриндян бирини тяшкил едир. О щямъинин сийаси щакимиййятин тяшкилинин ясас хцсусиййятлярини вя структуруну да 
характеризя едир. Бурада сющбят тякчя дювлят апараты структурунун ясас хцсусиййятляриндян эетмир. Сийаси режим, щям 
ганунверичи вя ичраедичи, щям али вя йерли органлар арасындакы, щям дя дювлят, партийа вя щаким синфин диэяр тяшкилатлары 
арасындакы мцнасибятлярини характеризя едир. Бунунла да о чямиййятин сийаси тяшкилинин дахили сийаси мцнасибятляр 
системини даща дольун характеризя едир. Мящз сийаси щакимиййятин бу  мцнасибятляри вя структуру онун щяйата кеъирилмя 
метод вя васитялярини мцяййян едир. 

Щаким синфин партийа вя диэяр гейри - дювлят тяшкилатларынын вязиййяти мцхтялиф дювлятлярдя мцхтялиф олур. Яэяр 
буржуа - демократик режиминдя бу тяшкилатларын, хцсусиля партийаларын ролу бюйцкдцрся вя онлар сийаси стратеэийанын 
мцяййянляшдирилмясиндя ясас рол ойнайырларса, яксиня авторитар, тоталитар вя фашист режимляриндя онларын сийаси 
щакимиййятин йарадылмасы, реализясиндяки ролу сыфра бярабярдир. 

«Сийаси режим мцяййян дярячядя тякчя чямиййятин сийаси тяшкилини дейил, щям дя бцтювлцкдя сийаси системи 
характеризя едир. Сийаси режимин характери вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына, чямиййятдяки кцтляви сийаси тяшкилатларын 
вязиййятиня юз тясирини эюстярир. Бизим зяннимизчя о сийаси системин дейил, чямиййятин сийаси тяшкилинин мащиййятини 
характеризя едир. Ъцнки сийаси режимин ясас вязифяси – сийаси щакимиййят вя онун щяйата кеъирилмяси метод вя 
васитяляринин йарадылмасыдыр. Тарихи тячрцбядян дя эюрдцйцмцз кими гулдарлыг вя феодал сийаси системляриндя кцтлянин 
щяйатын бу сащяляриня тясири мцмкцн олмамышдыр. Буржуа сийаси системиндя ися буну бир о гядяр дя шиширтмяк олмаз.»3 

Сийаси режимин характериня тясир едян амиллярдян бири дя юлкядяки синфи  гцввялярин ялагяси, онларын бир-бириня олан 
мцнасибяти вя синфи мцбаризянин сявиййясидир. Доьрудан да  синфи гцввялярин ялагяси вя синфи мцбаризянин сявийяссини 
юйрянмядян  сийаси режимин мювчудлуьу сябябини анламаг ъох ъятиндир. Лакин буна сийаси режимлярин мювчудлуьунун 
ясас тяйинедичи хцсусиййяти кими бахмаг олмаз. Ъцнки бунунла биз чямиййятин гулдар вя феодал сийаси тяшкилиндя сийаси 
режимлярин мювчудлуьуну аъыглайа билмярик. Бяс онда сийаси режимин бу вя йа диэяр типинин мювчудлуьунун ясас сябяби 
нядир? «Беля щялледичи амил бизим фикримизчя щаким синфин дахилиндяки сийаси гцввялярин мцнасибяти, щаким синфин мящз 
щансы групунун сийаси щакимиййят ъяръивяси дахилиндя олмасы вя бу щакимиййятин щансы сосиал ясаслара малик 
олмасыдыр.»4 

Сийаси режим юзцндя сийаси щакимиййятин щяйатакеъирилмя метод вя васитялярини бирляшдирир. О чямиййятин сийаси 
щяйатынын сийаси шяртлярини характеризя едир, башга сюзля бу вя йа диэяр юлкядя мювчуд олан сийаси мцщит, онун 
инкишафынын мцхтялиф дюврлярини характеризя едир. 

Сийаси режимин дягиг изащыны Полша политологу Е.Вйатр вермишдир. О йазырды: «сийаси  режим анлайышы алтында мян 
конститисионал идаря цсулу вя бу системин тячрцбяйя тятбиг едилмясини баша дцшцрям».5 Бурада эюстярилир ки, конститусион 
чящятдян мющкямляндирилмиш идаря цсулу, щеъ дя щямишя онларын сийаси щяйатда ифадяси иля цст-цстя дцшмцр. Сийаси режим 
щяр ики анлайышы юзцндя бирляшдирян бир реаллыгдыр. Бунунла йанашы бу анлайыш бу вя йа диэяр юлкядяки реал сийаси 
щакимиййяти юзцндя якс етдирир. Бу, мювчуд анлайыш щаггында ян цмуми мялумат верир. Бу вя йа диэяр юлкядяки сийаси 
режим щаггында даща эениш мялумат ялдя етмяк цъцн ашаьыдакы суаллара чаваб вермяк лазымдыр: 

1. Мювчуд сийаси режим нечя йаранды? Бурада сийаси щакимиййят органларына сеъкилярин кеъирилмяси вя сийаси 
щакимиййятин тяшкили нязярдя тутулур. 

2. Сийаси щакимиййят башында щансы сийаси груплашмалар дурур? Бу мювчуд груплашмаларын мягсядлярини 
аъыглайыр. Яэяр щакимиййят демократик гцввяляря мяхсусдурса, онда ясас мягсяд чямиййятин 
демократикляшдирилмяси олур. Яэяр щакимиййят башында щярби елита вя екстремист чяряйанлар дурурса, онда 
гаршыйа  гойулан мягсядин мязмуну да дяйишир. 

3. Щансы сийаси щакимиййятя цстцнлцк верилир? Башга сюзля, сийаси щяйат али щакимиййятин халг тяряфиндян 
кюклц сурятдя гябул едилмяси иля характеризя олуна биляр /демократийа / лакин о щям дя сийаси зоракылыг, 
депрессийа, инсан шцурунун мцхтялиф типли мифляр вя йалан мялуматларда манипулйасийа едилмяси иля дя 
характеризя едиля биляр. 

4. Щансы  партийалар сийаси щакимиййятя эялмяйя чан атыр? / коммунист, либерал, демократик вя с. / сийаси 
режимин юлкядяки типи ъох вахт сийаси партийаларын гаршыйа гойдуглары мягсядлярля мцяййянляшдирилир. 

5. Сийаси мцхалифятин фяалиййятиня ня дярячядя имкан йарадылыр? Онун мювчудлуьу, фикир азадлыьы, КИВ–ин 
сярбястлийини, щаким структурларын фяалиййятиня нязарят, игтисади вя сийаси инкишафа даир алтернатив 
програмларын иряли сцрцлмясини нязярдя тутур. Мцхалифят щюкумятин истефасыны вя йени сеъкиляр 
кеъирилмясини тяляб едя биляр. Беляликля, юлкядя сийаси мцхалифятин олуб-олмамасы сийаси режимин 
мцяййянляшдирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. 

                                                
3 А.А.Лузан «Политическая жизнь общества»М-1989 стр.123 
4 Йеня орада сящ. 125 
5 Е.Вятр «Типология политических режимов» Таллин -1991 стр. 55-56 Т-I 
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6. Мювчуд юлкядя шяхсиййятин вязиййяти нечядир? Бурада ян башлычасы вятяндашларын щцгуг вя азадылглары 
институтларынын реализяси, инсан щцгуглары, дювлят идаряетмясиндя актив иштирак, мцлкиййят щцгугу вя с. 
нязярдя тутулур. Бурайа щямъинин шяхсиййятин сосиал мцдафияси, мяняви инкишафы вя лайигли йашама 
дярячяси дя аид едилир. Мялумдур ки, бу вя йа диэяр дювлятдя инсан щцгугларына ня дярячядя ямял 
едилмясинин сийаси режим тяснифатында бюйцк ролу вардыр. 

Яввялляр сийаси режим вя идаряетмя формалары арасында ъох дягиг сярщяд гойулурду: идаряетмя формасы дювлятин 
али органларынын тяшкилинин низамы вя онлар арасындакы ялагя идися, сийаси режим дедикдя дювлятин идаяретмянин щансы 
демократик щцгуг вя азадлыглары характеризя етмяси нязярдя тутулурду. Лакин сонра сийаси режимин даща эениш шярщи 
йайылмаьа башлады. Онун мащиййяти бундан ибарят иди ки, сийаси режим тякчя дювлят щакимиййятини реализя етмя цсул вя 
методлары иля дейил, щям дя бу вя йа диэяр дювлятин синфи мязмунуну якс етдирян структур хцсусиййяти иля характеризя 
олунур. Буна эюря дя сийаси режим дювлят формасынын дахили щиссяси, бязян ися онун синоними кими истифадя олунмаьа 
башлады. Сийаси режим идаряетмя формасындан фяргли олараг, даща еластикдир, йяни дювлят формасынын дяйишкян щиссяси олуб, 
бцтцн дяйишикликляря гаршы даща щяссасдыр. Сийаси режим тякчя фактики идаряетмя формасы, сийаси щяйатын даими вя 
мцвяггяти формасы дейил, щям дя онларын мювчуд олдуьу шяртлярин юзцдцр. Буна эюря дя бу категорийа ъяръивясиндяки 
тядгигат обйекти фяалиййят эюстярян норма вя давраныш нювляридир ки, бу да шяхсиййятин сийаси шцуруну формалашдырыр, 
сийаси просесин иштиракъылары олан синиф, груп вя онларын тяшкилатларынын гаршылыглы ялагясини регламентляшдирир. Сийаси режим 
проблеминин тядгигатынын ясас аспекти идаяретмя формасындан фяргли олараг сийаси щцгуг вя азадлыглардан истифадя етмя 
имканыдыр. Беляликля, сийаси режим сийаси системин фяалиййятини даща конкрет характеризя едир. Бу анлайыш васитясиля ясас 
институтлар, сийаси систем, демократийанын инкишафы вя тяняззцлц, кцтляни идаряетмядя иштирак дярячяси, щакимиййят 
органлары вя идаряетмянин фяалиййят методларынын мярщяляляри мцяййянляшдирилир. Сийаси режим анлайышы дювлятин дахили вя 
харичи сийасятинин ясас истигамтлярини мцяййянляшдирян сийаси  динамика анлайышы иля ъох сых сурятдя баьлыдыр»6 

Сийаси режимин формалашдырылмасында сийаси системин айры – айры компонентляринин ролу ейни дейил. Онун 
формалашдырылмасында ясас рол дювлятя мяхсусдур. Дювлятдян сонра сийаси  режимин формалашдырылмасында ясас йери сийаси 
партийалар тутур. Истянилян дювлятдя сийаси режим ичтимаи тяшкилатлар вя халг кцтляляринин фяалиййяти иля сых сурятдя баьлыдыр. 

Сийаси режимин тящлилиня американ сосиолог вя сийасятъиляри даща ъох йер верирляр. Онлардан бязиляри, мясялян, 
К.Ловенштейн сийаси режимин мейары кими дювлят сийасятинин щяйата кеъирилмясиндя истифадя едилян метод вя 
технолоэийайа ясасланан принсипи эютцрмяйи тяклиф едир. Онун фикринчя сийаси  режимин мцяййянляшдирилмяси цъцн 
ашаьыдакы суаллара чаваб вермяк лазымдыр: 

1. Щаким синфин щансы груплары щакимиййят башындадыр? 
2. Щансы идаряетмя формасына цстцнлцк верилир – бирбаша эцч васитясиля, яняняви, демократик вя с. 
3. Ясас гцввя кими щансы сийаси партийа вя йа партийа коалисийасы чыхыш едир? 
4. Сосиал мцбаризя вя тясир институтларынын, щямкарлар иттифагы вя с. фяалиййятиня ня дярчядя имкан верирлир?  
5. Дювлятдя шяхсиййятин вязиййяти нечядир?»7 
Сийаси режимин тяснифатына эялдикдя ися ашаьыдакы ясас тарихи типляри бир-бириндян фяргляндиря билярик: 
«Реал демократийа – халг тяряфиндян сеъилянлярин щакимиййятидир. Бу режим ашаьыдакы хцсусиййятлярля характеризя 

олунур:  
a) Демократик дювлятдя щакимиййят халга мяхсусдур. 
b) Сийаси щакимиййят демократик шяртляр алтында леэитим характеря маликдир вя мювчуд ганунлара уйьун 

олараг реализя  олунур. 
c) Щакимиййят бюлэцсц. 
d) Халгын сийаси гярарларын гябул едилмясиня тясир етмяк щцгугу. 
e) Сийаси плйурализм. 
f) Инсан щцгугларынын йцксяк дярячядя реализяси. 

Демократик режимин ики эениш йайылмыш формасы мялумдур: президент идаря цсулу, парламент режими».8 
Тоталитар режим «дювлятин чямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриня там нязаряти вя инсанларын щакимиййят вя щаким 

идеолоэийайа табе едилмяси иля характеризя олунур. Тоталитар режимя хас олан хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр: 
a) Щакимиййятин бцтцн чямиййят сащяляриня тясири. 
b) Бирпартийалылыг.  
c) Бцтцн чямиййят щяйатынын идеаллашдырылмасы. 
d) Кцтляви информасийа васитяляри цзяриндя там нязарят.  
e) Эцч системи».9 

«Авторитар режим шяраитиндя сийаси фяалиййят чидди сурятдя регламентляшдирилир. Буна уйьун олараг, бурада 
фяалиййяти регламентляшдирилмиш легал мцхалифят мювчуд олур. Бу, режимин антидемократик характерини сцбут едян мцщцм 
чящят ондан ибарятдир ки, бурада баш верян сосиал конфликтляр заманы щакимиййят ордуйа архаланыр. Бурада вятяндашларын 
сийаси щакимиййятя мцнасибяти юзэяляшмя иля сячиййялянир, йяни онлар щакимиййятдя иштирак етмякдян кянарда галыр. 
Теократик, щярби вя с. формаларда олур ».10 

                                                
6 Б.А. Стародубский. «О классификации форм буржуазных государств». Свердловск , 1964г., стр. 464-466. 
7 Ф.М.Бурлацкий , А.А.Галкин «Современный Левиафан». М-1995 стр.121. 
8 Политлогия. М.,1996, стр.139 
9 Политология. М., 1996.стр.141 
10 Щ.И.Ширялийев вя Ф.Ф.Аббасов «Политолоэийа» Бакы.,  1993 ,сящ.160-161. 
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Беляликля, сийаси режим идаряетмя методлары вя цсулларынын мячмусудур, о дювлятин ичтимаи вязиййятини, дювлят 
щакимиййятинин фярдя, ичтимаи тясисиатлара, етник бирликляря вя и.е. мцнасибятини, чямиййятдя сийаси азадлыьын сявиййясини, 
шяхсиййятин щакимиййятя мцнасибятини вя с. сячиййяляндирир. Эениш мянада о щям дя мцлки чямиййятин структурларына 
аиддир вя мячму щалында сийаси системин мащиййятини ифадя едир. 

 
 



 62

 

8-чи МЮВЗУ 
 

СИЙАСИ ПАРТИЙАЛАР ВЯ ИЧТИМАИ – КЦТЛЯВИ ТЯШКИЛАТЛАР 
 

1. Сийаси  партийалар, онларын щакимиййят уьрунда мцбаризяляринин характери, форма вя цсуллары, 
типолоэийасы 

 
Сийаси системдя партийаларын мювчудлуьу зярури шяртлярдян биридир. Чямиййятдя мювчуд олан мцхтялиф 

сосиал груплар, синифляр, миллятляр, тябягяляр цмдя мянафелярини ифадя етмяк цъцн юз сыраларындан ян шцурлу вя 
фяал нцмайяндялярини иряли ъякирляр. Сосиал групларын бу щиссяси тяшкилати чящятдян формалашараг юз 
партийаларыны йарадырлар. («Партийа »латын сюзц «партос»дан олуб, «щисся» демякдир). 

Щазырда дцнйада 1300-я гядяр сийаси партийа фяалиййят эюстярир. 1989-1991-чи иллярдя ССРИ-дя вя Шярги 
Авропа юлкяляриндя баш верян дяйишикликлярля ялагядар олараг онларын сайы даща да артмышдыр. Мясялян, 
яввялляр тякпартийалы Эцрчцстан вя Руминийада щазырда 100-дян ъох партийа мювчуддур. Щазырда дцнйа 
юлкяляринин ъохунда ъохпартийалы, бязиляриндя ися тякпартийалы систем мювчуддур. 

Буна эюря дя политолоэийада бу проблем тякчя «партийа вя дювлят щакимиййяти», «партийа вя сийаси 
режим» бахымындан дейил, щямъинин  «партийа» вя ящалинин етник тяркиби бахымындан да нязяридян кеъирилир. 

Тарихя мялум олан илк сийаси партийалар гядим Йунаныстанда мейдана эялмишдир. Бу партийалар тяшкилати 
чящятдян зяиф формалашмыш гулдарларын мцхтялиф тябягяляринин мянафейини ифадя едян аз сайлы груплашмалар 
идиляр. Беля типли партийалар орта ясрлярдя дя олмушдур. Деспотик монархийа режимляриндя онлар сийаси щяйатда 
ъох киъик рол ойнайыр, амансыз тягибляря мяруз  галырдылар (мяс. Русийада Иван Грознынын дюврцндя – 
А.Курбскинин тяряфдарлары, Франсада католикляр вя щуэенотлар – калвинизмин тяряфдарлары вя с.). 

ХВЫЫ ясрдя Инэилтярядя йаранмыш парламент партийалары даща мцтяшяккил сийаси тяшкилат кими чыхыш 
едирдиляр. Онлар ики груп парламент цзвляри идиляр ки,  бунларын бири крал щакимиййятинин тяряфдарлары, диэярляри 
ися ялейщидарлары иди. Британийанын Америкадакы мцстямлякяляриндя ися сеъкили партийалары фяалиййят 
эюстярирдиляр, йяни йалныз мцстямлякя ганунверичилик органларында йерляр ялдя етмяк уьрунда мцбаризя 
апарырдылар. Американын бу тячрцбясиндян Авропада Бюйцк Франса буржуа ингилаби (1789-1793)эедишиндя, 
1848-чи ил ингилабындан яввял вя сонра эениш истифадя олунду. 

Партийаларын тяшкилати чящятдян инкишафы просесиндя тязячя йаранмагда олан фящля синфинин илк 
партийаларынын бюйцк тясири олмушдур (ъартистляр, коммунистляр иттифагы вя с.). Щазырда мювчуд олан парламент 
типли партийалар ХЫХ ясрин ахырларында мейдана эялмишдир. ЫЫ Бейнялмилялин партийалары беля партийалардан иди. 

ХХ ясрин яввялляриндя ингилаби щярякатын эедишиндя ингилаби методлара цстцнлцк верян йени типли 
партийалар ямяля эялди. Бу партийалар ися капитализм чямиййятинин дяйишдирилмясини гаршысына мягсяд гойду. 

Демяли, партийа щакимиййяти яля алмаг вя ондан истфиадя етмяк мягсядиля мцяййян идеолоэийа, йа да 
лидерин тяряфдарларынын мягсядйюнлц вя мцтяшяккил групудур. 
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Щяр щансы бир сийаси партийанын фяалиййятинин ясас мязмунуну щакимиййят уьрунда мцбаризя вя юз 

програм консепсийасыны (игтисади, сийаси вя мяняви) ганунверичи, ичраедичи вя мящкямя щакимиййяти 
васитясиля щяйата кеъирмяк тяшкил едир. Щакимиййят уьрунда мцбаризядя партийалар юз програмларыны щазырлайыр, 
тякмилляшдирир, мювчуд тарихи шяраитдя, юлкядя сосиал вязиййятин  дяйишилмяси иля ялагядар олараг стратеэийа вя 
тактикасыны да дяйишир. 

Сийаси партийаларын кцтляляря тясир эцчц вя онларын щаким мювгейя наил олмасы вя йа мяьлубиййятя 
уьрамасы ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр:  

1. Щярякатын мягсядлярини мцяййян едян нязяри бахышларын щазырланмасы, онларын щяйатла 
уйьунлашмасы вя идеолоэийанын чялбедичилийи вя онун эениш кцтлялярин мянафелярярини нечя якс 
етдирмяси. 

2. Тяшкилати формалашма вя тяшкилат структуранын сяфярбяр олмасы, нязярдя тутулан мягсядин 
щяйата кеъирилмясини бачармаг. Бир ъох Гярб юлкяляриндя буржуа демократийасы ъяръивясиндя 
парламент типли партийалар юз мювгеляриня наил олмаг цчцн йцксяк габилиййят вя бачарыг 
нцмайиш етдирирляр. Щяръянд бу мювчуд гайдаларын юзцндя дя ясаслы истисна щаллары вардыр: 
Америкада Республикаъылар вя Демократлар партийасы юлкянин демократик сийаси системиндя 
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярсяляр дя юз тяшкилати структурларына эюря щяр шейдян яввял 
йалныз сеъкили партийа олараг галырлар. 

3. Партийа лидерляринин нцфузу вя сяриштялилийи. 
4. Партийанын лазымы сявиййядя кцтлявилийи вя онун цзвляринин фяаллыьы. Инэилтярядя лейборист 

партийасынын 5 милйон, коммунист партийасынын ися 15 мин  няфяр цзвц вардыр. Бу кцтлявиликдян 
асылы олараг тябиидир ки, онларын кцтляляря тясири дя мцхтялифдир. 

5. Конкрет тарихи шяраитдя партийанын юз фяалиййятини ямяли сурятдя тяшкил етмяк бачарыьы. 
Сийаси партийалар мцхтялиф функсийалары йериня йетирирляр:  

-  ичтимаи ряйи формалашдырырлар; 
- сийаси щяйатда вятяндашларын фяал иштиракыны тямин едирляр; 
- вятяндашларын иедоложи тярбийясиндя иштирак едирляр; 
- щакимиййят органларына юз нцмайяндялярини тягдим едирляр; 
- парламент вя щюкумятин сийаси фяалиййятиня тясир эюстярирляр; 
- вятяндаш чямиййяти иля дювлят арасында мцнасибятлярдя васитяъи ролуну ойнайырлар; 
- мцяййян сосиал групларын мянафейи наминя чямиййятин фяалиййятини истигамятляндирирляр. 

Политологлар партийаларын тяснифатыны ашаьыдакы типлярдя ясасландырырлар: 
1. Синфи мянсубиййятиня, сосиал яламятляриня эюря; буржуа, фящля (сосиал – демократик, КП), 

зящмяткешлярин кяндли партийалары. 1919 – чу илдя Русийада вя Азярбайчанда  фящля партийасы 
(сосиал - демократик) вя онун дахилиндя ики чяряйан: болшевикляр вя меншевикляр; буржуа 
партийасы – кадетляр фяалиййят эюстярдиляр. 

2. Ичтимаи тяряггийя мцнасибятиня эюря: радикаллар (ингилаби), мцщафизякар (режимин сахланылмасы), 
консерватив (иртичаъы), ислащатъы, сентрист. 

3. Щакимиййятя эялярлярся – юлкянин идаря едилмясиндя истифадя едячякляри форма вя методларына 
эюря: - либерал, демократик, диктатор; 

4. Щакимиййятя мцнасибятя эюря: щаким, мцхалифятъи, нейтрал (битяряф-сентрист); 
5. Мянафейини мцдафия етдийи шяхслярин вя тябягялярин етигадына эюря: христиан, ислам, буддист 

(мясялян, Иранда Ислам партийасы, Пакистанда «Ислам Чямиййяти», Йапонийада «Комейто» 
буддист партйиасы вя Азярбайчанда  Ислам партийасы, Шия партийасы); 

6. Тяшкилати гурулушуна вя мювчуд чямиййятдя тутдуьу ролуна эюря; Америка политологу С. Коен 
бу чящятя эюря партийалары дюрд нювя айырыр: 

1. Партийа сийаси авангард кими. 
2. Парламент типли партийа. Бу партийанын ясас ики функсийасы вардыр: 
- парламент вя диэяр сеъкилярдя гялябя ъалмаг; 
- парламентин ишиня нязарят етмяк. 

Сеъкилярдя гялябя ъалан партийа – щюкумятя вя онун башъысына тясир эюстярмяк имканына малик олур. 
Бу партийаларда демократик мяркязиййят вя ашаьы тяшкилатларын йарадылмасында истещсалат принсипи йохдур. 

Бурада фраксийа вя груплашма азадлыьы вардыр. 
3. Сеъки кампанийаларына хидмят едян партийалар. АБШ-дакы партийалар беляляриндяндир. Онларын 

башлыча вязифяси юз намизядляринин сеъкигабаьы кампанийасыны кеъирмякдир. (Вясаит 
топламаг, тяблиьат – тяшвигат иши апармаг). Бу партийалар йалныз сеъки заманы мювчуддур. 
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Бурада илк тяшкилатлар, партийа билети, цзвлцк щаггы вя партийайа гябул йохдур. Щяр ил сеъкиляр 
кеъирилдийи цъцн бу партийалар дя щямишя фяалиййят эюстярирляр. 

4. Щяр щансы сийаси характерли бир  нязяриййянин ятрафында дейил, цмуми бахышларын, мараьын, 
цнсиййятин вя мцяййян проблемлярин мцзакиряси мягсяди иля инсанлары бирляшдирян партийа 
клублары. С.Коенин фикринчя кеъмиш ССРИ –дя  беля партийалара Халг чябщяляри аид  едиля биляр. 
(Украйнада РУХ, Литвада Сайудис, АХЧ вя с.). 

 
 
2. Тякпартийалы вя ъохпартийалы сийаси  системин ъятинликляри вя зиддиййятляри. Азярбайчан 
Республикасында ъохпартийалылыьын хцсусиййятляри 
 
Политолоэийада вя сийаси щяйатда тякпартийалы вя ъохпартийалы сийаси системляр бир – бири иля мцгайися 

едилир вя алтернатив кими бир – бириня гаршы гойулур. Бунунла беля сийаси щяйатда кеъид формалары да мювчуддур. 
Мясялян, кеъмиш ССРИ-дя вя щазырда мцстягил дювлятлярин бязиляриндя тякпартийалы сийаси систем 

шяраитиндя ъохпартийалылыг мювчуддур (Орта Асийа). 
Тякпартийалы сийаси систем юзцнцн мцсбят вя мянфи тяряфляри иля сячиййялянир. 
Биринчиси – тякпартийалы системдя дювлят щакимиййятинин бцтцн формаларында сямяряли истифадя олунур: 

сийаси гярарлар гыса мцддятдя гябул едилир вя щяйата кеъирилир, нисбятян узун мцддят щакимиййят сабит олур. 
Лакин онун цстцнлцкляри нисбидир, тоталитар, щятта аъыг вя йа эизли деспотийа нювцня ъеврилир. 

Икинчиси – тякпартийалы системдя партийа дювлятля бирляшир, щакимиййяти юз инщисарына  ъевирир. Бир 
партийанын узун мцддят щакимиййятдя галмасы щалы чохпартийалы сийаси системдя дя мювчуд ола биляр. 
Мясялян: Мексиканын конститусийалы – ингилаби партийасы 1948 –чи илдян щакимиййятдядир, о дювлят щакимиййяти 
иля бирляшяряк буржуазийайа сядагятля хидмят едир. Юлкядя щяля хырда мцхалифятъи партийалар да мювчуддур, 
онларын паръаланмасы сцни олараг мцдафия олунур. Онлар юлкянин сийаси вязиййятиня аз тясир эюстярирляр. 

Щакимиййятдя олан коммунист партийаларынын дювлят щакимиййятини юз инщисарына ъевирдийи Шярги Авропа 
юлкяляриндя вя Ъин Халг Республикасында ъохпартийалылыг шярти характер дашыйырды, ъцнки бу юлкялярдя фяалиййят 
эюстярян башга партийалар фактики олараг щакимиййятя гаршы мцхалифятъи олмамыш, щакимиййят уьрунда сийаси 
мцбаризя апармамышлар. 

Асийа вя Африканын инкишаф етмякдя олан юлкяляринин яксяриййятиндя тякпартийалылыг мювчуддур. Бу 
онунла баьлыдыр ки, бурада дярин синфи дифференсасийа йохдур. Мювчуд партийалар интибащ наминя «синифлярдян 
цстцн милли бирлик» идейасыны тяблиь едирляр. 

Цъцнчцсц – тякпартийалы систем щямкарлар иттифагыны, халг щярякатыны бир гайда олараг юз нязаряти алтына 
алмагла демократийаны мящдудлашдырыр, боьур. 

Мцасир чямиййятдя, ъохпартийалы сийаси системин обйектив амилляри ашаьыдакылардыр: 
- Мцлкиййят формаларынын ъохлуьу, чцрбячцр игтисади гцввялярин мювчудлуьу, мягсяд вя марагларын 

мцхтялифлийи; 
- Синифдахили вя синифляр арасында олан мянафе фяргляринин ъохлуьу; 
- Диня етигад мцхтялифлийи; 
- Миллятлярарасы фяргляр вя зиддиййятляр; 
- Щям синифлярарасы, щям дя синифляр дахилиндя олан инсан мянафеляринин мцхтялифлийи. 
Ъохпартийалы системин дя мцсбят вя мянфи тяряфляри вардыр. У.Ъоръил дейирди: «демократийа идаряетмянин 

ян пис нювцдцр, анчаг тяяссцфляр олсун ки, бяшяриййят бундан йахшысыны фикирляшмяйиб». О, буну нязярдя 
тутурду ки, партйиаларарсы мцбаризя бязян актуал сийаси проблемляря даир гярарларын гябул едилмясини лянэидир. 

Шярги вя Гярби Авропа демократийаларынын тячрцбяси ъохпартийалы сийаси системлярин бязи сабит 
сячиййясини мцяййян етмяйя имкан верир: 

1. Юлкядя ъохлу партийаларын мювчуд олмасы няйя дялалят едир? 
Мясялян, Эцрчцстанда йцзя гядяр сийаси партйиа йаранмышдыр. Полшада, Мачарыстанда, Руминийада дя 

щямъинин. Бунунла беля, дцнйада артыг ъохдандыр ки, партийаларын ъохлуьу сийаси системдя демократизмин 
эюстяричиси щесаб олунмур. Яэяр партийалар мцяййян щяддян артыг оларларса, бу заман халгын ирадясинин ифадя 
едилмяси (президент, бялядиййя идаряси, парламент сеъкиляри вя с.) ъятинляшир. Сяслярин паръаланмасы баш верир, 
бу ися тякрар сеъкиляря эятириб ъыхарыр. Партийаларын платформасына даир щяддян ъох мялумат сеъичилярин 
сеъкиляря мараьыны азалдыр. 

2. Щяддян артыг ъохпартийалылыг бир гайда олараг, коалисион щюкумятин йаранмасына эятириб ъыхарыр, 
бунлар ися щакимиййятин  гейри – стабиллийи иля сяъиййялянир вя мющкям олмадыьындан узун сцрмцр. 

3. Ъохпартийалы сийаси системляр бир ъох партийаларын мювчудлуьу иля йанашы, бу вя йа диэяр мцддятя 
щакимиййятин анчаг бир партийанын ялиндя олдуьу заман дюзцмлц олурлар. 
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Бу заман: Биринчиси – щаким партийанын щеъ бир сящвини баьышламайан, даима онун щаким сялащиййятини 
шцбщя алтына алмаьа чящд едян тянгидъиляри, оппонентляри, рягибляри олур; 

Диэяр тяряфдян – щаким партийа дювлятля бирляшир. О, юз кадрларыны дювлят вязифяляриня иряли ъякир, онларын 
васитяси иля юз сийасятини щяйата кеъирир. 

4. Гярб демократийасынын тячрцбяси сцбут едир ки, ъохлу партийаларын мювчуд олдуьу шяраитдя 
щакимиййятин щяйата кеъирилмясиндя реал олараг, адятян 2-3 партийа иштирак едир. Диэяр партийалар ися 
мцяййян сайда мандат алмагда, максимум коалисион щюкумятин тяркибиндя мцвяггяти иштирака 
наил олмаг уьрунда мцбаризя апарырлар. 

5. Дювлят щакимиййятиндя ики апарычы партийанын дюврц олараг бир – бирини явяз етмясинин сосиал 
мязмуну вардыр. Бязиляри сосиал програмлара цстцнлцк верир (АБШ-да Демократлар партийасы, 
Инэилтярядя лейбористляр, Алманийада сосиал - демократлар); бязиляри ися инвестисийаларын артырылмасына 
имкан йарадыр, зящмяткешлярин щцгугларыны мящдудлашдырыр, сащибкарларын мянафейини мцдафия едир. 
(АБШ –да Республикаъылар партийасы, Инэилтярядя – консерваторлар, Алманийада Христиан – демократик 
Иттифагы, Христиан Сосиалист Иттифагы). Бу партийалар игтисадиййатын инкишафыны стимуллашдырырлар. Мцбаризя 
нятичясиндя онлары сосиал – мцдафийяйя цстцнлцк верян партийалар явяз едирляр. Онлар ися юз 
програмларыны щяйата кеъирирляр ки, бу заман нечя дейярляр йыьылмыш сярвятляри «сярф едирляр». Сонра 
йеня щакимиййятя сащибкарлыьа ряьбят бясляйянлярин тяряфдарлары олан партийалар эялирляр. 

Дцнйада ян ъохсайлы партийалар коммунист, сосиал – демократ, христиан демократ вя буржуа 
партийаларыдыр. Буржуа партийалары юз гцввялярини капитализмин мцдафияси цъцн бирляшдирмяйя башладылар. 1973 – 
чц илдя Авропа Демократик Иттифагы (АДИ) йаранды, 1983 – чц илдян бу тяшкилат Бейнялхалг Демократик Иттифага 
(БДИ) ъеврилди ки, бу иттифага дцнйанын 28 юлкясинин 30 партийасы дахилдир. 

Дцнйада 79 сосиал – демократ партийасы вардыр ки, онлардан 68-и Сосинтерня дахилдир вя юз сыраларында 19 
милйон цзвц бирляшдирир. Азярбайчан сосиал-демократ партийасы онун фяхри гонаьыдыр. Бир сыра сосиал-демократ 
партийалары фящля щярякатында апарычы рол ойнайыр. Онларын щакимиййятя эялмяйя реал имканлары да вардыр: 
(Австрийа, Франса, Исвеъря, Испанийа, Белъика, Щолландийа, Данимарка, Норвеъ, Инэилтяря, Алманийа, 
Йапонийа, Австралийа вя Йени Зенландийа). Сосиал – демократик партийаларынын мювгеляри бцтцн дцнйада 
мющкямлянир. Буну хцсусиля Шярги Авропа юлкяляриндя эюрмяк олар. Сосиал - демократлар партийасыны 
зящмяткешляр партийасы да адландырмаг олар. Бу партийанын сосиал тяркибиня: фящляляр, гуллугъулар, тялябяляр, 
мямурлар, кяндлиляр, сяняткарлар вя пенсийаъылар дахилдирляр. Бу партийаларда фраксийалар, чяряйанлар арасында 
демократик вя гаршылыглы ялагя механизми мювчуддур. Сосиал  демократийанын мягсяди – демократик 
сосиализмдир, каптализмин тядричян беля бир чямиййятля дяйишдирилмясидир (Онларын бахышларына эюря сосиализмин 
мейары-азадлыг, сосиал ядалят вя щямряйликдир). Беля бир чямиййятя гядям гоймаг цъцн щяйатын бцтцн 
сащяляриндя демократийанын эенишляндирилмяси зяруридир: 

- Игтисади сащядя – бцтцн мцлкиййят формаларынын йанашы мювчуд олмасы вя гаршылыглы ялагяси, варлыларын 
игтисади щюкмранлыгдан мящрум едилмяси, зящмяткешлярин игтисадиййатын идаря едилмясиндя иштиракы; 

- Сосиал сащядя – бцтцн зящмяткешляря эениш щцгуглар тямин етмяк: онларын мцаличясиня, истиращятиня, 
тящсилиня, мянзил ещтийачларына, ичтимаи тяминатына гайьы эюстярмяк; 

- Сийаси сащядя халг цъцн халгын идаря етмясинин тямин едилмяси. 
Коммунистлярля сосиал – демократларын бахышлары арасында мцщцм фяргляр мювчуддур: сосиал – 

демократлар ингилаби йолу инкар едирляр, онлар мягсядя ъатмаг цъцн демократийаны инкишаф етдирмякля ислащат 
вя тякамцл йолунун тяряфдарыдырлар. Сосиал – демократлар тарихдя халг кцтляляринин ролуна башга чцр бахырлар. 
Онлар кцтляляри йалныз онлары щакимиййятя эятирячяк сеъичиляр  кими  эюрцрляр. Онлар парламент мцбаризя 
формасына, чямиййят щяйатында капиталын ролуна, инщисарын фяалиййятиня башга чцр бахырлар. 

Йени сийаси партийаларын йарадылмасы просеси эетдикчя эенишлянир. Бу просес эярэин сийаси мцбаризя 
шяраитиндя баш верир. 

Мцасир мярщялядя ъямиййятимизин сийаси щяйатында ичтимаи-сийаси щярякат вя тяшкилатларын, сийаси 
партийаларын сцрятля артмасы сячиййяви щалдыр. 

 
АЗЯРБАЙЧАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЪОХПАРТИЙАЛЫЛЫГ 

 
Азярбайчанда сийаси системин тякамцлц, республикамызын сосиал-игтисади щяйатынын инкишаф динамикасы, 

демократийанын бяргярар олмасы ъохпартийалы системин йарадылмасы иля нятичялянди. Сийаси щяйатын плйурализми 
вятяндашларын мягсяд вя мянафейинин сабит формада тямсил едилмяси просесиндя партийалар сийаси  
щакимиййятин стабилляшдирилмясиндя бюйцк рол ойнайырлар. 

ХХ ясрин яввялляриндя вя 1920-чи иля гядяр Азярбайчанда мцхтялиф истигамятдя фяалиййят эюстярян 
сийаси партийалар, тяшкилатлар мювчуд идиляр: сосиалист ориейентасийалы партийалар (РСДП-нин Бакы тяшкилати, 
«Щцммят», «Ичтимайун-е-Амийун», «Бакы фящляляринин Иттифагы», «Азад» вя с.); либерал ориентасийалы 
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партийалар («Халг азадлыьы Партийасынын Бакы шюбяси»(кадетляр) Мцсялман конститусийалы партийа «Иттифаги - 
Мцслимин»); милли партийалар («Гейрят», «Дифаи» (Горума), «Мцдафийя»), «Мцсават» (Бярабярлик), 
«Мцчандин» вя с.), рус («Рус зящмяткешляринин Комитяси», «Рус халгынын Иттифагынын шюбяси») вя сионист 
тяшкилатлары («Сион фящляляри» («Поалей Сион»), Сионист-сосиалист фящля партйиасынын Бакы групу»). 

Бу эцн Азярбайчан Республикасында ъохпартийалы сийаси систем бярпа олунуб. Щал-щазырда 
республикамызда сийаси партийаларын, бирликлярин, ичтимаи щярякатларын эетдикчя артмасы просеси эедир. 

Азярбайчан Республикасы Конститусийасынын 58-чи маддясиндя дейилир: «демократик дювлятдя щяр бир 
вятяндаш ганун ъяръивясиндя фяалиййят эюстярян бирлик, о чцмлядян сийаси партийа, щямкарлар иттифагы вя диэяр 
ичтимаи кцтляви тяшкилат вя щярякат йаратмаг вя йа мювчуд кюнцллц бирлийя дахил олмаг щцгугуна маликдир». 
Бцтцн бирликлярин сярбяст фяалиййятиня дювлят тяряфиндян тяминат верилир. 

Азярбайчан Республикасында ъохпартийалы системя кеъид «Гарабаь проблеми» яряфясиндя гейри-формал 
тяшкилатларын, клубларын ямяля эялмяси иля башланмышдыр. 1991-чи илин йанварынадяк республикада 37 ичтимаи – 
сийаси тяшкилат рясми гейдиййатдан кеъмишдир. Али Советя сеъкилярин щазырланыб кеъирилмясиндя иштирак етмяк 
цъцн «Мцстягил Азярбайчан блоку» йаранмышдыр ки, бура: АХЧ щярякаты, СД партийасы, Милли истиглал партийасы, 
«Ъянилибел» чямиййяти, «Варлыг», «Азярбайчанын мцстягиллийини мцдафия тяшкилаты», «Бакы алимляр клубу», 
«Гайьы», «Бирлик», «Диръялиш», «Бакылы», «Худу Мяммядов адына тябияти севянляр клубу», «Йурддаш», 
«Йурд», «Азярбайчан мцсялманлары эянчляри чямиййяти», «Азярбайчан щцгугъулар чямиййяти», «Бакы 
инчясянят мяркязи»-дахил иди. Даща сонра формал вя гейри - формал Кцтляви Информасийа Васитяляри йаранмаьа 
башланды. 

1992-чи илдя «Ичтимаи Бирликляр щаггында Ганун», «Сийаси партийалар щаггында Ганун» гябул олунду. Бу 
ганунлара ясасян ичтимаи-сийаси тяшкилатлар юз Низамнамя вя Мярамнамяляриня уйьун шякилдя, Конститусийа 
ъяръивясиндя фяалиййят эюстярмялидирляр. 

Индики мярщялядя инкишаф мейлляриндян бири мювчуд сийаси партийаларын вя бирликлярин фяаллыьын артмасыдыр, 
онларын дювлят щакимиййяти онганлары иля гаршылыглы ялагясидир. Онлар сийаси фяалиййятя эетдикчя даща ъох чялб 
олунурлар. Сийаси партийаларын лидерляри юз платформаларынын кцтляви сурятдя мцдафия едилмясини тяшкил етмяк 
цъцн бирэя сийаси тядбирляр кеъирилмяси цъцн щятта, якс истигамятли бирликлярля дя данышыглар апарырлар. 

Бир сыра щалларда беля данышыглар вя разылашмалар нятичясиндя бирэя тяшкилат гурулушлары йараныр (бирэя 
иттифаглар, блоклар вя с.). Беля бирликлярдян кцтляви нцмайишлярин, митинглярин, тятиллярин кеъирилмясиндя истифадя 
олунур ки, чямиййятдя эярэинлийин эцчлянмясиня сябяб олур, интизамсызлыг йараныр. Мясялян, Бакыда 1992-чи 
илин мялум март вя май щадисяляри заманы Йухары Гарабаьда, Эоранбойда, республиканын сярщяд 
районларында, йа да 1993-чц ил октйабрында эярэин вязиййятля ялагядар олараг бцтцн сийаси партийаларын вя 
тяшкилатларын мющкям бирляшмяси йахшы сямяря вермишдир. 1998-чи илин 10 октйабрында президент сеъкиляри 
мярщялясиндя вя сонралар щакимиййят структурларынын йарадылмасы вя дювлят апаратынын формалашмасы заманы 
сийаси партийаларын бирлийинин позулмасы мцшащидя едилмишдир.  

Щазырда Азярбайчан Республикасында 500-я гядяр ичтимаи-сийаси тяшкилатлар, бирликляр фяалиййят эюстярир. 
40-а йахын сийаси партийа рясми гейдиййатдан кеъмишдир. Сийаси партийаларын щаггында Ганунда дейилир ки, 
«сийаси партийалар сийаси просеслярдя фяал иштирак едян тяшкилатлардыр». 

Азярбайчан Республикасынын сийаси щяйатында иштирак едян ашаьыдакы партийалары эюстярмяк олар: 
Йени Азярбайчан партийасы (Щейдяр Ялийев - сядр) Парламент типли партийадыр. Онун мягсяди Азярбайчан 

Республикасынын дювлят мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк, щцгуги дювлят вя вятяндаш 
чямиййятинин йарадылмасыдыр. Азярбайчан Республикасынын Президенти ч. Щ.Ялийев ЙАП-ын Ы-чи гурултайында 
(20-24 декабр 1999-чу ил) гейд етмишдир ки, «Йени Азярбайчан партийасы Азярбайчанын бу эцнц, сабащы вя 
эялячяйинин партийасыдыр»; 

Милли истиглал партийасы. 
Ана Вятян партийасы. 
АХЧП. 
Мцсават партийасы. 
Азярбайчан коммунист партийасы вя с. 
Азярбайчанда мювчуд олан партийаларын цмуми сячиййяви хцсусиййятляри вардыр: 

1. Чямиййятин сийаси щяйатында фяалиййятиня эюря партийалар игтидар вя мцхалифят партийалара 
бюлцнцрляр; 

2. Тяшкилати чящятдян тамамиля формалашмыш вя тяркиби кцтляви характер олан партийаларын сайы аздыр 
(Йени Азярбайчан Партийасыны ъыхмаг шяртиля, -300 миндян чох цзвц), йяни партийалар арасында 
щакимиййяти там яля алмаьа щазыр олан вя юлкянин инкишафы цъцн мясулиййяти юз цзяриня 
эютцрячяк партийалар аздыр; 

3. Республикада фяалиййят эюстярян партийалар эцчлц вя зяиф структуруна эюря фярглянирляр. 
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4. Бир ъох партийаларын мцхтялиф сябяблярдян (нязяри биликлярин ъатышмамазлыьы, юз мягсядляринин 
сона кими аъмаг истямяляри, юлкянин бющрандан ъыхарылмасынын тактики планларынын ишляниб 
щазырланмасы) програм платформалары щяля дягиг дейил, бурада ъохлу ясассыз шцарлар вя мцддяалар 
вардыр. 

5. Бязи партийалар груплашма, мющкямлянмя мярщялясини кеъдикляри цъцн, бурада эярэин 
мцбащисяляр, мювгелярин тоггушмасы вя щятта щаким мювгеляр уьрунда мцбаризя эедир. 

6. Бир сыра партийаларын сосиал базасы айдын дейил, онларын щансы сосиал тябягялярин мянафейини 
мцдафия едячяйи дягигляшмяйиб. Онларын вятяндашларын сосиаллашмасына тясири азалмышдыр. 
Бунларын бязиляри цмуммилли партийа ролуна чан атырлар. 

Бу эцн башлыча мягсяд мювгелярин разылашдырылмасы, дювлятин вя партийаларын гаршысында дуран ян цмдя 
проблемлярин щялли мянафейиня бцтцн демократик ислащат тяряфдарларынын гцввяляринин бирляшдирилмясини, 
екстремистляри, тячавцзкарлары, мафийаны вя коррупсийаны рядд етмяйи тяшкил етмяк лазымдыр. Сон вахтларын 
щадисяляри эюстярир ки, сийаси системин  демократикляшдирилмяси шяраитиндя игтидар йюнцмлц бир сыра сийаси 
партийаларын, бирликлярин сосиал-сийаси фяаллыьы артыр. 

 
3. Ичтимаи - кцтляви тяшкилатлар вя щярякатлар 
 
Мцасир чямиййятин ичтимаи – сийаси щяйатында ичтимаи - кцтляви тяшкилатлар фяал иштирак едирляр. Айры – айры 

фярдляр, груплар, сосиал тябягяляр, коллективляр чямиййятин сийаси щяйатында ичтимаи тяшкилатлара цзв олмаг 
васитясиля фяалиййят эюстярирляр. 

Бу тяшкилатлар инсанларын тялябатына уйьун олараг йаранмыш, бир ъох проблемлярин щяллиндя апарычы рол 
ойнайырлар. Бу тяшкилатлар инсаны сийаси просеслярдя даща щявясля вя инамла щярякят етмяйя алышдырыр. 

ХХ ясрин сон онилликляриндя ичтимаи – кцтляви тяшкилатларын фяаллыьы ящямиййятли дярячядя артмышдыр. Бу 
ися ашаьыдакы амиллярля шяртлянир: 

1. Инсан щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя бющранлы щадисялярин артмасы; 
2. Кцтляви гырьын силащларынын тятбиг олундуьу мцщарибялярин горхусу; 
3. Инсан йашайышына лазым олан сярвятлярин даща ъох даьыдылмасы; 
4. Инсан азадлыьы вя щцгугларыны боьан мцщафизякар гцввялярин щцчумларына гаршы мцгавимят 

эястярилмяси; 
5. Щуманист сярвятлярин вя идеалларын артмасы; 
6. Инсанларын бирляшмясиня, цнсцййятиня шяраит йарадан васитялярин бцтцн нювляринин сцрятля артмасы; 
7. Бяшяриййятин информатика ясриня дахил олмасы. 
Гейри-дювлят тяшкилаты кими мцстягил фяалиййят эюстярян ичтимаи тяшкилатлара вя щярякатлара политолоэийа 

щямишя бюйцк мараг эюстярир. Бу ичтимаи тяшкилатлар юз фяалиййятиндя сийаси гярарларын гябул едилмясиндя 
дювлят  щакимиййяти органларына тясир эюстярирляр. 

Ичтимаи- кцтляви  тяшкилатлар ХЫХ ясрин икинчи йарысында йаранмыш вя ХХ ясрдя инкишаф етмяйя 
башламышдыр. Хцсусиля сащяляр цзря йаранмыш Щямкарлар иттифагларыны гейд етмяк олар. Онлар зящмяткешлярин 
ямяк, мяишят, сосиал мцдафия, мядяниййят вя саьламлыьы сащясиндя марагларыны вя мянафелярини тямсил едир 
вя мцдафия едирляр. 

Щямкарлар иттифаглары ямяк коллективляриндя йаранмыш вя инди ян ъохсайлы бейнялхалг тяшкилатда тямсил 
олунурлар. Цмумдцнйа Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасына 750 милйондан йухары адам дахилдир. 

Гадынлар тяшкилаты да бюйцк гцввядир. Онлар гадын-аналарын, зящмяткеш ишъи гадынларын мянафейини 
мцдафия едирляр. Бейнялхалг гадынлар тяшкилатыны  планетимизин 200 милйон гадыны тямсил едир. 

Цмумдцнйа демократик эянчляр федерасийасы 100 милйон оьлан вя гызы юзцндя бирляшдирир. Онлар  
мцхтялиф сащялярдя фяалиййят эюстярирляр. 

Вятяндаш чямиййяти вя сийаси плйурализм шяраитиндя ичтимаи-сийаси тяшкилатларын сайы эетдикчя артыр. 
Кцтляви демократик тяшкилатларын вя щярякатларын ясас нюв мцхтялифлийи  ашаьыдакылардыр: 
- Мцщарибя ялейщиня; Сцлщ тярфдарларын Стокщолм щярякаты; Невада-Семипалатинск щярякаты; блоклара 

гошулмайан юлкялярин щярякаты вя с.; 
- Еколожи йюнцмлц; Йашыллар щярякаты; Исыккул форуму; МАГАТЕ. 
- Демократийанын, шяхсиййятин щцгуг вя азадлыьыны мцдафия едян тяшкилатлар; «ЙУНЕСКО», «АТЯТ», 

Минск групу; 
- Чинси вя йаш яламятляриня эюря фяалиййят эюстярян тяшкилатлар; Гадынлар тяшкилаты; Эянчляр тяшкилаты; 

Саманта Смит адына ушаг тяшкилаты; ЙУНИСЕФ; 
- Пешяйюнцмлц тяшкилатлар; Цмумдцнйа сящиййя тяшкилаты; мцщяндис, йазыъы, игтисадъы вя алимляр бирлийи, 

Пагоуш щярякаты; Рома клубу; 
- Ярази цзря: Асийа, Африка, Яряб Шярги вя с.; 
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- Алтернатив: Ку-клус-клан-иргъилик тяшкилаты; «Хатиря» - антисемит тяшкилаты; 
- Дини иттфаглар: Рома католик килсяси, Ислам Конфрансы вя с. 
Ичтимаи-сийаси тяшкилатлар сийаси щяйатын бцрократикляшмясиня гаршы фяал мцбаризя апарырлар. 
Чямиййятин мцхтялиф сосиал тябягяляринин мянафелярини ифадя едян сийаси партийалар, ичтимаи тяшкилатлар, 

щярякатлар мянафе цмумилийи ясасында бирляшмиш вятяндашларын юз ирадясини азад ифадя етмяси цъцн йаранмыш 
кюнцллц бирляшмялярдир. Сийаси партийалар, кцтляви щярякатлар, щямкарлар иттифагы, эянчляр тяшкилаты, кооперасийа, 
гадын тяшкилатлары, елми – техники, йарадычы, идман-мцдафия, елми –маариф чямиййятляри, ядябиййат, инчясянят, 
мятбуат-маариф ишъиляринин кюнцллц иттифаглары ичтимаи бирликлярдир. 

Ичтимаи-сийаси бирликляр кюнцллцлцк, цзвляринин щцгуг бярабярлийи, юзцнцидаряетмя, ганунилик вя ашкарлыг 
ясасында йарадылыр вя фяалиййят эюстярирляр. Бу бирликлярин щяр биринин юз низамнамяси, мцяййян едилмиш 
фяалиййят даиряси, щцгуг вя вязифяляри, щярянин юзцня хас олан спесифик иш методлары вардыр. 

Зящмяткешлярин бцтцн бу ичтимаи-сийаси бирликляри Конститусийа тялябляри ъяръивясиндя юз низамнамя 
вязифяляриня уйьун олараг фяалиййят эюстярирляр. Дювлят ишляринин вя ичтимаи-сийаси ишлярин идаря олунмасында, 
сийаси мясялялярин, тясяррцфат вя сосиал-мядяни мясялялярин  щяллиндя фяал иштирак едирляр. 

Кеъид дюврцндя ичтимаи бирликлярин: сийаси партийаларын, тяшкилатларын, щярякатларын ролу дюнмядян артыр. 
Йени ичтимаи-сийаси бирликлярин мейдана эялмяси просесинин эцчлянмяси тякчя бизя хас дейилдир. Кеъмиш 

сосиалист блокуна аид олан бир ъох юлкялярдя дя, щямъинин инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя дя щямин просеслярин 
сцрятлянмяси мцшащидя олунур. 

Щазырда сосиал мянафелярин бцтцн мцхтялифлийини якс етдирян йени-йени бирликляр йаранмагдадыр. 
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9-чу МЮВЗУ 
 

ДЕМОКРАТИЙА ВЯ СИЙАСИ ЩЯЙАТЫН ДЕМОКРАТИК ЯСАСЛАРЫ 
 

1. Демократийа анлайышы 
 

Демократик чямиййятин йарадылмасы щяр шейдян яввял инсанларын азадлыьы вя бярабярлийи, плйурализм, 
щакимиййят бюлэцсц, чямиййят цзвляринин щцгуглары, азадлыглары вя вязифяляри, ичтимаи ряйин нязяря алынмасы, 
ашкарлыг вя ганунун алилийиня риайят едилмяси кими демократик принсиплярин щяйата кеъирилмясини нязярдя тутур. 

«Демократийа» анлайышы бяшяриййятя ики мин беш йцз илдян артыг танышдыр. Илк дяфя Фукидидин ишлятдийи бу 
гядим йунан сюзц «халг щакимиййяти» мянасыны верир. Гядим йунанларда дювляти идаря етмяйин хцсуси 
формасы кими гябул олунан демократийа мцасир дцнйада йени мяна ъаларлары кясб едяряк ъохшахяли щадися 
кими тязащцр едир. 

Мцасир дюврдя «демократийа» термини бир неъя мянада ишлядилир. Онун ян эениш йайылмыш мяна ъалары, 
щямин сюзцн етимолоэийасы иля баьлыдыр. Бу мянада демократийа щяр шейдян яввял, халг щакимиййятиня 
ясасланан дювлят гурулушу формасы кими баша дцшцлцр. Лакин демократийа анлайышы йалныз дювлят формасына 
мцнчяр едилмир, о даща эениш мяна ъаларлары кясб едир. Буна эюря дя демократийа ады алтында бцтювлцкдя 
чямиййятин, чямиййятля вятяндашларын мцяййян дяйярляр системиня вя дцнйаэюрцшцня ясасланан ичтимаи 
гурулушу, щабеля инсанларын иерархик (шагули) мцнасибятлярини тянзимляйян норма вя принсиплярин мячмусу 
баша дцшцлцр. 

Демократийа идейасынын ясасыны инсанларын азадлыьы вя бярабярлийи кими сосиал-сийаси дяйярлярин дярк 
едилмяси вя зярурилийинин гиймятляндирилмяси тяшкил едир. Демократийа идейасыны илк иряли сцрянлярдян бири 
Щеродот ону беля ифадя етмишди: демократийа бярабярлийя ясасланан дювлятдир (гядим йунанлар беля дювляти 
изономийа адландырырдылар). 

Щяля гядимдян демократийаны сячиййяляндирян ян юнямли кейфиййятлярдян бири онун ъохлуьун 
щакимиййятиня ясасланан гурулуш кими гавранылмасыдыр. Демократик гурулушу сячиййяляндирмяк цъцн 
Фукидидин тярифиня мцрачият едяк. О йазырды: «Бу гурулуш она эюря демократик гурулуш адланыр ки, о, 
вятяндашларын азлыьына дейил, ъохлуьуна ясасланыр». 

Демократийанын халг щакимиййяти, ъохлуьун щакимиййяти кими сячиййяляндирилмяси юзцнцн тязащцрцнц 
конкрет дювлят формасында тапыр. Буна эюря дя сийаси елмин нюгтейи-нязяриня эюря, демократийа щяр шейдян 
яввял дювлят гурулушу формасы кими гавранылыр. Антик сийаси фикирдя ясасы гойулмуш бу яняня юз илкин 
мянасыны горуйуб сахламышдыр. Т.Щоббсун фикринчя, демократийа еля дювлят формасыдыр ки, бурада али 
щакимиййят истиснасыз олараг бцтцн вятяндашлара мяхсусдур. Ш.Монтескйенин фикринчя ися, яэяр республикада 
щакимиййят халга мяхсусдурса, онда бу демократийадыр. О беля щесаб едир ки, демократийа халг 
суверенлийинин ейнидир. 

Дювлят идаряъилийи формасы олмаг етибариля демократийа бир сыра сячиййяви яламятлярля фярглянир: 
1. Халгын суверенлийинин, щакимиййятинин щцгуги чящятдян танынмасы вя тясисатланмыш шякилдя ифадя 

олунмасы. Демократийанын ян юнямли принсипи халгын щакимййятин мянбяйи ролунда ъыхыш 
етмясиня тяминат вермясидир. Халгын суверенлийи ондан ибарятдир ки, щакимиййяти мящз халг 
формалашдырыр, йяни дювлят щакимиййятини тясис етмяк онун сялащиййятидир. 

2. Ясас дювлят органларынын сеъкили олмасы. Бу принсипин демократийанын тямин едилмяси бахымындан 
сямярясиндян о заман сющбят эедя биляр ки, яввяла, сеъкиляр мцтямади олараг кеъирилсин, 
икинчиси, формал характер дашымасын, цъцнчцсц, сеъилян органларын вя сялащиййятли шяхслярин 
сялащиййят мцддятляри мящдудлашдырылсын. Демократийаны гядим дювлятлярдя ъарларын сеъилмяси 
иля йарадылан монархийалардан мящз бу чящятляр фяргляндирир (сеъилян щюкмдарлар юмцрлцк 
щакимиййятдя олурдулар). 

3. Дювлятин идаря олунмасында вятяндашларын щцгуг бярабярлийи. Бу принсипин ян елементар тяляби  
юз ифадясини сечки щцгугунун ядалятлилийиндя тапыр. Демократик  чямиййтдя бцтцн вятяндашлара 
щям сеъмякдя, щям дя сеъилмякдя там бярабяр щцгуглар вя имканлар тямин едилмялидир. 
Яввялляр мцхтялиф формаларда тятбиг  едилян  сеъки  сензляри мцасир демократик юлкялярдя 
минимума ендирилмиш, бу сащядя олан диэяр  мящдудиййятляр расионал формада арадан 
галдырылмыш вя йа арадан галдырылмагдадыр. 

Вятяндашларын дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяк цъцн щцгуг бярабярлийи сийаси 
партийалар, мцхтялиф ичтимаи тяшкилатлар йарадараг щакимиййят уьрунда мцбаризядя иштирак 
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етмясиндя, юз фикрини билдирмясиндя, щакимиййятя бу вя йа диэяр формада тясир эюстярмясиндя 
юзцнц эюстярир. 

4. Гярарларын ъохлуг тяряфиндян гябул едилмяси. Демократийа щансы формада тязащцр етмясиндян 
асылы олмайараг ъохлуьун щакимиййятидир. Демократик проседураларда, хцсусиля дя дювлят 
щакимиййяти структурларынын формалашдырылмасы заманы тяляб олунан халгын ъохлуьу анлайышынын 
мцяййян щалларда нисби характер дашымасына бахмайараг, демократийа шяраитиндя щакимиййят 
мящз ъохлуьун ирадясинин ифадяси кими гярарлашыр.1 

«Демократийа» анлайышы Гядим Йунаныстанда мейдана эялмиш, сонра ися диэяр халгларын дилляриня дахил 
олмушдур. Тарихи инкишафын щяр бир мярщялясиндя демократийа мяфщуму йени мязмун вя мяна кясб етмишдир. 

Конкрет мянада демократийа еля бир дювлят формасыдыр ки, бурада халг эениш щцгуглара, азадлыглара вя 
дювлятин идаря едилмяси ишиндя иштирак етмяк щцгугуна маликдир. Сийаси анлайыш олан демократийа дювлят 
формасыдыр. Дювлят формасы эениш мянада щям дювлят механизминин фяалиййят формалары кими, щям дя онун 
тяшкили гайдасы, йяни идаряетмя формасы, дювлят гурулушу вя с. кими дярк едилир. 

Сивилизасийанын ян цмуми сярвяти кими мейдана эялмиш демократийа демяк олар ки, ичтимаи щяйатын 
бцтцн сащялярини ящатя едир. Демократийа ейни заманда инсанын мцстягиллийини вя тяшяббцскарлыьыны тямин 
едян игтисади фяалиййят азадлыьыны тяляб едир. 

Демократийа азадлыьын синоними кими дя ифадя едилир. Беля ки, онун ясас дяйяри инсанын азадлыьа доьру 
чан атмасында якс олунур. Демократийа инсанын енержисини вя фяаллыьыны чямиййятдяки юзбашыналыьа, зоракылыьа 
вя тоталитаризмя гаршы гойур. 

Чямиййят щяйатынын идаря едилмясиндя демократик тясисат васитясиля даща оптимал структурлара малик 
олан дювлят вя ичтимаи формалар тядгиг едилир. 

Сивилизасийа тарихи башлайан эцндян инсанлар даим юзлярини вя эялячяк нясиллярини тякмилляшдирмяк, йахшы, 
ядалятли чямиййят цъцн йцксяк мяняви кейфиййятляря малик йени инсанлар нясли йетишдирмяк щаггында 
дцшцнмцшляр. 

Демократийанын тарихи инкишафынын ясас мярщяляляри ашаьыдакылардыр: ибтидаи демократийа; щярби 
демократийа; антик демократийа; йени дюврцн классик демократийасы; мцасир демократийа. 

Бяшяр сивилизасийасынын тяряггиси контексиндя демократийанын инкишафы диггяти хцсусиля чялб едир. 
Демократийа илкин инсан чямиййятинин йаранмасы иля йанашы мейдана эялмишдир. Беля ки, ибтидаи  дюврлярдя 
чямиййятин ичма-гябиля тяшкили щям халг щакимиййятинин ичманын бцтцн цзвляринин цмуми ичласындан ибарят 
бирбаша формасындан, щям дя аьсаггаллар вя башъыларын ичласындан ибарят нцмайяндялик формасындан истифадя 
едирди. Бунлар ися демократийанын илкин чцчяртиляри кими тязащцр едирди. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, 
демократийанын цнсцрляри щяля синфи чямиййятдян яввял мейдана эялмишдир. 

Антик дюврдя гулдарлыг демократийасынын юзцнямяхсус тарихи вардыр. Антик демократийанын ясас 
хцсусиййяти гуллары гулдарлара табе етмякдян ибарят иди. Бу демократийадан бящс едяркян Афинанын вя бязи 
Гядим Йунаныстан шящяр- дювлятляринин адларынын ъякилмяси мягсядяуйьундур. Бурада дювлят ящямиййятли 
вязифяляр сеъкиляр вя пцшк атма йолу иля тутулурду. Ганунун гябул едилмяси цъцн дювлятин идаряедилмясиндя 
иштирак едян халг йыьынчаглары кеъирилирди. Лакин бу демократийа ящалинин яксяриййяти цъцн дейил,  имтийазлы 
азлыг цъцн иди. Афина ящалисинин яксяриййятини тяшкил едян гуллар бцтцн щцгуглардан мящрум едилмишди. 
Беляликля, антик демократийаны нисбятян инкишаф етмиш дювлят формасы вя сийаси мцнасибятляр кими характеризя 
етмяк олар. 

Феодал чямиййятиндя демократийаны феодалын ясарятиндян азад олан вя сеъилян щакимиййят органлары, 
йяни посадник, мер вя башгалары тяряфиндян идаря олунан орта яср коммуналары, юзцнцидаря едян шящяр 
ичмалары тямсил едирдиляр. О дюврдяки шящяр республикаларында рящбяредичи рол шящяр ящалисинин йухары 
тябягяляринин ялиндя иди. Бу чцр демократийа азлыг тяшкил едянлярин, бязи щалларда адлы-санлы вя варлы аилялярин 
киъик групларынын демократийасы иди. 

Беляликля, орта ясрлярдя демократийа шящяр республикаларында инкишаф етмиш, монархийа шяраитиндя ися 
ачыначаглы вязиййятя дцшмцшдцр. Орта яср демократийасы силк характери дашыйырды вя ашаьы кцтляляря аид дейилди. 

Буржуа демократийасы демократийанын тарихи типляриндян биридир. Буржуа демократийасы республика, 
парламентли республика, конститусийалы монархийа кими дювлят типлярини йаратмышдыр. Буржуазийанын 
тякмилляшдириб щяйата кеъирдийи щакимиййят цсуллары вя формалары щяр щалда феодал типли дювлятляря нисбятян 
ирялийя доьру атылмыш бюйцк бир аддым иди. Буржуазийа ъохпартийалылыьа, щакимиййятин бюлцшдцрцлмясиня, сюз вя 
мятбуат азадлыьына рявач верир. Буржуазийа демократийасы щям щаким, щям дя диэяр тябягялярин тяшкилат вя 
щярякатларынын эениш демократик щцгугларынын инкишафына шяраит йарадыр. Гейри-демократик, авторитар 
режимлярдян фяргли олараг буржуа демократийасы сийаси консенсус ялдя етмяк цъцн эениш имканлар аъыр. 

                                                
1 Бах: Щясян Ширялийев, Яли Ящмядов. Политолоэийа, Бакы, 1997, сящ. 213-215. 
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Демократийанын тарихи типляриндян бири дя сосиалист демократийасыдыр. Сосиалист демократийасы эениш халг 
кцтляляриня, инсанларын щцгуг бярабярлийиня вя азадлыгларына йюнядилмиш  сийасятин тязащцрцдцр. Тарихян 
мцтярягги щадися кими мейдана эялмиш сосиалист демократийасы реал практикада кяскин деформасийалара уьрады. 
Халг щакимиййяти формасындан щаким партийанын диктатурасына ъеврилян сосиалист демократийасы юзцнцн реал 
тябиятиндян вя мязмунундан узаглашдырылды. Бу да ССРИ-дя вя бир сыра сосиалист юлкяляриндя сийаси бющранлара 
вя нятичя етибариля ССРИ-нин даьылмасына  эятириб ъыхарды.2 

Халг демократийасы истяр игтисадиййат вя сийасятдя, истярся дя мяняви, идеоложи сащядя кющня буховларын 
гырылмасы вя йени гцввялярин фяалиййяти цъцн эениш имканлар йарадылмасы иля шяртлянир. Лакин бу азадлыглар щеъ 
дя щямишя щамынын щцгугларынын горунмасы цъцн тяминат веря билмир вя тябии ки, хаосла, гаршыдурма иля, 
групбазлыгла, цмуми ичтимаи-сийаси наразылыгларла вя с. мцшаийят олунур. 

Халг щакимиййяти олмаг етибариля демократийанын мащиййяти дювлятин хцсуси формасынын гярарлашмасы иля 
йанашы, вятяндашларын щакимиййятя йахынлашмасына имкан йарадан бир сыра демократийа тясисатларынын 
йарадылмасы васитясиля реаллашыр. Дювлят чямиййятин йеэаня тяшкилат структуру дейилдир. Дювлятля бярабяр 
чямиййятдя бир сыра структурлар, бирликляр вя тясисатлар гярарлашыр вя чямиййятин идаря олунмасында иштирак едир. 
Буна эюря дя халг щакимиййяти идейасынын там гяти гялябяси ящямиййятли дярячядя щямин гейри-дювлят 
структурларынын фяалиййяти иля ялагядардыр. Яслиндя бу тясисатлар вятяндашларын дювлят идаряъилийиня чялб 
олунмадан чямиййятин идаря едилмяси просесиндя иштиракыны мцмкцнляшдирир  вя буна эюря дя демократик 
тясисатлар статусу газанмыш олур. 

Демократийанын эениш интишар тапмасы вятяндаш чямиййяти ясасларынын эенишлянмясиня дялалят едир. 
Вятяндашларын мцхтялиф сийаси партийаларда бирляшмяси, тязйиг груплары йаратмасы йолу иля щакимиййятя тясир 
эюстярмяк, бу вя йа диэяр груп мянафеляриндян иряли эялян проблемлярин щяллиня наил олмаг имканы 
демократийанын юнямли принсипи кими ящямиййятли рол ойнайыр. Ъцнки дювлят формасы олараг демократийа 
ъохлуьун ирадясиля гярарлашмыш щакимиййяти ифадя етдийи щалда, йухарыда шярщ олунан принсип бир тяряфдян 
щакимиййятин бцтцн вятяндашларын, бцтцн ящалинин мянафейиня хидмят эюстярмясиня зямин йарадыр, диэяр 
тяряфдян ися сийаси щакимиййятин тядричян вятяндашларын айры-айры бирликляри  вя йа иттифаглары арасында 
пайланмасыны шяртляндирир. 

Вятяндашларын бирляшдикляри сийаси вя  диэяр бирликляр вя иттифаглар онларын щцгуглары вя азадлыгларынын 
мцдафиясини тямин едир, ящалинин мянафейини ифадя едяряк вятяндашла мяркязи щакимиййят арасында бир нюв 
васитяъи функсийасыны йериня йетирир. 

Демократийанын йухарыда садаланан ики ясас мяна ъаларынын тящлили онун йени бир мяна ъаларынын вя йа 
гавранылма формасынын мейдана ъыхмасыны шяртляндирир. Бир ъох щалларда демократийа анлайышы сийаси режим 
анлайышы иля ейниляшдирилир. Сийаси режим анлайышыны дювлятдян фяргляндирян одур ки, о, чямиййятин сийаси тяшкили 
формаларынын мячмусу кими тязащцр едир. Сийаси режим дювлятин, вятяндашларын щцгуг вя азадлыглары системинин, 
чямиййятдя гярарлашмыш мцхтялиф гейри-дювлят сийаси структурларынын системли мячмусудур. Бунунла ялагядар 
олараг демократийа сийаси системин хцсуси формасы кими гаврама формаларынын системини нязярдя тутур.  

Демократийа бяшяриййятин йаратдыьы дювлят формасы, сийаси режим нювц олараг галмыр. О щям дя 
чямиййятин сийаси тяшкилиндя даим чан атдыьы бяшяри идеалдыр. Демократийа идейаларынын бцтцн тарих бойу халг 
арасында популйарлыьы, чазибядарлыьы бярабярлик, шяхсиййятин ляйагятиня щюрмят кими ябяди дяйярляря 
ясасланан идеал олмасындадыр. Инсанларын, халгларын демократийа уьрунда мцбаризяси примитив бярабярлик 
принсипляринин тясис едилмясиндян башлайараг бу идеала аддымбааддым йахынлашмаг уьрунда мцбаризяни 
хатырладыр. Лакин щеъ вахт щеъ бир юлкядя демократийа тяхяййцлдя чанландырылан идеала там уйьун олмайыб. 
Буна эюря дя ади инсанлар арасында да, сийасятшцнаслар арасында да ня вахтса щягиги демократийанын 
гярарлашмасы шцбщя алтына алыныр. Мцхтялиф тарихи мцщитдя, айры-айры юлкялярдя демократийа ады алтында бир-
бириндян кяскин фярглянян дювлят гурулушу формаларынын, сийаси режимлярин гурулмасы да демократийа щаггында 
идеал тясяввцрлярин реал эеръякликдя раст эялинян халг щакимиййяти принсипляриндян хейли фяргляндийиндян 
хябяр верир. 

Демократийа принсипляри щяйатда эениш тятбиг едилдикчя халг щакимиййяти щаггында идеалларын реал 
эеръяклийин тялябляри иля зиддийяти айдын шякилдя юзцнц бцрузя верир. Бцтцн дювлятлярин демократийа тарихи 
эюстярир ки, халгын идаря етмяси гейри-мцмкцн олдуьу кими, щакимиййятин бцтцн мярщялялярдя халгын ялиндя 
олмасы идейасы да реаллыгдан узагдыр. Мцасир демократийа нязяриййяляри реаллыгдан яхз едилян тячрцбяйя 
ясасланараг демократийаны конкрет фярдлярин, лидерлярин халгын сясвермядя етимадыны газанмаг уьрунда 
рягабятиня ясасланан  идаряетмя формасы кими гиймятляндирирляр (И.Шумпетер). 

Мцасир демократик юлкялярдя гярарлашмыш идаряетмя формасыны халгын рягабят мцбаризясиндя сеъдийи 
азлыьын идаряъилийи щесаб едян Роберт Дал беля дювлятляри «полиархийа» адландырараг, щягиги демократийаны 

                                                
2 Бах: Политолоэийа. Бакы., АзМТУ, 1991, с. 82-84. 
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бцтцн вятяндашларын идаряъиликдя иштиракыны нязярдя тутан вя бу эцнядяк щеъ бир йердя щяйата кеъирилмяйян 
идеал щесаб едир.3 

 
 
 

2. Демократийанын принсипляри 
 

Демократик дювлятин мцщцм принсипляриндян бири плйурализмдир. Плйурализм латын сюзц олуб, мянасы 
ъохлуг, кцллиййат демякдир. Плйурализм мювгелярин, бахышларын, фикирлярин вя инсанын дахили аляминин 
рянэарянэлийи демякдир. 

 Мцхтялиф дюврлярдя вя айры-айры сийаси реаллыглар шяраитиндя формалашмыш демократийа яняняляри бир сыра 
нязяриййя вя доктриналарда юзцнцн ифадясини тапмышдыр. Беля нязяриййялярдян бири плйуралист демократийа 
консепсийасыдыр. 

Антик демократийа сийаси просесдя халгын ролуну, классик демократийа ися фярдин ролуну юн плана 
кеъирдийи щалда, плйуралист демократийада ясас щярякятверичи гцввя функсийасыны груп йериня йетирир. Фярдин 
мянафейи, сийаси давраныш мотивляри групда, щабеля групларарасы мцнасибятляр просесиндя формалашыр. Буна 
эюря дя, демократийа инсанлара айры-айры групларда бирляшмяк, юз мянафейи уьрунда груп шяклиндя мцбаризя 
апармаг цъцн шяраит йаратмалыдыр. 

Плйуралист нязяриййяйя эюря, демократийа мцхтялиф ичтимаи групларда юз мянафейини ифадя етмяйя вя 
рягабят мцбаризясиндя онларын гцввяляр нисбятини якс етдирян компромис гярар гябул етмяйя имкан йарадан 
идаряъилик формасы кими гавранылыр. 

Плйурализм инсанларын мянафеляринин ъохлуьуну ифадя едир. Бу мянафеляр зиддиййятли гаршылыглы ялагяйя 
маликдир. Плйурализм ичтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя юз яксини тапыр. 

Сийаси плйурализмдян данышаркян  ян башлычасы онун формалары проблеминин юн плана ъыхмасыдыр. Йяни 
ичтимаи структурун, игтисадиййатын вя идеоложи ишин рянэарянэлийи сийаси системдя щансы формаларда якс етдирилир. 

Бурада бязи ян цмдя мясялялярин щяйата кеъирилмяси зяруридир: 1. сон дярячя зярярли олан бцрократик 
мярязъиликдян ял ъякмяк; 2. ъохпартийалылыг шяраитиндя мцхтялиф фикирляри нязяря алмагла гярарларын 
щазырланмасы вя гябул олунмасы механизмини ишляйиб щяйата кеъирмяк; 3. мцхтялиф тяряфлярин юз мювгелярини 
изащ етмясини, щятта гярар гябул олундугдан сонра юз дцзэцнлцйцнц мцдафия етмяк имканыны тямин етмяк. 

Бу щалда бязи политологлар сийаси системин тяряфляринин рянэарянэлийинин щядсиз артачаьыны вя мцхтялиф 
мянафеляри ифадя едян йени формал вя гейри-формал тяшкилатларын йаранмасынын мцмкцнлцйцнц гейд едирляр. 

Чямиййят щяйатынын демократикляшмяси «щакимиййят бюлэцсц» принсипиндян асылыдыр. «Щакимиййят 
бюлэцсц»- сийаси-щцгуги доктринадыр. Бу принсипя эюря дювлят щакимиййяти ващид бир бцтюв кими дейил, айры-айры 
щюкмранлыг функсийаларынын (ганунверичи, ичраедичи, мящкямя) мячмусу кими ифадя едилир. Бу функсийалары 
бир-бириндян асылы олмайан дювлят органлары щяйата кеъирир. Бу фикир щяля антик вя орта яср мцтяфяккирляри 
тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. «Щакимиййят бюлэцсц» мцстягил формалашмыш тялим кими ХВIII ясрин орталарында 
Ш.Монтескйе тяряфиндян ишлянмишдир. Бу принсипдян Гярб юлкяляринин дювлят гуручулуьунда эениш истифадя 
олунмушдур. 1787-чи илдя гябул едилмиш вя индийядяк гцввядя олан АБШ Конститусийасынын тяртиб едилмясиндя 
дя бу принсипдян истифадя едилмишдир. 

«Щакимиййят бюлэцсц» принсипинин мцсбят тяряфи али нцмайяндяли щакимиййят органынын олмасыны 
нязярдя тутур. Беля ки, бу, бюйцк ящямиййяти олан демократик институтдур. Али нцмайяндяли органын ялиндя 
ганунверичилик щакимиййятинин чямляшмяси тягдиря лайигдир. Ичраедичи функсийа щюкумятин ялиндя чямляшир. 
Щакимлярин мцстягил олмасы ганунун ясас тялябидир. 

«Щакимиййят бюлэцсц» нязяриййяси вя тячрцбяси демократийнын билаваситя вя нцмайяндяли формалары иля 
баьлыдыр. Билаваситя демократийа дедикдя, ясас гярарларын бцтцн вятяндашларын ирадялярини бирбаша вя конкрет, 
йяни референдум, дювлят щяйатына даир мясялялярин цмумхалг мцзакиряси вя с. йолларла ифадя етдикдян сонра 
гябул едилмяси гайдасы баша дцшцлцр. Нцмайяндяли демократийа дедикдя дювлят мясяляляринин бахылмасы вя 
щяллинин ящали тяряфиндян сеъилмиш сялащиййятли нцмайяндяляр (мясялян, парламент вя с.) тяряфиндян щяйата 
кеъирилмяси гайдасы баша дцшцлцр. 

Ичтимаи дяйишикликлярин цмуми мячрасында юзляринин спесифик мясялялярини щялл едян мцхтялиф гейри-
формал бирликляр йараныр. Мцщцм ганун Лайищяляринин вя сосиал програмларын цмумхалг мцзакиряси дювлят 
ганунларынын гябул едилмясинин фяал нязарят механизмляриндян бириня ъеврилир. Конститусийа иля нязярдя 
тутулан референдум тячрцбяси дя йайылмагдадыр. Бирбаша демократийанын яняняви институтлары-вятяндашларын 

                                                
3 Бах: Щясян Ширялийев, Яли Ящмядов. Политолоэийа. Бакы., 1997, с. 215-217. 
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ичласлары, сеъичилярин тапшырыглары, кцтляви информасийа васитяляринин ъыхышлары, зящмяткешлярин мяктублары юз 
бюйцк потенсиалыны тядричян тязащцр етдирир.4 

Дювлят щакимиййятляринин таразлыьыны вя обйектив фяалиййятини тямин етмяк, щабеля дювлят вя шяхсиййят 
арасында разылыьа наил олмаг мягсядиля сосиал-мцдафия тяшкилатларынын – чямиййятин азтяминатлы щиссясинин 
мянафейини ифадя едян тяшкилатларын, бцтцн зящмяткешлярин кцтляви сосиал-мцдафия тяшкилаты олан азад 
щямкарлар иттифагларынын, азад ичтимаи тясисатларын, азад информасийа васитяляринин, азад мятбуат вя с. фяалиййят 
эюстярмясиня шяраит йарадылмалыдыр. 

Щакимиййятин бюлцнмяси демократийанын атрибуту вя ясас принсипляриндян биридир. Буна ясасян 
демократик системлярдя ганунверичи, ичраедичи вя мящкямя щакимиййяти бир-бириндян айрылыр вя мцстягил 
фяалиййят эюстярир. Ейни заманда дювлят щакимиййятинин башлыча гярарларынын, дювлят сийасятинин 
щазырланмасында онлар бирэя фяалиййят эюстярирляр. 

Али ганунверичи орган олан парламент ганунлар гябул едир, дювлятин дахили вя харичи сийасятинин ясас 
истигамятлярини мцяййянляшдирир. Буна уйьун олараг, ичра щакимиййяти щямин хяттин щяйата кеъирилмясини 
тяшкил едир. Лакин щюкумятин ганунверичилик тяшяббцсц дя вар, о, парламентин хяттини пассив сурятдя мцшащидя 
етмякля галмыр. Онларын арасында мцнагишя йарана биляр. Яксяр щалларда бу, компромисля нятичялянир. Лакин 
еля щаллар ола билир ки, мцнагишя дяринляшир вя компромис ялдя етмяк мцмкцн олмур. Беля олдугда парламент 
щюкумятя етимадсызлыг эюстярир. 

Президент идаря формасында ичра щакимиййяти ганунверичи щакимиййятдян даща аз асылыдыр, лакин, щятта бу 
щалда да щюкумятин фяалиййятиня тясир эюстярмяк цъцн парламентин ихтийарында кифайят гядяр васитяляр вардыр. 

Мящкямя щакимиййяти щям ганунверичи, щям дя ичраедичи щакимиййятдян азаддыр. О, Конститусийа 
нязаряти функсийасыны щяйата кеъирир. Мящкямя органларынын формалашмасы ися ичра щакимиййятинин 
сялащиййятиня аиддир. Парламент мящкямянин структуру вя функсийаларыны дяйишдирмяк щаггында ганунлар 
гябул едя биляр. 

Беляликля, щакимиййятин бюлцнмяси тяряфлярин бир-биринин фяалиййятлярини таразлашдырмасына шяраит йарадыр 
вя ону тямин едир, онлардан щяр щансы биринин цстцнлцк газанмасына имкан вермир. 

Демократийанын мцщцм шяртляриндян бири щакимиййятин щяддиндян артыг мяркязляшмясинин гаршысыны 
алмаг мягсядиля щакимиййят функсийаларынын фяал сурятдя йерли юзцнцидаря органларына верилмясидир. Мясялян, 
АБШ-да мювчуд олан 80 мин щакимиййят органындан бир милли щюкумят вя 50 штат ъыхылмаг шяртиля галанларын 
щамысы йерли идаря органларыдыр. Р.Рейганын президентлийи дюврцндя щакимиййят сялащиййятляринин федерал 
щюкумятин ялиндя щяддиндян артыг чямляшмясинин гаршысы алынды вя онлар фяал сурятдя йерли идаря органларына, 
о чцмлядян штатлара верилмяйя башланды.5 

Азярбайчан  Республикасы Конститусийасынын «Йерли юзцнцидаряетмя» адланан дюрдцнчц бюлмясиндяки 
IХ фясилдя бялядиййялярдян бящс олунур. Щямин фясилдя «Йерлярдя юзцнцидарянин тяшкили» адланан 142-чи 
маддядя дейилир:  

Ы. Йерли юзцнцидаряни бялядиййяляр щяйата кеъирир; 
ЫЫ. Бялидиййяляр сеъкиляр ясасында йарадылыр; 
ЫЫЫ. Бялядиййялярин статусунун ясаслары бу Конститусийа иля, бялядиййяляря сеъкилярин гайдалары ися 
ганунла мцяййян едилир. 
Щямин фяслин 143-чц маддясиндя бялядиййялярин ишинин тяшкили, 144-чц маддясиндя бялядиййялярин 

сялащиййятляри, 145-чи маддясиндя бялядиййялярин гярарлары, 146-чы маддясиндя бялядиййялярин 
мцстягиллийинин тяминаты шярщ едилмишдир.6 

Азярбайчан Республикасынын Конститусийасына уйьун олараг республикамызда 1999-чу ил декабрын 12-дя 
бялядиййя сеъкиляри кеъирилмиш вя щазырда бялядиййяляр фяалиййят эюстярмякдядир. 

Дювлят башъысы – дювлятдя али идаряедичи щакимиййят функсийасыны йериня йетирир. Монархийа гурулушунда 
дювлят башъысы ирсян тяйин олунур. Буржуа республикаларында дювлятин башъысы президентдир. Бязи юлкялярдя 
дювлятин башъысы, щям дя щюкумятин башында дурур. Дювлят башъысынын сялащиййятляри вя фяалиййят мцддяти 
Конститусийа иля мцяййян олунур. 

Дювлят идаряъилийи – дювлятин фяалиййят формаларындан биридир. О, дювлят щакимиййятинин мцвафиг 
идаряъилик органлары васитясиля реаллашдырылмасыны тямин едир вя сосиал идаряетмянин тяркиб щиссясидир. 

Мцасир дюврдя демократийанын ян эениш йайылмыш вя сямяряли формасы нцмайяндяли (тямсилъи) 
демократийадыр. Онун мащиййяти вятяндашларын сийаси гярарларын гябул едилмясиндя бирбаша дейил, щакимиййят 
органларына сеъилмиш нцмайяндяляри васитясиля иштирак етмясиндя ифадя олунур. Нцмайяндяли демократийа 
зяруряти юлкя яразисинин бюйцклцйц вя йа диэяр обйектив сябябляр цзцндян ящалинин гярарларын гябул едилмяси 
просесиндя мцтямади иштиракынын гейри-мцмкцнлцйцндян иряли эялмишдир. 
                                                
4 Бах: Политолоэийа, Бакы, АМТУ, 1991, сящ. 85-87. 
5 Бах: Щ.Ширялийев, Ф.Ф.Аббасов. Политолоэийа, Бакы, 1992, сящ. 147-148. 
6 Бах: Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, «Ганун» 1996, сящ. 75-77. 
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Бирбаша демократийанын реаллашмасыны ъятинляшдирян сябябляри нязяря алараг нцмайяндяли демократийа 
идейасыны Монтескйе вя Руссо иряли сцрмцшляр. Руссонун фикринчя, бюйцк юлкялярдя халгын бирбаша сийаси гярар 
гябул етмяси гейри-мцмкцндцр, она эюря дя халг бу щцгугуну юз тямсилъиляриня верир. Монтескйенин 
фикринчя ися халг гярар вермяк щцгугуна маликдир. Лакин дцзэцн, расионал гярар ъыхармаг цъцн о, лазыми 
сийаси мядяниййятя, щабеля вахта малик дейил. Буна эюря дя халг етибарлы вя лазыми щазырлыг сявиййясиня малик 
адамлары сеъяряк щакимиййятдя, сийаси гярарлар гябул етмякдя халгы тямсил етмяйи онлара щяваля едир. 

Нцмайяндяли демократийанын щцгуги ясасыны сеъилянлярля сеъичиляр арасында тязащцр едян тямсилъилик 
тяшкил едир. Тямсилъилик анлайышына эюря щяр кяс башгасына юз адындан щярякят етмяк сялащиййятляри вермяк 
щцгугуна маликдир. Лакин вякалят верилянин сялащиййятляри вякалят верян тяряфиндян яввялчядян 
мцяййянляшдирилир. Вякалят верилян бу сялащиййятляри ашдыгда вякалят верян ону эери ъаьырмаг щцгугуну 
юзцндя сахлайыр. Авропанын бязи юлкяляриндя тарихян гярар тапмыш сеъки эюстяришляри буна мисалдыр. 

Мцасир шяраитдя тямсилъилик идейасы ящямиййятли дярячядя  тякмилляшиб. Яэяр  илк дюврлярдя шяхси 
вякалят  принсипляриня  ясасланырдыса, инди сеъичиляр айры-айры партийалара вя програмлара  сяс вермяк 
мячбуриййятиндя галырлар. 

Нцмайяндяли демократийа вятяндашларын сеъдийи нцмайяндяли щакимиййят органларындан ибарят 
идаряъилик формасыны нязярдя тутур. Бу мянада демократийанын формаларындан сющбят  эедяндя  щям дя 
демократик дювлят идаряъилийи формалары баша дцшцлцр. Адятян президент идаряъилийи вя парламент идаряъилийи 
кими ики демократийа формасы фяргляндирилир. 

Президент идаряъилийи системиндя президент  вя парламент  халг тяряфиндян мцхтялиф вахтларда айры-айры 
сеъкилярля  сеъилир. Президент  эениш сялащиййятляря малик олур, щям  дювлят, щям дя щюкумят башъысы 
функсийаларыны  юзцндя бирляшдирир. Щюкумят  президент тяряфиндян тяйин  едилир вя она табе олур. Ейни заманда 
щакимиййят  бюлэцсц принсипиня мцтляг  шякилдя риайят едилир.  Конститусийаны позмаг  вя чинайят тюрятмякдян  
башга, щеч бир щалда  президентин вязифясиндян  кянарлашдырылмасына йол верилмир, ейниля дя президентин 
парламенти ляьв етмяк сялащиййятляри олмур.  Лакин президент ганунверичи  органын гярары  цзяриня вето 
гоймаг щцгугуна маликдир. 

Халис шякилдя президент идарячилийи формасы  Америка Бирляшмиш Штатларында гярарлашыб. Тякмилляшмядя 
вя тамамланмагда олан Азярбайчан Республикасынын идаряъилик  формасы айдын шякилдя тязащцр едян 
президент идаряъилийи яламятляри кясб етмякдядир. 

Цмумиййятля,  Азярбайчанын мювчуд сийаси системи демократийайа кечид мярщялясиндядир. Бир йандан 
сийаси ислащатлар  либерал демократийа цнсцрляринин  мовгейини эцчляндирир, диэяр тяряфдян ися мцщафизякар 
мювгели  цнсцрлярин  щяля кюкц кясилмяйян мцгавимяти гаршыйа гойулан мягсядляря чатмаьа янэялляр 
тюрядир. 

Азярбайчан Республикасынын сийаси системинин структур формалашмасы ясасян 1995-чи ил нойабрын 12-дя 
юлкянин йени Конститусийасынын гябул едилмяси иля баша ъатды. Конститусийа иля Азярбайчан дювляти демократик, 
щцгуги, унитар республика  кими мцяййянляшдирилир. Дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмяси формасына эюря 
Азярбайчан президент цсул-идарясиня ясасланан республика параметрляриня уйьундур. 

Щакимиййятин бюлцнмяси принсипиня уйьун олараг Азярбайчанда мцстягил шякилдя формалашан вя 
фяалиййят эюстярян цъ щакимиййят голу гярарлашмышдыр: ганунверичи щакимиййят сялащиййятлярини щяйата кеъирян 
Милли Мячлис, ичра щакимиййятини щяйата кеъирян президент вя мящкямя щакимиййяти. 

Азярбайчан Республикасы Конститусийасынын ичра щакимиййятинин мянсубиййяти адланан 99-чу 
маддясиндя дейилир ки, Азярбайчан Республикасында ичра щакимиййяти Азярбайчан Республикасынын 
Президентиня мянсубдур. 

Конститусийанын Азярбайчан Республикасынын Президентлийиня намизядляря аид тялябляр адланан 100-чц 
маддясиндя эюстярилир ки, йашы отуз бешдян ашаьы олмайан, Азярбайчан Республикасынын яразисиндя 10 илдян 
артыг даими йашайан, сеъкилярдя иштирак етмяк щцгугуна малик олан, о чцмлядян аьыр чинайятя эюря мящкум 
олунмайан, башга дювлятляр гаршысында ющдялийи олмайан, али тящсилли, икили вятяндашлыьы олмайан Азярбайчан 
Республикасынын вятяндашы Азярбайчан Республикасынын Президенти сеъиля биляр. 

Конститусийанын 101-чи маддясиндя дейилир ки, Азярбайчан Республикасынын Президенти цмуми, бярабяр 
вя бирбаша сеъки щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля 5 ил мцддятиня сечилир. 

Конститусийанын Азярбайчан Республикасынын Президентинин сялащиййятляри адланан 109-чу маддясиндя 
Азярбайчан Республикасынын Президентинин сялащиййятляри шярщ едилмишдир. 

Азярбайчан Республикасы Конститусийасынын 81-чи маддясиндя эюстярилир ки, Азярбайчан 
Республикасында ганунверичилик щакимиййятини Азярбайчан Республикасынын Милли Мячлиси щяйата кеъирир. 
Онун фяалиййяти вя сялащиййяти статусу ики ясас истигамятдя реаллашыр: биринчиси, Милли Мячлис эениш мясяляляр 
комплекси цзря цмуми гайдалары мцяййянляшдирир. Щямин гайдалар ъяръивясиндя ичраедичи щакимиййят 
конкрет идаряъилик функсийасыны щяйата кеъирир. Икинчиси, Милли Мячлисин билаваситя щялл етдийи мясяляляр. 
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Азярбайчан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин тягдиматына ясасян Милли Мячлис импиъмент йолу иля 
президенти вязифядян кенарлашдырмаг сялащиййятиня маликдир. 

Мящкямя щакимиййятини Азярбайчан Республикасынын Конститусийа Мящкямяси, Али Мящкямя вя 
Игтисад Мящкямяси щяйата кеъирир. Президентин тягдиматына ясасян Милли Мячлис тяряфиндян тяйин едилян 9 
щакимдян ибарят Конститусийа Мящкямяси гябул едилмиш ганунларын, номатив щцгуги актларын конститусийайа 
уйьунлуьуну мцяййянляшдирир, щабеля айры-айры дювлят органларынын вя йцксяк сялащиййятли вязифяли шяхслярин 
фяалиййятинин сялащиййятлярини ашыб-ашмадыьына нязаряти щяйата кеъирир. 

Али Мящкямя чинайят вя диэяр ишляр цзря, Игтисад Мящкямяси ися игтисади мцбащисяляря бахылмасы цзря 
мящкямя ичраатыны щяйата кеъирир. 

Парламент идаряъилийи формасында парламент вя президент ейни сеъкилярин нятичясиндян асылы олараг 
мцяййянляшир. Президент парламентдя сеъилир. Ичра щакимиййяти ики пиллядя – президент вя щюкумят структурлары 
формасында тязащцр едир. Щюкумяти парламент формалашдырыр, щабеля ону эери ъаьырмаг щцгугуна маликдир. 
Щюкумят парламент гаршысында щесабат верир. Парламент идаряъилийи системиндя парламент юлкянин али 
щакимиййят органы щесаб олунур. 

Мцасир дцнйада парламент идаряъилийинин цъ ясас нювц мювчуддур. Биринчиси, парламентдя тякпарийалы 
ъохлуг ясасында формалашан режимляр. Буна бязян «Вестминстер модели» дя дейилир. Бюйцк Британийа модели 
буна мисалдыр. Щямин систем онунла сеъилир ки, парламентдя 50 фаиздян ъох сяся малик олан партийа щюкумяти 
тяшкил етмяк щцгугуну газаныр. 

Икинчиси, парламент коалисийасы системи. Бу режимдя щюкумят парламентдя мцтляг ъохлуьу тякбашына 
газана билмяйян бир неъя партийанын коалисийайа эирмяси сайясиндя формалашыр. Мясялян, АФР, Италийа буна 
мисалдыр. 

Цъцнчцсц, парламент консенсусу адланан режимдир. Парламент демократийасынын бу формасы политолог 
Лайбхарт тяряфиндян тяклиф едилиб, реэионал вя йа етник ъохлуьун щюкмранлыьына ясасланан сийаси системи ифадя 
етмяк мягсяди дашыйыр. Парламент консенсусу идаряъилийи системиндя юлкяни али дювлят щакимиййяти органы 
олан парламент яввялчядян мцяййянляшдирилмиш реэионал вя етник тямсилъилик консенсус режимдян истифадя 
олунур. 

Дейилянлярдян ялавя, мцасир дцнйа практикасында гарышыг идаряъилик формасы адландырылан системляря дя 
тясадцф олунур. Бу системлярдя щям президент, щям дя парламент идаряъилийи цнсцрляри юзцнцн яксини тапыр. 
Мясялян, Франсанын сийаси системи президент вя парламент идаряъилийи формаларынын айры-айры чящятлярини юзцндя 
бирляшдирир.7     

Мцасир дцнйада щяр щансы чямиййятин, дювлятин демократик характери хейли дярячядя юлкядя шяхсиййятин 
конститусийа йолу иля тясбит едилмиш щцгуг вя азадлыглары системинин мигйасы, тябияти вя тяминаты механизминин 
сямярялилийи иля мцяййян едилир. Азярбайчан Республикасынын Конститусийасында инсан щцгугларына эениш йер 
верилмяси Азярбайчан дювлятинин демократик яняняляря, инсан щцгуглары идейасына ямял етмяк истяйиндян 
хябяр верир. Конститусийада инсанларын щцгуг вя азадлыглары 48 маддядя юз яксини тапмышдыр.  

Конститусийанын бцтцн маддяляри иля йанашы, инсан щцгуг вя азадлыглары иля баьлы маддяляринин щяйата 
кеъирилмяси тяминаты илк нювбядя ясас ганунун дювлятдя ян йцксяк вя бирбаша щцгуги гцввяйя малик 
олмасыны тясбит едян 147-чи маддясиндя юз ифадясини тапыр. 

Мцасир дюврдя щяр щансы юлкянин, дювлятин демократик характери щямин юлкядя чямиййят цзвляринин 
щцгуг вя азадлыгларынын тямин едилмяси иля мцяййян едилир. 

Азярбайчан Республикасынын Конститусийасында «Ясас ганунлар, азадлыглар вя вязифяляр» адланан икинчи 
бюлмядя ясас инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларындан бящс едиляряк, инсан вя вятандаш щцгугларынын 
вя азадлыгларынын ясас принсипи адланан 24-чц маддядя дейилир ки, щяр кясин доьулдуьу андан тохунулмаз, 
позулмаз вя айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары вардыр. Щямин маддядя ейни заманда эюстярилир ки, щцгуглар 
вя азадлыглар щяр кясин чямиййят вя башга шяхсляр гаршысында мясулиййятини вя вязифялярини дя ящатя едир.8 

Цмумиййятля, Азярбайчан Республикасынын Конститусийасынын 48-чи маддясиндя шяхсиййятин азадлыг, 
тохунулмазлыг щцгугу, сюз, фикир, мятбуат, вичдан азадлыгы, сярбяст топлашмаг щцгугу, сеъки щцгугу, 
мцлкиййят вя азад сащибкарлыг щцгугу кими вятяндаш щцгуглары тясбит едилмишдир. 

Конститусийада ейни заманда чямиййят цзвляринин сосиал щцгуглары да юзцнцн яксини тапмышдыр. Дювлят 
шяхсиййятин ямяк, сосиал тяминат, саьламлыг, тящсил, сярбяст йарадычылыг, мядяни сярвятлярдян истифадя етмяк 
щцгугларына тяминат вермякля юлкядя инсан щцгуг вя азадлыгларынын биткин системинин йрадылмасынын ясасыны 
гоймушдур. 

Конститусийанын «Бярабярлик щцгугу» адланан 25-чи маддясиндя демократик чямиййятин ъох мцщцм бир 
принсипи юз яксини тапмыш вя шящр едилмишдир. Щямин маддядя дейилир:  

                                                
7 Бах: Щясян Ширялийев, Яли Ящмядов. Политолоэийа. Бакы., 1997, с. 236-238. 
8 Бах: Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, «Ганун», 1996, с. 12. 
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1. Щамы ганун вя мящкямя гаршысында бярабярдир. 
2. Киши иля гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр. 
3. Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, чинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг 

мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр ичтимаи бирликляря 
мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. 
Инсан вя вятандаш щцгугларыны вя азадлыгларыны ирги, милли, дини, дил, чинси, мяншяйи, ягидя, сийаси вя 
сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьандыр. 

Конститусийанын инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын мцдафияси адланан 26-чы маддясиндя 
эюстярилир ки; 1. Щяр кясин ганунла гадаьан олунмайан цсул вя васитялярля юз щцгугларыны вя азадлыгларыны 
мцдафия етмяк щцгугу вардыр; 2. Дювлят щяр кясин щцгугларынын мцдафиясиня тяминат верир.9 

Азярбайчан Республикасынын Конститусийасында чямиййят цзвляринин ясас щцгуглары вя азадлыглары иля 
йанашы онларын вязифяляри дя мцяййян едилмишдир. 

«Вятяндашларын вязифяляринин ясасы» адланан 72-чи маддядя дейилир: 
Ы. Дювлят вя чямиййят гаршысында щяр бир шяхс онун щцгуг вя азадлыгларындан билаваситя иряли эялян 
вязифяляр дашыйыр. 
ЫЫ. Щяр бир шяхс Азярбайчан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына ямял етмяли, башга 
шяхслярин щцгуг вя азадлыгларына щюрмят бяслямяли, ганунла мцяййян едилмиш диэяр вязифяляри 
йериня йетирмялидирляр. 
ЫЫЫ. Гануну билмямяк мясулиййятдян азад етмир.10 

Конститусийанын мясулиййят адланан 80-чи маддясиндя ися гейд едилир ки, Конститусийанын вя ганунларын 
позулмасы, о чцмлядян Конститусийада вя ганунларда нязярдя тутулан щцгуглардан суиистифадя вя йа 
вязифялярин йериня йетирилмямяси ганунла мцяййян едилян мясулиййятя сябяб олур.11  

Демократик чямиййятдя инсанларын эениш щцгуглара, азадлыглара малик олмалары иля йанашы онларын 
чямиййят, дювлят гаршысында юз вязифяляриня ямял етмяляри вя мясулиййят дашымалары мцщцм демократик 
принсиплярдян биридир. 

Цмумиййятля шяхсиййятин щцгуглары, азадлыглары онун вязифяси вя мясулиййяти иля сых сурятдя 
ялагядардыр. 

Демократийа шяраитиндя шяхсиййятин мясулиййятиня чямиййятин юз вятяндашларынын шцуруна вя 
давранышына йюнялтдийи сийаси, щцгуги, мяняви вя яхлаги тяляблярин мячмусундан ибарят мцяййян обйектив 
мязмун хас олур. Бу мязмун чямиййят цзвляри тяряфиндян дярк едилдикдя онларын шцурунун цнсцрцня ъеврилир 
вя онларда юз фяалиййятляриня шцурлу мцнасибят йарадыр, йяни онлар юз фяалиййятляриня ичтимаи мяна вя 
ящямиййят нюгтейи-нязяриндян гиймят веря билирляр. 

Демократийанын цмуми принсипляриня уйьун олараг инсанларын юз щцгуглары вя азадлыгларындан истифадя 
етмяси онларын вязифялярини вя вятяндашлыг мясулиййятлярини йериня йетирмяляри иля сых сурятдя баьлы олмалыдыр. 
Мцхтялиф сийаси системлярдя ичтимаи ряйин ролу щямин системин хцсусиййятляриндян асылыдыр. Ичтимаи ряй эениш 
инсан групларынын тязйиги чидди щисс олунан цмуми щиссин цстцнлцйцнцн формалашмасына эятирян мейарларын 
охшарлыьында якс олунмуш ичтимаи-психоложи амилдир. Ичтимаи ряй эизли вя йа елан олунмуш ола биляр. О щяр 
шейдян яввял емосионал (щиссийат) амилляриня ясасланыр. О юзцня «дейилянляри», «дцшцнцлянляри», 
«инаныланлары» дахил етдийиня эюря аноним характер дашыйыр. О бу амиллярдян асылыдыр вя мянтиги тящлил вя йа 
тячрцбядян кеъмиш тясдигляр ясасында йараныр, лакин кцтляви мялумат васитяляринин тясириня мяруз галыр. 
Ичтимаи ряй интеллектуал ишин нятичяси дейилдир. Она эюря дя о тез-тез сящвлярля мцшащидя олунур. Ичтимаи ряй 
ъох вахт бир мяналы олмур, онун щядляриндя мцхтялиф чяряйанлар бирэя мювчуд ола биляр, мцхтялиф групларын 
тяряфдар олдуьу мцхтялиф мювге вя нюгтейи-нязярляр чямляня биляр. Ичтимаи ряйин истигамятляринин ясас 
тядгигат цсулу сорьудур. Инсанларын шяхси щяйаты гапалы олдуьуна эюря бу цсул тяляб олунан мялуматын 
алынмасынын йеэаня васитясидир. 

Ялбятдя, сийаси елиталар ъалышырлар ки, ичтимаи ряй вя йа щеъ олмаса онун ъох щиссяси онларын тяряфиндя 
олсун. Ъох вахт сийаси системин мцсбят сурятини йаймаг цъцн елиталар мцхтялиф ичтимаи групларын арасындан 
сеъмяли олурлар. Мясялян, елита истяйя биляр ки, онун мцсбят суряти бейнялхалг малиййя даиряляри арасында 
йайылмыш олсун. Бу заман милли ичтимаи ряй арха плана ъякилмиш олур. Елиталар истяйя билярляр ки, онларын 
юлкяляри «борчлары йахшы юдяйя билян» кими танынсын. Беля ад-сан ящалинин даща да йохсуллашмасы щесабына да 
апарыла биляр. Сийаси щакимиййятлярини щяйата кеъиряркян елиталар ичтимаи ряйля бцтювлцкдя вя йа онун щиссяси 
иля щесаблашмалы олурлар. Ичтимаи ряй бцтювлцкдя даим ялейщиня йюнялдилмиш елитанын мювгейи мющкям олмур 
вя о юз мювгейини йалныз зоракылыг васитяляриндян мцнтязям олараг истифадя етмякля сахлайа билмяз. Ичтимаи 

                                                
9 Бах: Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, «Ганун», 1996, с. 12-13. 
10 Йене орада, с. 30. 
11 йеня орада, с. 32. 
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ряйя дахил олмуш дцзэцн вя сящв мцлащизяляр сийаси системляря тязйиг эюстярдийиня эюря елиталар ичтимаи ряйя 
мцхтялиф васитялярдян истифадя етмякля тясир етмяйя ъалышырлар. 

Артыг узун мцддятдир ки, елитанан ичтимаи ряйя тясир васитяси кими тяблиьат вя сензурадан истифадя олунур. 
Мцасир щяйатымызда ися кцтляви мялумат васитяляринин эцчлц техноложи инкишафы иля ялагядар олараг тяблиьат вя 
сензура коллектив давранышы эцчлц идаряетмя алятиня ъеврилмишляр. 

Сийаси тяблиьат кцтляни мцяййян давраныша сювг едян идейа вя щиссийатларын кцтляйя ютцрцлмясидир. Бу, 
елитанан сийаси аьалыьыны тямин етмяйя йюнялдилян коллектив инандырма алятидир. Сийаси тяблиьат инсанларын 
психолоэийасы иля ялагядардыр. Мцхтялиф васитялярдян истифадя етмякля инсанлары няйяся инандырмаг лазымдыр. 
Бир гайда олараг, тяблиьат ейни мювзуларын мцнтязям шякилдя тякрарланмасына ясасланыр. О, аьыла йох, 
щиссийата йюнялдилир, щадисяляри садяляшдирир, бязи щалларда ися шиширтмя вя йаландан истифадя едир. Тяблиьат 
ясасян елита тяряфиндян истифадя олунур. Якселита да тяблиьатдан истифадя едир. Она эюря дя ичтимаи фикирдя елита 
вя онун ялейщдарлары арасында олан зиддиййятляри якс етдирян мцхтялиф чяряйанлар йараныб формалашыр. 

Сензура ися юз нювбясиндя ящалинин елитайа мцнасибятиня мянфи тясир эюстяря билячяк бязи щадисяляр, 
фактлар щаггында кцтляйя мялумат верилмясинин якселитайа гадаьан едилмясидир. Беля щалларда щюкумят 
даиряляринин нцмайяндяляри мцвафиг фактларла таныш олур вя хцсуси ямр вя сярянчамла онлар щаггында 
мялумат верилмясини гадаьан едирляр. Сензуранын формаларындан бири дя юзцнц сензурадыр. Юзцнцсензура 
мцяййян мялуматларын верилмясинин щеъ бир ямр олмадан гадаьан едилмясидир. Юзцнцсензура о сийаси 
системляр цъцн характерикдир ки, орада мялумат васитяляринин рящбярляри «билирляр» ки, бу тип  мялуматлар щаким 
елитанын наразылыьына сябяб олачагдыр. 

Тяблиьат вя сензура сийаси системляря чох чидди тясир эюстяря билян йанлыш фикирлярин формалашмасынын ики 
ясас васитяляридир. Сийаси щяйатда йанлыш фикирляр ъох эениш йайылмышдыр. Бурада «лещиня» вя йа «ялейщиня» 
мювгейи мясялясинин мащиййяти формалашыр. 

Габагчадан инандырылмыш йанлыш вя мянфи фикирляр сийаси системин мцхтялиф групларынын гаршыдурмасында 
щялледичи тясиря маликдир. Елиталар кцтляляри бирляшдириб юз ялейщдарлары ялейщиня йюнялтмяк цъцн онлара 
габагчадан инандырылмыш йанлыш вя мянфи фикирляр тялгин едирляр. Насист Алманийасында истифадя олунан беля 
хцрафат вя зещниййат антисемитизм олду. Хцрафат вя зещниййатлардан сийасятдя мцхтялиф груплар арасында сядд 
йаратмаг, онларын мцмкцн ола билячяк бирэя фяалиййятинин гаршысыны алмагдан ютрц истифадя олунур. Онлар о 
дярячядя эцчлц тясиря маликдир ки, бязян ъох йахын идеолоэийайа малик груплар арасында да тоггушмайа 
эятириб ъыхарыр. Йухарыда гейд олунанлар эюстярир ки, психоложи амилляр сийаси щяйатда мцщцм рол ойнайырлар. 
Лакин о да айдындыр ки, сийаси системляр йалныз бу амиллярля изащ олуна билмязляр.12 

Ичтимаи ряйин нязяря алынмасы чямиййятин сийаси щяйатынын демократикляшдирилмясинин мцщцм мейарыдыр. 
Ичтимаи ряй ичтимаи шцурун юзцнямязсус формасы олуб, чямиййят цзвляринин фактлара, щадисяляря, сосиал мцщитя, 
айры-айры шяхслярин вя мцхтялиф сосиал групларын фяалиййятиня мцнасибятини ифадя едир. Ичтимаи ряйин ифадяъиси 
айры-айры сосиал групларын вя бцтювлцкдя халгын ичтимаи мараг кясб едян актуал проблемляря мцнасибятини якс 
етдирян чямиййятин щяр бир цзвц, инсанларын щяр щансы бирлийи ола биляр. Ичтимаи щяйатын мцщцм вя актуал 
проблемляриня даир ъохлу шяхси фикирлярин ашкара ъыхарылмасы ичтимаи ряйин ифадя едилмясинин мащиййятини тяшкил 
едир. Бу фикирляр бирбаша демократийа вя нцмайяндяли демократийа формалары васитясиля ифадя олунур. 
Беляликля, ичтимаи ряй сийаси тясисатларын фяаллашмасына реал тясир эюстярир. 

Ашкарлыг демократик чямиййятин мцщцм принсипляриндян бири олуб хцсцси ящямиййят кясб едиб. О, 
чямиййятин, дювлятин гаршысында дуран чох мцщцм  вязифя  вя проблемлярин дцзэцн, обйектив щяллиндя ичтимаи 
тяшкилатларын фяалиййятиндя ачыглыг вя дцзлцк  демякдир. Чямиййятдя ичтимаи – сийаси вя мяняви мцщитин 
сафлашмасы вя саьламлашмасында ашкарлыг зярури амиллярдян биридир. О, ейни заманда чямиййятдя мцхтялиф 
ичтимаи-сийаси гцввялярин гаршылыглы ялагялясинин мющкямлянмясиня, негатив щалларын арадан галдырылмасына 
кюмяк едир. 

Азярбайчан Республикасы Конститусийасынын «Фикир вя сюз азадлыьы» адланан 47-чи маддясиндя ашкарлыьа 
хцсцси диггят йетирилир.  Орада гейд едилир: 

Ы. Щяр кясин фикир вя сюз азадлыьы вардыр; 
ЫЫ. Щеъ кяс юз фикир вя ягидясини аъыгламаьа вя йа фикир вя ягидясиндян дюнмяйя  мячбур едиля 
билмяз; 
ЫЫЫ. Ирги,  милли, дини, сосиал ядавят вя дцшмянъилик ойадан тяшвигата вя тяблиьата йол верилмир. 

Конститусийа ейни заманда чямиййятин щяр  бир цзвцнцн ичтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриня даир айры-
айры мясяляляр щаггында там вя кифайят  гядяр мялумат  алмаг вя  ичтимаи ящямиййят кясб едян щяр щансы 
мясяляни ачыг вя азад шякилдя мцзакиря етмяк щцгугуну тясбит едир. 

Конститусийанын «Мялумат азадлыьы» адланан 50-чи маддясиндя дейилир: 

                                                
12 Бах: Л.С.Санистебан. Сийасят елминин ясаслары. Бакы, 1994, сящ. 29-31. 
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1. Щяр кясин истядийи  мялуматы гануни йолла ахтармаг,ялдя етмяк, ютцрмяк, щазырламаг вя 
йаймаг азадыьы вардыр. 

2. Кцтляви информасийасынын азадлыьына тяминат верилир.Кцтляви информасийа васитяляриндя, о 
чцмлядян  мятбуатда  дювлят сензурасы гадаьандыр.13 

1995-чи ил нойабрын 12-дя цмумхалг сясвермяси – референдум йолу иля гябул едилмиш Азярбайчан 
Республикасынын Конститусийасында юлкямиздя гурулмагда олан демократик чямиййятин башлыча принсипляри юз 
яксини тапмыш вя шярщ едилмишдир. 

Конститусийанын «Азярбайчан дювляти» адланан 7-чи маддясиндя дейилир: 
Ы. Азярбайчан дювляти демократик, щцгуги, дцнйяви, унитар республикадыр. 
ЫЫ. Азярбайчан Республикасында дювлят щакимиййяти дахили мясялялярдя йалныз щцгугла, харичи 
мясялялярдя ися йалныз Азярбайчан Республикасынын тяряфдар ъыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян 
иряли эялян мцддяаларла мящдудлашыр. 
ЫЫЫ. Азярбайчан Республикасында дювлят щакимиййяти щакимиййятин бюлцнмяси принсипи ясасында 
тяшкил едилир. 

- Ганунверичилик щакимиййятини Азярбайчан Республикасынын Милли Мячлиси щяйата кеъирир; 
- Ичра щакимиййяти Азярбайчан Республикасынын президентиня мянсубдур; 
- Мящкямя щакимиййятини Азярбайчан Республикасынын мящкямяляри щяйата кеъирир. 

ЫВ. Бу Конститусийанын мцддяаларына ясасян ганунверичилик, ичра вя мящкямя щакимиййятляри 
гаршылыглы фяалиййят эюстярир вя юз сялащиййятляри ъяръивясиндя мцстягилдирляр.14 

Конститусийанын «Азярбайчан дювлятинин башъысы» адланан 8-чи маддясиндя эюстярилир: 
Ы. Азярбайчан дювлятинин башъысы Азярбайчан Республикасынын Президентидир. О, юлкянин дахилиндя 
вя харичи мцнасибятлярдя Азярбайчан дювлятини тямсил едир. 
ЫЫ. Азярбайчан Республикасынын Президенти Азярбайчан халгынын ващидлийини тячяссцм етдирир вя 
Азярбайчан дювлятъилийинин варисъилийини тямин едир. 
ЫЫЫ. Азярбайчан Республикасынын Президенти Азярбайчан дювлятинин мцстягиллийинин, ярази 
бцтювлцйцнцн вя Азярбайчан Республикасынын тяряфдар ъыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляря риайят 
олунмасынын тяминатъысыдыр. 
ЫВ. Азярбайчан Республикасынын Президенти мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийинин 
тяминатъысыдыр.15 

Демократик чямиййятин мцщцм принсипляриндян бири ганунун алилийинин тямин едилмясиндян ибарятдир. 
Бу принсип ганунун чямиййятин бцтцн ичтимаи-сийаси тясисатларына, юлкянин бцтцн вятяндашларына ейни дярячядя 
аид олмасыны тясдиг едир. 

Ганунун алилийинин, ганун гаршысында чямиййятин бцтцн цзвляринин бярабярлийинин юлкя вятяндашларынын 
щамысы тяряфиндян дярк едилмяси, шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларына щюрмят вя с. бу кими чящятляр 
демократик чямиййятин сячиййяви хцсусиййятляриндян биридир. 

Азярбайчан Республикасынын Конститусийасында дейилир: Азярбайчан халгы юзцнцн ъохясрлик дювлятъилик 
янянялярини давам етдиряряк, «Азярбайчан Республикасынын дювлят мцстягиллийи щаггында» Конститусийа 
актында якс олунан принсипляри ясас эютцряряк бцтцн чямиййятин вя щяр кясин фираванлыьынын тямин едилмясини 
арзулайараг, ядалятин, азадлыьын вя тящлцкясизлийин бяргярар едилмясини истяйяряк, кеъмиш, индики вя эялячяк  
нясилляр гаршысында юз мясулиййятини анлайараг, суверен щцгугларындан истифадя едяряк, тянтяняли сурятдя 
ашаьыдакы ниййятлярини бяйан едир: 

- Азярбайчан дювлятинин мцстягиллийини, суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц горумаг; 
- Конститусийа ъяръивясиндя демократик гурулуша тяминат вермяк; 
- Вятяндаш чямиййятинин бяргярар едилмясиня наил олмаг; 
- Халгын ирадясинин ифадяси кими ганунларын алилийини тямин едян щцгуги, дцнйяви дювлят гурмаг; 
- Ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк; 
- Цмумбяшяри дяйярляря садиг олараг бцтцн дцнйа халглары иля достлуг, сцлщ вя ямин-аманлыг 

шяраитиндя йашамаг вя бу мягсядля гаршылыглы фяалиййят эюстярмяк. 
Йухарыда садаланан цлви ниййятлярля цмумхалг сясвермяси – референдум йолу иля бу Конститусийа гябул 

едилир. 16 
 
 

                                                
13 Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, «Ганун», 1996, сящ. 21-22. 
14 Бах: Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, «Ганун», 1996, сящ 6. 
15 Йеня орада, сящ. 6-7. 
16 Азярбайчан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, «Ганун», 1996, сящ. 3. 
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3. Демократик проседуралар 
 

Мцасир дюврдя демократик чямиййятин гярарлашмасынын мцщцм амилляри сырасында сеъкиляр, цмумхалг 
сясвермяси – референдум, оппонентлик вя йарышмаг, ичтимаи ряйин юйрянилмяси кими демократик проседуралар 
хцсусиля бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Сеъкиляр – дювлят щакимиййятинин нцмайяндяли органларынын сеъилмясиня йюнялдилмиш кцтляви сийаси 
компанийадыр. 

Демократик чямиййятин нювбяти проседуру цмумхалг  мцзакиряси  вя референдумдур. 
Референдум латынча: «Ня вар, о да хябяр верилмялидир» демякдир. Мцстягил Азярбайчанда бу 

демократик проседурдан истифадя олунмушдур. Сонунчу дяфя 2002-чи илин август айынын 24-дя кеъирилян 
референдум Конститусийада ясаслы дяйишикликляри тясдигляди.  

Демократик чямиййятин сийаси щяйатында мцщцм проседуралардан бири дя оппонентлик вя йарышмагдыр. 
Бу проседура дювлят щакимиййят органларынын сеъкигабаьы компанийасында намизядляр арасында 

мцбаризя вя саьлам рягабят олмасыны нязярдя тутур. Щяр бир сеъкийя бярабяр щцгуглу алтернатив намизядлярин 
рягабяти хас олмалыдыр.Бурада сеъкилярин йцксяк тялябляриня чаваб веря билячяк намизяд гялябя ъалмалыдыр. 

Сялащиййятин верилмяси / тапшырылмасы / - демократик чямиййятин сийаси щяйатында мцщцм 
проседуралардан биридир. 

Сеъичиляр бцтцн сялащиййяти, онларын истяклярини вя мянафелярини ифадя едян депутатларына верирляр. 
Депутатлар юз халгынын сялащиййятли нцмаййяндяси кими дювлят, тясяррцфат вя сосиал-мядяни гуручулуьа 

даир мясяляляри щялл едирляр, гярарларын щяйата кеъмяси цъцн тяшкилат иши апарырлар, дювлят органларынын, 
мцяссисяляринин вя тяшкилатларынын ишляри цзяриндя нязарят едирляр. 

Чямиййятин сийаси щяйатында мцщцм демократик проседуралардан бири дя ичтимаи ряйин юйрянилмясидир. 
Ичтимаи ряйин сосиолоэийасында бу елмя хас олан яняняви методлардан  истифадя олунур (мцхтялиф 

сорьулар, мцшащидя, анкет вя с.). 
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10-чу МЮВЗУ 
 

СОСИАЛ ГРУПЛАР ВЯ СОСИАЛ СИЙАСЯТ 
 
1. Чямиййятин сосиал дифференсасийасы вя онун сийаси просесляря тясири 
 

Щяр бир чямиййятдя, хцсусиля мцасир чямиййятлярдя мцхтялиф сосиал тябягяляр, груплар, синифляр, 
миллятляр, сийаси, игтисади вя мядяни тяшкилатлар вардыр. 

Синифлярин, сосиал тябягялярин вя групларын мячмусу, онларын гаршылыглы мцнасибятляри системи чямиййятин 
сосиал структуруну тяшкил едир. 

Сосиал щяйатын вя сийаси просеслярин башлыча субйектляриндян бири сосиал груплардыр. Дцзэцн сийасят 
ишляйиб щазырламаг вя ону щяйата кеъирмяк щямин групларын мянафейини нязяря алмаьы, онларын фяалиййятини 
дцзэцн ялагяляндирмяйи тяляб едир. Бу мянада, чямиййятин сосиал структуруну, ону тяшкил едян сосиал груплары 
юйрянмяк политолоэийанын тядгигат обйектиня дахил олан мцщцм проблемлярдян биридир. 

Бир вя йа бир неъя цмуми сосиал яламят ясасында бирляшмиш инсанларын мячмусу сосиал груп адланыр. 
Сосиал груплар демографик, етник, пешя, ярази, дини вя с. бирликлярдир. Юз ичтимаи вязиййятиня эюря инсан ейни 
заманда бир неъя сосиал групун цзвц ола биляр (мясялян, гоча, азярбайчанлы, мцсялман, дулусъу вя с.). 

Сосиал груплар арасындакы фяргляри ямяля эятирян амилляр олдугча мцхтялифдир. Бурайа ямяк бюлэцсц, 
чямиййятдя мювчуд олан игтисади, ичтимаи вя сийаси вязиййят, тарихи, милли-етник хцсусиййятляр, игтисади вя 
мядяни сявиййяляр вя с. дахилдир. 

Сосиал груплар вя онлар арасындакы фярглярин ямяля эялмяси вя формалашмасында дювлят вя диэяр рящбяр 
органларын апардыглары узунмцддятли ардычыл сосиал сийасятин дя бюйцк ролу вардыр. 

Сосиал груплар арасындакы фярглярин ямяля эялмясиндя, йени-йени сосиал зцмрялярин вя онларын арасындакы 
фярглярин йаранмасында елми-техники ингилабын тясири дя аз дейилдир. 

Чямиййятин сосиал структуру дедикдя, бир-бири иля гаршылыглы ялагядя вя тясирдя олан сосиал групларын 
мячмусу, онлар арасындакы мцнасибятлярин мцяййян гайдасы нязярдя тутулур. Инсанын ичтимаи вязиййятиндяки 
ясас яламятляр сосиал структурун ашаьыдакы нювлярини айырмаьа имкан верир: сосиал стратификасийа; сосиал-етник 
структур; сосиал-демографик структур; сосиал-пешя структуру; сосиал-ярази структуру. 

Ленинин мялум тярифиня эюря синиф тарихян мцяййян ичтимаи истещсал системиндя тутдуьу йериня эюря, 
истещсал васитяляриня олан мцнасибятиня (ъох гисим ганунларда рясмиляшдирилиб мющкямляндирилян бу 
мцнасибятляря) эюря, ичтимаи ямяйин тяшкилиндяки ролуна эюря, демяли, малик олдуглары ичтимаи сярвятдян пай 
алмаг цсулуна вя бу пайын мигдарына эюря фярглянян бюйцк инсан групларына дейилир. Бурадан мялум олур ки, 
чямиййятин синфи структуру ясасян истещсал сферасында тяшяккцл тапыр. Мящз буна эюря дя марксизм-ленинизм 
тялими беля щесаб едирди ки, о, сосиал структурда мяркязи мювге тутур. Буна ясасян, демяк олар ки, 
капитализмдя буржуазийа, пролетариат вя хырда буржуазийа, сосиализмдя ися фящля синфи, колхозъу кяндлиляр 
чямиййятин ясас синифляри кими гейд олунурду. Щямин схемя ясасян ССРИ-нин сосиал-синфи структуру «ики 
цстяэял бир» формасында, йяни ики синиф вя цстяэял зийалы тябягяси кими тясвир едилирди. 

Лакин юз нювбясиндя марксизм-ленинизмин чямиййятин сосиал-синфи структуру щаггында мялум 
консепсийасынын ъатышмайан чящятляри вя нюгсанлары вардыр. Мцяййян цмумиляшдирмя апармагла онлары 
ашаьыдакы кими груплашдырмаг мцмкцндцр. 

Щяр шейдян яввял марксизм тялиминдя ясас цстцнлцк верилян «синиф» анлайышынын юзцнцн мянасы вя 
мащиййяти мцбащисялидир. Беля ки, дцнйа сосиолоэийасында щямин анлайыш йухарыда гейд олунан мянаны 
вермир. Беля ки, бир гайда олараг, щямин анлайышы Гярб сосиологлары вя политологлары бу вя йа башга бир цмуми 
сосиал яламятля бирляшян истянилян инсанлар групуну ифадя етмяк цъцн ишлядирляр. Бу бахымдан, «Сосиолоэийа: 
90-чы иллярин дярслийи» (Кембрич, 1989) адлы мяшщур дярслийин мцяллифи Ентони Эидденсин «синиф» щаггында 
дедикляри ибрятамиздир. О йазыр: «Биз синифляри, онларын щяйат стилинин типиня хейли тясир эюстярян цмуми игтисади 
имканларына эюря фярглянян бюйцк инсан груплары кими мцяййян едя билярик». 

Синфи фярглярин башлыча ясасы мяшьуллуг типи иля бирликдя хцсуси сярвятлярдир. Гярб чямиййятляриндя 
мювчуд олан башлыча синифляр ашаьыдакылардыр: 

1. Йцксяк синифляр (истещсал ещтийатларына сащиб олан, йахуд онлара бирбаша нязарят едянляр, 
варлылар, ири сянайеъиляр, рящбярлийин йухары тябягяляри); 

2. Орта синиф («аь йахалыглылар»); 
3. Бязи сянайе юлкяляриндя нювбяти синиф кяндлилярдир (янянви кянд тясяррцфаты истещсалы 

сащяляриндя ъалышанлар)…» 



 82

Юз нювбясиндя Ерик Олин Райт (АБШ) мцасир капиталист истещсалында игтисади ещтийатлар цзяриндя 
нязарятин цъ ясас нювцнц гейд едир вя эюстярир ки, бурадакы ясас синифлярин щямин нювляря уйьун эялянляри 
ашаьыдакылардыр: 

1. Инвестисийалар, йахуд пул капиталы цзяриндя нязарят; 
2. Физики истещсал васитяляри (торпаг, мцяссисяляр, офисляр) цзяриндя нязарят; 
3. Ямяк вя щакимиййят цзяриндя нязарят. 
О йазыр ки, капталистляр синфиня мянсуб олан адамлар ещтийатларын щяр цъ нювцня нязарят едирляр. Фящля 

синфиня мянсуб оланлар ися онларын щеъ бири цзяриндя нязарят етмирляр. Райт «аь йахалыглылары» щямин синифлярин 
щеъ бириня аид етмир вя эюстярир ки, онлар ики синфин яламятлярини юзляриндя бирляшдирирляр. 

Марксизм ися йалныз мювчуд мцлкиййят мцнасибятляри системиндя мцстягил йер тутан вя истещсал 
васитяляриня цмуми бир мцнасибяти олан груплара синиф анлайышынын тятбиг олуна билдийини иддиа едир. Бурадан 
ъыхыш едяряк, башга яламятляря (мясялян, щакимиййят системиндяки йериня, эялиринин мигдарына, ямяйин 
мязмунуна вя характериня) эюря фярглянян сосиал груп синиф адландырылыр. Мящз бу сябябдян дя зийалылары 
сосиал груп, йахуд тябягя адландырырлар. 

Мялумдур ки, бцтцн башга ичтимаи щадисяляр кими сосиал структур да  чямиййятин инкишафы иля щямащянэ 
инкишаф едир вя дяйишир. Елмин вязифяси щямин дяйишикликляри излямяк, онлары гейдя алмаг вя цмумиляшдирмяк 
ясасында эялячяйин перспективляринин айдынлашдырылмасына кюмяк етмякдир. Лакин биздя бунун тамамиля якси 
баш вермишдир. Беля ки, мясялян, 19-чу ясрдя К.Маркс фящля синфиндян данышаркян онун ясас дястясини бир-
бириндян фяргляндирирди: фабрик-завод сянайе фящляляри; тичарят, ичтимаи иашя вя с. мцяссисялярдя ъалышан 
фящляляр вя кянд тясяррцфаты фящляляри. 

Марксын нязяриййясинин мейдана эялдийи вахтдан кеъян йцз илдян артыг бир дюврдя фящля синфинин 
дахилиндя ъох чидди ирялилямяляр вя йердяйишмяляр  олмушдур. Беля ки, мясялян, Гярб юлкяляриндя  аьыр физики  
ямякля мяшьул олан «эюй йахалыглы» фящлялярля  йанашы, «аь  йахалыглы» вя щятта, «гызылы йахалыглы» фящляляр 
дястяси мейдана  эялмиш вя елми-техники ингилабын эедишиндя онларын сайы сцрятля артмаьа башламышдыр. Тябии 
ки, ясасян зещни ямякля, мцряккяб техника вя технологийаны  идаря  етмякля  мяшьул олан, истяр юз ичтимаи 
вязиййятиня, истярся дя эялиринин мигдарына эюря  тамамиля фяргли олан щямин шяхсляри яняняви санайе 
сащяляриндя (тикинти, тохучулуг, металлурэийа, даь - мядян вя с.) ясасян физики ямякля  мяшьул олан  
адамларла ейниляшдирмяк вя онларын щамысыны  бир  адла  - «фящля» адландырмаг кюкцндян сящв оларды. 

Буна  бахмайараг, сон заманлара кими алимляр фящля  синифинин щямин цъ дястясинин мювчуд олдуьуну 
иддиа  етмякдя давам едир вя щямин схеми щеъ вячщля дяйишдирмяйя ъалышмырлар. Бу ися юз нювбясиндя 
йашадыьымыз чямиййятин реал мянзярясинин бизим цъцн айдын олмамасына, бурада мювчуд олан груплар 
щаггында йанлыш фикрин формалашмасына эятириб ъыхармышдыр. 

Беляликля,  елмляр системиндя ъохдан вятяндашлыг щцгугу алмыш «сосиал стратификасийа» (латын сюзц олуб 
«тябягя» мянасыны дашыйыр) нязяриййясиня мцрачият етмякдян башга  бир йол галмырды. Бу нязяриййяйя эюря, 
чямиййятин сосиал структурунун ясас елементи стратлар (тябягяляр) щесаб олунур. Стратларын айырылмасы ися 
марксизмдя олдуьундан тамамиля  фяргли  яламятляр ясасында апарылыр. 

Мцасир Америка сосиолоэийасында чямиййятин сосиал страификасийасы ашаьыдакы ясас мейарлар ясасында 
мцяййян олунур: 

Биринчиси, пешя нцфузу. Тарихдян бяллидир ки, бу вя йа башга халгын нцмайяндяляри айры-айры заманларда 
мцхтялиф пешяляря цстцнлцк вермиш, юз нювбясиндя валидейинляр ювладларыны даща нцфузлу пешяляря  
йийялянмяйя  сювг етмишляр. Бу ися мцвафиг пешя  сащясиндя ъалышанларын башгаларындан фярглянмясиня эятириб 
ъыхармыш, щямин  пешя  сащясиндя ъалышан хцсуси адамлар групунун йаранмасына сябяб олмушдур. 

Икинчиси, щакимиййят вя язямят. Тябии ки, чямиййятдя мювчуд груплар ялляриндя олан щакимиййятя вя 
язямятя эюря бир-бириндян фярглянир, щакимиййят нярдиванында онларын щяр биринин юз йери вя ролу олур. 

Цъцнчцсц, эялир вя сярвят. Айры-айры групларын эялир вя сярвят мянбяйи ики чцр олур. Бир тяряфдян щяр бир 
пешя сащиби  юзцнямяхсус йолла эялир  вя сярвят алыр. Диэяр тяряфдян ися  бир сыра шяхсляр онлара галмыш мирас 
ясасында  да сярвятя сащиб ола  билирляр. Щяр ики щалда эялир вя сярвятин мигдары мцвафиг групу башгаларындан 
фяргляндирир. Эялир щям варланмаг, щям дя йцксяк рола сащиб олмаг васитяси кими ъыхыш едир. 

Дюрдцнчцсц, тящсил йахуд билик. Инсанларын тящсил алмаг имканлары тарих бойунча щямишя мцхтялиф 
олмушдур. Бу, сон нятичядя истяр онларын сосиал ролуна, истяр ирялилямяк  имканына, истярся  дя чямиййятдя 
тутдуьу йеря юз тясирини эюстярмишдир. Бир ъох алимлярин фикринчя мцасир чямиййят «меритократийайа» (инэилис 
дилиндя «хидмят», «ляйагят» сюзцндяндир) доьру тякамцл едир. Орада ися инсанларын сосиал нярдиванда 
йерляшмясиндя  вя йердяйишмясиндя пул дейил, мящз тящсил, инсанларын мяняви-яхлаги вя с. кейфиййятляри даща 
ящямиййятли  рол ойнайачагдыр.  

Бешинчи, дин вя йа мярасим тямизлийи.   
Алтынчысы, адамларын гощумлуг ялагяляриня эюря фяргляндирилмяси. Бцтцн чямиййятлярдя гощумлуг 

ялагяляри вя онун давамы олан етник груплар мцстягил вя ъох мцщцм функсийалар йериня йетирирляр (няслин 
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давам етдирилмяси, ушагларын сосиаллашдырылмасы, валидейинлярля ушаглар, валидейинлярин юзляри, гардаш вя бачылар 
вя с. гощумлар арасындакы мцнасибятлярин сосиал-психоложи  вя яхлаги чящятдян тянзим едилмяси вя с.). 

Эюрцндцйц кими, страификасийа чямиййятдя мювчуд олан бцтцн груплары сячиййяляндирмяйя имкан верир. 
Бу заман тясадцфляря йол вермямяк, чямиййятин тяркибини юйряняркян волйунтаризмдян йаха гуртармаг 
цъцн мювчуд олан бцтцн груплары ящатя етмяк вя щям дя онларын щамысыны  ейни мейарлар ясасында 
гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу йолла  ичтимаи щяйатын демяк олар  бцтцн сащяляриндя инсан фяалиййятини тящлил 
етмяк мцмкцндцр. Сосиал дяйишикликлярин динамикасыны юйрянмяк цъцн адятян алимляр шагули вя цфцги 
стратификасийадан истифадя едирляр. О, инсанын бир сосиал сявиййядян башгасына йцксялмясини вя йахуд енмясини, 
йа да  ейни сявиййядя галмагла, бир сосиал групдан диэяриня кеъмясини излямяйя  имкан  верир. Инсанын вя йа 
групун сосиал структурда тутдуьу йерин дяйишмяси сосиал  йердяийшмя, йахуд  мобиллик  адланыр. Тябии ки, 
дювлят щямин  просесин гаршысыны тамамиля алмаг игтидарында дейилдир. Лакин ганунлардан, верэи сийасятиндян, 
милли эялири бюлцшдцрмяйин  диэяр формаларындан истифадя етмякля, щямин просеси лянэидя, йахуд сцрятляндиря, 
ящалинин мцяййян  бир гисминин вязиййятини йахшылашдыра, башга  бир гисминин вязиййятини ися писляшдиря билир. 
Бу мянада  дювлят  сосиал просесин эцчлц тянзимляйичиси кими  ъыхыш едир. 

 
2. Сосиал сийасятин мягсядляри, вязифяляри вя функсийалары 
 

Сийасятин реал тячяссцмц конкрет фяалиййятдян ибарятдир. Сийасятин ясас субйекти олан башлыча  
гурумларын, хцсусиля дювлятин фяалиййяти мащиййят етибариля сийасятин мювчудлуг формасыны ифадя едир. 
Дювлятин фяалиййятинин мцщцм истигамятляриндян, функсийаларындан бирини сосиал сийасят тяшкил едир. 

Сосиал сийасят чямиййятдя вятяндашларын, сосиал груп вя бирликлярин тялябатларыны нязяря алараг, онлар 
цъцн йашайыш шяраити йаратмаг сащясиндя дювлятин конкрет фяалиййятидир. 

Сосиал групларын дифференсийасынын дягиг уъотуну апармаг, онларын ямяйинин характер вя мязмунуну 
мцяййян етмяк, мянафеляринин рянэарянэлийини юйрянмяк сосиал сийасят цъцн мцщцм чящятдир. Инсанларын 
имканлары, габилиййятляри, мараг вя мянафеляринин мцхтялифлийи сосиал сийасятдя нязяря алынмалыдыр. 

Сосиал сийасят – сийаси рящбярлийин мадди рифащи йцксялтмяк, сосиал ядалятин бяргярар едилмяси, синифлярин, 
миллят вя халгларын, сосиал груп вя зцмрялярин, коллективлярин, айры-айры шяхслярин ямяк, мядяни-мяишят, сосиал 
шяраитинин йахшылашдырылмасы цъцн щяйата кеъирдийи тядбирлярин мячмусуна дейилир. 

Башга созля десяк, сосиал сийасят дювлятин чямиййят щяйатынын сосиал сферасынын идаря едилмяси 
сащясиндяки фяалиййятидир. Бу фяалиййят адамларын ямяк вя ичтимаи-сийаси фяаллыьынын артырылмасына, онларын 
мянафеляри вя тялябатларынын юдянилмясиня хидмят етмялидир. 

Сосиал сийасятя бу вя йа диэяр сябябляр цзцндян ъятин сосиал вязиййятя дцшян, ящалинин диэяр груп вя 
зцмряляриня нисбятян юз гцввяси иля юз вязиййятини йахшылашдырмаьа имканы олмайан сосиал груп вя зцмряляри 
мцдафия етмяк мягсядиля дювлятин щяйата кеъирдийи тядбирляр вя с. дя дахилдир. 

Сосиал сийасят бир сыра вязифяляря хидмят эюстярир. Онун мащиййятиндян иряли эялян башлыъа вязифя 
чямиййят цзвляринин тякрар истещсалына шяраит йаратмаг, инсанларын зярури мадди ещтийачларыны юдямякдир. Щяр 
бир дювлят инсанларын сийаси тяшкили формасы олмаг етибариля, бир йандан онларын мячбури сурятдя кцтляви 
щакимиййятя табе олмаларыны тямин едир, диэяр тяряфдян ися ящали гаршысында цзяриня мцяййян ющдяликляр 
эютцрцр. Бу ющдяликляря инсанларын тящлцкясизлийини, ичтимаи асайиши тямин етмякля йанашы онларын мадди 
тялябатларынын вя ещтийачларынын юдянилмяси цъцн шяраит йарадылмасы кими вязифяляр дахилдир. Щяля лап гядим  
дюврлярдян щюкмдарларын ядалятлилийи щаггында инсанларын шцурунда дярин кюк салмыш тясяввцрляр онларын 
ящалинин ещтийачларына гайьысы вя диггяти кими щуманист кейфиййятляриня ясасланырды. 

Сосиал сийасятин йериня йетирдийи икинчи мцщцм вязифя сосиал ядалятин щяйата кеъирилмяси иля ялагядардыр. 
Ядалят анлайышы тарихи дяйишкянлийин тясирини юз цзяриндя щисс едян сосиал щяйат щадисясидир. Щяр бир тарихи дювр, 
щяр бир халг вя миллят, щяр бир ичтимаи гурулуш ядалят щаггында юз тясяввцрлярини формалашдырыр. Лакин бцтцн 
дюврляр цъцн цмуми олан бир принсип дяйишмяздир, о да мювчуд дювлятин, сийаси режимин, конкрет щюкмдарын 
ядалятин тячяссцмц олмасы щаггында фикрин ясасландырылмасы чящдидир. Щяр бир конкрет шяраитдя юзцнямяхсус 
шякилдя дярк едилян ядалят принсипляринин щяйата кечирилмясиндя мцщцм васитялярдян бири сосиал сийасят щесаб 
олунур. Бу щалда сосиал ядалят щаггында тясяввцрляр илкин, сосиал сийасят ися тюрямя мащиййят дашыйыр. Йяни 
сийаси режим сосиал ядалят щаггында рясми бахышлары вя мювгейи мцяййянляшдирир вя она уйьун сосиал сийасят 
щяйата кеъирир. 

Сосиал сийасятин цъцнчц вязифяси чямиййятдя ичтимаи ащянэдарлыьын, сосиал сцлщцн тямин едилмясиндя 
тямин олунур. Мцхтялиф груп, бирлик вя тябягялярин мцяряккяб вя ъохшахяли системи кими мювчуд олан 
чямиййятин щяйат габилиййяти  ону тяшкил едян цнсцрлярин щармонийасындан, динч гаршылыглы фяалиййятиндян 
асылыдыр. Ичтимаи сцлщ вя ащянэдарлыг инсанларын вя онларын билаваситя дахил олдуглары сосиал груп вя бирликлярин 
сярвятляр вя имканлардан истифадя едилмяси просесиндя иштиракы дярячясиндян асылыдыр. Сосиал сийасят инсанларын 
бу просесдя иштиракынын оптимал вя мягбул формасыны ишляйиб щазырлайыр вя щяйата кеъирир. 
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Сосиал сийасят щакимиййятин сосиал ясасы, режимин юзцнцмцдафия системиндя мцщцм васитя ролуну 
ойнайыр. Сийаси системин гцдряти, талейи бир сыра мцщцм дайаглара сюйкянир. Бу дайаглардан ян етибарлыларындан 
бири щяйата кеъирилян сямяряли сосиал сийасят сайыла биляр. Сосиал сийасят щакимиййятин халга баьлылыьыны халгын 
ещтийач вя тялябатыны дярк етдийини, она гайьы иля йанашдыьыны сцбута йетирян ян тясирли механизмдир. 

Сосиал тядбирляр васитясиля сийаси режим сосиал базаны эенишляндирир, ящали арасында дястяк газаныр. Мцасир 
сийаси елм беля бир гяти нятичяйя эялмямишдир ки, сямяряли сосиал сийасят чямиййятдя сийаси сабитлийи тямин 
едян ян эцчлц амил ролуну ойнайыр. Гярби Авропада, АБШ-да узунмцддятли сийаси сабитлик, сийаси режимин 
сямяряли фяалиййяти ядалятли сосиал сийасятин нятичясидир. Бюйцк сийаси катаклизмляр, мцнагишя вя тоггушмалар 
мцшащидя едилян дювлятлярдя бу чцр тящлцкяли щалларын мейдана эялмяси дя бир сыра диэяр сябяблярля йанашы 
дювлятин сосиал сийасятинин йарытмаз шякилдя гурулмасы иля ялагядардыр. 

Сосиал сийасятин субйекти вя обйекти инсандыр. Башга сюзля десяк, сосиал сийасятин субйектиня щаким 
партийа, дювлят, диэяр рящбяр орган вя тяшкилатлар аиддирся, обйектиня  чямиййяти тяшкил едян сосиал груплар, 
зцмряляр, милли вя етник груплар, щабеля айры-айры адамлар аиддир. 

Сосиал сийасятин даща дольун щяйата кеъирилмяси щяр шейдян яввял мадди-техники имканларла, игтисади 
вязийятля баьлыдыр. Ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы мягсяд олса да, бу мягсядя наил олманын 
ясас васитяси мадди вя мяняви истещсалдыр, игтисадиййатын инкишафыдыр. Сосиал сийасят о заман мцвяффягиййятли 
олур ки, игтисади инкишаф арзу олунан кими баш вермиш олсун. Зяиф игтисадиййата малик олан чямиййятдя сосиал 
проблемляр йцксяк сявиййядя щялл едиля билмяз. 

Сосиал груплар вя зцмряляр арасында мцнасибятлярин низама салынмасы, сосиал дифференсиасийа вя 
интеграсийа просесинин оптималлашдырылмасы, чямиййятин щуманист мащиййятинин реаллашдырылмасы цъцн шяраит 
йарадылмасы, истещсалын идаря олунмасында  сосиал мейарлара цстцнлцк верилмяси, чямиййят щяйатынын 
демократикляшдирилмяси, шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын даща дольун щяйата кеъирилмяси вя с., сосиал 
сийасятин цмдя вязифяляридир. 

Сосиал сийасятин щяйата кеъмяси вязиййятинин юлъцсц, онун йухарыда садаладыьымыз вязифялярин йериня 
йетирилмяси иля баьлыдыр. Йяни, йени-йени сосиал прогноз вя програмларын тянтяня иля елан вя гябул едилмяси 
йох, онларын дцзэцн йериня йетирилмяси иля баьлыдыр. 

Сосиал сийасят дяйишмяз, ябяди, сабит олан бир шей дейилдир. Щяр бир чямиййятдя сосиал сийасятин 
субйектляри дяйишилдикдя йени субйектин, йахуд йени рящбярлийин сийаси програм вя планлары иля ялагядар олараг 
сосиал сийасят дяйишя дя биляр, сабит дя гала биляр. 

Сосиал сийасятин характери вя мязмуну бир ъох амиллярля мцяййян олунур. Бунлардан ян биринчиси сийаси 
режимин тябияти, онун рясми идеолоэийасында вя дяйярляр системиндя щуманизм вя сосиал ядалят принсипляринин 
йери вя ролу щесаб едилмялидир. Инсанларын конкрет мянафеляри, ещтийач вя тялябатларына гайьы режимин 
фяалиййятинин башлыъа мягсяди щесаб едилян юлкялярдя дювлятин бцтцн сийасяти вя сяйляри нятичя етибариля сосиал 
вязифялярин йериня йетирилмясиня табе едилир. Либерализм идейаларына цстцнлцк верилян Гярб юлкяляриндя инсанын 
мянафейинин юн плана ъякилмяси йцксяк сямяряли сосиал сийасят васитясиля ящалинин йцксяк щяйат сявиййясиня 
тяминат вермишдир. Абстракт синфи, милли, коллектив мянафелярин вя мягсядлярин цстцн ящямиййят кясб етдийи 
сийаси системлярдя тячрцбя эюстярир ки, дювлятин сийасяти вя практик фялиййяти инсанларын тялябат вя 
ещтийачларындан узаг дцшцр, сосиал сийасят деклоратив мязмун алараг ящалинин щяйат шяраитиня реал тясир 
эюстярмяк имканларындан мящрум олур. 

Сосиал сийасят чямиййятля ону тяшкил едян сосиал груплар арасындакы мцнасибятляри, бунунла да 
чямиййятля шяхсиййят арасындакы мцнасибятляри тянзим едир.  

Сосиал сийасят ъохшахялилийи иля сеъилир. Онун мязмунуна дахил олан цнсцрляр мцхтялифдир. Сосиал 
сийасятин мигйаслары вя ящатя даиряси инсанларын тялябат вя ещтийачларынын юдянилмяси мягсядиля дювлятин 
щяйата кеъирдийи тядбирлярин характериндян асылыдыр. Сосиал сийасятин мязмунуну тяшкил едян фяалиййят 
истигамтляринин бюйцк рянэаряэлийи дахилиндя онун структуруну тяшкил едян бир сыра цнсцрляр (истигамятляр) 
даими вя мячбури характер дашыйыр. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

a) дювлятин  инсанларын ямяк щцгугунун ямяли сурятдя реаллашмасы сащясиндя сяйляри (тябии ки, щяр 
бир фярдин, аилянин, бцтцнлцкдя ящалинин мадди тялябатларынын юдянилмяси, щяйат сявиййясинин 
йцксялдилмяси, ямяк габилиййятли ящалинин, яввяла, ишля тямин олунмасы, икинчиси ися ямяйя эюря 
лайигли щагг верилмяси иля шяртлянир); 

b) сосиал мцдафия системинин йарадылмасы; 
c) ящалийя сящиййя хидмятинин тяшкили; 
d) тящсилин, мядяниййятин дювлятин щимайяси алтына алынмасы. 

Дювлятлярин инсанларын сосиал тялябатларына йанашмасы методлары, щабеля бу тялябатлары юдямяк цъцн 
мадди ясас олан игтисади имканлары бир-бириндян кюклц сурятдя фяргляндийи кими, онларын щяйата кеъирдийи сосиал 
сийасят дя ейни дейил. Щятта беля демяк олар ки, дцнйада ня гядяр дювлят варса, сосиал сийасятин дя о гядяр 
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конкрет тязащцр формалары мювчуддур. Лакин бунунла беля сосиал сийасятин бу  рянэаряэлийини цмуми, охшар 
яламятляр ясасында цъ ясас групда ифадя етмяк мцмкцндцр:  

a) коммунист сосиал сийасят; 
b) либерал сосиал сийасяти; 
c) сосиал-демократ сосиал сийасяти. 

Сосиал сийасятин коммунист модели марксизм-ленинизм идеолоэийасына ясасланан сийаси режимлярдя, 
мясялян, кеъмиш ССРИ-дя, Шярги Авропанын кеъмиш сосиалист юлкяляриндя тятбиг едилирди. Бу моделя щазырда 
Кубада цстцнлцк верилир. Сосиал сийасятин коммунист моделинин башлыча хцсусиййяти онун бярабярляшдиричилик 
принсипляриня ясасланмасы иди. Бундан ялавя, коммунист сосиал сийасяти бу юлкяляр цъцн сячиййяви олан 
сярвятлярин бюлэцсцнцн бярабярляшдиричилик принсипи ясасында щяйата кеъирилмясиндя щялледичи васитя ролуну 
ойнайырды. 

Коммунист сосиал сийасятин щям цстцн, щям дя ъатышмайан чящятляри вардыр. Цстцнлцйц ондан ибарятдир 
ки, инсанларын сосиал вя мадди тялябатларынын бюйцк щиссясинин юдянилмясини дювлят юз цзяриня эютцрцр. 
Тялябатларын юдянилмяси сявиййяси инсанларын лайигли щяйат сявиййяси мейарларындан узаг олса да, дювлятин 
сосиал мцдафия сащясиндя сийасятинин мигйаслары адамларда, хцсусиля дя гочаларда минимум тяминатдан иряли 
эялян мцяййян оптимизм щисси формалашдырырды. Сосиал сийасятин бу  моделинин ъатышмайан чящятляри ися 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- Биринчиси, инсанларын щяйат сявиййясинин фярди ямяк вя габилиййятдян асылылыьыны зяифлядир. 
- Икинчиси, бярабярлишдиричилик принсипи зямининдя сосиал ядаляти кобудчасына позур. Мяркязляшмиш ичтимаи 

фондлардан сярвятлярин бюлэцсц ямяйя эюря дейил, тялябата эюря апарылдыьындан, аз ишляйянин ъох, ъох 
ишляйянин ися аз пай алмасы  ади гайдайа ъеврилир. 

- Цъцнчцсц, ямякдя йцксяк наилиййятляря, тяшяббцскарлыьа, бир сюзля, тяряггийя тякан верян йарадчы 
фяаллыьа стимулу сюндцрцр. 

Сосиал сийасятин либерал моделинин башлыча хцсусиййяти фярдин тялабат вя габилиййятляринин мцхтялифлийини 
нязяря алмасыдыр. Бу модел ясас етибариля азад базар мцнасибятляриня, либерал игтисадиййата цстцнлцк верян 
юлякялярдя тятбиг едилир. Сосиал сийасятин либерал модели инсанларын тялябатынын фярди гайдада, онларын ямяйи вя 
ямякдян алдыьы щагг щесабына юдянилмясинин цстцнлцйцнц нязярдя тутур. 

Сосиал сийасятин либерал модели коммунист моделиня хас олан нюгсанлардан азаддыр. Лакин бу моделин 
тятбиг едилмяси юлкянин мадди ещтийатларынын, игтисади имканларынын йцксяк сяивййясини тяляб едир. Касыб 
юлкялярдя сосиал сийасятин бу модели тятбиг олуна билмяз, ъцнки бу щалда сосиал мцдафияйя ещтийачы олан 
инсанларын ъоху йа ондан мящрум олар (мясялян, ишсизляр), йа да сосиал мцдафия фондларынын йардымлары 
аилялярин щяйат шяраитиня реал тясир эюстярмяк имканындан мящрум олар. 

Сосиал сийасятин сосиал-демократ модели йухарыда шярщ олунан моделлярин бир нюв гарышыьыдыр. Онун 
хцсусиййяти инсанларын тялябат вя ещтийачларынын юдянилмясиндя дювлятин мяркязляшмиш сяйляри иля онларын 
юзляринин фярди гайда иштиракины цзви сурятдя ялагяндирмякдир. Бу модел сосиал-демократ идейаларынын 
мювгеляринин эцчлц олдуьу бир сыра Авропа юлкяляриндя уьурла тятбиг олунур. 

Мцасир шяраитдя сосиал проблемлярин щяллиня диггятин артмасы, дювлятин сосиал функсийаларынын рол вя 
ящямиййятинин эцчлянмяси дювлятин юзцнцн тябиятиндя ящямиййятли дяйишикликляря эятириб ъыхармышдыр. Бу 
дяйишикликлярин мянтиги нятичяси сосиал дювлят анлайышынын мейдана эялмясидир. 

Сосиал дювлят еля бир дювлятдир ки, щяр бир вятяндаша лайигли щяйат сявиййяси, сосиал мцдафия, истещсалда  
иштиракъылыг, щабеля бир идеал олараг бярабяр имканлар тямин етмяйя ъалышыр. Сосиал ядалят принсипляринин даща 
там шякилдя реаллашмасына ъалышараг, сосиал дювлят инсанлар арасында ямлак бярабясизлийини, диэяр гейри-
бярабярлийи аьрысыз йолларла йумшалдыр. Сосиал дювлятин фяалиййятинин ясас игтисади эюстяричиляри бу юлкялярдя 
эцчлц сосиал сийасят механизминя ъеврилир. 

Дювлятин щяйата кеъирдийи сосиал сийасятя ейни заманда: Сосиал-демографик планда – пенсийаъылар, йетим 
ушаглар, тялябяляр, аналар вя с.; Ярази планында – киъик кяндлярдя, узаг районларда йашайанлар; Сосиал – пешя 
планында – аз ямяк щаггы алан ишъиляр, зийалы груплары (мцщяндис, мцяллим, щяким вя с.): Игтисади планда – 
мянзили вя с. зярури йашайыш васитяляри олмайан аиляляр, ъохушаглы аиляляр вя и.а. аид едилир. 

Сосиал сийасяти дювлятин инсана мцнасибяти кими дя баша дцшмяк олар. 
Сосиал сийасятин башлыъа мягсяди: 
1. Бцтцн сосиал групларын мадди вя мяняви тялябатыны даща йахшы юдямяк цъцн шяраит йаратмаг; 
2. Игтисади, сийаси, щцгуги вя мяняви мцнасибятляр сащясиндя сосиал ядаляти эцчляндирмякдян 

ибарятдир. 
Яэяр биринчи мягсядя ъатмаг цъцн даща ъох вя кейфиййятли мадди вя мяняви сярвятляр йаратмаг 

лазымдырса, икинчи мягсядя ъатмаг ися бу сярвятлярин ядалятли бюлэцсцнц тяляб едир. 
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Сосиал сийасятин вязифяляриня: адамларын рифащынын йцксялдилмяси, ямяк вя щяйат шяраитинин 
йахшылашдырылмасы, ичтимаи мцнасибятлярин бцтцн сащяляриндя сосиал ядалят принсипинин даща дольун щяйата 
кеъмяси вя синифлярин, сосиал групларын, тябягялярин бир-бириня йахынлашдырылмасы вя с. дахилдир. 

Сосиал сийасят юз мязмунуна эюря ичтимаи сийасятдян даща мящдуд анлайышыдыр. Ичтимаи сийасятя дювлят-
сийаси гурулушун тяшкили вя фяалиййяти, дювлят вя диэяр рящбяр гцввялярин ичтимаи груплар, чямиййятляр вя 
тяшкилатлара йюнялян тядбирляри вя с. дя дахилдир. 

Сосиал сийасят инсанларын щяйат фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир. Сосиал сийасятин принсипляриня 
чямиййятин мянявиййатынын щуманистляшдирилмяси вя чямиййятдя саьлам мяняви-психоложи шяраит йарадылмасы 
да дахилдир. 

Ямяк вя истещлак юлъцляри цзяриндяки нязарят, сосиал ядалят принсипинин позулмасынын гаршысынын 
алынмасына йюнялдилян тябдирляр дя сосиал сийасятин принсипляриня дахилдир. 

Сосиал сийасятин ашаьыдакы функсийалары вардыр: 
1. Прогнозлашдырычы. 
2. Тянзимляйичи. 
3. Мцщафизяедичи. 
Прогнозлашдырма – «прогносис»- габаьчадан эюрмяк, габаьчадан хябяр вермяк мянасыны верян сюздян 

эютцрцлмцшдцр. Сосиал прогнозлашдырылма – сосиал прогнозлашдырманын, планлашдырманын вя идаряетмянин елми 
ясасландырылмасы вя сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля сосиал щадися вя просеслярин перспективляринин 
тядгиги демякдир. Сосиал програм – йунанча «программа» - елан етмя, «сярянчам», «тяминат» мянасыны 
верян сюздян эютцрцлмцшдцр. Сосиал програм – биринчиси дювлятин игтисади вя сосиал инкишаф планынын бир щиссяси 
олуб, сосиал сащядя ясас мягсяд вя вязифяляри вя бунларын йериня йетирилмяси цъцн вачиб олан башлыча васитя вя 
йоллары мцяййян едир. Икинчиси – конкрет сосиал проблемлярин щяллиня йюнялдилмиш сосиал тядбирляр системинин 
мячмусуна дейилир. Сосиал програмлар мярщялялярля щяйата кеъирилир. 

Сосиал тянзиметмя – сийасят субйектинин еля функсийасыдыр ки, бу заман чямиййятин бцтцн сосиал 
групларынын мянафейи нязяря алынмагла, онларын щяйат шяраитинин ян азы минимум сявиййясинин тямин едилмяси 
ясас эютцрцлцр. Щям дя бурайа тякчя мадди немятлярдян дейил, щямъинин мяняви немятлярдян дя 
вятяндашларын файдаланмасына нязарят вя гайьы мцщцм йер тутур. Тянзимляйичи функсийанын лазыми гайдада 
йериня йетирилмямяси чидди сосиал бющранлара сябяб ола биляр. 

Мцщафизяедичи функсийа – щяр шейдян яввял сосиал групларын вя йа айры – айры шяхслярин статусунун 
горунуб сахланмасына, сосиал ядалятин вя ичтимаи асайишин мцщафизя едилмясиня йюнялдилир. Сосиал ядалятин 
позулмасы сийасят субйектинин сосиал мцщафизяедичи функсийасынын лазыми шякилдя йериня йетирилмямяси 
нятичясиндя баш верир. 

Сосиал ядалят – инсанларын, синиф вя сосиал групларын чямиййятин мадди вя мяняви инкишаф сявиййясиля 
обйектив сурятдя шяртлянян щяйат шяраитиндя бярабярсизлик юлъцсцдцр. Сосиал ядалят анлайышына халгын 
щакимиййятдя иштиракы, бцтцн вятяндашларын ганун гаршысында бярабярлийи, миллятлярин фактики бярабярлийи, 
шяхсиййятя щюрмят, онун щяртяряфли инкишафы цъцн шяраит йарадылмасы вя с. аиддир.  Эениш сосиал тяминат: ишля 
тямин олунманын, гочалара, ана вя ушаглара гайьынын щамы цъцн мцмкцн олмасы да сосиал ядалятин 
компонентляридир. 

Сосиал ядалят анлайышы тарихи характер дашыйыр вя онун мязмуну щяр бир  тарихи мярщялядя дяйишир, 
йениляшир. Ф.Енэелс гейд едир ки, йцнанлар вя ромалыларын тясяввцрляриндя ядалятлилик «ядалятли гулдарлыг» кими 
идися, «ядалятли буржуа» ядалятсиз елан олунан феодализми рядд етмяйи тяляб едирди. Фящля синфинин 
идеолоэийасында ися капитализм юзц бир ядалятсиз чямиййят елан едилир вя онун дяйишилмяси тяляб олунур. 
Сосиализм ися ядалятли бярабярлийи щяр шейдян яввял «Щяр кясдян габилиййятиня вя щяр кяся ямяйиня эюря» 
принсипиндя эюрцр. 

Сосиал ядалят анлайышы тякчя игтисади дейил, ейни заманда мяняви – щцгуги мащиййят дя кясб едир. Беля 
ки, о ейни заманда вятяндашларын азадлыглары вя мясулиййяти, щцгуг вя вязифяляри, адамларын хидмятляри вя 
онларын ичтимаи гиймят алмалары кими чящятляри дя ещтива едир. 

Сосиал ядалят чямиййятин тякмилляшмясинин эцчлц амилидир. Сосиал ядалятин мейары тякчя вятяндашларын 
ганун гаршысында бярабярлийи, онларын азадлыгларынын бярабярлийиндя дейил, щабеля онларын ичтимаи – файдалы 
фяалиййятиня, ямякляринин кямиййят вя кейфиййятляриня, тяшяббцскарлыг вя йарадычылыгларына, мясулиййятлилик 
вя вичданлылыьына эюря гейри-бярабяр гиймятляндирилмясиндя дя якс олунур. 
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11 mövzu  
SİYASİ ŞÜUR VƏ SİYASİ MƏDƏNİYYƏT 

 
 

1. Siyasi şüur anlayışı 
 

Siyasi şüur – cəmiyyətin siniflərə parçalandığı və dövlətin yarandığı dövrdə formalaşmağa başlamışdır. 
Siniflərin istehsala, hakimiyyətə, ictimai təşkilat və təsisatlara, digər siniflərə olan münasibətləri müəyyən 
siyasi ideya, baxış, təsəvvür və hisslər doğurur. Həmin ideya və baxışların məcmusu siyasi şüuru əmələ 
gətirir. Deməli, siyasi şüur siniflərin, sosial təbəqələrin dövlət hakimiyyətinə münasibətləri əsasında yaranan 
sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi mövqe və mənafelərini əks etdirən ideya və təsəvvürlərin, hiss və əhval-
ruhiyyələrin məcmusudur. Həmin sosial-iqtisadi və sinfi mənafelər əsasında xüsusi siyasi mənafelər 
formalaşır. 

Siyasi şüurda ideya və baxışlarla əhval-ruhiyyə və hisslər vəhdət halında olur: adi və nəzəri siyasi şüur 
səviyyələri də bir-birindən fərqlənir. Sinifli cəmiyyətlərdə hər sinfin dövlət hakimiyyətinə xüsusi münasibəti 
olduğu üçün, hər sinfin siyasi mənafeyi, deməli, siyasi şüuru da fərqli olur. Siyasi şüur siyasi fəaliyyətdə – 
dövlət sənədlərinin, sosial-siyasi qanunların açıq müzakirəsində və seçkilərdə iştirak etmək, siyasi və sosial-
iqtisadi tələblərin irəli sürülməsi, parlament mübahisələri, dövlət çevrilişində, sosial inqlabda iştirak və s. 
təzahür edir. Hər bir sinif və sosial təbəqə həmin fəaliyyətdə öz siyasi mənafeyinə uyğun şəkildə iştirak edir 
və sosial-siyasi mövqe tutur, deməli, hadisələrə öz siyasi baxışı formalaşır. 

Cəmiyyətdə siniflər və siyasi münasibətlər, dövlət hakimiyyəti qaldıqca siyasi mənafe və siyasi 
ziddiyyətlər də qalacaqdır. Onların doğurduğu ideya, təsəvvür, hiss və s. ibarət olan siyasi şüur da 
yaşayacaqdır. 

Siyasi şüurun normal formalaşmasına və yetginləşməsinə bir sıra amillər təsir göstərir. Buraya siyasi 
sistemin demokratik məzmununu, hüquqi dövlət quruculuğunu, insan hüquqlarına ardıcıl əməl edilməsini, 
habelə cəmiyyətin mədəni-intellektual səviyyəsini aid etmək olar. 

Müasir Qərb politologiyasında belə bir fikrə rast gəlmək olar ki, vətəndaş cəmiyyətində siyasətin əsas 
məqsədini maddi nemətlər bolluğunun yaradılması deyil, insana öz azadlığını həyata kecirmək üçün imkan 
verilməsi təşkil edir. Belə bir siyasətin həyata kecirilməsinə isə formalaşmış ideallar və dəyərlər sistemi təsir 
göstərir. Bu zaman aşağıdaki prinsiplərin nəzərə alınması vacibdir: 

1. Şəxsiyyətin hüquqlarının bütün diğər amillərdən öncə nəzərə alınması. 
2. Bəşər sivilizasiyasının müasir tələblərinə uyğun olaraq ümumbəşəri sərvətlərin üstünlüyü. 
3. Fantaziya ilə deyil, obyektiv gerçəkliyin nəzərə alınması yolu ilə fəaliyyət göstərilməsi. 

İctimai rəy ilə siyasi şüur arasında sıx qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. İctmai siyasi proqnozlar, siyasi 
tədbirlər geniş ictimai rəyə arxalandıqda səmərəli və təsirli olur. Qərb ölkələrində ictimai rəyin öyrənilməsinə 
çox böyük əhəmiyyət verilir. Müxtəlif sosioloji xidmət büroları daima seçicilərin, vətəndaşların əhval-
ruhiyyələrini öyrənir, siyasi xadimlər isə bundan praktiki məqsədlər üçün istifadə edir. İctimai rəyin 
fəallığında və çevikliyində siyasi şüurun yetkinliyi özünü aydın təzahür etdirir. 

Ayrı-ayrı mərhələlərdə ictimai fikir cəmiyyətdə, ölkədə baş verən iqtisadi, sosial, siyasi və mənəvi 
proseslərlə əlaqədar olaraq müxtəlif, bir-birinə zidd istiqamətlərə ayrıla bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
insanların heç də hamısı müstəqil fikir yürütmək qabiliyyətinə malik deyillər. Burada məqsədyönlü fəaliyyət 
tələb olunur. İctimai fikirsiz cəmiyyət öz strukturunu və təşkilini itirir. Hər bir dövlətdə hakimiyyət 
orqanlarının və rəhbər şəxslərin dəyişilməsi insanların çoxunda müəyyən bir ideoloji və siyasi yükdən azad 
olma hissini oyadır. 

Siyasi şüuru qıcıqlandıran, onu fəaliyyətə gətirən aşağıdaki amilləri göstərmək olar:  
1. Müəyyən idarəetmə formasına və siyasi davranışa vərdiş; 
2. Dövlət orqanlarına inam; 
3. Şəxsiyyətin və cəmiyyətin, ictimai və siyasi idealların bir-birinə uyğun olması; 
4. Şəxsiyyətin öz ideallarının həyata kecirilməsinə ümidi; 
5. Qorxu və qəzəb.1 

Bütün bu cəhətlər şəxsiyyətin cəmiyyətlə əlaqəsinin müxtəlif formaları kimi insanı ictimai münasibətlər 
sisteminə cəlb edir. 
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Siyasi şüur insanın obyektiv surətdə cəmiyyətdə qərarlaşan spesifik münasibətlərə reaksiyası, bu 
münasibətlərə uyğun olaraq fəaliyyət forması seçməsi üsulu kimi qiymətləndirilə bilər. Bu siyasi şüurun 
passiv şəkildə təzahürünün ifadəsidir. Siyasi şüur eyni zamanda fəal rol oynamaq imkanlarına malikdir, belə 
ki, onun bilavasitə təsiri altında siyasi həyatın dəyişdirilməsi prosesi baş verir. 

Siyasi şüur mahiyyət etibarilə mənəvi hadisədir. Onun əsasını insanların siyasi reallıqları qavramaq 
zəminində yaranan inam, etiqad və baxışları sistemi təşkil edir.2 

Siyasət ictimai həyatın bütün tərəflərinin təmərküzləşmiş ifadəsi olduğu üçün siyasi mənafe özündə 
başlıca ümumsinifi mənafeləri birləşdirir. Bu o deməkdir ki, siyasi mənafe nəzərə alınmadan heç bir sinifin və 
heç bir sosial qrupun davranışı anlaşıla bilməz. Yalnız siyasi mənafe sinif və sosial qrupların sosial yetkinlik 
göstəricisi ola bilər. Lakin mənafe ümumilyi şəxsiyyətin öz fərdiliyini itirməsi demək deyildir və hər kəsin 
azad inkişafı üçün şərtdir. 

Siyasi mənafe sinif və sosial qruplardan kənarda mövcud deyildir. Siyasi mənafe iqtisadi mənafe 
əsasında meydana çıxsa da yalnız ona müncər edilmir. Siyasi mənafeyin məzmununu hakimiyyətin əldə 
edilməsi zərurəti təşkil edir. 

Bəşər tarixinin bütün gedişi göstərir ki, bu və ya digər siyasi mənafe yalnız böyuk insan kütlələrinin, 
siniflər və digər sosial birliklərin fəal fəaliyyətləri nəticəsində həyata keçirilə bilər. Tarixin qanunları kütləvi 
fəaliyyətlər qanunlarından ibarətdir. Bu hər şeydən əvvəl ən kütləvi sosial qüvvə olan zəhmətkeş siniflərin 
soial tərəqqinin tələblərinə cavab verən siyasi mənafeyi əsasında əldə edilir. 

Adamların yeni nəslinin şüurlu əmək və siyasi həyata qədəm qoyarkən yüksək ideyalılığa və 
mənəviyyata, öz peşəsini yaxşı bilməyə və geniş mədəni səviyyəyə malik olmaları, ölkənin müqəddəratı üçün 
məsuliyyəti öz üzərlərinə götürməyə hazır olmaları üçün hər cür şərait yaradılmalıdır.  

Rəylər plyuralizm mənəvi həyatın, tərbiyənin demokratikləşdirilməsinin tərkib hissəsi, şəxsiyyətin 
inkişafının zəruri şərtidir. Bununla əlaqədar olaraq təbliğatın necə aparılmasının, yüksək diskussiya 
mədəniyyətinin, aşkarlığın inkişafının çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Müasir şəraitdə tərbiyə prosesinin vəzifələrindən biri şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyət və keyfiyyətlərə malik 
olmasına nail olmağa, tərbiyəçilərin və tərbiyə olunanların ağıl və davranışlarında belə bir fikrin özünə yer 
etməsinə çalışmaq lazımdır ki, insan yalnız özünü tam şəkildə büruzə verdikdə, öz şəxsi potensialını təzahür 
etdirdikdə qiymətlidir. Adamların özünüinkişafının əsası daim özünün nəyə qadir olmasını axtarışdan ibarət 
olmalıdır, bunsuz adam şəxsiyyət kimi fəaliyyət göstərə bilməz. 

Tərbiyə işinin başlıca  vəzifəsi adamların rəngarəng mənafeləri, tələbatları  və qabiliyyətlərinin  inkişaf  
etdirilməsindən ibarətdir. Hazırda adamların yaradıcılıq  fəallığının, təşəbbüsünün daha da inkişafının, gənc 
və istedadlar yarışının zəruri şərti olmaq  etibarilə belə bir rəngarəngliyə cəmiyyətin obyektiv olaraq ehtiyacı 
vardır. 

Müasir dövrdə cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi prosesi müxtəlif fəaliyyət sahələrində adamların 
siyasiləşməsi ilə eyni zamanda baş verir. İstər dövlət səviyyəsində və istərsə də ayrı-ayrı əmək 
kollektivlərində iqtisadi, təsərrüfat, sosial, mədəni, millətlərarası və digər vəzifələrin həllinə siyasi cəhətdən 
yanaşılması getdikcə daha çox dərəcədə xüsusi zərurət təşkil edir. 

Respublikamızda cəmiyyət üzvlərinin siyasi həyatda fəal iştirakı üçün imkan yaradan yeni şərait siyasi 
fəaliyyətin əhəmiyyətinin daha da artmasına gətirib çıxarmışdır. İctimai həyatın demokratikləşdirilməsi 
adamların siyasi fəaliyyətə hazırlanması  problemini irəli sürür ki,  bu da onlardan bacarıq, səriştəlilik, təhsilli 
olmaq, siyasi mədəniyyət və s. tələb edir. 

Ümumiyyətlə  siyasi fəaliyyət ictimai fəaliyyətin xüsusi, spesifik sahəsidir. Ümumi şəkildə siyasi 
fəaliyyət böyük ictimai qrupların (sinif, millət, sosial təbəqə və i.a.) öz siyasi mənafelərinin, yəni hakimiyyət 
əldə etmək, istifadə etmək və əldə saxlamaqla əlaqədar mənafelərinin həyata keçirilməsi sahəsində 
fəaliyyətinin məcmusundan ibarətdir. Siyasi fəaliyyətin sosial səbəbi nəticə etibarilə iqtisadi mənafelərdən 
ibarətdir. Odur ki, adamların siyasi fəaliyyəti onların iqtisadi  fəaliyyətinə nisbətən törəmədir. Lakin bununla 
yanaşı siyasi fəaliyyət xeyli müstəqilliyə malikdir. Bu, iqtisadi və təsərrüfat məsələlərinə hər şeydən əvvəl 
siyasi  mövqedən yanaşılması ilə əlaqədardır. 

Siyasi fəaliyyətin bir-birinə zidd istiqamətləri mövcud  siyasi münasibətlər sisteminin 
möhkəmləndirilməsi və yaxud dağılmasına  yönəlir və insanları iki əsas qrupa bölür. Bu qruplar bir qayda 
olaraq həmin siyasi rejim və ona zidd olan siyasi  müxalifət şəklində formalaşırlar. Praktiki siyasi fəaliyyətə 
proqram xarakterli siyasi qərarlar, yerli miqyaslı tədbirlər və siyasi həyatın müxtəlif sahələrində  həyata  
kecirilən spesifik hərəkatlar daxildir.  
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Siyasi fəaliyyət dövlətin və hakim partiyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini əhatə edir. Müasir  dövrdə 
cəmiyyətin  getdikcə  daha da demokratikləşdirilməsi şəraitində  siyasi həyat səhnəsinə  yeni ictimai – siyasi 
birliklər  çıxmaqdadır. Onların fəaliyyəti şüurlu tənzim edilən  və ya kortəbii ola bilər. Şüurlu tənzim edilən 
fəaliyyət qabaqcadan qarşıya qoyulmuş  məqsədə uyğun fəaliyyəti nəzərdə tutur. 

Kortəbii  proseslər qabaqcadan nəzərdə tutulmadan həyata  kecirilir, bu proseslərə nəzarət mümkün 
olmur. Kortəbiilik – hərəkatın inkişaf etməməsinin, onun kifayət qədər mütəşəkkil olmamasının,  siyasi 
partiya və ya ictimai – siyasi təşkilat  tərəfindən rəhbərliyin olmamasının ğöstəricisidir. Digər tərəfdən, 
hərəkatın  kortəbiiliyi onun həyatiliyinin, kütlələrin qarşısıalınmaz cıxışlarının  göstəricisi də ola bilər. 

Şüurluluq və kortəbiilik müəyyən şəraitdə bir-birinə keçə də bilər. Eyni zamanda kortəbii fəaliyyət xeyli 
dərəcədə emosional təsirə məruzdur ki, bu da məlum olduğu kimi şəxsiyyətin fəallığını artırır. Bu isə şərait və 
vəziyyətdən asılı olaraq, müsbət və ya mənfi nəticələrə gətirib cıxara bilər. Buna misal  olaraq müxtəlif 
səciyyəli mitinqləri, nümayişləri, yığıncaqları və i. a. göstərmək olar. Ölkəmizdə başlanmış  
demokratikləşdirmə   prosesinə onlar müəyyən müsbət təsir göstərmişdir. Demokratik cəmiyyət 
quruculuğunda siyasi fəaliyyətdə ekstremizmə, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə, millətlərarası münasibətlərdə 
dagıdıcı fəaliyyətə, siyasi şantaja, qorxutmağa, ölkədə yaranmış şəraitlə əlaqədar çətinliklərdən siyasi sui – 
istifadələrə və  i. a.  yol vermək olmaz. 

Bu və ya digər siyasi fəaliyyətin nəticələrini qabaqcadan görmək böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qələbəni 
qabaqcadan görmək bu qələbənin mövcud ictimai vəziyyətdə nə kimi dəyişikliklərə gətirib cıxarmasını hesaba 
almağı nəzərdə tutur, yəni, mövcud sinfin (təbəqənin, qrupun) siyasi mənafeləri nöqteyi – nəzərindən əldə 
edilən uduş nə qədər böyük və hiss ediləndir; bu siyasi prosesin digər iştirakçılarının mənafelərinə nə 
dərəcədə təsir göstərir və müvafiq olaraq bu təsirə cavab nə dərəcədə güclü olacaqdır; bu qələbə mövcud 
sinfin (təbəqənin, qrupun) digər siyasi mənafelərinin həyata  keçirilməsi üçün zəruri imkanlar yarada 
biləcəkmi; bu, indiki siyasi qüvvələrin  müqavimətinə gətirib çıxarmazmı? Bu eyni zamanda mümkün 
məğlubiyyətə də ziddir, yəni: xüsusi məsələ ilə əlaqədar məğlubiyyət «özününkülərin» etimadının  
itirilməsinə və siyasi qarşıdurmanın bütün digər sahələrində siyasi düşmənlərin fəallaşmasına  səbəb 
olmazmı? 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, siyasi sahədə  dürüst qabaqcadan görmək bir qayda olaraq qısa müddətli 
olub, hər hansı bir meylin nəzərə çarpacaq dərəcədə üstünlük təşkil etdiyi proseslərə aiddir. 

Sinfin və ya  müəyyən ictimai təbəqə və qrupların  avanqardı rolunu öz üzərinə götürən partiya öz 
fəaliyyətini proqnozlaşdırarkən  bir sıra amilləri nəzərə almalıdır: 

-Partiyanın ictimai həyatda təmsil etdiyi siyasi subyektin mənafelərinin nəzəri cəhətdən dərk edilməsi 
üçün informasiyanın düzğünlüyü; 

-Cəmiyyətdə siyasi qüvvələrin nisbəti («müttəfiqlər», «rəqiblər», «bitərəflər»); 
-Qarşıya qoyulmuş siyasi məqsədə nail olmaq ücün iqtisadi baza; 
-Mövcud siyasi qüvvənin mütəşəkkilliyi, onun tərəfdarları və düşmənlərinin mütəşəkkilliyi; 
-İctimai əhval – ruhiyyə və  i. a. 
Qısa olaraq siyasi fəaliyyətin aşağıdakı istiqamətlərini göstərmək olar: 
1. Seckili orqanlarda siyasi subyektlərin iştirakı; 
2. Müxtəlif siyasi tədbirlərdə (iclaslar, mitinqlər, nümayişlər və s.) siyasi subyektlərin iştirakını; 
3. Siyasi təbliğat və təşviqat və s.3  
Müasir dövrdə meydana cıxan yeni partiyalar, hər cür siyasiləşmiş təşkilat və hərəkatlar ölkənin ictimai 

həyatında indiyədək görünməmiş çoxlu baxışların, platformaların, cəmiyyətdəki böhranın aradan qaldırılması 
yollarının, sosial fəaliyyətinin müxtəlif təşkilat formaları və metodlarının özlərinə yer etmələrinə səbəb 
olmuşdur. 

Siyasi plyuralizm demokratik ictimai sistemin mahiyyətinə daxil olmaqdadır. Birpartiyalılıqdan 
coxpartiyalılığa kecid  asanlıqla baş vermir. 

Siyasi fəallıq şəxsiyyətin, kollektivin, partiyaların, xalq kütlələrinin müəyyən sosial-iqtisadi və siyasi 
məqsədlərə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyətinin ən mühüm keyfiyyətlərindən biridir. İctimai həyatın  
demokratikləşdirilməsi siyasi fəallığın cox mühüm amilidir. Siyasi  fəallıq həm müsbət (cəmiyyətin 
mənafeyinə, onun siyasi sabitliyinə uyğun olan əməli fəaliyyət) və həm də mənfi (ekstremizm, millətçilik, 
separatçılıq  və s.) planda təzahür edə bilər. 

Başqa fəaliyyət növlərində olduğu kimi, siyasi fəaliyyətdə də məqsədə çatmaq üçün müxtəlif metod və 
vasitələrdən istifadə edilir. Bununla yanaşı onun spesifikliyi ondan ibarətdir ki, metod və vasitələrin seçilməsi 
müəyyən əxlaqi təsəvvürlərlə əlaqədardır. 
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Vaxtilə İtaliya ictimai xadimi N.Makiavelli belə bir müddəa irəli sürmüşdür ki, siyasi məqsədlərə 
çatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edilə bilər və əgər göstərilən fəaliyyət dövlətin rifahına qayğı ilə 
bağlıdırsa o zaman heç də əxlaqi tələblərin nəzərə alınması vacib deyildir. O zamandan etibarən əxlaq 
normalarına etina etməyən siyasi fəaliyyətlər «makiavellizm» adlanmağa başlamışdır. Tarixi təcrübə göstərdi 
ki, siyasi məqsədlərə çatmaq üçün əxlaqa, mənəviyyata zidd vasitələrdən istifadə edilməsi nəticə etibarilə 
məqsədin özünün qiymətdən, nəzərdən düşməsinə gətirib çıxarır.4 

Siyasi fəaliyyət siyasi nüfuz ilə sıx surətdə bağlıdır. 
Siyasi nüfuz – ictimai xadimin, kollektivin, dövlət, ictimai və digər təşkilatın keyfiyyət göstəricilərindən 

biri və eyni zamanda siyasi həyata sabit təsir göstərən ideyalar sistemidir. 
Siyasi nüfuz xalqların mənafeyi, rifahı və azadlığı uğrunda mübarizədə qazanılır. Onun möhkəmliyi və 

səmərəliliyi hər şeydən əvvəl xalq kütlələrinin etimad göstərdiyi şəxsin, təşkilatın xalq qarşısında öz siyasi və 
vətəndaşlıq məsuliyyətini nə dərəcədə dərin və düzgün dərk etməsi ilə, qanunlara, demokratik normalara 
düzgün riayət etmək nümunəsi olması ilə, öz mühakimələri, siyasi fəaliyyətləri və gündəlik işlərində nə 
dərəcədə səriştəli olmaları ilə əlaqədardır. 

Cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliyyəti onların hüquq və azadlıqları ilə sıx surətdə əlaqədardır. 
Vətəndaşların hüquq və azadlıqları hər şeydən əvvəl beynəlxalq miqyasda tanınmış normalar 

səviyyəsində insan hüquqlarının həyata keçirilməsini; siyasi, dini, milli-etnik və cins-yaş əlamətlərinə görə 
hər hansı ayrı seçkiliyin istisna edilməsini; adamların şəxsiyyət və ləyaqətinin, əmlakının toxunulmazlığını, 
söz, mətbuat və informasiya azadlığının qanunvericiliklə etibarlı surətdə qorunmasını, vicdan azadlığını; 
vətəndaş hüquqlarının qorunmasında məhkəmənin və ictimai təşkilatların rolunun yüksəlməsini; əmək 
hüququnun təmin edilməsini nəzərdə tutur. 

Demokratik cəmiyyət quruculuğu şəraitində siyasi azadlığın ictimai həyat və dövlət həyatı məsələlərinin 
azad müzakirəsi və bu məsələlərin həllində zəhmətkeşlərin iştirakı, habelə cəmiyyət və dövlət işlərinin idarə 
edilməsində onların praktik iştirakı kimi nailiyyətləri adamların gündəlik həyatına getdikcə daha geniş surətdə 
daxil olmalıdır. 

Azadlıq şəxsiyyətə yalnız öz iradəsini ifadə etmək və qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün deyil, eyni 
zamanda cəmiyyətə zidd davranış və fəaliyyətə qarşı mübarizə aparılması üçün zəruridir. 

 
2. Siyasi mədəniyyətin mahiyyəti, əlamətləri və funksiyaları 

 
Mədəniyyət ictimai həyatın demək olar ki, bütün sahələrində özünü göstərən spesifik hadisədir. Geniş 

mənada mədəniyyət dedikdə cəmiyyətin tarixən əldə etdiyi  fəaliyyət üsulları və bu fəaliyyətin nəticələri başa 
düşülür ki, buraya maddi dəyərlərlə yanaşı ictimai münasibətlər, ictimai şüur, ideyalar, davranış normaları, 
insanların qabiliyyət, zövq və tələbatları da aid edilir. 

Sözün dar mənasında mədəniyyət anlayışı cəmiyyətdə qəbul olunmuş dəyərlər və normalar sistemini əks 
etdirir. Bu mənada mədəniyyətə incəsənət, elm, təhsil, əxlaq və s. aid edilir.  

İnsanlar mədəniyyəti hər şeydən əvvəl öz maddi həyat şəraitlərinin istehsalı prosesində, bütün həyatları 
boyu, özlərinin təbiətə bilavasitə təsiri gedişində yaradırlar. Öz əməyi ilə cəmiyyətin maddi və mənəvi 
sərvətini yaradan adamlar mədəniyyətin yaradıcılarıdır. 

Mədəniyyətə obyektiv cəhətlə yanaşı subyektiv cəhət, insan fəaliyyəti ilə əlaqədar olan qüvvə və 
qabiliyyət də aiddir. Burada adamların bilik və bacarığı, istehsal və peşə vərdişləri, intellektual, estetik və 
əxlaqi inkişaf səviyyələri, habelə dünyagörüşü, qarşılıqlı ünsiyyət üsulları və formaları daxildir. 
Mədəniyyətdə başlıca cəhət ilk növbədə insanda həyata və başqa adamlara humanist, düzgün və ədalətli 
münasibət tərbiyə edən əxlaqi cəhətdir. Mədəniyyət eyni  zamanda insanın təbiətə, bəşəri dəyərlərə, başqa 
adamlara və eləcə də özünə münasibəti kimi də nəzərdən keçirilə bilər. 

Cəmiyyətin yeni keyfiyyət halına keçməsi üçün mədəniyyətin, mənəvi həyatın bütün sahələrinin – elm, 
təhsil, ədəbiyyat və incəsənətin; sosial və əxlaqi dəyərlərin yeni şəraitə uyğun olaraq inkişafı və tərəqqisi 
müasir dövrdə xüsusilə böyuk əhəmiyyət kəsb edir. Mənəvi  mədəniyyət sahəsinə yeniləşmənin siyasi mənası 
və xarakteri cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi prosesində bütün mədəniyyət və təhsil işçilərinin fəal 
iştirakını, ziyalıların və hər bir adamın fəal vətəndaşlıq və sosial mövqeyi olmasını tələb edir. 

Demokratik cəmiyyət şəraitində mədəniyyət bütün sosial qrupların mənəvi sərvətlər əldə etdiyi 
xəzinədir. Demokratik cəmiyyətin mədəniyyəti öz məzmununa görə beynəlmiləl mahiyyət kəsb edir. Bu 
mədəniyyət cəmiyyətin bütün üzvlərini onların milli və iqri mənsubiyyətindən asılı olmayaraq sıx birləşdirir. 
Bu mədəniyyət eyni zamanda humanist mədəniyyətdir. O, cəmiyyət üzvlərinin sıx birləşməsinə, xalqlar 
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arasında sülh və dostluğun, insana hörmətin bərqərar olmasına yardım göstərir, onun qədr-qiymətini 
yuksəldir. 

Müstəqil, demokratik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında cəmiyyət üzvlərinin mədəniyyət 
hüququ öz əksini tapmışdır. Konstitusiyanın «Mədəniyyət hüququ» adlanan 40-cı məddəsində deyilir: 

«1. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak etmək, mədəniyyət təsisatlarından və mədəni sərvətlərdən istifadə 
etmək hüququ vardır.  

 II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət 
abidələrini qorumalıdır».5    

Demokratik cəmiyyətin mədəniyyəti ictimai həyatın müxtəlif sahələrində öz ifadəsini tapır. Onun ən 
aydın təcəssümü cəmiyyət üzvləri ilə öz münasibətlərini demokratik əxlaq prinsipləri əsasında – xalqa, vətənə 
xidmət etməyi ilk sırada qoyan bu prinsiplər əsasında quran demokratik şüurlu adamlardır. 

Respublikamızda vətəndaşların təhsil hüququ, mədəniyyət nailiyyətlərindən istifadə etmək hüququ, 
ədəbi-bədii, elmi-texniki və başqa yaradıcılıq növlərinin azad həyata keçirilməsinə təminat hüququ 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının elan etdiyi və təminat verdiyi bu hüquqlar dönmədən həyata 
keçirilməlidir. 

Ölkəmizdə məhsuldar qüvvələrin artması, əmək məhsuldarlığının yüksəlməsi, elm və texnikanın inkişaf 
etməsi, istehsalın təşkilinin yaxşılaşması, cəmiyyət üzvlərinin fəallığının qüvvətlənməsi, demokratik 
prinsiplərin təkmilləşməsi və həyata keçirilməsi, məişətə demokratik əsaslarda qurulması çox mühüm 
dərəcədə adamların mədəni yuksəlişindən, onların siyasi şüur və siyasi mədəniyyət səviyyəsinin artmasından 
asılıdır. 

Ümumiyyətlə mədəniyyətin inkişaf təcrübəsi göstərir ki, bəşəriyyətin mənəvi tərəqqisi yalnız həyatın 
demokratik əsaslarda dəyişdirilməsi yolu ilə mümkündür. 

Mənəvi mədəniyyətin mühüm tərkib hissələrindən biri olan siyasi mədəniyyət ictimai-siyasi 
münasibətlərin dəyişməsi prosesində cəmiyyət uzvlərinin siyasi fəallığının yuksəlməsində mühüm rol oynayır.  

Mədəniyyət bəşəriyyətin yaratmış olduğu maddi və mənəvi sərvətlərin məcmusundan ibarətdir. Siyasi 
mədəniyyət mədəniyyətin elə sahəsidir ki, bilavasitə insanların siyasi fəaliyyəti və davranışı ilə əlaqədar olub 
demokratik proseslərin güclənməsi ilə şərtlənir. Siyasi mədəniyyət hər şeydən əvvəl insanların siyasi cəhətdən 
sosiallaşmasını nəzərdə tutur. Müxtəlif tarixi dövrlərdə yaşamış ayrı-ayrı mütəfəkkirlər (Platon, Aristotel, 
Makiavelli, Monteskye və s.) siyasi mədəniyyət haqqında fikirlər söyləmişlər. Müstəqil bir problem kimi 
«Cəmiyyətin siyasi mədəniyyəti» anlayışı 50-ci illərdən başlayaraq öyrənilməyə başlamışdır. 

Siyasi mədəniyyət anlayışı ilk dəfə 18-ci əsrdə alman filosofu və maarifçisi İ.Gerder tərəfindən 
işlədilmişdir. Lakin bu hadisə haqqında elmi nəzəriyyə xeyli sonra 20-ci əsrin ortalarında yaradılmışdır.  

Müasir politologiyada «siyasi mədəniyyət» kateqoriyasına ilk dəfə amerikan tədqiqatçısı X.Fayerin 
«Böyük Avropa dövlətlərinin idarəçiliyi sistemləri» (1956) əsərində rast gəlinsə də, bu problemin tədqiqinin 
pioneri amerikan politoloqu Q.Almond sayılır. Siyasi mədəniyyəti tədqiq etməyin əhəmiyyətini şərh edərək o 
yazır: «Hər bir siyasi sistem siyasi fəaliyyətə meyllənmiş xüsusi nümunə kimi mövcuddur. Mən bunu «siyasi 
mədəniyyət» adlandırmağı lazım bildim. Lakin Q.Almondun Q.Pouellə birlikdə təklif etdikləri definisiya 
(tərif) bu günədək öz aktuallığını itirmir və tədqiqatçıların böyük əksəriyyəti ona üstünlük verirlər. Onların 
fikrincə, «siyasi mədəniyyət» siyasi sistemin iştirakçıları arasında siyasi münasibətdə təzahür edən fərdi 
mövqe və meyllərin nümunəsi rolunu oynayır».6 

Siyasi mədəniyyət bütövlükdə siyasi fəaliyyət mədəniyyətidir, onun subyekti cəmiyyət, sinif, təsisatlar, 
qruplar, şəxslər ola bilər. 

Siyasi mədəniyyətin strukturuna biliklər, inam və fəaliyyət daxildir.  
Siyasi mədəniyyətin inkişafı və dəyişilməsi imkanları ilk növbədə onun mövcud siyasi sistemlə, habelə 

digər amillərlə sıx qarşılıqlı təsirdə olması ilə əlaqədardır. Siyasi mədəniyyət mövcud siyasi sistemə uyğun 
gələ yaxud gəlməyə, onu möhkəmləndirə yaxud laxlada bilər. 

Siyasi sistemlə siyasi mədəniyyət arasındakı əlaqə özünü onda göstərir ki, birincisi, müvafiq siyasi 
sistem müəyyən siyasi mədəniyyətin tarixini özündə əks etdirir və ikincisi, tarixin uzun dövrləri ərzində siyasi 
mədəniyyət müvafiq siyasi sistemin modifikasiyası kimi çıxış edir. 

Siyasi mədəniyyət hakimiyyət və vətəndaş arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə aid olan mövqelərin, 
sərvətlərin və davranış normalarının məcmusudur. Buna daxildir: 

- siyasəti, siyasi hadisələrə aid faktları bilmək və yaxud onlarla maraqlanmaq; 
- siyasi hadisələrin emosional tərəfi (məsələn, vətən məhəbbəti, düşmənə nifrət və s.); 
- müvafiq cəmiyyətdəki siyasi davranış nümunələrinin qəbul edilməsi.7 
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Müasir dövrdə cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi prosesində mədəniyyətin rolu getdikcə daha da 
artmaqdadır. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı, əmək məhsuldarlığının artması, adamların ictimai-siyasi və əmək 
fəallığının yuksəlməsi, demokratiyanın təkmilləşməsi cəmiyyət üzvlərinin  mədəni səviyyəsindən asılıdır. 
Cəmiyyətin inkişafı adamların şüur səviyyəsinin, siyasi mədəniyyətinin yuksəlməsi, mənəvi aləminin 
zənginləşməsi ilə sıx surətdə bağlıdır. 

Hazırda ölkəmizin yeni ictimai-siyasi sistemə, bazar münasibətləri və iqtisadiyyatına keçdiyi dövrdə 
cəmiyyət həyatının çox mürəkkəb və mühüm vəzifələrinin həllində siyasi mədəniyyətin rolu artmaqdadır. 

Adamların şüurunun və sosial münasibətlərin, dövrünü keçirmiş iş formaları və metodlarının 
yeniləşdirilməsində siyasi mədəniyyətin xususilə böyük əhəmiyyəti vardır.  

Cəmiyyətin yeniləşməsi və demokratikləşdirilməsi şəraitində mədəniyyətin inkişafına rəhbərlik bədii 
yaradıcılığın spesifikası və mürəkkəbliyinin dərindən dərk olunması ilə fərqlənməlidir. Ədəbiyyat və 
incəsənətə münasibətdə subyektivizmə yol verilməməlidir. Cəmiyyətin mənəvi sahəsinin, bədii mədəniyyətin 
inkişafına rəhbərlikdə başlıca cəhət ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət xadimlərinin xalqa xidmət kimi nəcib 
məqsədə cəlb edilməsi bacarığından ibarətdir. 

Cəmiyyətin mənəvi həyatının əsasını mənəvi mədəniyyət təşkil edir. Mədəniyyət - istehsalın maddi və 
mənəvi növlərinə müvafiq olaraq maddi və mənəvi mədəniyyətə bölünür. Maddi sahədə tərəqqi mənəvi 
sahənin inkişafına səbəb olur və mənəvi mədəniyyət bəşəriyyətin bütün ən yaxşı nailiyyətləri ilə zənginləşəir. 

Mənəvi mədəniyyətin əsas məqsədləri – cəmiyyət üzvlərinin müxtəlif təbəqələrinin daim artmaqda olan 
mənəvi tələbatların ödənilməsindən, xalqın bədii özfəaliyyət yaradıcılığı üçün zəruri olan imkanın təmin 
edilməsindən, adamların qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdən ibarətdir.  

Şəxsiyyətin mədəniyyətinin məzmununa adamların ümumi və xüsusi təhsil, dünyagörüşü, siyasi, hüquqi, 
əxlaqi, estetik və fiziki mədəniyyəti daxildir. Mədəniyyət şəxsiyyətin həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində 
meydana çıxır. Adamların mədəniyyəti əmək mədəniyyətində, siyasi mədəniyyətdə, ünsiyyət və davranış 
mədəniyyətində, istehlak mədəniyyətində və i. a.  təzahür edir. 

Siyasi mədəniyyət – cəmiyyətin mənəvi potensialının tərkib hissələrindən biridir. Onu ümumi 
mədəniyyətdən ayırmaq müəyyən mənada şərtidir, çünki mənəvi mədəniyyətin hər hansı forması, məsələn, 
hüquqi, əxlaqi, estetik və s. mədəniyyətlər bu və ya digər formada mövcud olan siyasi münasibətlərə daxil 
olurlar. Siyasi mədəniyyət insanların siyasi biliyinin, siyasi yetkinlik səviyyəsinin göstəricisidir. Siyasi 
mədəniyyət yalnız siyasi məlumatlılığın, siyasi biliklərin çoxluğundan ibarət deyildir, o, fikirlərin, ideyaların, 
emosiyaların, əqidələrin, əməllərin vəhdətidir. Siyasi mədəniyyət müəyyən sinifi və ümumbəşəri dəyərlər 
üzərində təşəkkül tapır və özündə konkret dünyagörüşü prinsiplərini təcəssüm etdirir. 

Şəxsin siyasi mədəniyyəti hər şeydən əvvəl onun ictimai-siyasi fəallığında təzahür edir. İctimai-siyasi 
fəallıq isə ideologiya, dünyagörüşü və əqidənin formalaşması istiqamətində göstərilən səylərdə, yerinə 
yetirilən vəzifənin ictimai əhəmiyyətini dərk etməyə, biganəlik və laqeydlikdən, mənəvi-əxlaqi naqislikdən, 
milli məhdudluqdan uzaq olmağa, beynəlmiləlçiliyə və vətənpərvərliyə sadiq olmağa, həyat tərzinin ən yaxşı 
cəhətlərinə yiyələnməyə təşəbbüslərdə əks olunur. 

Siyasi mədəniyyətin formalaşmasında ailənin, sosial qrupun və kollektivin mühüm rolu vardır. İnsani 
keyfiyyətlərin bünövrəsi ailədə qoyulur. Bu keyfiyyətlərin sonrakı inkişafında məktəb və əmək kollektivləri 
də iştirak edir. Ayrı-ayrı kiçik sosial qruplarda mövcud olan mikromühit şəxsiyyətin ideya-siyasi 
keyfiyyətlərinə də fəal təsir göstərir. 

Siyasi mədəniyyət cəmiyyətin sinifləri, sosial qrupları və ayrı-ayrı adamların təsəvvürlərinə, onların 
siyasi hakimiyyətləri və siyasi münasibətlərinin səviyyələrinə uyğun olaraq adətlərdə, qanunlarda və siyasi 
təcrübələrdə əks olunur. 

Siyasi mədəniyyətin inkişafına müsbət təsir göstərən  amillər aşağıdakılardır: 
1. Siyasi mədəniyyətin ümumbəşəri təcrübəsi; 
2. İnsanın mənafeyinin, onun azadlıq, bərabərlik və mühafizə olunmaq kimi tələbatının  

ödənilməsi; 
3. İnsan hüququnun təmin olunması; 
4. Mənafe və tələbatların kafi dərəcədə ödənilməsi və s. 

Ölkənin iqtisadi və sosial geriliyi, əhalinin tələbatının və ehtiyaclarının lazımi şəkildə ödənilməməsi, 
mənzil, kommunal, nəqliyyat, rabitə, ticarət və s. kimi sahələrdəki çatışmazlıqlar siyasi mədəniyyətin 
inkaişafına mane olur. Bu cür vəziyyət siyasi mədəniyyətin ən mühüm komnonetləri olan təmkinlilik və 
səbatlılığı zəiflədir, ekstrimal və psixoz şərait yaradır, ictimai həyatın bütün sahələrində, o cümlədən mənəvi 
həyatında böhran yaranmasına səbəb olur. Siyasi mədəniyyət cəmiyyətin siyasi sisteminin bütün ünsürlərinin 
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– siyasi şüurluğun, siyasi münasibətlərin, siyasi təşkilatların xarakteri və keyfiyyət səviyyəsini, siyasi 
münasibətləri nizamlayan, tənzim edən sosial dəyərlərin, adət və ənənələrin, habelə normaların məcmusunu 
ifadə edir. Siyasi mədəniyyətin sosial məzmununu və xarakterini hər şeydən əvvəl iqtisadi və sinfi amillər 
müəyyən edir. Siyasi mədəniyyətdə cəmiyyətin və onun hər bir üzvünün yetkinlik səviyyəsi, onların fəal 
həyat mövqeyi təzahür  edir. 

Siyasi mədəniyyət müxtəlif sosial qruplar və təbəqələr, onların mənafe və tələbatlarını ifadə edən siyasi 
hakimiyyətin fəaliyyəti sayəsində formalaşır. Cəmiyyətdə siyasi mədəniyyət öz ifadəsini dövlət, demokratiya, 
konstitusiya, hüquq kimi institutların fəaliyyətində tapır. Bu institutlar bir sıra sosial funksiyaları yerinə 
yetirir. 

Siyasi mədəniyyətin meyarları müxtəlifdir. Totalitar xarakterli liderlərin nəzərində siyasi mədəniyyət 
kütlələrin itaətkarlığı və siyasi passivliyi, liderlərə yaltaqlanmağıdırsa, liderlərin özləri üçün amirlik, 
inzibatçılıq və ağalıq keyfiyyətləridir. Humanist-demokratik adamların nəzərində siyasi mədəniyyət kütlələrin 
mütəşəkkil siyasi fəallığı, zülmə və zorakılığa qarşı barışmazlığı, vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilikdirsə, 
rəhbərlər, liderlər üçün isə ədalətli idarəetmədir, xalqın qayğısına qalmaqdır, sülh və əminamanlıq üçün 
çalışmaqdır və s. 

Siyasi mədəniyyətin başlıca cəhəti ictimai-siyasi fəaliyyət olsa da, o, möhkəm bilik və əqidəyə 
əsaslanmalıdır ki, bunları da ideoloji və təlim-tərbiyə vasitələri verir. Düzgün təşkil edilmiş ideoloji sistemlər 
normal siyasi mədəniyyət formalaşdırır. Geniş xalq kütlələrinin siyasi mədəniyyətinin formalaşmasında 
kütləvi məlumat vasitələri və təbliğat mühüm rol oynayır. Onların vəzifəsi ölkə daxilində və beynəlxalq 
həyatda baş verən iqtisadi, sosial və siyasi hadisələrin meyllərinin dərin təhlili təşkil edir. Aşkarlıq, tənqid və 
özünütənqid prinsipinin həyata keçməsi ictimai rəyin formalaşmasına, cəmiyyət üzvlərinin ictimai-siyasi 
fəallığının artırılmasına yönəlir. 

Prinsipiallıq, doğruçuluq, mənəvi təmizlik kimi keyfiyyətlər mədəniyyətin tərkib hissələridir. İnsanların 
ehtiyaclarına, sosial, məişət problemlərinə etinasızlıq, biganəlik, mərhəmətsizlik siyasi mədəniyyətdən 
kənardır. Qəddarlıq, amansızlıq isə bəzi hallarda zəruri hesab edilsə də vəhşilik əlamətidir. Bu cür 
eybəcərliklər yalnız ayrı-ayrı adamların fərdi psixikasına deyil, habelə eyni zamanda müəyyən sosial qruplara 
da xasdır. «Nomenklatur» psixologiyası, inzibatçılıq, amirlik psixologiyası da yetkin mənəviyyata malik 
olmayanlara xasdır. Özünə kütlələrin gözü ilə baxmayan, kütlələrin dərdlərinə məhəl qoymayan rəhbər 
mənəvi iflasa məhkumdur. Humanizm keyfiyyəti siyasi mədəniyyət üçün əsas keyfiyyətdir. Sədi Şirazi yazır: 

Bir bədən üzvüdür bu bəni adam 
Eyni bir cövhərdən yaranmış aləm 
Bir üzvü  dərdlərə salsa  ruzigar 
Tapmaz başqa üzvü yerində qərar 
Özgənin dərdinə əgər yanmasan, 
Yaraşmaz adına deyilsin: insan 

Özgənin dərdinə yanmaq adi insan üçün vacibdirsə, rəhbər üçün isə yüz qat vacibdir.8 
Siyasi mədəniyyət mənəvi mədəniyyətin mühüm tərkib hissələrindən biri olub heç də yalnız siyasi 

şüurla məhdudlaşmır. Adamların siyasi bilikləri, siyasi əqidə və fəaliyyəti də siyasi mədəniyyət anlayışının 
strukturuna daxildir. 

Mədəniyyətin əsas sahələrindən hər biri insanların müvafiq fəaliyyəti ilə üzvi surətdə bağlıdır. 
Şəxsiyyətin, qrupların, yaxud bütövlükdə cəmiyyətin mədəniyyəti haqqında biz ilk növbədə onların real 
fəaliyyətinin insanın inkişafına nə dərəcədə təsir göstərməsinə, hansı şəxsiyyət tipi formalaşdırmasına, hansı 
sərvətlər yaratmasına görə mühakimə yürüdürük. 

Mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə xas olan sərvətlər spesifik əlamətlərə malikdir. Eyni zamanda bu 
sərvətləri ümumi cəhətlər birləşdirir. 

Siyasi mədəniyyətin inkişafı və zənginləşməsi cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi prosesinin tərəqqisi ilə 
qırılmaz surətdə bağlıdır. Demokratikləşmə siyasi mədəniyyətin real əsası, şəxsiyyətin sosial-siyasi fəallığının 
artmasının ən mühüm şərtlərindən biridir. Xalq hakimiyyəti – demokratik cəmiyyətin siyasi mədəniyyətinin 
mərkəzi ideyası, onun formalaşması və inkişafının mənbəyidir. Demokratiya hər kəsin cəmiyyət həyatına real 
təsir göstərməsi imkanını təmin edən, hər bir şəxsin dövlət işlərindən, vasitələrindən, əməyinin nəticələrindən, 
mədəniyyətdən və s. ayrı düşməsini aradan qaldıran səmərəli mexanizmdir. Demokratiya cəmiyyətin sosial 
ədalətliliyinin ali meyarı olan humanizm prinsipinin təsdiqidir. 

Demokratiyanın inkişafı yeni abu-hava yaradır, köhnə mühiti dəyişir, xalqı cəmiyyətin idarə edilməsinə 
yaxınlaşdırır, kütləvi hərəkatların və təşəbbüslərin artmasını stimullaşdırır. 
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Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq ölkəmizdə çoxlu qeyri-formal təşkilatlar və 
birliklər yaranır. Onlar aktual sosial, siyasi, iqtisadi, ekoloji və s. problemlərin həlli üçün öz xüsusi proqram 
və layihələrini irəli sürürlər. Bu isə cəmiyyətin mənəvi həyatını yeknəsəqlikdən xilas edir, rəylərin 
plyuralizmini genişləndirir, siyasi mədəniyyətin inkişafına təsir göstərir. 

Hakimiyyətin, onun bütün siyasi mexanizminin keyfiyyətlə yeniləşməsi müvafiq olaraq siyasi 
mədəniyyətin də təkmilləşməsini tələb edir. Hər şeydən əvvəl yeni siyasi təfəkkürün formalaşması zərurəti 
meydana çıxır. Yeni siyasi təfəkkür yalnız qlobal nöqteyi-nəzər, dünyəvi problemlərin yeni tərzdə 
düşünülməsi deyildir, eyni zamanda daxili vəzifələr haqqında yeni tərzdə düşünməkdir. Siyasi mədəniyyət 
əslində bu gün idarə edənlərlə idarə olunanlar arsındakı münasibətin ifadəsidir. Vətəndaşların öz hüquqlarını 
bilməsi və vəzifələrinə riayət etməsi qanunlara hörmət mədəniyyətidir, siyasi aktlarda iştirak etmək 
mədəniyyətidir, demokratiyaya, aşkarlığa münasibət mədəniyyətidir. 

İctimai-siyasi quruluşun xarakteri siyasi mədəniyyətə və fəaliyyətə ciddi təsir edə bilər. Məsələn, 
avtoritar bürokratik rejimlərdə insanaların siyasi fəaliyyətə gedən yolu bağlı olur. Belə şəraitdə onların siyasi 
mədəniyyətləri səviyyəsi üçün tələbat da olmadığından insanların siyasi mədəniyyəti də çox aşağı olur. 
Demokratik rejimlərdə isə əksinə, insanlar geniş siyasi fəaliyyətə cəlb olunurlar və onların siyasi mədəniyyəti 
formalaşır və daim təkmilləşir, səviyyəcə yüksəlir. Deməli, mövcud şərait, üsul-idarə və hakim dövlət 
orqanları kütlələrin siyasi mədəniyyətinin inkişafı üçün müəyyən obyektiv və subyektiv zəmin hazırlamış 
olurlar. Tarixin böyük siyasi xadimləri və siyasətçiləri məhz müəyyən obyektiv və subyektiv amillərin təsiri 
altında formalaşmışlar. Tarixin müəyyən anlarının hər biri öz inkişafı müqabilində böyük siyasi xadimlər 
yetirmişlər. 

Cəmiyyətimizin müasir inkişafı tələb edir ki, müxtəlif siyasi cərəyanların, məktəb və cəmiyyətlərin 
hamısı siyasi razılığa gəlsinlər, milli vətəndaş həmrəyliyi və razılığı əsasında vahid ideya-siyasi xətti işləyib 
hazırlasınlar. 

Qabaqcıl cəmiyyətlərdə həmahəngliyin pozulmaması, siyasi stabilliyin saxlanması, istehsalın durmadan 
artması, cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsi zərurəti həmişə belə bir vətəndaş 
həmrəyliyinə dərin bir ehtiyac yaratmışdır və o, indi bizim Azərbaycan cəmiyyəti üçün də səciyyəvidir. 
Cəmiyyət həyatında yaranmış kəskin dönüş mərhələlərində və böhranlı anlarda mənafeləri bir-biri ilə 
diametrial əkslik təşkil edən qüvvələr müəyyən bir tarixi vəzifəni yerinə yetirmək üçün mütləq öz səylərini 
birləşdirməli və ümumi razılığa, başqa sözlə desək, ictimai konsensusa gəlməlidirlər. 

Siyasi mədəniyyətin bir sıra modelləri vardır: millətçilik, dövlətçilik, dinçilik, konservatizm, 
inqilabçılıq, demokratiya və diktatorluq. Bu modellərdən birinin hakimiyyətdə olması digərlərinin gələcək 
fəaliyyətini şərtləndirə bilər, onları yaşada və ya aradan qaldıra bilər. Demokratik cəmiyyətin siyasi 
mədəniyyəti bir qayda olaraq özünü müxtəlif modellərin rəngarəngliyində tapır. Diktatorluq isə əksinə, belə 
rəngarəngliyə dözmür və onları aradan qaldırmağa çalışır (Hitler, Stalin və b.). 

Siyasi mədəniyyətlə siyasi sistemin qarşılıqlı əlaqələri və birinin dəgərinə təsiri də tarixən formalaşır. 
Burada əsas yer, başlıca cəhət siyasi sistemə aiddir və o, özünə uyğun tərzdə siyasi mədəniyyət yaradır. 

Lakin cəmiyyətin siyasi mədəniyyəti siyasi sistemə təsir göstərərək onu dəyişdirə bilər. Siyasi 
mədəniyyətə təsir göstərən amillərdən biri də cəmiyyətin və ya millətin ictimai və milli xarakteri ola bilər. 

Milli xarakter özünü aşağıdakı kimi göstərir: 
- tarixi – mədəni ənənələrdə; 
- ictimai-siyasi praktikada; 
- təfəkkür tərzində; 
- millətin ayrı-ayrı fərdlərinin əxlaqi-etik davranış normalarında və siyasi xarakterində. 

Cəmiyyətin mənəvi həyatı ictimai həyatın iqtisadi və sosial-siyasi sahələri, adamların bütün fəaliyyəti ilə 
sıx bağlı olub, onu humanist, əxlaqi və estetik məzmunla zənginləşdirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin mənəvi həyatı mənəvi mədəniyyətindən geniş məfhum olub, elmi 
nailiyyətlər, incəsənət əsərləri və s. ibarət cəmiyyətin mənəvi dəyərləri sistemi ilə yanaşı eyni zamanda 
adamların bu dəyərlərə münasibətini də əhatə edir ki, bu da onların mənəvi inkişafından asılıdır. 

Demokratik cəmiyyət şəraitində mədəniyyət nailiyyətlərindən cəmiyyətin bütün üzvləri sosial bərabərlik 
və sosial ədalət prinsipləri əsasında geniş surətdə istifadə etmək imkanına malikdirlər. Həm də adamlar 
mənəvi dəyərlərdən istifadə etməklə yanaşı eyni zamanda bu dəyərlərin yaradıcılarıdır. 

Əsil mənəvi dəyərlərin yaradılması xüsusi qabiliyyətə, xüsusi əmək və peşəkarlığa malik xüsusi 
hazırlıqlı adamların olmasını tələb edir. Lakin bu o demək deyildir ki, belə dəyərlərin yaradılmasında xalq 
kütlələri iştirak etmir. 
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Mükalimə, diskussiya və siyasi dözümlülük mədəniyyətin mühüm tərkib hissələridir. Başqasının rəyinə 
diqqətlə qulaq asmaq, ictimai ədəb qaydaları daxilində həqiqəti aşkara çıxarmaq üçün normal mübahisələrə 
girmək, ictimai-siyasi hadisələrə olan münasibətini və ona verilən qiyməti məntiqi əsaslarla sübut etməyə 
çalışmaq, ictimai rəyi sübut edərkən elmi, nəzəri, habelə praktiki biliklər nümayiş etdirmək böyük məharət 
olub, siyasi mədəniyyət üçün səciyyəvi cəhətdir. 

«Siyasətnamə» əsərində Nizamülmülk yazırdı ki, …Allahtaala buyurmuşdur ki, «işlərdə məsləhətləşin».  
«Ya Məhəmməd, qarşına bir iş çıxanda əsabələrinlə məsləhətləş». Ona məşvərət etməyi buyurmuşdur, çünki 
onun da məsləhət və məşvərətə ehtiyacı var imiş. Onu da bilmək lazımdır ki, ondan daha az ehtiyacı olan heç 
kəs ola bilməz. 

Deməli, şah bir iş görmək istədikdə, ya qarşısına bir iş çıxdıqda qocalar və tərəfdarları ilə 
məsləhətləşməli, məşvərət etməlidir ki, hər kəs o barədə düşündüyünü desin, şah öz fikirləri ilə onların hər 
birini müqaisə edər, onlar da bir-birlərinin fikirlərini eşidib götür-qoy edərlər. Nəticədə işin doğru yolu 
meydana çıxar. Ən düz tədbir və doğru yol o hesab edilir ki, hamının fikri bir olsun. 

İşdə məşvərət  etməmək ağlın zəifliyinə dəlalət edər və belə adamı özbaşına adlandırırlar. Məqsəd 
olmadan heç bir iş görmək mümkün ola bilmədiyi kimi, məşvərət etmədən də heç bir tədbiri yaxşı həyata 
keçirmək olmaz.9 

Demokratik cəmiyyətin təkmilləşməsi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı mədəniyyət quruculuğunda 
keyfiyyətcə yeni vəzifələrin irəli sürülməsi, mədəniyyət sahəsində siyasətin yenidən qurulması ilə sıx surətdə 
bağlıdır. Burada başlıca vəzifə adamların qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılmasından, onların həyatını mənəvi 
cəhətdən zənginləşdirməkdən ibarətdir. Mənəvi mədəniyyət elm və təhsili, ədəbiyyat və incəsənəti, xalqın 
bütün sosial və əxlaqi dəyərlər məcmusunu əhatə edərək cəmiyyətin intellektual və mədəni potensialını təşkil 
edir. 

Bütünlükdə xalqın və eləcə də hər bir cəmiyyət üzvünün mədəni inkişafı, onların demokratik cəmiyyət 
naminə fəallığı və yeni sosial həyat formalarına keçmələri üçün zəruri şərtdir. 

Mədəniyyət məsələlərində, cəmiyyətin mənəvi həyatında demokratikləşdirmə, adamlara etiqad, 
səriştəlilik, xeyrxahlıq üçün şərait yaradılması, istedadlara  kömək göstərilməsi başlıca meyar olmalıdır. 
Mənəvi həyatın, mədəniyyətin inkişafı insan amilinin fəallaşması, adamların siyasi şüurunun yeni ideyalarla 
zənginləşməsi, xalqın və hər bir adamın yaradıcı potensialının yeni vəzifələrin həllinə yönəldilməsi sahəsində 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Hazırda mənəvi həyat sahəsində vəzifələr əsaslı iqtisadi, siyasi islahatlar və 
cəmiyyətin bütün həyatının demokratikləşdirilməsi ilə sıx əlaqədə həll edilməlidir. 

Ölkəmizin və xalqımızın qarşısında duran çox mühüm problemlərin həllində aşkarlıq, demokratizm, 
cəmiyyətin mənəvi həyatında elmin, ədəbiyyat və incəsənətin rolunun artması yeni siyasi təfəkkürün 
inkişafına, adamların baxış və rəylərində plyuralizmə, cəmiyyətin demokratikləşdirilməsinin  konkret 
vəzifələrinin həllinə yaradıcı münasibətdə kömək göstərir. 

Cəmiyyətin inkişafı elmi nailiyyətlərin maddi və mənəvi istehsal sahəsində tətbiqi ilə, yeni 
texnologiyadan istifadə edilməsi və əmək mədəniyyətinin yüksəldilməsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Bu isə xalq 
təhsili sistemində əsaslı islahatlar keçirilməsini tələb edir. 

Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin artmaqda olan mədəni tələbatının ödənilməsinin, xalqın bədii 
yaradıcılığının inkişafı üçün şərait yaradılmasının, adamlarda müxtəlif qabiliyyətlərin inkişafı, sağlam tələbat 
və estetik zövqün formalaşmasının zəruri şərti mədəni-maarif işinin məzmun və metodlarının daim 
təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. 

Bədii mədəniyyət sahəsində demokratikləşmə və aşkarlıq adamların, müxtəlif təbəqələrin və qrupların 
bədii və estetik tələbatlarının real vəziyyətini dərindən öyrənməyə və bu əsas üzərində bədii mədəniyyətin 
yüksəlməsi, incəsənət və xalqın yaxınlaşması üçün mühüm tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasına imkan 
yaradır. 

Mədəniyyət idarələrinin işində demokratikləşdirmə istedadların inkişafı üçün imkan və şərait 
yaratmalıdır. 

Cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi və daha da inkişafı adamların şüur yetkinliyinin yuksəlməsi, mənəvi 
aləminin, xalqın mədəniyyətinin zənginləşməsi ilə sıx surətdə əlaqədardır. 

Cəmiyyətin mənəvi həyatı maddi istehsalın möhkəm bünövrəsinə əsaslanır. İnsan özünün zəruri təbii 
maddi tələbatını ödəməklə mənəvi yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün imkan əldə edir. Eyni zamanda mənəvi 
yaradıcılıq nailiyyətləri maddi istehsalın daha da inkişafına kömək göstərir.  
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Demokratik cəmiyyətin mənəvi həyatı maddi istehsal ilə yanaşı cəmiyyət üzvlərinin mənəvi tələbatının 
ödənilməsi ilə də sıx bağlıdır. Bu öz ifadəsini adamların mənəvi fəaliyyətində tapır və istehsalı, bölgünü, 
mübadiləni və mənəvi dəyər və nemətlərin istehlakını nəzərdə tutur. 

Cəmiyyətin mənəvi mədəniyyəti onun mənəvi həyatının inkişafının nəticəsi və insan yaradıcılığının 
məhsuludur. 

Yalnız yuksək mədəni səviyyəyə malik olan insan cəmiyyətə fayda verməklə yanaşı öz mənəvi 
təlabatını da ödəyə bilər. 

Demokratik cəmiyyətin mənəvi həyatı və mədəniyyəti bəşəriyyətin mənəvi nailiyyətləri və dəyərləridir. 
Humanizm, demokratizm, mənəvi dəyərlərdən istifadə edilməsində sosial ədalət, mənəvi tərəqqinin yüksək 
sürəti və onun nailiyyətlərinin geniş xalq kütlələrinə müəyyəssər olması, beynəlmiləlçilik demokratik 
cəmiyyətin mənəvi həyatının səciyyəvi cəhətləridir. 

Cəmiyyətin inkişafı prosesində mədəniyyət ilə din arasında sıx qarşılıqlı əlaqə mövcud olmuşdur. Orta 
əsrlərdə siyasi həyatda dini ideologiya hakim olduğundan mədəniyyət də demək olar ki, dini mahiyyət kəsb 
edirdi. 

Bununla yanaşı mədəniyyətin inkişafında dinin rolu böyük olmuşdur. Din insanları lazımsız 
hərəkətlərdən çəkindirmiş, onların mənəviyyatını zənginləşdirmiş, onlarda inam, ədalət, səxavət, etibar, 
humanizm və s. kimi müsbət keyfiyyətlər tərbiyə etmişdir. Din insanı yer üzünün əşrəfi elan etməklə onu 
müqəddəsləşdirmiş, özünə hörmət və inamı bəxş etmişdir. 

Cəmiyyət həyatının bütün sahələrinin demokratikləşdirilməsi siyasi mədəniyyətin başlıca 
funksiyasıdır. 

Demokratiya sivilizasiyanın ən ümumi sərvəti kimi meydana gəlmiş və ictimai həyatın demək olar ki, 
bütün sahələrini əhatə edir. 

Demokratiya insanın təşəbbüskarlıq və müstəqilliyini təmin edərək onun fəaliyyətini cəmiyyətdəki 
özbaşınalığa, zorakılığa və totalitarizmə qarşı mübarizəyə yönəldir. 

Siyasi mədəniyyətin digər bir mühüm funksiyası dövlət və ictimai işlərin idarə edilməsində xalqın 
iştirakından ibarətdir. 

Cəmiyyətin getdikcə daha da demokratikləşdirilməsi prosesi xalqın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasının, 
saxta demokratiyanın, fərdiyyətçiliyin, təhrif olunmuş siyasi şüurun aradan qaldırılmasını və cəmiyyət 
üzvlərinin siyasi fəallığının, siyasi mədəniyyətin yüksəldilməsini tələb edir. Siyasi mədəniyyətin səviyyəsinin 
aşağı olması müasir dövrdə cəmiyyətimiz qarşısında duran son dərəcə vacib və çox mühüm vəzifələrin həyata 
keçirilməsinə mane olur. 

Cəmiyyətin siyasi mədəniyyəti ölkənin siyasi həyatının inkişafını düzgün və səmərəli 
istiqamətləndirməyə qabil siyasi təsisatların yaradılmasını, rəylər plyuralizmini, şəxsiyyətə hörməti və 
hamının qanun qarşısında bərabərliyini nəzərdə tutur. 

Siyasi mədəniyyət demokratik forma və metodların inkişafına kömək göstərir, siyasi təcrübənin və 
müsbət ənənələrin bir nəsildən digərinə verilməsində böyük rol oynayır. 

Siyasi mədəniyyətin inkişaf səviyyəsi meyarının əsası-ictimai həyatın bütün sahələrinin 
demokratikləşdirilməsi dərəcəsindən, adamların ictimai-siyasi fəaliyyətə real surətdə cəlb edilməsindən, 
sosial-iqtisadi və mənəvi proseslərin idarə edilməsində onların iştirakından ibarətdir. Siyasi mədəniyyət – 
siyasi bilik və siyasi təcrübənin, siyasi şüurluq və siyasi fəaliyyətin sintezidir. Şəxsiyyətin siyasi mədəniyyəti 
bütövlüklə cəmiyyətin siyasi mədəniyyətinin səviyyəsindən, ictimai həyatın demokratikləşdirilməsindən 
asılıdır. 

İdarəetmə funksiyası siyasi mədəniyyətin əsas funksiyasıdır. 
Bu funksiya eyni zamanda  özünüidarəetməni də nəzərdə tutur. Özünüidarəetmə şəraitində adamların 

ictimai-siyasi fəallığı artır.  
Kütlələrin siyasi yaradıcılığının rolu formal və qeyri-formal ictimai-siyasi təşkilatların fəaliyyətində 

daha aydın şəkildə təzahür edir. Sosial və siyasi həyatın bütün sahələrində cəmiyyət üzvlərinin iştirakı 
cəmiyyətin siyasi mədəniyyətinin yüksəlməsi üçün zəruri şərait yaradır.  
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12-ci MÖVZU 
SİYASİ  İDEOLOGİYALAR 

 
1. Siyasət və ideologiyanın qarşılıqlı əlaqəsi 

İdeologiya (yunan dilindən tərcümədə – «ideya» və «elm», «təlim» sözlərinin birləşməsi) anlayışışın 
siyasət elminə gətirilməsi fransız alimi Lestyut de Qrasinin adı ilə bağlıdır. Onun 1801-1815 illərdə çapdan 
çıxmış olan dörd cildlik «İdeologiyanın elementləri» əsərində bu terminin geniş elmi izahının verilməsinə 
cəhd göstərilir. L.de Qrasi bu əsərində  və həmçinin «Düşünmək qabiliyyəti  haqqında etüdlər» kitabında belə 
bir qənaətə gəlir ki, ideologiya ideyaların meydana gəlməsi və inkişafı, habelə insan idrakının qanunları 
haqqında elmdir. 

Bu terminin meydana gəldiyi vaxtdan etibarən ona qarşı böyük elmi maraq formalaşmışdır. Məhz buna 
görə də «ideologiya» və «ideoloq» terminlərinin şərhində böyük fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Həqiqət və 
yalan, rasional və irrasional cəhətlər siyasətdə, ictimai və fərdi şüurda olduğu kimi ideologiyada da bilavasitə 
sıx əlaqədə çıxış edir. İdeologiyanın idraki funksiya yerinə yetirməsi haqqında irəli sürülən fikirlər K.Marks 
və F.Engels tərəfindən «Alman ideologiyası» əsərində tənqid olunmuşdur. Lakin, buna baxmayaraq 
ideologiya siyasi reallıq kimi qəbul edildi və tezliklə onun müxtəlif istiqamətli meylləri meydana gəldi. 

İdeoloju cərəyanlar, onların arasında mübarizə siyasi baxışların, qruplaşmaların qarşıdurması kimi hələ 
lap qədim zamanlardan mövcud olsalar da,  onların sistemli  baxışlar şəklinə düşməsi XVII əsrin əvvələrinə 
təsadüf edir. Buna misal olaraq ənənəviçilik cərəyanını göstərmək olar. Onun nümayəndələri olan J.Bossyue 
(1627-1704), R.Filmer(1610-1688) və başqaları dini - monarxist ənənələrin qorunub saxlanması ideyasını 
müdafiə edirdilər. «Əvvəlki qaydaların» və onun mənəvi sərvətlərinin müdafiəsi öz geniş əksini Bossyuenin 
«Müqəddəs Yazıdan irəli gələn siyasət» əsərində tapmışdır. Ənənəviçilik ideyaları Marifçiliyə, Liberalizmə 
və fransız inqilabına cavab olaraq İngiltərədə meydana gəlmiş olan klassik mühafizəkarlıqın əsasını təşkil 
edir. Bu cərəyanın ən görkəmli    nümayəndəsi E.Berk (1729-1797) hesab olunur. Berk özünün «Fransız 
inqilabı haqqında düşüncələr» əsərində köhnə gözəl ənənələrin, möhkəm qayda-qanunun tərəfdarı, inqilabın 
və əxlaq pozuntularının mənbəyi olan mütləq demokratiyanın əleyhdarı kimi çıxış edir. 

XVIII əsrdə daha mütərəqqi bir cərəyanın – liberalizmin ilkin təzahür formaları meydana gəlir. Bu öz 
əksini T.Hobbsun, C.Lokkun, Qərbi Avropa, amerikan və rus maarifçilərinin əsərləri7ndə tapır. Klassik 
liberalizm cərəyanı isə XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvələrində V.Humboldt, B.Konstan, A.de 
Tokvill və başqaları tərəfindən yaradılmışdır. Özünün «Dövlətin təşkili haqqında düşüncələr», «Dövlətin 
fəaliyyət hüdudları haqqında oçerklər» və s. əsərlərində V.Humoldt idarəetmənin demokratikləşdirilməsi, 
siyasi və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının tərəfdarı kimi çıxış edir. 

XIX əsrdə siyasi ideologiyalar səhnəsinə utopik və elmi sosializm, anarxizm, marksizm, sosial-
demokratiya, inqilabi demokratiya və s. cərəyanlar çıxır. Bu  ideoloqiyaların bəziləri uzun  ömürlü olub, bu 
gün də öz tərəfdarlarına malik olduğu halda, bəzi ideoloqiyalar tarixi, müvəqqəti və lokal xarakter daşımışdır. 

Siyasi fəaliyyətə başlayan hər bir qruplaşma, partiya, təşkilat və ya ayrılıqda götürülmüş siyasi lider 
birinci növbədə özü üçün ideoloji bazanı müəyyən etməlidir. Bu səbəbdən  də siyasi ideyaların və ideoloji 
cərəyanların meydana gəlməsi prosesi fasiləsiz, ardıcıl xarakter daşıyır. 

İdeologiya ilə siyasətin qarşılıqlı münasibəti onların spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Məhz bu 
xüsusiyyətlər xeyli dərəcədə onları bir - birinə yaxınlaşdırır. İstər ideologiya, istərsə də siyasət cəmiyyətin 
maddi, iqtisadi bazası üzərində, habelə mənəvi və mədəni təməlləri əsasında yüksələrək tarixi və ictimai 
proseslərə qoşulur. İdeolgiya da siyasət kimi universal xarakter daşıyır, yəni təfəkkürün, fəaliyyətin və 
davranışın ən müxtəlif sahələrini əhatə edir, onların istiqamətini, məqsəd və vasitələrinri müəyyən edir. Bu öz 
əksini «təfəkkür tərzi», «xüsusi maraqlar» və s. kimi anlayışlarda tapır.  

İdeologiya həmçinin siyasətdə mərkəzi yerdə dəyanan məqsədlərin, konkret vəzifələrin, imkanların, 
idealların müəyyən edilməsi prosesi ilə də bağlıdır. Məhz ideologiya siyasətin qarşısına çatmalı olduğu 
ideallar sistemini qoyur. Bunun sayəsində isə liberal, mühafizəkar, mütərəqqi, irticaçı və s. siyasət növləri 
meydana gəlir. 

Siyasət və ideologiya ictimai şüurun və cəmiyyətin təşkili sisteminin daha fəal, mütəhərrik elementləri 
kimi çıxış edirlər. Onlar təkcə cəmiyyətin bütün sferalarına sirayət etməklə kifayətlənməyərək, həmçinin bir - 
birilə  üzvü əlaqəyə girirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, siyasətin zəyifliyi, onun çatışmazlığı, siyasi ideyaların və 
qərərların azlığı çox tezliklə və hökmən ideologiya ilə əvəz olunur. Xarici amillərin təsiri altında (məsələn, 
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başqa ölkədən təhlükə gəldikdə), yaxud daxili vəziyyət sabit xarakter daşımadıqda ideologiya siyasəti 
sıxışdıraraq, onu öz təsiri altına alır.  

Siyasət və ideologiya fikirlərin, proqramların, qərarların  müxtəlifliyi və fəal mübarizəsi ilə bağlıdır. 
Onlar hökmən  hər hansı bir məsələyə müsbət  yaxud mənfi qiymət vermə məcburiyyəti qarşısında qalırlar. 
Məhz buna görə də onlar sağlara və sollara, mürtəcelərə və mütərəqqilərə bölünürlər.  Lakin, eyni zamanda 
istər siyasət, istərsə də ideologiya kompromisə, qarşılıqlı qüzəştlərə getməyə meylli olurlar. 

Bütün yuxarıda göstərilən səbəblər üzündən təbii olaraq, siyasət ilə ideologiyanın qarşılıqlı əlaqəsi siyasi 
- ideoloji kompleksə çevrilir. Mədəniyyət, din, əxlaq, elmi biliklər və s. kimi amillər siyasətdə böyük təsir 
qüvvəsinə malik olsalar da onu müəyyən edə bilmirlər. Onlardan fərqli olaraq ideologiya bilavasitə siyasətlə 
qovuşur. Siyasət öz mahiyyətinə görə ideoloji xarakter daşıyır, çünki idarəetməyə nəzarəti, istiqamətverməni 
məhz bu və ya digər ideyaların, maraqların və mənafelərin naminə həyata keçirirlər. Lakin, bunun da 
müəyyən həddi olmalıdır. Çünki siyasətin həddindən artıq ideologiyalaşdırılması cəmiyyətin 
avtoritarlaşmasına, totalitar, tiran rejimlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu isə öz növbəsində şəxsiyyətə 
pərəstiş, şəxsi yaxud qrup diktaturası yaradır. Buna misal olaraq sosialist ideologiyası əsasında qurulmuş olan 
dövlətləri göstərmək olar. SSRİ-də, Şərqi Avropanın, Asiyanın sosialist ölkələrində kommunist ideologiyası 
ictimai həyatın bütün sferalarını nəzarət altına almışdı. Nəticədə qeyd olunduğu kimi, bu ölkələrdə 
antidemokratik, totalitar rejimlər təşəkkül tapmışdı.  

Siyasi həyatda ideologiya müəyyən dərəcədə elitanın mənəvi silahı rolunu oynayır. Məhz siyasi elitanın 
davranış taktikasından asılı olaraq müxtəlif qrup mənafelərinin ideya cəhətdən formalaşdırılması baş verir. 
Lakin, siyasi ideologiyanın hakimiyyətə münasibəti onun nə dərəcədə ictimai şüura təsir qüvvəsinə malik 
olmasından asılıdır.  

İdeologiya ilə siyasətin qarşılıqlı əlaqəsini bir sıra politoloqlar və dövlət xadimləri çox parlaq ifadə 
etmişlər. Məsələn, fransız sərkərdəsi və dövlət xadimi Napoleonun fikrincə, ideologiya dövlət başçısının 
həyata keçirdiyi  siyasəti əsaslandırmağa yönəlmiş olan vasitədir. Bu fikri  daha da inkişaf etdirən 
H.Morqentau siyasətçini – aktyor, ideologiyanı isə onun öz rolunu yerinə yetirmək üçün istifadə etdiyi pərdə 
adlandırır: «Siyasətin mahiyyəti siyasi səhnənin aktyorundan öz fəaliyyətinin məqsədlərini pərdələmək üçün 
istifadə etməyi tələb edir». 

İtaliyalı sosioloqlar Q.Moska, Q.Pareto və başqaları  siyasi ideologiynın məzmununu həddindən artıq 
geniş mənada götürərək dini və estetik şüur formalarını da onun təzahürü hesab edirdilər. Alman politoloqu və 
sosioloqu Maks Veber isə, ideologiyanın idraki funksiyalarını inkar edərək, ona inamla bağlı fenomen kimi 
yanaşırdı.  

İdeologiya haqqında mövcud olan çoxlu sayda fikirləri ümumiləşdirmək əsasında fransız politoloqu 
O.Rebul onları aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 

1. Sezarçı ideologiya sisteminə görə mövcud cəmiyyətin sosial münasibətlərinin tənqidinə və 
dəyişdirilməsinə yönəlmiş olan fikirlərin məcmusu ideologiyadır.  

2. Marksist ideologiyası isə əksinə hesab edir ki, mövcud cəmiyyətin sosial əsaslarını qoruyub 
saxlamağa yönəlmiş olan baxışların məcmusunu ideologiya adlandırmaq olar. 

3. Kollektiv inam və düşüncə səviyyəsinə yüksəlmiş olan fikir və ideyaların məcmusunu  
ideologiya hesab edən sosioloji cərəyanın  fərqləndirici  xüsusiyyəti budur ki, ideologiyanı 
təsvir etdiyi gerçəkliyə uyğun hesab etmir. 

Elmi ədəbiyyatda ideologiya anlayışına verilən çoxlu sayda təriflər içərisində diqqəti daha çox aşağıdaki 
variant cəlb edir: İdeologiya bu və ya digər ictimai qrupun hakimiyyətə və ondan istifadəyə olan iddialarına 
haqq qazandıran və buna uyğun olaraq ictimai rəyi öz ideyalarına tabe etdirməyə çalışan doktrinadır. 

 İdeologiyanın siyasi şüur forması kimi məzmununu izah etməyə səy göstərərkən unutmaq olmaz ki, o 
hər şeydən əvvəl ayrı-ayrı ictimai qrupların mənafelərinin reallaşdırılması işinə xidmət edir. 

İdeologiyanı siyasi şüur forması kimi xarakterizə edən əsas cəhət onun sistem şəkilində çıxış etməsidir. 
Real gərçəklikliyi inikas edən baxışların, nəzəriyyələrin məcmusu hələ ideologiya hesab edilə bilməz. Yalnız 
konkret məqsədin əldə olunmasına yönəlmiş olan və konkret mənafeləri müdafiə edən baxışların və ideaların 
bitkin sistemi ideologiya sayıla bilər. Sosial münasibətlərin mahiyyətini insanlar dərindən dərk etdikcə həmin 
münasibətlər haqqında onlarda müəyyən təsəvvürlər əmələ gəlir. Həmin təsəvvürlər isə öz əksini konkret 
ideologiyada tapır. İctimai şüurun müxtəlif gollarının təcəssümu kimi çıxış edən müxtəlif fikir və təsəvvürlər 
müəyyən istiqamətə yönəldildikdə və sistem şəklinə salındıqda ideologiya səviyyəsinə yüksəlir. 

Amma heç də  sistem şəklinə salınmış hər cür baxışların məcmusunu ideologiya hesab etmək olmaz. 
Çünki ideologiya öz mahiyyətinə görə sistem şəklinə salınmış elmi nəzəriyyələrdən fərqlənir. Elm obyektiv 
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gerçəkliyi idraki metodların köməyi ilə öyrəndiyi və təsvir etdiyi halda ideologiya həmin gerçəkliyi müəyyən 
mənafelərdən çıxış edərək əks etdirir. 

Politoloji ədəbiyyatda ideologiyanın məzmununun aşağıdakı üç əsas ünsürdən ibarət olduğu göstərilir. 
Bu ünsürlərdən birincisi – gerçəkliyin təsvirindən ibarətdir. Real gerçəkliyin təsvirinin məqsədi cəmiyyətin 
qarşısında duran sosial problemlərin aktuallığını ön plana çəkməkdir. Çünki bütün ideoloji sistemlərin 
vacibliyi gerçəkliyin dəyişdirilməsinə yönəlməsidir. Real gerçəkliyin təsviri az-çox həqiqətə uyğun ola bilər. 
Əsas məqsəd həmin gerçəkliyin ya dəyişdirilməsinə, ya da təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin irəli 
sürülməsidir. 

İdeologiynın məzmununa daxil olan ünsürlərdən ikincisi -  aksioloji sistemdir. Bu sistemin əsas məqsədi 
real gerçəkliyin təsvirinə əsaslanmaqla onu reallıqdan gələcəkdə arzu edilən gerçəklik  səviyyəsinə 
qaldırmaqdır. Bundan əsas məqsəd insanların perspektivdə nail ola biləcəkləri maddi və mənəvi sərvətlərin 
müəyyən edilməsidir. Aksioloji sistemin köməyi ilə sosial dəyərlərin və sərvətlərin kompleksi aşkar olunur. 
Bəzi politoloqlar (D.Frankel) məhz sosial dəyərlərin məcmusunu  ideologiya kimi qiymətləndirirlər. 

Siyasi ideologiyalırın məzmununu təşkil edən ünsürlərdən üçüncüsü – praktiki göstərişlərdir. Həmin 
göstərişlər müxtəlif qruplara daxil olan insanların sosial davranışını yeni ideologiyanın təmsilçisi olan sosial 
qrupun mənafeyinə uyğunlaşdırır. 

Siyasi ideologiyalar bir sıra təzahür xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Hər bir siyasi ideologiya mövcud 
cəmiyyətdə fəaliyyətdə olan siyasi rejimlərlə əlaqələrə malikdir. Siyasi yönümündən, xarakterik 
xüsusiyyətlərdən və bir sıra digər amillərdən asılı olaraq, ideologiyalar ya mövcud normaları, qaydaları, üsul – 
idarəni  qoruyub saxlamağa ya da onları dəyişdirməyə yönəlmiş olur. Bundan əlavə ideologiya mövcud sosial 
normalara və münasibətlərə qarşı fəal təsiredici qüvvəyə malikdir. Bu, öz əksini həmin normaların 
təkmilləşdirilməsinə dair irəli sürülən proqramlarda, təkliflərdə tapır.  

Beləliklə, cəmiyyətin siyasi həyatında müstəsna rola və əhəmiyyətə malik olan ideologiyalar soial 
gerçəklikdə özünü biruzə verən ziddiyyətlərin təhlilinə əsaslanmaqla həmin ziddiyyətlərin aradan qaldırılması 
yollarını göstərir. Bu yol ya radikal xarakter daşıyır və sosial münasibətlərin kökündən dəyişdirilməsini 
nəzərdə tutur, ya da islahatçı xarakter daşıyır və mövcud münasibətlərin təkmilləşdirilməsi işinə xidmət edir. 

 
2. Siyasi ideologiyaların formaları və funksiyaları  
 
Sosial həyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən ideologiya çox mürəkkəb mənəvi qurum kimi 

çıxış edir. İdeologiyanın məzmun mürəkkəbliyi həm fəaliyyət sferalarını və funksiyalarını, həm də təzahür 
formalarını müəyyən edir. Fəaliyyət səviyyələri kimi aşağıdakı amilləri göstərmək olar: 

1. Nəzəri konseptual səviyyə – ideologiyanın formalaşmasının ilkin səviyyəsi olub əsasən başlıca 
mənəvi dəyərlər və ideyalar sisteminin formalaşdırılması işinə xidmət edir. Bu səviyyədə 
ideologiya öz əksini nəzəri müddəalar şəklində büruzə verir. Təbiidir ki, bu səviyyədə 
ideologiyanın fəaliyyət miqyası bir qədər məhdud olur. Başqa cür desək, nəzəri-konseptual 
səviyyədə ideologiya mənafeyini əks etdirdiyi sosial qrupun qabaqcıl nümayəndələrinin 
fəaliyyətində özünü əks etdirir. Bu səviyyə qarşısında duran əsas vəzifə yeni ideyaların ictimai 
fikrə təsiri və ictimai şüura sirayət etməsinə köməklik göstərməkdir. 

2. Proqram - siyasi səviyyə  - ideologiyanın bu fəaliyyət səviyyəsində əvvəlki mərhələdə formulə 
edilmiş prinsiplər əməli - siyasi fəaliyyəti təşkil etmək üçün konkret proqram səviyyəsinə 
yüksəldilir. Bu mərhələdə mənəvi dəyərlər, ideya və baxışlar normativ xarakter daşıyır və siyasi 
fəaliyyətlə məşğul olan iştirakcıların davranış qaydalarını müəyyən edir.  

3. Kütləvi yayılma səviyyəsi  - hər bir ideologiya öz qarşısına əsas məqsəd kimi kütlələr arasında 
daha geniş yayılma vəzifəsini qoyur. Çünki yalnız bu yolla  son məqsədə çatmaq olar. Bütün 
ideoloji sistemlərin məzmununu təşkil edən ideya və prinsiplər, dəyərlər və normalar insanlar 
tərəfindən mənimsənildikdə, qəbul edildikdə  onlar haqqında bitkin baxışlar sistemi kimi 
danışmaq mümkün olur. Buna görə də ideologiyaların yayılması və insanlara təsir dərəcəsi 
müxtəlif ola bilər. Elə ideologiyalar vardır ki, sosial həyatın kəskin problemlərini özündə 
təcəssüm etdirməklə cəmiyyətin çox böyük hissəsini öz təsiri altına ala bilir. Bu cür 
ideologiyaları Manheym «total» ideologiyalar adlandırır və onlara misal olaraq faşizmi, 
marksizmi və geniş yayılmış dini cərəyanları göstərir.  



 100

Cəmiyyətin siyasi sisteminin, idarəetmə formalarının, siyasi hakimiyyət haqqında təsəvvürlərin 
dəyişdirilməsini nəzərdə tutan fikirlərin, ideyaların və baxışların toplusu kimi cıxış edən ideologiyalar isə 
«xüsusi» ideologiyalar adlandırılır.  

Politoloqlar siyasi ideologiyaların təsnifatını müxtəlif meyarlara əsaslanmaqla aşağıdakı kimi müəyyən 
edirlər: 

a) Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə; 
b) Əsaslandığı sosial bazaya görə; 
c) Öz daxili  strukturuna görə; 
d) Tarixən təşəkkul tapmış taleyinə görə; 
e) Fəaliyyət sferasının miqyaslarına görə. 

Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə  ideologiyaları xarakterizə edərkən ilk növbədə onun hansı sosial 
təbəqələrin mənafelərini əks etdirdiyini müəyyən etmək lazımdır. Bu, böyük əhəmiyyət daşıyır, çünki fəhlə 
sinfinin, burjuaziyanın, kənd yerlərində yaşayan  insan qruplarının mənafelərini əks etdirən ideologiyalar 
məhz  bu meyara əsaslanmaqla aşkara cıxarılır. Bundan başqa siyasi ideologiyanın müxtəlif formaları sosial 
mənafelərə münasibət baxımından da təhlil edilir. Bu baxımdan mühafizəkar, mütərəqqi və mürtəce 
ideologiya tiplərini göstərmək mümkündür.  

Sosial bazasına görə ideologiyaların milli, irqi, sinfi və s. tiplərini göstərmək olar. Bu əlamətə görə 
ideologiyanın təhlili göstərir ki, onun məzmunu ilə sosial qrupların, birliklərin mənafeləri arasında funksional 
asılılıq mövcuddur. Başqa cür desək, müxtəlif sosial qrupların mənafelərinə xidmət göstərən ideoloji 
sistemlərin tərəfdarları da ilk növbədə həmin sosial qruplara mənsub olan adamlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
ideologiyanın funksional mahiyyəti ilə onun sosial bazası arasında müəyyən uyğunsuzluq da mümkündür. 
Başqa sözlə, konkret sosial qrupun mənafeyinə xidmət edən ideologiya digər sosial qrupların da mənafelərinə 
uyğun gələ bilər. Buradan isə belə bir nəticə hasil olur ki, siyasi ideologiya yalnız cəmiyyətin konkret olaraq 
bir sosial qrupunun deyil, xeyli hissəsinin mənafelərini əks etdirməlidir. 

Siyasi ideologiyaların daxili struktur əlamətlərinə görə aşağıdakı cüt formaları göstərilir: 
 dini və dünyəvi ideologiyalar; 
 rasional və irrasional ideologiyalar; 
 universal və partikulyar ideologiyalar. 

Dini və dünyəvi ideologiyalar öz mahiyyətinə görə adamların dünyagörüşünü şərh edərkən, habelə 
onların fəaliyyətini əsaslandırarkən mifoloji, yaxud rasional - məntiqi metodlara arxalanmağa üstünlük verir. 
Məlumdur ki, dini ideologiyanın əsas məqsədi bir tərəfdən müqəddəs varlığın mövcudluğunun 
əsaslandırılması işini, digər tərəfdən isə müqəddəs hesab edilən subyektlərə etiqadın formalaşdırılması 
vəzifəsini yerinə yetirir. Dünəvi ideologiyalar isə dini anlayışlardan azad, real gerçəkliyin şərhinə əsaslanan 
və gələcəyin arzu olunan səviyyəsini təsvir edən ideologiyalardır.  

Rasional və irrasional ideologiyalar irəli sürdükləri fikir və ideyaların yalnız rasional idraka və məntiq 
qaydalarına əsaslanmasına çalışırlar. Bu zaman rasional ideologiyalar idrakı meyarları, məntiqi mülahizələri 
əsas götürdükləri halda, irrasional ideologiyalar əksinə, yalnız fəhmə, hisslərə, duyğulara əsaslanır. Əksər 
hallarda irrasional ideologiyalar liderlik ideologiyası xarakteri daşıyır, çünki onun əsasında bu və ya digər 
liderin irəli sürdüyü fikirlər, ideyalar, göstərişlər, fəhmlər dayanır. 

Universal və partikulyar ideologiyalar öz mahiyyətinə görə bir və ya bir neçə sosial qrupa, təbəqəyə, 
yaxud bütöv cəmiyyətə yönəlmiş olan, xidmət göstərən ideologiyalardır. Milli, irqi ideologiyalar öz 
məzmununa görə əvvəlcədən hansı qrup insanları əhatə etdiyini bildikləri ücün onlar partikulyar xarakter 
daşıyırlar. Heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, bütün insanlara yönəlmiş olan ideyalar, baxışlar sistemi ümumi 
səciyyə daşıyır və buna görə də universal ideologiyalar adlanırlar. Buna misal olaraq dini ideologiyaları 
göstərmək olar. Məsələn, islam dini universal mahiyyətə malikdir, çünki onun ehkamları bütün insanları əhatə 
edir.  

Siyasi ideologiyaları tarixi taleyinə görə fərqləndirərkən əsas əlamət kimi onların fəaliyyət göstərdikləri 
dövr, müddət götürülür. Məsələn, bir sıra ideologiyalar həddindən artıq uzun bir dövr ərzində mövcud 
olmaqla yüksək davamlılıq nümunəsi numayiş etdirirlər. Onlara misal olaraq dini ideologiyaları göstərmək 
olar. Bunun əksinə olaraq bəzi ideologiyalar meydana gəldikdən sonra az müddət ərzində mövcud olur və çox 
tez unudulur. Bu onu göstərir ki, həmin ideologiyalar cəmiyyətdə özünəməxsus sosial bazaya malik olmurlar. 
Buna görə də onların irəli sürdüyü ideyalar qısa müddət ərzində özünə tərəfdarlar tapsalar da, çox tez müddət 
ərzində əhəmiyyətini itirərək sıradan çıxırlar. 
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Siyasi ideologiyaların təsnifatını yekunlaşdırarkən qeyd etmək lazımdır ki, ən mühüm əlamətlərdən biri 
onların fəaliyyət sferalarının miqyasının müəyyən edilməsidir. Burada əsas meyar ideologiyanın hansı coğrafi 
məkanda, regionda yayılması miqyasının aşkara çıxarılmasıdır. Siyasi ideologiyaların bir qrupu  bütün 
dünyanın müxtəlif ərazilərində mövcud olduqları halda, digər qrupu isə yalnız ayrı-ayrı regionlarda və 
ölkələrdə mövcud olur.  

Siyasi ideologiyalar bir sıra mühüm funksiyalar yerinə yetirirlər. Həmin funksiyaları araşdırmaq və 
qruplaşdırmaq üçün birinci növbədə siyasi ideologiyaların hansı məqsəd və vəzifələrə xidmət etdiyini, 
cəmiyyətin həyatında nə kimi rol oynamasını aydınlaşdırmaq lazımdır. Cəmiyyətin siyasi həyatında 
ideologiyanın rolunun təhlilinə əsaslanmaqla onun bir tərəfdən ümumi, digər tərəfdən isə siyasi funksiyaları 
aşkara çıxır. Birincilərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

 gerçəkliyin spesifik obrazının yaradılması; 
 içtimai şüurun əhatə edilməsi; 
 yeni dəyərlərin içtimai şüura gətirilməsi; 
 təbliğ edilən cəmiyyətin modelinin yaradılması və s. 

Bu funksiyaları yerinə yetirməklə ideologiya ictimai şüur forması kimi idrakı, qiymətvermə, 
proqnozlaşdırma vəzifələrini yerinə yetirir.  

İkincilərə isə aşağıdakıları aıd etmək olar: 
 cəmiyyətin gələcək siyasi inkişaf istiqamətlərinin və əsas aparıcı qüvvələrinin müəyyən edilməsi; 
 siyasi ideologiyaların daşıyıcılarının və tərəfdarlarının vahid məqsədin həyata keçilməsi uğrunda 

səfərbər edilməsi; 
 insanların ümumi ideyalar və fikirlər əsasında birləşdirilməsi. 

Siyasi ideologiyaların formaları və funksiyalarının elmi təhlili göstərir ki, ideologiyalar bütün dövrlər 
ərzində bu və ya digər siyasi məqsədin həyata keçirilməsi işinə xidmət edir və böyük forma müxtəlifliyinə 
malikdirlər. 

 
3. Müasir dövrün əsas ideoloji nəzəriyyələri və cərəyanları 
 
Cəmiyyətin siyasi həyatının müasir dövr üçün xarakterik olan mühüm əlamətlərindən biri ideoloji 

nəzəriyyələrin və cərəyanların böyük rəngarəngliyə malik olmasıdır. Bu isə təbiidir, çünki siyasi həyatda 
özünü biruzə verən plyuralizm birinci növbədə ideoloji əsaslarla bağlıdır. Cəmiyyətdə mövcud olan çoxlu 
sayda sosial qrup və təbəqələrin mənafeləri öz əksini ideologiyaların müxtəlifliyində tapır. Bununla  yanaşı 
regional və bəşəri miqyasda özünü biruzə verən ideallar da çox vaxt üst – üstə düşmür.  

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, hazırda dünyanın siyasi mənzərəsini əks etdirən ideoloji cərəyanlar dərin 
tarixi köklərə malikdirlər. Bu cərəyanlar liberalizm, mühafizəkarlıq və sosialist ideologiyalarından ibarətdir. 
Həmin cərəyanların hər biri tarixi mənşəyə malik olmaqla yanaşı eyni zamanda yeni təzahür xüsusiyyətlərinə 
də malikdirlər. Bu özünü yeni liberalizm, yeni mühafizakarlıq, sosial – demokratiya kimi cərəyanlarda əks 
etdirir. 

Liberalizm (latın dilindən tərcümədə «azadlığa aid olan», «azad insana xas olan» deməkdir) özünü hələ 
qədim yunan filosofları Lukretsinin, Demokritin əsərlərində büruzə versə də onun cərəyan şəklinə düşməsi 
XVII-XVIII əsrlərin burjua inqilabları ilə bağlıdır. Xüsusən ingilis maarifçiləri Lokkun, Hobbsun və Smitin 
liberalizmin meydana gəlməsində xüsusi rolu olmuşdur. Liberalizm cərəyanın əsasında duran əsas məsələ 
dövlətin sosial - iqtisadi roluna münasibət bildirilməsidir. Bu münasibət bütün hallarda şəxsiyyətin hüquqları, 
azadlığı, azad rəqabət, xüsusi mülkiyyətçilik  və s. məsələlərlə bağlıdır. Buna görə də liberalizmin başlıca 
prinsipləri vətəndaşların hüquq bərabərliyi, sosial, siyasi, dini, peşə qruplarının bir-birindən üstün olmaması, 
dövlətin içtimai müqaviləyə əsaslanmasıdır.  

Siyasi ideologiya kimi liberalizmin əsasında isə şəxsiyyətin sinfi, qrup, dini amillərdən azadlığı, insanın 
ən ali varlıq kimi qiymətləndirilməsi, habelə fərdiyəçilik, humanizm və kosmopolitizm dayanır. Klassik 
liberalizmin mənəvi -əxlaqi dayaqlarını aşağıdakı prinsiplər təşkil edir: 

1. İnsanın şəxsiyyətinin əsl sərvət olması və hamının bərabərliyi; 
2. Fərdi iradənin müstəqilliyi; 
3. İnsan rasional və xeyirxah varlıqdır; 
4. İnsanın həyat, azadlıq, mülkiyyət kimi hüquqlarının özgələşdirilməsinin qeyri – mümkünlüyü; 
5. Ümumi konsens əsasında yaranan dövlətin yeganə məqsədi insanın mənafelərini qorumaqdır; 
6. Dövlətlə fərd arasında münasibətlər razılaşma əsasında olmalıdır; 
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7. Qanunun aliliyi hamı üçün eynidir; 
8. Dövlətin fəaliyyətinin həcmi və sferaları məhdudlaşdırılmalıdır; 
9. İnsanın şəxsi həyatına dövlətin müdaxiləsinə yol verilməməlidir. 
Müasir dövrdə liberalizm cərəyanı bütün dünyada özünə çoxlu sayda tərəfdarlar qazanmışdır. Bunu belə 

bir fakt təsdiq edir ki, 1947-ci ildə Liberal İnternosional təşkil olunmuşdur. Bu İnternosionala ilk əvvəl 19 
partiya daxil olduğu halda, az sonra buraya daha 13 partiya qoşuldu. Hazırda Avropa parlamentində liberal 
fraksiya üzvlərinin sayına görə beşinci yeri tutur.  

Meydana gəldiyi gündən liberalizmi səciyyələndirən ən mühüm cəhət onun dövlətə tənqidi münasibət 
göstərməsidir. Qeyd etdiyimiz kimi siyasi sahədə qarşısına qoyduğu başlıca məqsəd isə fərdin, şəxsin həyatına 
dövlətin müdaxiləsinin dərəcəsini və miqyasını məhdudlaşdırmaqdan ibarətdir. Azadlıq, demokratiya və s. 
ümumbəşəri sərvətlərin qorunması da liberalların qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, XX əsrin ortalarına qədər liberallar öz fəaliyyətlərində üstünlüyü xüsusi mülkiyyət 
münasibətlərinin qurulmasına yönəldirdilər və demokratik dəyərlər diqqət mərkəzindən kənarda qalırdı.  

XX əsrin ikinci yarısından etibarən meydana gələn yeni liberalizm  cərəyanı öz qarşısına demokratiya, 
azad rəqabət, şəxsiyyətin hüquq və azadlıqları kimi sərvətlərin qorunması və inkişaf etdirilməsini qoydu. Yeni 
liberalizm həmçinin siyasi baxışlarda da dərin dəyişikliklər meydana gətirdi. Belə ki, müasir demokratiyanın 
əsas anlayışları olan siyasi iştirakçılıq, demokratik elita nəzəriyyələri liberalizm prinsiplərinə əsaslanır.  

Siyasi ideologiya kimi liberalizm müasir dünyanın siyasi fikrinin inkişafında mühüm rol oynayır. 
Liberalizm ideyaları əsasında və onun ardıcılları tərəfindən bir sıra nəzəriyyələr və cərəyanlar meydana 
gəlmişdir. Dünyanın ictimai - siyasi proseslərinin təhlilinə və gələcək inkişaf prespektivlərinə həsr edilmiş 
«sosial qlobalizm», «konvergensiya», «informasiya cəmiyyəti» və s. doktrinalar buna misal ola bilər.  

Mühafizəkarlıq  (Konsrvatizm latın dilindən tərcümədə «mühafizə etmək», «qoruyub saxlamaq» 
mənasını bildirir) müasir dünyanın sosial - siyasi inkişafına güclü təsir göstərən siyasi ideologiyadır. Bu 
ideologiyanı səciyyələndirən əsas cəhət dövlətin və ictimai həyatın tarixən qərarlaşdırmış olan formalarının 
qorunub saxlanmasına yönəlmiş olan mənəvi - hüquqi sərvətlərə üstünlük verməsidir. Bu termini ilk dəfə 
fransız yazıçısı Şatobrian irəli sürmüşdür. Böyük Fransa burjua inqilabından sonra keçmiş feodal - zadəgan 
qaydalarını ideallaşdıran və  müdafiə edən qruplar meydana gəlmişdir. Həmin əhval - ruhiyyəni əks etdirən 
ideologiyalar məhz Şatobrian tərəfindən mühafizəkarlıq kimi formulə edilmişdir. Cəmiyyəti köklü surətdə 
yenidən qurmağı tələb edən liberalist ideologiyadan fərqli olaraq E.Berk, L.de Bonald, J.de Mestr və başqaları 
mövcud qaydaları qoruyub saxlamaq məqsədi güdən  mühafizakarlıq ideologiyasının nəzəri əsaslarını işləyib 
hazırladılar. Siyasi ideologiya kimi mühafizakarlığın əsasında Berkin 1790-ci ildə nəşr olunmuş «Fransa 
inqilabi haqqında düşüncələr» əsəri dayanır. Bu əsərində o cəmiyyətin ictimai əsaslarının dəyişdirilməsi 
cəhdlərinin ictimai inkişaf qanunauyğunluqlarına zidd olması fikrini irəli sürür.  

Mühafizəkarlıq ideologiyasının tərəfdarları belə bir müddəadan çıxış edirlər ki, hər bir yenilik, 
dəyişiklik özündən əvvəlki qaydalar üzərində, varislik əlaqəsi əsasında baş verməlidir. Cəmiyyətdə təbii 
surətdə qərarlaşmış olan sosial ierarxiya xüsusən də ailə, din, mülkiyyət kimi təsisatlar, habelə cəmiyyətin 
mənəvi normaları və prinsipləri ali dəyərlər olub ötəri xarakter daşıya, tez-tez dəyişilə bilməz.İctimai həyatda 
rast gəlinən ziddiyyətlər, əksliklər, onların yaratdığı sosial gərginliklər isə ənənəvi qaydalar əsasında aradan 
qaldırıla bilər. 

Alman alimi Manheym köhnə qaydaların qorunub saxlanmasına yönəlmiş olan baxışları ənənəvilik, bu 
baxışları qoruyan nəzəriyyəni isə təbii mühafizakarlıq  adlandırır. Siyasi – ideoloji cərəyan kimi 
mühafizakarlıq məhz ənənəvilik, təbii mühafizakarlıq prinsipləri üzərində təşəkkül tapır. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, mühafizakarlıq yalnız əvvəlki qaydaları qoruyub saxlamaq meyllərini xarakterizə etmir. Bu 
qaydalara ehkamçı – qoruyucu münasibət zəmnində mühafizakarlığın siyasi konsepsiyası və dəyərlər sistemi 
formalaşmışdır. Mühafizakarlığın siyasi konsepsiyası dövlətin ali prinsiplərinin insanlar tərəfindən tez-tez 
dəyişdirilməsini yol verilməz hesab edir. Bundan əlavə dövlətin fəaliyyətində qanunun hökmranlığının və 
mənəvi məsuliyyətin zəruriyyətinə əsaslanmaqla mühafizakarlıq eqalitarizm prinsiplərini, yəni səmərəli 
dövlət idarəçiliyi kimi demokratiyanı şübhə altına alır.  

İdeya - siyasi konsepsiya kimi mühafizakarlığın əsasında güclü dövlət ideyası dayanır. Bu cərəyana görə 
ictimai həyatın bütün sahələrində vəziyyətin normal olması dövlətin tənzimedici funksiyasından asılıdır. Buna 
görə də demokratiya və azadlıq şəxsiyyətin sosial mövcudluğunun təzahürü deyil, onun dövlətə itaətinin 
təzahür formalarıdır. Lakin mühfizakarlar qatı ənənəviçiliyin problemlərinin həll edilməsi yolunda gücsüz 
olduğunu görərək öz baxışlarında müəyyən dəyişikliklər aparmağa məcbur oldular. Bu dəyişikliklər 



 103

mühfizakarlığın daxilində liberal əhval - ruhiyyənin artmasına və son nəticədə yeni mühafizakarlıq cərəyanın 
meydana gəlməsinə səbəb oldu. 

Yeni mühafizəkarlıq üçün xarakterik olan əsas cəhət ailə, din, əxlaq və s. kimi ənənəvi mənəvi 
sərvətlərin yaradıcı əmək, şəxsiyyətin təkrar olunmazlığı, sosial sahənin sürətli inkişafI kimi  amillərlə 
qovuşmasıdır. Sosial həyatın sürətlə inkişafı, ictimai əməyin təşkilində texniki amilin rolunun artması və s. bu 
kimi amillər yeni mühafizəkarlığı müasirləşməyə vadar edir. Bu müasirləşmə bir tərəfdən fərdin ictimai 
həyatda rolunun artırılmasına yönəlmişdirsə, digər tərəfdən dövlətin öz fəaliyyətində əxlaq prinsiplərinə 
əsaslanmasını, hər bir şəxsiyyətin inkişafı üçün qanun çərçivəsində zəruri şəraitin yaradılmasına yönəlmişdir. 
Dövlətlə vətəndaş arasında bu cür qarşılıqlı əlaqənin təşkili yalnız demokratik siyasi qurluş şəraitində 
mümkün olur. Lakin bir sıra politoloqlar , yeni mühafizəkarlıq cərəyanı ideoloqları böyük insan kütlələrinin 
idarəetmə prosesinə cəlb edilməsini məqbul hesab etmirlər. C.Bell, Z.Bjezinski və b. fikrincə böyük insan 
kütlələri ən yaxşı halda siyasətə yalnız münasibət bildirməklə kifayətlənməlidirlər. Cəmiyyətin siyasi 
cəhətdən idarə olunması işi ilə peşəkarlar məşğul olmalıdırlar. 

XIX əsrin ortalarından etibarən Avropa ölkələrində meydana gəlib formalaşan sosialist ideologiyası XX 
əsrin sonlarına qədər bütün dünyada özünə çoxlu sayda tərəfdarlar toplamağa müvəffəq olmuşdu. Soialist 
ideologiyası öz mənşəyini T.Morun, T.Kampanellanın utopik baxışlarından, J.J.Russonun eqalitarist 
ideyalarından, A.Sen-Simonun, Ş.Furyenin, R.Ouenin əsərlərindən götürür. Ədalətli cəmiyyət haqqında 
baxışların sintezi kimi çıxış edən sosialist ideologiyası özündə iki əsas cərəyanı birləşdirir: elmi sosializm və 
sosial demokratiya.  

Elmi sosializm cərəyanının əsası XIX əsrin 40-50-ci illərindən etibarən K.Marks və F.Engels tərəfindən 
qoyulmuşdur. Onların çoxlu sayda ardıcılları tərəfindən təkmilləşdirilən bu ideologiya XX əsrin əvvəllərində 
inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində, xüsusən də Qərbi Avropada özünə böyük sayda tərəfdarlar toplamağa 
müvəffəq olmuşdu. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq, 1917-ci ildə Rusiyada, 1945-ci ildən sonra isə bir sıra  
Şərqi Avropa və Asiya ölkələrində, Kubada sosialist tipli dövlətlər meydana gəldi. 

XX əsrin tarixi məhz iki düşmən sistemin qarşılıqlı mübarizəsinə çevrildi. Sosialist ölkələrində siyasi 
ideologiya cəmiyyətin bütün həyat sferalarını nəzarət altında saxlayaraq onlara böyük təsir qüvvəsinə malik 
idi. Cəmiyyətin inkişafının bütün aspektləri dövlət aparatı, sosialist ideologiyası tərəfindən tənzimlənirdi. 
Şəxsiyyətin, fərdlərin rolununun heçə yendiyi şəraitdə görəkəmli liderlərin şəxsiyyətinə pərəstiş kimi zərərli 
meyl meydana gəldi. Bu  meyl demək olar ki, bütün sosialist ölkələri üçün səciyyəvidir. Rusiyada leninizm və 
stalinizm, Çində maoizm, Yuqoslaviyada titoizm buna misal ola bilər. 

Siyasi cərəyan kimi marksizmə qarşı mübarizə aparan K.Kautskinin, A.Bebelin, E.Bernşteynin baxışları 
soialist ideologiyası daxilində yeni bir cərəyanın – sosial - demokratiyanın əsasını qoydu. Soial - demokratiya 
tərəfdarları marksistlərdən fərqli olaraq, əsas dəyərlər kimi üstünlüyü sosial barışığa, sülhə və əməkdaşlığa 
verirlər. Bu cərəyan bütünlükdə əsas diqqəti fərdlərin azadlıq və təşəbbüskalığının inkişaf etdirilməsinə, bu 
əsasda isə ədalətli cəmiyyət qurulmasına yönəldir. Cəmiyyətin dəyişdirilməsində əsas yolu inqilab hesab edən 
marksistlərdən fərqli olaraq, sosial – demokratlar yeganə məqbul yol kimi sosial islahatları qəbul edirlər. 
E.Bernşteynin «Son məqsəd heç nədir, hərəkət isə hər şeydir «fikri sosial demokratiyanın təkamulçülük 
ideologiyasını çox dolğun əks etdirir. Marksitlərin sinfi mübarizə ideologiyasına qarşı sosial demokratlar 
«sosial partnyorluq» ideyasını irəli sürürlər. 

XX əsrin 90-cı illərinin məlumatına görə dünyanın 80-dən çox ölkəsində sosial-demokrat partiyaları 
fəaliyyət göstərir. Bu partiyalar birləşərək Sosialist İnternasionalını təşkil etmişlər. Müasir sosial-demokratiya 
hərəkatının əsasında vaxtilə  K.Kautski tərəfindən irəli sürülən «demokratik sosializm» ideologiyası dayanır. 
Bu ideologiyanın məzmununu təşkil edən əsas müddəalar və prinsiplər bunlardır: 

 - cəmiyyətin iqtisadi həyatının dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə yol verilməsi və qarışıq iqtisadiyyatın 
üstünlüyü; 

- bir sıra iri sənaye müəssisələrinin milliləşdirilməsi; 
- dövlətin sosial funksiyalarının qücləndirilməsi; 
- cəmiyyət həyatının fərdi və kollektiv başlanğıcları arasında optimal variantın tapılması; 
- cəmiyyət həyatının müxtəlif sferalarının idarə olunmasında vətəndaşlara geniş səlahiyyətlər verilməsi. 

Müasir dünyanın siyasi mənzərəsini müəyyən edən ideologiyalar içərisində   da mühüm yer tutur. XX 
əsrin birinci yarısında baş verən iki dünya müharibəsi nəticəsində bir sıra xalqlar böyük tarixi dövrlərdən 
sonra yenidən dövlət müstəqilliyi əldə etdilər. Bunun nəticəsində milli şüurun, psixologiyanın, mənəvi 
özünüdərketmənin oyanması prosesi baş verdi. Lakin müsbət meyllərlə yanaşı bu prosesdə mənfi meyllər də 
meydana gəldi. Bu öz əksini  bir sıra ölkələrdə millətçi, şovinist rejimlərin yaranmasında tapdı.  
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Dünyanın bir sıra xalqları kimi, Azərbaycan xalqı da XX əsrdə iki dəfə dövlət müstəqilliyi əldə etmişdir. 
1918-ci ildə yaranmış ilk demokratik respublika məhz millətçi, şovinist ideologiyanı əldə rəhbər tutan 
dövlətlərin siyasəti nəticəsində süquta uğradı. Lakin 70 il ərzində xalqın yaddaşından silinmədi. Əsrin   son on 
illiyi  soialist ideologiyasının tənəzzülü, sosialist tipli dövlətlərin tarixin səhnəsindən getməsi ilə əlamətdar 
oldu. Bunun nəticəsində  xalqımız yenidən öz müstəqilliyinə nail oldu. Demokratik, hüquqi, milli dövlət 
quruculuğu yoluna qədəm qoyan ölkəmiz bəşəri sərvətlərə üstünlük verir. Bunu ölkəmizin bütün beynəlxalq 
təşkilatlara üzv qəbul olunması sübut edir. 

Müasir dünyanın siyasi mənzərəsinin müəyyən edilməsində yuxarıda qeyd olunan əsas ideoloji 
nəzəriyyələr və cərəyənlarla yanaşı regional, milli xarakter daşıyan çoxlu sayda cərəyanların da mühüm rolu 
vardır. Hər bir dövlətin, xalqın inkişafı milli ideologiyanın müəyyən edilməsi  ilə bağlıdır. Milli  
ideologiyanın yaradılması porsesi çox çətin və uzun sürən bir prosesdir. Çox zaman  bu ideologiyanın 
yaranması hətta mümkün olmur. İdeoloqlar, politoloqlar, ictimai xadimlər tərəfindən irəli sürülən müxtəlif 
fikirlər, tezislər, baxışlar xeyli dərəcədə şüarçı xarakter daşıyır. Buna  görə də cəmiyyətin qarşısında duran 
məqsəd və vəzifələr nə qədər aydın olsa da, onların ümumləşdirilərək bitkin baxışlar sisteminə salınması, 
ideologiyaya çevrilməsi baş vermir. Bunu biz hazırki Azərbaycan cəmiyyətində də müşahidə edirik. 
Demokratiyanın ən önəmli nümunəsi kimi Azərbaycanda çoxpartiyalı siyasi sistemin təşəkkülü göstərilə bilər. 
Bu partiyaların hər biri öz fəaliyyət proqramına malikdir. Həmin prqramların təhlili göstərir ki, onların 
arasında ciddi fərqlər yoxdur. Bütün proqramlarda əsas məqsəd kimi qarşıya dövlət müstəqilliyinin qorunub 
saxlanması və inkişaf etdirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərə üstünlük verilməsi və s.  vəzifələr qoyulur. Belə 
olduqda qarşıya məntiqi bir sual çıxır: əgər partiyaların proqramlarında prinsipial fərqlər yoxdursa, onların 
çoxluğu nədən irəli gəlir? Bunun izahı isə çox sadədir. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin mənafelərinin 
təmsilçisi kimi yaranan, formalaşan və fəaliyyət göstərən  siyasi partiyalar öz qarşılarına əsas məqsəd kimi 
milli ideologiyanın formalaşdırılması fəzifəsini deyil, siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəni qoyurlar. 

Cəmiyyətin siyasi həyatında siyasi ideologiyaların rolu və əhəmiyyəti qaldıqca, onların təzahür 
formaları və xüsusiyyətləri də qalacaqdır. Siyasi ideologiyaların palitrası nə qədər rəngarənq olsa, insanların 
seçimi də bir o qədər demokratik olacaqdır. 
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13-cü MÖVZU  
SİYASİ SOSİALLAŞMA 

 
1. Şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması anlayışı və ona təsir edən amillər 

 
XIX-XX əsrlərdə iqtisadiyyat, elm-texnika və KİV-in sürətlə inkişafı geniş əhali kütləsinin siyasi həyata 

cəlb olunmasına və onların siyasi proseslərə təsir səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb oldu ki, bu da öz növbə-
sində şəxsiyyət və siyasət probleminin ön plana cəkilməsinə gətirib çıxardı. 

İnsanların sosial-siyasi fəallığı və məlumatlılığı səviyyəsinin yüksəlməsi, geniş əhali kütləsinin siyasi 
sferaya axını, yeni siyasi davranış təçrübəsinin və kütləvi siyasi şüurun formalaşması fərdin siyasi sferaya 
qoşulması probleminin nəzəri cəhətdən işlənib hazırlanmasını tələb edirdi ki, bütün bunların nəticəsində po-
litologiya elminin yeni bir qolu, «siyasi sosiallaşma» nəzəriyyəsi meydana gəldi. 

Siyasi sosiallaşma terminini açıqlamamışdan əvvəl «sosiallaşma nədir» sualına cavab vermək lazımdır. 
Geniş mənada, sosiallaşma tarixən qərarlaşmış ənənəvi və sosial cəhətdən şərtlənmiş amillər əsasında 

fərdin «ictimailəşdirilməsini» nəzərdə tutur. Politoloqlar bu zaman aşağıdakı əsas şərtləri ayırırlar: 1. Tarixi 
prosesin maddi nətiçələri (burada insan fəaliyyət subyekti kimi çıxış  edir); 2. Əvvəlki sosial münasibətlər 
(burada insan əlaqələrin subyekti kimi çıxış edir); 3. İctimai şüur sistemi (burada insan sərvət orientasiyalarını 
və müvafiq sosial birliyin məqsədlərini mənimsəyir). 

Nisbətən dar mənada, sosiallaşma dedikdə, şəxsiyyətin sosial təşəkkülü və inkişafı, onun siyasi şüuru və 
siyasi davranışının formalaşması prosesi başa düşülür. Onun gedişində cəmiyyətin sosial, iqtisadi və siyasi 
şəraiti ilə fərdin qarşılıqlı təsiri baş verir, o sosial struktura inteqrasiya olunur. Bu inteqrasiya koqnitiv 
(idraki), aksioloji (sərvət) və davranış istiqamətlərində həyata keçirilir. 

Siyasi sistem şəxsiyyəti öz orbitinə cəlb etdiyi, öz tərəfdarlarını səfərbər etdiyi, onlara sadə siyasi 
funksiyaları, nəyi bilmək lazım olduğunu öyrətməyə başladığı andan onun siyasi sosiallaşması başlanır.  

Müasir dövrdə tədqiqatçılar arasında «siyasi sosiallaşma» termininə dair müxtəlif fikirlər mövcuddur. 
«Siyasi sosiallaşma» anlayışını ilk dəfə Q. Xaymen 1959-cu ildə çapdan çıxmış «Siyasi sosiallaşma» adlı 
əsərində irəli sürmüşdür. «Siyasi sosiallaşma probleminin tədqiqində Y. Dauson və K.Priuitin 1969-cu ildə 
çapdan çıxmış «Siyasi sosiallaşma» əsərinin də xüsusi rolu olmuşdur. 

D.İstona görə siyasi sosiallaşma insana siyasət sahəsində yerinə yetirməli olduğu rolun öyrədilməsidir. 
Siyasi sosiallaşma vasitəsilə siyasi sistemin üzvləri siyasi mühitdə fəaliyyət göstərə bilmək üçün zəruri olan 
üç mühüm keyfiyyət qazanır: 1) Siyasi proseslər, siyasi liderlərin fəaliyyəti haqqında zəruri biliklər; 2) Siyasi 
sistemin inkişaf istiqamətlərini göstərən və ən ümumi siyasi məqsəd kimi qələmə verilən siyasi dəyərlər; 3) 
Fərdin siyasi obyektlərə münasibətdə seçdiyi həyat mövqeyi (məsələn siyasi obyektlərə inam və rəğbət, 
inamsızlıq və ya antipatiya). 

Siyasi elmin M.Xabermes və K.Lumanın təmsil etdikləri digər məktəbi siyasi sosiallaşmanı insan 
tərəfindən yeni dəyərlərin mənimsənilməsi kimi nəzərdən keçirir. Bu konsepsiyanın əsasını sosiallaşma 
prosesinin şəxsiyyətdaxili, psixoloji mexanizminin təhlili təşkil edir. Fərdin daxil olduğu sosial mühitin siyasi 
və digər amilləri onun davranışının müvafiq istiqamətdə köklənməsini, dəyərlər sisteminin yeniləşməsini şərt-
ləndirir. Şəxsiyyətin siyasi həyata daxil olması onun davranışının sosial-psixoloji əsaslarının yeni dəyərlərlə 
tamamlanması nəticəsi kimi təzahür edir. 

E. Erikson və E. Fromm isə siyasi sosiallaşmanı psixoanaliz nöqteyi-nəzərindən açıqlamışlar. Onların 
fikrincə siyasi fəaliyyətdə təhtəlşüur ünsürləri mühüm rol oynayır və buna görə də siyasi sosiallaşma insanın 
hiss və təsəvvürlərinin gizli şəkildə siyasiləşməsi prosesi kimi meydana çıxır. 

C.Rismanın «Kütlə içərisində tülkü» əsərində şəxsiyyətin siyasi həyata qoşulması «siyasi maraq» və 
«siyasi apatiya» mexanizmlərinin təsiri sferasına aid edilən hadisə sayılır. «Siyasi maraq» fərdin siyasi 
proseslərdə iştirakını şərtləndirici, «siyasi apatiya» isə onun siyasətə etinasızlığı halını ifadə edir. 

Yuxarıda adları çəkilən alimlərdən başqa siyasi sosiallaşdırma termininə Qess, Torni, Siqel və 
s.tədqiqatçıların əsərlərində də rast gəlmək olar. Siqelin fikrincə siyasi sosiallaşma elə bir bilik öyrənmə 
prosesidir ki, bu prosesin nəticəsində hal-hazırki cəmiyyətlə uzlaşan, uyğunlaşan davranış sistemi nəsildən-
nəsilə ötürülür. Siyasi sosiallaşma nəticəsində fərd siyasi sistemlə qarşılıqlı əlaqədə olur və nəticədə öz sosial-
siyasi orientasiyasını müəyyən etmiş olur. 

Siyasi sosiallaşmaya dair müxtəlif fikirləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, siyasi 
sosiallaşma fərdin siyasi sferaya daxil olması və onun mövcud sosial-siyasi şəraitə inteqrasiya və adaptasiyası, 
mədəni dəyərlərin, siyasi orientasiyaların, mövcud cəmiyyətdə qəbul olunmuş siyasi davranış normalarının 
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mənimsənilməsi deməkdir. 
Siyasi sosiallaşma geniş və dar mənada işlədilir. Geniş mənada siyasi sosiallaşma cəmiyyətdəki siyasi 

mədəniyyətin nəsildən-nəsilə ötürülməsinin metod, üsul və vasitələrinin öyrənilməsini nəzərdə tutur. 
Dar mənada siyasi sosiallaşma dedikdə fərdin siyasi sistemdə mövcud olan siyasi normaları, siyasi 

maraq və münasibətləri mənimsəməsi nəzərdə tutulur. 
Siyasi sosiallaşma anlayışı «şəxsiyyətin siyasi rakursdan formalaşması» termini ilə çox sıx bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, siyasi sosiallaşma prosesi ümummədəni sosiallaşma çərçivəsi daxilində inkişaf edir. O.N. 
Qumençuk siyasi sosiallaşmanın istiqamətini bir-birindən fərqləndirir: 1. Rəsmi (normaya salınmış); 2. 
Kortəbii - fərdlərin müxtəlif həyat şəraiti amilləri təsiri altında yaranır. 

Siyasi sosiallaşmanın mürəkkəbliyi onun ilkin strukturu ilə şərtlənir. Belə ki, bir tərəfdən onun 
gedişində siyasi normalar və sərvətlər birbaşa öyrədilir, siyasi informasiya birbaşa verilir. Digər tərəfdən isə 
həmin proses latent formada gedir, bu zaman xüsusi məqsəd güdülmədən fərdin siyasi davranışına təsir 
göstərilir, məsələn, ailədə formalaşmış təcrübə sonralar da fərdin şüuruna və davranışına təsir göstərməkdə 
davam edir. Bundan əlavə siyasi sosiallaşmanın əsasən 2 forması fərqləndirilir: birbaşa və dolayı. 

Birbaşa - siyasi sosiallaşmada fərd tərəfindən mənimsənilən orientasiyalar sırf siyasi xarakter daşıyır. 
Məsələn: dövlət və siyasi düzüm, daxili və xarici siyasətlə bağlı təsəvvürlər. 

Dolayı - Fərdin birbaşa siyasi xarakterli olmayan, lakin onun siyasi davranışına təsir edən 
orientasiyalarını nəzərdə tutur (mənəvi-etik, qrup, dini və s.). 

Əlbəttə ki, hər iki tip bir-başa sıx əlaqəlidir və bir-birini tamamlayır. 
Siyasi sosiallaşma prosesinin  xarakterinə,  formalaşmasına və istiqamətinə müxtəlif amillər; ailə, 

məktəb, gənclər təşkilatları, siyasi partiyalar, KİV, siyasi mədəniyyət, siyasi sistemdə mövcud olan siyasi 
rejim  və s. təsir edir. 

Ailə - Adətən daha davamlı siyasi dəyər, normalar ailədəki əhval-ruhiyyənin təsiri nəticəsində 
formalaşır. Ailədə əldə edilmiş baxışlar və dəyərlər gələcəkdə əldə ediləcək sosial təcrübə əsasında daha da 
möhkəmlənə və yaxud dəyişikliyə uğraya bilər. Ailə həyatıyla bağlı bəzi amilləri nəzərdən keçirək: 

- fərdi ailə dəyərlərinin ötürülməsi; 
- şəxsiyyətin formalaşmasında və qeyri-siyasi xarakterli üstünlüklərin rolu; 
- ailə üzvlərinin sosial - iqtisadi, dini və siyasi münasibətlər qovşağına daxil olmasına şərait yaratmaq. 
Siyasi orientasiyanın sosial bazasında baş verən prinsipiallıq, dəyişikliklər, ailə münasibəti modelində 

də dəyişikliklər edilməsini tələb edir. Ailə institutunun ictimai rəyin və fərdi davranışın lazımi normaları ilə 
uzlaşdırıla bilməsi üçün belə islahatlar vacib xarakter daşıyır. 

Məktəb - ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, hətta keçmiş SSRİ məkanında cəmiyyətdə siyasi tərbiyə işi 
əsasən məktəbdə həyata keçirilir. 

Təhsil proqramının siyasi aspektlərinin ümumi məqsədi vətəndaş tərbiyəsinin müxtəlif metodları 
vasitəsilə vicdanlı vətəndaş formalaşdırmaqdan ibarətdir. 

Gənclər təşkilatı - Adətən bu cür təşkilatlar siyasi dəyərlərin, norma və informasiyaların əhalinin gənc 
təbəqəsi arasında geniş yayılmasına şərait yaradır (dəyərlər - özünəhörmət, dinə hörmət, vətəndaşlıq borcu, 
ədəb-ərkan və s.). 

Siyasi partiyalar - Siyasi partiyalar vətəndaşların siyasi bilik səviyyəsinin artırılmasına geniş şərait 
yaradır. 

KİV - Siyasi sosiallaşma strukturunda fərdin şəxsiyyət kimi formalaşmasına geniş təsir imkanına  malik 
olan informasiya amilinə geniş yer verilir. Siyasi ədəbiyyatlarda şəxsiyyət və ona təsir edən xarici informasiya 
axını çox geniş öyrənilmiş və əsasən fərdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında kommunikasiya kanallarının 
müsbət rolu qabardılmışdır. Lakin bununla yanaşı KİV-in neqativ təsirini də nəzərdən qaçırmaq olmaz, çünki 
bu sosial-siyasi cəhətdən çox ləng inkişaf edən infantil şəxsiyyətin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Siyasi mədəniyyət - siyasi sosiallaşmanın mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərindən biri də siyasi 
mədəniyyətdir. Çünki siyasi mədəniyyət nəsillər boyu formalaşan siyasi ənənələri, siyasi praktikanın qüvvədə 
olan normalarını, ictimai-siyasi təsisatların və s. qarşılıqlı münasibətlərinə aid olan ideyaları, konsepsiyaları 
və inamları, insanların mövcud ictimai sistemə, onun təsisatlarına, orada mövcud olan «oyun qaydalarına» 
münasibətini müəyyən edən prinsip və orientasiyaları əhatə edir. 

Siyasi sosiallaşmanın xarakterinə təsir edən mühüm amillərdən biri də siyasi rejimdir. Cəmiyyətdə 
mövcud olan siyasi rejim tipi həmin cəmiyyətdə formalaşan şəxsiyyətin siyasi sosiallaşma amillərinin 
istiqaməti, xarakteri və məzmununa əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Məsələn, demokratik və totalitar cəmiy-
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yətlərdəki siyasi sosiallaşma prosesini müqayisə edək. Demokratik rejimli cəmiyyətlərdə siyasi sosiallaşma 
prosesinin əsasını aşağıdakılar təşkil edir: 

- fərdin sivil siyasi normalara, dəyərlərə, siyasi mədəniyyət və təcrübəyə fəal müdaxiləsi; 
- şəxsiyyətin siyasi sosiallaşma vasitəsi kimi düşünülmüş şüurlu siyasi fəaliyyəti; 
- siyasi dözümlülük, siyasi dialoq aparmaq səriştəsi, siyasi kompromis və konsensus yaratmaq 

təcrübəsinin formalaşdırılması; 
- siyasi sosiallaşmanın açıq deyil, latent formada aparılması; 
- birbaşa siyasi xarakterə malik olmayan, lakin insanların birgə yaşayışının əsasını təşkil edən mənəvi 

dəyərlərin (ailə, əmək, din) siyasi sosiallaşmanın başlıca vasitələri olması. 
Demokratik xarakterli cəmiyyətlərdə siyasi sosiallaşma prosesi nəticəsində elə bir siyasi mədəniyyət 

formalaşır ki, burada vətəndaşların siyasətdə iştirakı, siyasi proseslərə qoşulması və bu proseslərə təsir imkanı 
konservativ dəyərlərə (ənənələrə) bağlılıq sayəsində tarazlaşdırılır.  

Totalitar rejimli cəmiyyətlərdə siyasi sosiallaşma prosesi cəmiyyətin bütövlülüyünə, vəhdətinə 
yönəldilmişdir ki, bu da fərdin birbaşa iradəsinə təsir vasitəsilə əldə edilir. 

Totalitar cəmiyyətlərdə siyasi sosiallaşma strategiyasının əsas ideyasını dünyada sosial cəhətdən 
harmonik bir cəmiyyət yaratmaq təşkil edir. Bu isə aşağıdakı amillərin köməyi ilə əldə oluna bilər: 

- başçıya hədsiz inam; 
- şəxsi maraqların dövlət və ya ümumi maraqlara tabe edilməsi. 
Belə şəraitdə siyasi sosiallaşmanın lazımi istiqamətini təmin etmək üçün fərdə planlı şəkildə ideya-

siyasi təsir sistemi yaradılması vacibdir. Planlı şəkildə təşkil edilmiş siyasi sosiallaşma prosesində istənilən 
çatışmamazlıq latent sosiallaşma vasitələrinə şamil edilir. 

Totalitar cəmiyyətlərdəki siyasi sosiallaşma prosesinin əsas xüsusiyyətləri bunlardır: 
- Açıq siyasi sosiallaşma; 
- Tam siyasi məqsədəyönümlülük; 
- Şəxsiyyətə mənəvi və fiziki təsir; 
- Bütövlükdə cəmiyyətə və hər bir fərdin fəaliyyətinə kütləvi nəzarət. 
Totalitar cəmiyyətlərdə adətən ailə, din və dini təşkilatların siyasi sosiallaşdırıcı təsirini hər vasitəylə 

məhdudlaşdarmağa çalışırlar (bu muxtariyyət ünsürü kimi qiymətləndirilir). Burada gənc nəslin siyasi 
sosiallaşmasına daha böyük diqqət yetirilir ki, bunun üçün dövlət təhsil sistemindən, gənclər təşkilatı və s. 
geniş istifadə edilir. 

Belə siyasi sosiallaşma nəticəsində konformist və paternalist orientasiyalı insan kütləsi yaranır. Bunun 
da nəticəsində fərdin siyasi sferadan kənarlaşdırılması baş verir və o özünü siyasi subyekt kimi hiss etmir. 
Belə şəraitdə şəxsiyyətin real siyasi sosiallaşması rəsmi siyasi sosiallaşma strategiyası əsasında deyil, kortəbii 
formada sosial-siyasi amillərin təsiri altında formalaşır. 

Siyasi sosiallaşmaya təsir edən amillər içərisində siyasi sistemin yaratdığı siyasi təsisatlar xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar aşağıdakılardır: 

- Təhsil müəssisələri - siyasi proseslərin bilavasitə subyektləri kimi insanın yeni keyfiyyət halına 
qədəm qoyması orta məktəbin yuxarı siniflərinə və ali məktəb illərinə təsadüf edir. Buna görə də, siyasi 
sosiallaşma prosesində bu amilin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. 

- Sosial normalar - 1. Cəmiyyət üçün gərəkli davranış formalarının müəyyənləşdirilməsi; 2. Fərdi 
davranışın ictimai məqsədlərə uyğun olması və ya onlara zidd gəlməsi probleminin aydınlaşdırılması. Bu 
mənada sosial normalar şəxsiyyətin sosiallaşmasının vacib meyarlarından biri kimi qiymətləndirilir. 

- Hüquqi normaların - fərdin siyasi sosiallaşmasına təsiri müxtəlif formalarda ola bilər. Bunlar 
aşağıdakılardır: a) şəxsiyyətin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi; b) şəxsiyyətin hüquq və azadlıqları ilə 
məsuliyyətinin nisbətinin müəyyən edilməsi; c) qəbul edilmiş normalardan kənarlaşmalara görə ictimai 
sanksiyanın dərəcəsinin müəyyənləşdirilsməsi. 

- İncəsənət və KİV - bunların köməyi ilə zəruri informasiya təminatı yaradılır, həm də bu və ya digər 
davranış norması, konkret iştirakçılıq tipi formalaşdırılır. Bu vasitələr fərdin siyasi mövqeyinin 
formalaşmasında siyasi həyata qovuşmasında xüsusi rol oynayır. 

Siyasi sosiallaşma prosesində bloklar sistemi yaranır ki, onlar aşağıdakılardır: a) siyasi tələb və 
maraqlar; b) siyasi mövqe və orientasiyalar; c) siyasi sferada davranış strategiyası; d) sosial-siyasi fəallıq. 
Siyasi sosiallaşmada a və b motivləşdiriçi, c təşkiledici, d isə realizəedici kimi qiymətləndirilir. Bu 
sistemlərdən hər hansı birində ciddi nöqsan olarsa şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması bütöv, tam ola bilməz. 
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Bunu nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, siyasi sosiallaşma özündə şəxsiyyətin siyasi özünüdərkini, öz 
siyasi maraqlarını müəyyən siyasi maraq, proqram və aksiyaların daşıyıcısı olan siyasi qüvvələrlə 
uzlaşdırılması prosesini əks etdirir. 

 
2. Siyasi sosiallaşma prosesinin əsas mərhələləri, funksiyaları və tipologiyası 
 

Politoloji ədəbiyyatda siyasi sosiallaşmanın bir neçə mərhələsi fərqləndirilir:  
1) Siyasiləşmə, yəni siyasi həyat haqqında ilkin məlumatların qavranılması  - (erkən yaşlarda) həmin 

məlumatların mənbəyi valideynlər və onların siyasi proseslər haqqında rəyi və hadisələrə münasibətidir. 
2) Siyasətin «fərdiləşdirilməsi» - hakimiyyətdə olan həlledici fiqurlar (prezident, liderlər,  baş nazir 

və s.) fərd üçün siyasi sistemlə əlaqə yaratma vasitəsinə cevrilir. 
3) İdeallaşdırma - siyasi fiqurun ideallaşdırılması və bunun əsasında siyasi sistemə emosional 

münasibətin formalaşması. 
4) Təsisatlanma - siyasi həyat haqqında müstəqil təsəvvürlərin formalaşması, qiymətləndirilməsi. 
5) Fərdin dərk edilmiş tələbatları, dəyərlər sistemi ilə siyasi normalar arasında qarşılıqlı əlaqənin for-

malaşması. 
Siyasi sosiallaşmanın aşağıdakı funksiyaları vardır: 
1) Şəxsiyyətin siyasi sistemin demokratik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərməsi. 
2) Dəyərlər orientasiyası - şəxsiyyətin siyasi sferanın ədalət, bərabərlik, azadlığın hüquqi qarantı və s. 

kimi prinsiplərini özünə daxil edən konseptual əsasını qəbul etməsi. Başqa sözlə desək bu funksiya 
şəxsiyyətin cəmiyyətin mənəvi dəyərlərini qəbul etməsi kimi vacib aspektlə sıx bağlıdır. 

3) İnstrumental - (praqmatik) şəxsiyyətin tələbləri, onun sosial və siyasi fəallığı formaları, siyasi 
həyatda iştirakı, öz hüquqlarından istifadə imkanı, mürəkkəb sosial-siyasi şəraitlərdə orientasiyası ilə bağlıdır. 

Siyasi dəyərlərin və mədəniyyətin mənimsənilməsi üsul və formalarında mövcud olan müxtəliflik siyasi 
sosiallaşmanın bir necə tipini fərqləndirməyə əsas verir. 

Politoloji ədəbiyyatda siyasi sosiallaşmanın aşağıdakı əsas tipləri fərqləndirilir: 
1) Harmonik - fərdin və hakimiyyət təsisatlarının normal münasibətlərini, fərdin nizam-intizama, 

hüquqi normalara, dövlətə rasional və səmimi münasibətini, habelə özünün məsuliyyətini dərk etdiyini ifadə 
edir. Sosiallaşma amilləri kimi ailə, həmyaşıdlar çıxış edir. 

2) Hegemon - şəxsin öz mənafeyinə xidmət göstərməyən bütün sosial-siyasi sistemlərə neqativ 
münasibətinə əsaslanır. Əsas sosiallaşma amili kimi KİV çıxış edir. 

3) Plyuralist - vətəndaşın öz siyasi maraqları haqqında təsəvvür yaratmaq və bu maraqların realizə 
edilməsinə həvəs yaratmaq, başqa sözlə desək yüksək vətəndaş fəallığını təmin etmək. 

4) Münaqişəli tip - qruplararası mübarizə və bir-biri ilə bağlı mənafelərin qarşı-qarşıya qoyulması 
əsasında meydana gəlir. Bu tip siyasi sosiallaşmanın nəticəsində şəxsiyyətin müəyyən qrupa loyal münasibəti 
formalaşır və rəqiblərlə mübarizədə şəxsiyyət bu qrupu yüksək fəallığla müdafiə edir (bütün hallarda). 

Respublikamızın müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması prosesi iki başlıca 
istiqamətdə gedir: 

1) Makromühit səviyyədə - bütövlükdə siyasi çərçivədə o, siyasətə cəlb olunur. (Məsələn; 
torpaqlarımızın 20%-nin işğal edilməsi ilə bağlı respublikamızı bürümüş ümumxalq hərəkatı). 

2) Mikromühit səviyyəsində - ayrı-ayrı təşkilatlar və hərəkatların şəxsiyyətin siyasi sosiallaşma amili 
kimi çıxış etməsi (müxtəlif siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlar). 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, siyasi sosiallaşma siyasi həyata 
girişdir və sosial mühitin təsiri altında baş verir: bura siyasi və qeyri-siyasi amillər daxil olur. Xüsusi 
mexanizmlər vasitəsilə həmin amillər şəxsiyyətin davranışını tənzim və ona nəzarət edir. Bu amillər sosial, 
sosial-psixoloji və şəxsiyyətdaxili səviyyələrdə fəaliyyət göstərirlər. Şəxsiyyətin sosiallaşması təhsil, tərbiyə 
və təlim proseslərinin üzvi sürətdə birləşdirilməsini nəzərdə tutur. Onun gedişində tədricən dünyagörüşü 
formalaşır, fərd onu əhatə edən sosial-siyasi mühit haqqında suallara cavab tapır. 

 
3. Siyasi proseslərdə iştirakcılıq şəxsiyyətin sosial keyfiyyətlərinin göstəricisidir 

Şəxsiyyətin siyasi sosiallaşmasının praktik cəhəti onun siyasi prosesdə iştiraka cəlb olunmasıdır. Siyasi 
iştirakcılıq siyasi sistemin fəaliyyət qabiliyyətini sübuta yetirən mühüm amil sayılır. Dövlət kimi təşkil 
olunmuş hər bir cəmiyyətdə vətəndaşların siyasətə cəlb olunmasının spesifik üsul və formaları qərarlaşır. 



 110

Siyasi iştirakçılığın ümumsosioloji əsasları onun sosial münasibətlərin subyekti kimi rolunda ifadə 
olunur. Sosial həyatda hər bir fərd obyektiv şərtlənmiş sosial rola malikdir. Şəxsiyyətin sosial münasibətlərin 
subyekti kimi üzərinə düşən rollarının məcmusu onun sosial statusunu müəyyənləşdirir. Sosial mühiti təşkil 
edən sosial münasibətlərin zəruri tərəfi, subyekti kimi fərd özünün sosial mahiyyətini ifadə etmək çərçi-
vəsində müxtəlif «rollara girir». Şəxsiyyətin özünümüdafiəsi sosial həyatın ayrı-ayrı sahələrində cərəyan edən 
müxtəlif situasiyalarda onun konkret funksiyalar yerinə yetirməsi vasitəsilə baş verir. Bu minvalla şəxsiyyətin 
«siyasi rola girməsi», siyasi proseslərdə iştirakı onun sosial mövcudluğunun ifadə forması kimi meydana 
çıxır. 

Şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığına politoloqlar arasında münasibət birmənalı deyil. Bir qrup tədqiqatçılar 
siyasi iştirakçılığı cəmiyyətin bütün üzvlərinin siyasi həyatda fəal iştirakı kimi dərk edir. Bu nöqteyi-nəzər 
marksist baxışları ifadə edən politoloqlar tərəfindən fəal şəkildə müdafiə olunur. Müasir şəraitdə L.Qudmen, 
T.Xeyden kimi yeni solçular, habelə partisipar demokratiya nəzəriyyəsinin ardıcılları əhalinin qoşulmasını 
siyasi iştirakçılığın müəyyənedici əlaməti hesab edirlər. 

Bununla yanaşı, siyasi iştirakçılığı siyasi qərarların qəbul edilməsi kimi dərk edən antik yunan 
demokratiyasından başlanmış müasir dövrün demokratik ənənələrinə qədər çoxminillik tarixi təcrübə sübuta 
yetirmişdir ki, bu cür qavranılan siyasi iştirakçılıq nəinki səmərəli, həm də sadəcə olaraq yerinə yetirilməsi 
baxımından mümkün ola bilməz. Adi insanların dövlətin idarə edilməsi işlərinə yüksək maraq göstərməsi, 
onların siyasi fəaliyyətə xüsusi diqqət və vaxt ayırması cəmiyyətin lüzumsuz siyasiləşməsi, insanların həyatını 
təmin edən digər fəaliyyət növlərinə diqqətin azalması kimi zərərli meylin kök salması təhlükəsi yarada bilər. 
Politoloqların başqa bir qrupu bu müddəadan çıxış edərək sübuta yetirməyə çalışırlar ki, vətəndaşların siyasi 
həyatda iştirakının yeganə mümkün forması liderlərə səs vermək və diskussiyalarda iştirak etməkdir. 

Siyasi iştirakçılıq hadisəsini təhlil edərkən onun təzahür formalarını, miqyaslarını, intensivlik 
dərəcəsini, habelə onu şərtləndirən konkret şəraiti və amillər sistemini nəzərə almaq tələb olunur. Liberal 
demokratiya şəraitində siyasi iştirakçılıq kollektiv demokratiya şəraitindəki siyasi iştirakçılıqdan fərqlənir. 
Eynilə də demokratik və totalitar cəmiyyətlərdə əhalinin siyasi proseslərə cəlb olunması miqyasları, üsulları 
müxtəlif parametrlərlə ölçülür. 

Şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığının forması və məzmunu bir yandan siyasi sistemin təbiəti ilə şərtlənmiş 
olduğu halda, digər yandan fərdin daxili tələbatı və dəyərlər sisteminin yönümü ilə əlaqədardır. 

Siyasi sistemin təbiəti ilə siyasi iştirakçılığın əlaqəsi, hər şeydən əvvəl, onda təzahür edir ki, hakimiyyət 
insanların siyasi proseslərə cəlb olunmasını nə dərəcədə məqbul hesab edir. Vətəndaşların siyasi iştirakçılığını 
siyasi sistemin səmərəli fəaliyyəti üçün vacib şərt hesab edən cəmiyyətlərdə siyasi iştirakçılıq üçün zəruri 
sosial mühit və normativ-hüquqi baza yaradılır. Əks halda, əhalinin siyasi proseslərə cəlb olunması qarşısında 
müxtəlif maneələr ortaya çıxır. 

Siyasi iştirakçılıq prosesində şəxsi motivlər xüsusi rol oynayır. Müasir nəzəriyyələrdə şəxsiyyətin 
siyasətə qoşulmasının şəxsi motivlərə əsaslanan bir sıra səbəbləri nəzərdən keçirilir. Məsələn, Lassuell belə 
hesab edir ki, fərdin siyasi iştirakçılığının əsasında onun cəmiyyətdə tutduğu ictimai mövqeyinə təhlükə 
yarandığını dərk etməsi kimi sosial-psixoloji halı durur. Başqa sözlə desək insanın öz mənafeyini aydın dərk 
etməsi, onu təmin etmək və cəmiyyətdə yeni status qazanmaq istəyi siyasi iştirakçılığın əsasını təşkil edən şərt 
kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu nöqteyi-nəzəri Leyn də müdafiə edir. Dounsun fikrincə, şəxsiyyətin siyasətə 
qoşulması cəmiyyətdə nüfuz qazanmaq, özünü reallaşdırmaq arzusundan irəli gəlir. Bəzi tədqiqatçılar isə 
siyasi iştirakçılığın səbəblərini fərdin cəmiyyət qarşısında yüksək məsuliyyət hissində, siyasi sistemi mühafizə 
etmək cəhətlərində görürlər. 

İnsanların siyasi mədəniyyətinin yüksəlməsi, informasiya sistemlərinin inkişafı və hamı üçün açıq 
olması kimi amillər də fərdin siyasi iştirakçılığı üçün əlverişli zəmin hazırlayır. 

Sadalanan amillər və şərtlər şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığı motivlərini və mexanizmini dərk etməyə əsas 
verir. Ən ümumi halda fərdin siyasi proseslərə qoşulması onun hakimiyyətlə münasibətdə mənafelərinin 
reallaşması məqsədlərinə xidmət edir. Siyasi iştirakçılığın mahiyyəti öz ifadəsini bu və ya digər dərəcədə 
dövlət hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi qərarlara fərdlərin və ya sosial birliklərin təsir göstərmək 
məqsədi daşıyan siyasi davranışında tapır. 

Şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığını şərtləndirən amillər onun forma rəngarəngliyi üçün də əsas rolunu 
oynayır. Fərdin siyasətdə iştirakının təzahür formaları bir tərəfdən subyektin xüsusiyyətləri ilə digər tərəfdən 
isə siyasi idarəçiliyin təbiəti ilə müəyyənləşir. Siyasi prosesdə fərdin davranış forması seçməsində onun cinsi, 
yaşı, peşə növü, təhsil səviyyəsi və s. kimi keyfiyyətləri başlıca rol oynayır. L.Milbert və M.L.Gel (ABŞ) 
«Siyasətdə iştirak: insanlar necə və nəyə görə siyasətə cəlb olunurlar» adlı əsərdə ABŞ şəraitində yüksək 
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siyasi iştirakçılığı mümkün edən bir sıra vacib şərtləri səciyyələndirirlər. Həmin şərtlər aşağıdakılardır: yaş 
həddi; cins; protestantlığa nisbətən katolik və iudaizm dinlərinin üstünlüyü; ağ irqə mənsubluq; həmkarlar 
ittifaqında üzvlükdə olmaq; üzvü oldüğü icmada yaşamaq müddəti; seçkilərin mühümlüyünə inam; siyasətə 
müsbət münasibət; orta sinif statusu; ali təhsil; yüksək xidməti mövqe; subyektin tərbiyə aldığı ailənin yüksək 
siyasi fəallığı; informasiya təminatı; partiya mənsubiyyəti; vətəndaşlıq borcunun dərk edilməsi; siyasi 
alternativləri aydın görmək; seçkilərin yüksək bəhsləşmə şəraitində keçməsi. 

Bununla bərabər siyasi iştirakçılığın hər hansı formasının qərarlaşmasına siyasi rejimin insanların 
siyasətə qoşulması üçün məqbul hesab etdiyi üsul və vasitələrin məcmusu da əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Sadalanan şərtlər daxilində fərdin siyasi iştirakçılığının müxtəlif formaları göstərilə bilər. Amerika 
politoloqları S.Verba və L.Pay siyasi iştirakçılığın aşağıdakı növ müxtəlifliyini fərqləndirirlər:  

- vətəndaşların siyasi davranışının çox passiv forması;  
- insanların yalnız nümayəndəli orqanlara seçkilərdə iştirakı;  
- vətəndaşların yalnız yerli problemlərin həllinə cəlb edilməsi; səçkiqabağı kampaniyanın fəal iştirak-

çılarının siyasi fəaliyyəti;  
- bütün sferalarda yüksək iştirakçılıq nümayiş etdirən siyasi fəalların  davranışı;  
- siyasətçinin peşəkar fəaliyyətindən ibarət olan siyasi iştirakçılıq. 
L.Milbert siyasi iştirakçılığın formalarının başqa təsnifatını təklif edir: 
- Siyasi iştirakçılığın fəal forması - dövlət və partiya orqanlarına rəhbərlik, seçkili hakimiyyət 

orqanlarında namizədlik fəaliyyəti, seçkiqabağı kampaniyaların təşkili və s. 
- Siyasi iştirakçılığın «orta» forması - siyasi yığıncaqlarda iştirak, partiyalara maddi yardımlar 

göstərilməsi, rəsmi şəxslərlə və siyasi liderlərlə əlaqələrin həyata keçirilməsi və s. 
- Siyasi iştirakçılığın «müşahidəçi-nümayişçi» forması - nümayişlərdə transportantların gəzdirilməsi, 

diskussiyalar keçirilməsi, vətəndaşların səsverməyə cəlb edilməsi və s. 
- Vətəndaşların siyasətə «etinasız» münasibəti. 
Siyasi iştirakçılığın göstərilən forma müxtəlifliyində fərdlərin siyasi prosesdə davranışının miqyas və ya 

sferası baxımından fərqi vurğulanır. Fərdin şəxsi mənafelərinin xarakteri və miqyasları onun həmin 
mənafeləri müdafiə etmək üçün müvafiq surətdə ümumdövlət və ya yerli miqyaslarda siyasi proseslərə cəlb 
olunmasını şərtləndirir. Lakin şəxsiyyətin maraqları və tələbatlarındakı fərqlər onun bütünlükdə siyasi işti-
rakçılığa fəal və ya passiv münasibətini formalaşdırır. Siyasi fəaliyətin subyekti kimi şəxsiyyətin davranışı 
onun siyasi hakimiyyəti təmsil edən dövlətə və dövlət orqanlarına təsirinin imkan və ölçülərində öz ifadəsini 
tapır. Bundan asılı olaraq, şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığı fəallıq dərəcəsi baxımından müxtəlif formalara 
bölünə bilər. Politoloqlar siyasi iştirakçılığın subyekti kimi şəxsiyyətin aşağıdakı tiplərini göstərirlər: yüksək 
siyasi fəallığa malik olan, siyasi həyatda fəal iştirak edən şəxsiyyət; siyasi səriştəsi olan, siyasətə maraq 
göstərən, lakin siyasətdə şəxsən iştirak etməyən insanlar; özünün siyasi iştirakçılığına mənfi münasibət 
bəsləyən insanlar; siyasətə biganə olan, siyasi proseslərdən özgələşmiş şəxsiyyət. 

Sonuncu təsnifatda şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığının fəallıq dərəcəsi ilə yanaşı intensivliyi kimi 
səciyyəsi də özünü büruzə verir. Siyasi iştirakçılığın intensivliyi amplitudasının bir qütbünü siyasi 
partiyaların, siyasi hərəkatların fəallarının, siyasi liderlərin fəaliyəti əks etdirirsə, digər qütbünü cəmiyyət 
üzvlərinin müəyyən qrupunun siyasətə etinasızlığı, siyasətdən, siyasi proseslərdən özgələşməsi təşkil edir. 

Siyasətdə yüksək iştirakçılıq subyektin hakimiyyətə münasibətinin ifadə edilməsi, hakimiyyət 
ehtiraslarının qabarıq şəkildə təzahür etməsi, ictimai məsuliyyət hissinin güclü inkişafı və s. deməkdir. Siyasi 
sistemin fəaliyyət qabiliyyəti siyasi cəhətdən fəal insanların davranışının sosial tərəqqinin mütərəqqi tələb və 
meyllərinə uyğunluq dərəcəsindən asılı olur. 

Siyasi özgələşəmə şəxsiyyətin siyasi proseslərdən kənarda qalmasını, onun siyasi iştirakçılıq rolundan 
təcrid olunmasını ifadə edir. Bu hadisənin müxtəlif səbəbləri ola bilər. Əsas etibarilə siyasi özgələşmənin iki 
qrup səbəbləri və buna uyğun olaraq onun iki növ müxtəlifliyi diqqəti cəlb edir. Birinci halda siyasi 
özgələşmə siyasi laqeydlik, siyasi biganəlik kimi təzahür edir. Siyasi laqeydlik şəxsiyyətin mənafe və 
tələbatları ilə hakimiyyət münasibətləri arasında əlaqəni görə bilməməsindən, ictimai məsuliyyət hissinin 
inkişaf tapmamasından, bütün fəaliyyətini sırf şəxsi və məişət problemlərinə həsr etməsindən irəli gəlir. 

Siyasi özgələşmənin digər növ müxtəlifliyi siyasətdən kənar edilməkdir. Siyasətdən kənaredilmə siyasi 
sistemin vətəndaşların siyasi azadlıqlarını və hüquqlarını məhdudlaşdırması, şəxsiyyətin siyasi iştirakçılığına 
meydan verməməsi və s. kimi səbəblərlə əlaqədar olur. 

Həyata keçirilən dövlət siyasətinin əhalinin tələblərinə uyğun olmaması üzündən insanlarda meydana 
gələn məyusluq, vətəndaşların siyasi iştirakçılığının formal xarakter daşıması, liderlərin və rəhbərlərin, o 
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cümlədən hakimiyyətin xalqın siyasi iradəsinə etinasızlığı və bu qəbildən olan digər səbəblər də fərdin 
siyasətdən özgələşməsinə gətirib çıxarır. 

Müasir siyasi nəzəriyyə və praktika belə bir müddəadan çıxış edir ki, siyasi özgələşmə cəmiyyətin siyasi 
inkişafının demokratik əsaslarını laxladaraq, insanlarda radikalizmə, hətta ekstremizmə meyl yaradır, siyasətə 
marağın həddən artıq yüksək olması isə sosial həyatın bəhsləşmə təbiətini mütləqləşdirərək qrup mənafeyi 
uğrunda mübarizəni sosial mövcudluğun az qala yeganə üsuluna çevirir. Buna görə  də, bütün əhali üçün 
siyasi iştirakçılığın ən optimal forması seçkili hakimiyyət orqanlarına seçkilərdə iştirak etmək hesab oluna 
bilər. Seçkilərdə iştirak hər bir fərdə öz imkan, təlabat və meylinə uyğun olaraq siyasi fəallığını təzahür 
etdirməyə, hakimiyyət strukturları ilə əlaqələrə girməyə, ən başlıcası isə siyasi iştirakçılıq vərdişləri 
mənimsəməyə şərait yaradır. 

Siyasi iştirakçılıq öz xarakterinə və məzmununa görə çox rəngarəng olur. Siyasi iştirakçılıq seçkilər, 
vətəndaşların hakimiyyətlə pozitiv dialoqu kimi formalarla yanaşı, mövcud siyasi rejim və ya hakimiyyətə 
etiraz formasında da üzə çıxır. Siyasi etiraz cəmiyyətdə qərarlaşmış siyasi şəraitə, idarəçilik üsullarına, 
hakimiyyətin siyasi kursuna fərdin və ya qrupun neqativ məzmunlu reaksiyasıdır. Siyasi etirazın ən mühüm 
mənbələrini cəmiyyətdəki siyasi dəyərlərin vətəndaşlara zəif sirayət etməsi, siyasi hakimiyyətin bəyan etdiyi 
prinsiplərin onların mənafeləri və həyat mövqeləri ilə ziddiyətə girdiyindən sosial bazadan məhrum olması, 
insan hüquq və azadlıqlarının pozulması, əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsi və s. təşkil edir. Mövcud 
siyasi rejimin təbliğ etdiyi siyasi dəyərlər və idarəçilik üsulları ilə əhalinin əksəriyyətinin həyat mənafeləri 
arasında ziddiyyətin kəskinlik dərəcəsi siyasi etirazın konkret təzahür formasında öz ifadəsini tapır. Müxtəlif 
xarakterli etiraz nümayişləri, tətillər, piketlər, qeyri-qanuni, antikonstitusiya fəaliyyəti, dövlət çevrilişləri və 
bu kimi siyasi iştirakçılıq siyasi etirazın ayrı-ayrı formalarını təmsil edir. Cəmiyyət üçün sosial və siyasi 
nəticələrinə görə ən təhlükəli, dağıdıcı siyasi etiraz forması sosial inqilablar hesab olunur. 

Siyasi sistemin mühüm vəzifələrindən biri siyasi etirazı meydana gətirən səbəbləri aradan qaldırmaqla 
siyasi iştirakçılığın bu formasını ya bütünlükdə dəf etmək, ya da onun dağıdıcı, pozucu xarakter və miqyaslar 
kəsb etməsinə imkan verməməkdir.    
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14-cü MÖVZU 
 

MİLLİ SİYASƏT 
 
1.   Millətlərarası münasibətlərdə siyasi aspekt və onun aparıcı rolu 

 
Millətlərarası münasibətlərin düzgün qurulması, həm çoxsaylı, həm də azsaylı xalqların sosial-iqtisadi 

və mədəni problemlərinin obyektiv surətdə həll edilməsi problemi bütün çoxmillətli dövlətlərin, o cümlədən 
Azərbaycanın da siyasi həyatında çox mühüm yerlərdən birini tutur. 

Millətlərarası münasibətlər ictimai münasibətlərin çox mürəkkəb spesifik formalarından biri olub 
iqtisadi, siyasi və mənəvi münasibətlərin ayrılmaz tərəfi kimi təzahür edir, eyni zamanda onların təsirinə 
məruz qalır. Buna görə də millətlərin və xalqların qarşılıqlı əlaqələrinin bütün aspektləri mahiyyətcə siyasi 
xarakter daşıyır. 

Milli münasibətlər sahəsində siyasətin mahiyyətini araşdırmazdan əvvəl ilk növbədə «milli məsələ» və 
«milli münasibətlər» anlayışlarının mahiyyətinə varmaq         zəruridir. 

Milli məsələ hər şeydən əvvəl milli bərabərsizlik münasibətləri, millətlərin imtiyazlı və imtiyazsızlara, 
hakim və məzlumlara bölünməsi, iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəsində bərabərsizlik və s. məsələsidir. Milli 
məsələ milli zəmində ədavət, çəkişmə, düşmənçilik və şübhə məsələsidir. Milli məsələ millətlər və xalqlar 
arasında dövlətdaxili və dövlətlərarası ünsiyyət prosesində təzahür edən siyasi, iqtisadi, hüquqi, ideoloji və b. 
problemlərin məcmusudur. Cəmiyyət həyatının hər bir mərhələsində milli məsələ bu və ya digər ölkənin 
konkret şəraitinə uyğun olaraq konkret məzmuna malik olur. Hər bir dövrdə milli münasibətlər sistemində 
yeni problemlər irəli sürülür. 

«Milli münasibətlər» anlayışı daha geniş məzmuna malik olub, özündə aşağıdakı münasibətləri əhatə 
etdirir: 

1. millətdaxili münasibətlər; 
2. milli-etnik birliklərarası münasibətlər; 
3. millət və xalqların şəxsiyyətlərarası səviyyədə münasibətləri. 

Məhz bu üç cəhət millət və xalqların qarşılıqlı münasibətləri sahəsində yaranmış olan sosial əlaqələrin 
mahiyyətini tam əks etdirir. Millətlərarası münasibətlər əslində müxtəlif millətlərə mənsub olan adamların 
əmək, ictimai-siyasi, ailə-məişət və asudə vaxtdakı həyat formalarında yaranan qarşılıqlı münasibətlərini 
nəzərdə tutur. Milli münasibətlər sistemində siyasi aspektin aparıcı rolu hər şeydən əvvəl millətin 
formalaşması və onun inkişafının mühüm amili olan dövlətin əhəmiyyəti, milli və sosial-siyasi proseslərin 
daxili əlaqəsi ilə şərtlənir. Milli münasibətlərin milli özünütəyinetmə, milli və beynəlmiləl mənafelərin 
əlaqələndirilməsi, millətlərin hüquq bərəbərliyi, milli dillərin və mədəniyyətlərin inkişafı üçün şəraitin 
yaradılması, milli kadrların hazırlanması və hakimiyyət strukturlarında onların təmsil edilməsi və s. kimi 
məsələlər bilavasitə siyasət sferasına aiddir. 

Millətlərarası münasibətlərin həlli sferasında dünya ölkələrinin uzun dövrlər ərzində topladıqları təcrübə 
bir sıra siyasi prinsiplərin irəli sürülməsinə imkan vermişdir. Belə ki, milli məsələni demokratik yolla tənzim 
etmənin əsas siyasi-hüquqi prinsipi millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququdur. Bu, dövlətçilik 
simvolları və təşkilatlarınnın azad seçilməsi, hər bir xalqın öz iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni problemlərini 
müstəqil həll etmək hüququ deməkdir. 

Bu və ya başqa xalq öz müqəddəratını o şərtlə həll edə bilər ki, onun suverenliyi təmin edilmiş olsun. 
Milli suverenlik – millətin taleyinin həll edilməsində onun hakimlik rolunu, milli dövlət yaratmaq hüququnu, 
bütöv milli əraziyə  malik olmasını, iqtisadi mədəniyyətini, milli şərəf və ləyaqətini, başqa millət və xalqlara 
tam bərabər hüquqlara malik olmasını ifadə edən yeni keyfiyyətidir. 

Milli məsələni həll etməyin ikinci demokratik prinsipi dilindən, irqindən və s. asılı olmayaraq bütün 
millətlərdən olan vətəndaşların hüquq bərabərliyinin təmin edilməsidir. 

Bu, yalnız hüquqi təminat olmayıb sosial sistemin mahiyyətini də üzə çıxarır. İctimai quruluş milli 
bərabərliyin hüquqi və faktiki mövcudluğunu təmin etməlidir. 

Milli özünütəyinetmə xalqların müəyyən milli-dövlət quruluşuna malik olmalarını nəzərdə tutur. Burada 
əsas cəhət elə optimal dövlət quruluşunun tapılmasıdır ki, millət onun daxilində və onun vasitəsi ilə öz 
problemlərini həll edə bilsin. Bəşər tarixinin uzun təcrübəsi göstərir ki, xalqların milli-dövlət quruluşunun 
aşağıdakiı əsas formaları yaranmışdır: 
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1. Unitar dövlət. Bu dövlətin xarakterik cəhəti mərkəzləşdirilmiş rəhbərlikdir. Burada əlahiddə 
səlahiyyətlərə malik olan müstəqil dövlət qurumları olmur. Lakin unitar dövlət daxilində geniş 
ərazi və milli-mədəni muxtariyyət mümkündür. Bu cür dövlətlərə misal olaraq Azərbaycanı, 
Çini, İspaniyanı, Rumıniyanı, Vyetnamı, Laosu, CAR-ı və b. göstərmək olar. 

2. Federativ dövlət iki və daha çox dövlətlərin birləşərək yeni dövlət yaratmasıdır. Hazırda 
dünyada movcud olan federasiyalardan böyük əksirəyyəti milli və ərazi bölgüləri əsasında təşkil 
olunur. Bu dövlət tipi hakimiyyət bölgüsünün düzgün aparılmasına, yerli hakimiyyət 
orqanlarının səlahiyyətlərinin artırılmasına, demokratik idarəetmə formalarının tətbiqinə şərait 
yaradır. Müasir dünyada çoxlu sayda iri və qüdrətli federativ dövlətlər mövcuddur. Onlara misal 
olaraq Amerika  qitəsində    ABŞ-ı, Meksikanı, Braziliyanı, Argentinanı, Avropada Almaniya, 
Rusiya və Avstriyanı, Asiyada Hindistanı, Pakistanı və Malaziyanı, Afrikada isə Nigeriyanı 
göstərmək olar. 

3. Konfederasiya müstəqil dövlətlərin birliyidir. Federasiyaya daxil olan dövlətləri Konstitusiya 
birləşdirdiyi halda Konfedarasiyada dövlətlərarası müqavilə bağlanır. Onun üzvləri tam 
muxtardırlar, onların hər birinin qanunvericilik orqanları vardır, sanksiya vermək və 
nullifikasiya (ittifaq orqanları aktlarını ləğv etmək) hüququna malikdir. Konfederasiya 
üzvlərinin müstəqil vətəndaşlığı, ordusu, valyutası və s. olur. Bu dövlət tipi hərbi yaxud xarici 
siyasət məsələlərinin tənzimlənməsi məqsədi ilə təşkil olunur. Bu dövlət forması kimi İsveçrəni 
göstərmək olar. Buraya daxil olan 23 kantonun hər biri öz Konstitusiyasına, parlamentinə və 
hökumətinə malikdir. Yaxud konfederasiyaya misal olaraq Misir, Liviya, Suriya və b. ərəb 
dövlətlərinin təşkil etdikləri birliyi göstərmək olar. Bu dövlət quruluşu müvəqqəti xarakter 
daşıyır. İsveçrə artıq demək olar ki, federativ dövlətə çevrilmişdir. Ərəb dövlətlərinin 
konfederasiyası da daxili problemlərlə, mənafelərin qarşıdurması ilə əlaqədar olaraq artıq 
dağılmışdır. Deməli çoxmillətli ölkələr üçün ideal dövlət tipi federasiya hesab olunmalıdır. 

 
2. Milli münaqişələrin həllinin siyasi prinsipləri 

 
Milli münasibətlərin normal inkişafı dəqiq, düzgün və hərtərəfli əsaslandırmış milli siyasətin işlənib 

hazıralnmasını və həyata keçirilməsini tələb edir. Millətlərarası münasibətlər sahəsində siyasətin uğurlu 
olması üçün o, elmi əsaslara idarə olunmalı, milli münasibətlərin inkişafına məqsədyönlü rəhbərlik 
edilməlidir. Bu, o deməkdir ki, milli siyasət düzgün proqramlaşdırılmalı, nizamlanmalı, həyata keçirilməsi 
təşkil edilməli və ona nəzarət olunmalıdır. Milli siyasət millətlər və xalqlar arasındakı qarşılıqlı 
münasibətlərin dövlətin müvafiq sənədlərində və qanunvericilik  aktlarında təsbit olunmuş formada tənzim 
edilməsi üzrə məqsədyönlü  fəaliyyətidir. Bu siyasətin başlıca müddəaları aşağıdakılardan ibarətdir: bütün 
xalqların və millətlərin hüquqi bərabərliyi, onların mənafelərinə və sərvətlərinə qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı 
surətdə faydalı əməkdaşlıq, millətçiliyin və irqi-ayrı seçkiliyin təzahürlərinə qarşı barışmazlıq və s. və i.a. 
Milli siyasət həmçinin demoqrafik prosesləri, coğrafi amili, tarixi xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı regionların milli 
tərkibini, yerli və gəlmə əhalinin nisbətini, dini mənsubiyyəti, milli psixologiyanın xüsusiyyətlərini, milli adət 
və ənənələri nəzərə almalıdır. 

Milli siyasətin mühüm cəhətlərindən biri təkcə vaxtı çatmış ziddiyyətlərin, problemlərin həll edilməsi 
olmayıb eyni zamanda onları qabağcadan görməsidir. Lakin bütün proqnozlara baxmayaraq müxtəlif 
vaxtlarda müxtəlif səbəblər üzündən millətlərarsı münaqişələr, milli-etnik zəmində problemlər ortaya çıxır. 
Millətlərarası münaqişə dedikdə bir-birinə qarşı duran və biri digərini tamamlayan iki reallıq başa düşülür. 
Belə ki, bir tərəfdən o, ictimai şüur səviyyəsində başqa xalqa qarşı münasibət tipidir. Bu münasibət passiv 
etinasızlıqdan fəal qarşıdurmaya və birbaşa əkslik əhval-ruhiyyəsinə gətirib çıxara bilər. Buradan isə aydın 
olur ki, millətlərarası münasibətlərin üç tipi (müsbət, mənfi və ya bitərəf) arasındakı fərqlər kifayət qədər 
şərtidir və biri digərinə asanlıqla keçə bilər. Digər tərəfdən, ictimai həyat səviyyəsidə siyasi proseslərin real 
fenomeni olan millətlərarası (yaxud etnoslar arası) münaqişə haqqında yalnız o zaman danışmaq mümkündür 
ki, öz qarşısına reallığı dəyişməyi məqsəd qoyan nufuzlu milli hərəkat formalaşmış olsun. Bu isə onu göstərir 
ki, hər bir münaqişənin öz təşəbbüsçüsü olur. Buna görə də millətlərarası münaqişə dedikdə milli mənafelərin 
müdafiəsi üçün yaradılmış olan və yeni zamanda bir –biri ilə rəqabətdə olan ictimai-siyasi hərəkatlar 
arasındakı münaqişə başa düşülür. 

Millətlərarası münaqişələrin tipologiyası aşağıdakiları nəzərdə tutur: sosial-iqtisadi, mədəni-dil, ərazi-
status və separatizmə əsaslanan münaqişələr. 
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Politoloqların fikrincə milllətlərarası münaqişələrin meydana gəlmə səbəbləri aşağıdakilardır: 
1. Xalqların müstəqil siyasi həyat formalarına, perspektivdə isə müstəqil milli dövlət yaratmağa can 

atması. 
2. İnkişaf ehtiyatlarının məhdudluğu. 
3. Etnik reallığı lazımi səviyyədə nəzərə almayan dövlətin siyasi qurluşunun etnoslararası gərginliyin 

artmasına təsir göstərməsi və s. 
Göründüyü kimi, millətlərarası münaqişələr bir tərəfdən ümumsosial ziddiyətlərın konkret ifadəsi kimi 

çıxış etsə də digər tərəfdən o, məhz etnik (milli) münaqişədir. Millətlərarası ziddiyyətlər münaqişə həddinə 
çatdıqda təhlükəli xarakrer alır. Tədqiqatçıların fikrincə milli münaqişələrin meydana gəlməsi xeyli dərəcədə 
millətin siyasi təşkilindən asılıdır. Onlar həmçinin bu təşkilin aşağıdakı üç əsas tipini səciyyələndirirlər: 

1. Etnik birliyin milli – etnik muxtariyyati. Etnik birliklərə xüsusi siyasi azadlıqların verilməsini 
nəzərdə tutur. 

2. Çoxmillətli dövlətlər. Bu dövlətlərdə etnik birliklərə xüsusi siyasi hüquqlar verilir. 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. 
Azərbaycanın, Gürcüstanın, Rusiyanın, Ukraynanın və b. dövlətlərin daxilində milli zəmində 
yaranan münaqişələr ilk növbədə milli-ərazi zəmində meydana gələn münaqişələrdir. Bu isə onu 
göstərir ki, azsaylı xalqlara siyasi strukturlar verməklə onların problemlərini həll etmək mümkün 
deyil. 

Milli məsələnin ən doğru yolu onun etno-mədəni səviyyədə həll olunmasıdır. Ən əhəmiyyətli olanı isə 
budur ki, bəşəriyyət bu sahədə müəyyən təcrubəyə malikdir. Ən parlaq misal isə İspaniyanın təcrubəsidir.  

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, İspaniyanın demokratik rejimə keçidi mərhələsində ölkədə milli-etnik 
münaqişələr aşağıdakı iki amilin köməyi ilə uğurla həll edilmişdir. Birincisi, siyasi islahatların keçirilməsi 
zərurəti haqqında demokratik qüvvələr arasında razılaşmanın olması; ikincisi, istər siyasi elitaların, istərsə də 
geniş kütlələrin şüurunda demokratiya ideyasının  mərkəzləşmənin azaldılması ideyası ilə eyniləşdirilməsi. 
İspaniyada ilk demokratik parlament seçkilərindən cəmi il yarım sonra Konstitusiyanın qəbul edilməsi  
nəticəsində mərkəzi hakimiyyət ilə reqionlar arasında münaqişələr mülayim xarakter aldı. İspaniya dövlətinin 
bölünməzliyi və suvernliyi haqqında müddəalar Konstitusiya vasitəsi ilə təsbit olundu. Burada muxtar 
regionların təşkil olunması haqqında ən ümumi məqsədlər öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda regionlara 
verilən hüquqlar və hamı üçün məcburi olan aşağıdaki şərtlər Konstitusiyada öz əksini tapdı:  

1. Demokratik parlamentin mövcudluğu. 
2. İcraedici hakimiyyətin parlamentə tabe olması. 
3. Müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılması. 
4. Mərkəz ilə muxtar vilayətlər  arasında mübahisəli məsələlərin Konstitusiya Məhkəməsi yolu ilə 

həllinin zəruriliyi. 
İspaniyanın Konstitusiyasında muxtar vilayətlərin daxili quruluşu haqqında heç nə deyilmir, lakin ərazi 

hakimiyyətinin quruluşuna aid olan məsələlər üzrə müvafiq müddəalar müəyyən olunur. Bununla da mərkəzlə 
özünün qarşılıqlı münasibətlərini istədəiyi formada qurmaq imkanı verilir. Muxtar qurumun əsas qanunu 
region əhalisi tərəfindən bəyənildikdən və bütün mübahisəli məsələlər aydınlaşdırıldıqdan sonra mərkəzi 
parlament tərəfindən təsdiq olunmalıdır.  

Mərkəzi hakimiyyət orqanları ilə muxtar qurumlar arasındakı münasibətlərdə ən mürəkkəb 
problemlərdən biri də razılaşdırılmış iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi idi. Səlahiyyətlərin həddi dəqiq 
müəyyən edildiyi bir şəraitdə də tənzimlənmənin, planlaşdırmanın və investisiya siyasətinin həyata 
keçirilməsində böyük problemlər qarşıya çıxdı. 

Hökumət proqramının sərt xarakter daşıması yerlərin müstəqilliyini məhdudlaşdırılması cəhdi kimi 
qiymətləndirildi. Bu isə hətta bir sıra regionlarda millətçilik meyillərinin güclənməsinə səbəb oldu. Belə bir 
şəraitdə hökumətin sosial-iqtisadi və milli sferalarda kompromislərə meyl göstərməsi əyalətlərin ümumdövlət  
hakimiyyətinə etimadlarının qorunub saxlanmasına imkan yaratdı. 

Yuxarda deyilənlər milli dövlət quruluşunun təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi prosesinin 
aşağıdakı qanunauyğunluqlara malik olduğunu sübut edir: 

1. Ümumi, vahid dövlət çərçivəsində mərkəz və regionlar, habelə müxtəlif etnik qurumlar 
arasında qarşılıqlı münasibətlər müəyyən qanunauyğunluqlar əsasında baş verir. Bu 
qanunauyğunluqları nəzərə almadan mərkəzi hökumət öz siyasi xəttini işləyib hazırlaya və 
həyata keçirə bilməz. 
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2. Etnosun mədəni səviyyəsi, sosial-iqtisadi vəziyyəti nə qədər yuksək olursa, onun dövlət 
müstəqilliyinə olan tələbləri də bir o qədər yüksək olur. Milli özünüdərk səviyyəsinin 
yüksəkliyi də etnosa öz qarşısında duran problemləri daha asan həll etmək imkanı verir. 

3. Millətlərarası münasibətlərin tənzim edilməsinə yönəlmiş olan hər hansı bir qərar daha ümumi 
xarakterli siyasi cəhətlərdən asılı olaraq qəbul edilirsə onda o, məsələni daha da kəsginləşdirir. 

Avropa ölkələrindən fərqli olan Latın Amerikasında dövlət müvafiq etnoslar formalaşmazdan əvvəl 
meydana gəldiyi üçün burada millətin, yaxud ərazinin etnosa mənsubluğu sualı ortaya çıxmır. Burada 
etnosun, millətin və ölkənin sərhədləri tam üst-üstə düşür. Burada «millət», «ölkə», «vətəndaşlıq» kimi 
anlayışlar sinonim xarakteri daşıdığı üçün burada «millətçilik» anlayışı mənfi məna kəsb etmir və xeyli 
dərəcədə «vətənpərvərlik» anlayışına uyğun gəlir. 

Beləliklə, dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, siyasi birlik yalnız demokratik mexanizmlərin inkişafı 
vasitəsi ilə millətin yaranmasının etnik və mədəni sintezi nəticəsində başlanmış prosesini başa çatdıra bilər. 

 

3. Sosial-etnik birliklər siyasi münasibətlərin tərkib hissəsidir 
 
Son illər millətlərarası munasibətlər problemi son dərəcə kəsginləşmiş və böhranlı vəziyyət yaranmışdır. 

Millətlərarası zəmində baş verən qanlı toqquşmalar ölkələr və millətlər arasında münasibətləri 
kəsginləşdirmişdir. 

Millətlərarası problemlərin meydana gəlməsinin səbəblərindən biri onun nəzəri məsələlərinin tədqiqinin 
real praktikadan geri qalması ilə bağlıdır. Məhz ona görə də milli məsələyə aid siyasi qərarlar, əksər hallarda 
real hadisələr dərin təhlil edilmədən, ayrı-ayrı millətlərin milli xüsusiyyətləri və psixologiyası nəzərə 
alınmadan qəbul edilir. Bu da səhvlərə gətirib çıxarır. Məhz bu səhvlərə görə yüz minlərlə insanın acı taleləri 
ilə barışmalı oluruq. 

Hələ də milli siyasətə dair qəbul edilmiş qanun və qərarlar bütöv və bitgin konsepsiyanın işlənib 
hazırlanmasına imkan vermir. 

Adətən milli münasibətlər problemindən danışarkən sosial-siyasi ədəbiyyatda millət məfhumundan 
istifadə edilir, lakin milli münasibətlərin məzmununu, özünəməxsusluğunu dərk etmək üçün etnos 
məfhumundan istifadə etmək məqsədə uyğundur. 

Etnoslar, etnik birliklər insan birliyinin ən başlıcası, ilkinidirlər, siniflərdən əvvəl meydana gəliblər. 
Etnos (yunanca – tayfa, xalq deməkdir) – tarixən müəyyən ərazi hüdudlarında yaşayan, mədəniyyət (dil 

də daxil olmaqla) və psixoloji xarakterin dəyişilməz xüsusiyyətlərinə və ümumi cəhətlərinə malik olan, 
həmçinin özlərinin birliyini və başqalarından fərqlərini dərk edən insanların sabit məcmusudur. 

Etnosun formalaşması adətən ərazi və iqtisadi həyatın vahidliyi (birliyi) əsasında baş verir. Lakin ərazi 
birliyi müəyyən müddətdən sonra qəbilənin, tayfanın köcməsi ilə əlaqədar olaraq itirilə bilərdi. 

Bir etnosu digərindən ayıran əsas cəhətlər aşağıdakilardır: dil, incəsənət, adətlər – ənənələr, davranış 
normaları, vərdişlər. Adətlər, ənənələr nəsilədən-nəsilə verilir və etnos mədəniyyətini yaradır. 

Etnos – müəyyən mədəni bütövlükdür. Etnos üçün «biz» - «onlar» prinsipinə əsaslanan, fərqləndirici 
milli mənlik şüuru vacibdir. Etnos özünü başqasından fərqləndirən, yəni etnik özünü dərk etmə şüuruna malik 
olan mədəni birliyə deyilir. 

Politologiya elmində etnosun tarixi inkişafı bir formasiyanın digəri ilə əvəz edilməsi ilə əlaqələndirilir. 
Belə ki, qəbilə-etnosunun inkişafınının birinci mərhələsi kimi ibtidai-icma quruluşu ilə bağlıdır. 

Əlbəttə, etnosların öz tarixiləri vardır və onların inkişafı müəyyən özünəməxsus qanunauyğunluqlar 
əsasında baş verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox ölkə və xalqların taleyində də özünəməxsusluq vardır. 
Belə ki, onların çoxu müəyyən formasiyaları – məsələn quldarlıq və ya kapitalizmi ötüb keçiblər. Şübhəsiz 
etnoslar maddi istehsalın müəyyən tipi, müəyyən ictimai quruluş şəraitində yaşayır və fəaliyyət göstərirlər və 
biz də «sosial-etnik» birlik, yəni müəyyən cəmiyyətin etnosu məfhumundan istifadə etməyi məqsədəuyğun 
hesab edirik. 

«Millət» məfhumunun son təriflərindən biri aşağıdakı kimidir: millət tarixən kapitalist ictimai-iqtisadi 
formasiyası və əmtəə istehsalının meydana gəlməsi ilə bağlı olan və iqtisadi həyatın, dilin, ərazinin, milli 
özünü dərk etmənin və mədəniyyətin, adətlərin, məişətin, ənənələrin bəzi spesifik cəhətlərinin ümumliyi ilə 
səciyyələnən, insanların sosial-etnik birliyinin ali formasıdır. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən bu əlamətlər heç də hər bir millətin meydana gəlməsi və 
inkişafı praktikasına uyğun gəlmir. Belə ki, müsəlman millətləri olan ölkələrin  heç də hamısı kapitalizm 
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mərhələsini keçməyiblər. Onda belə çıxır ki, keçmiş SSRİ-də yalnız azərbaycanlılar və özbəklər millət kimi 
formalaşıblar, qırğızlar, qazaxlar, taciklər, türkmənlər isə millət kimi yalnız sosializmdə formalaşıblar. 

Bundan başqa, millətin etnosun ali forması adlandırılması, kiçik xalqları qeyri-bərabər vəziyyətə salır, 
onları aşağı səviyyəli xalqlar kimi qiymətləndirir. 

Bu gün az saylı xalqlar milli özünüdərketmə, milli mənlik, milli mədəniyyət, iqtisadi inkişaf və s. kimi 
problemləri çox kəskin surətdə irəli sürürlər. Buna görə də millətin etnosun ali forması olması, millət-
kapitalizmin məhsuludur kimi tezisləri dəqiqləşdirmək lazımdır. 

Qərb politologiyası millət probleminə necə baxır? 
Latınca – natio – millət (tayfa), xalq deməkdir. Müəyyən müddətdən sonra Avropada millət məfhumu 

dövlət-siyasi məzmun termini kimi bütün əhalini qeyd etmək üçün istifadə edilirdi. 
Beləliklə, etnik məfhum olan millət fransız, sonra isə inglis dilində dövlət məzmunu alır. 
Müasir sivilizasiya dünyasında «millət» sözü faktiki olaraq, «dövlət» sözünün sinonimidir. Bu mənada 

«millət» məfhumu yalnız etnik planda şərh edilir. 
Siyasi ədəbiyyatda da həmçinin «millət» anlayışı  işlədirlir. Bunun vasitəsilə adətən insanın bu və ya 

digər xalqa mənsubiyyəti ifadə olunur. Bundan başqa, ərazidən və iqtisadi həyat ümumiliyindən asılı 
olmayaraq, etno-mədəni təşəkküllər səciyyələndirilir (məsələn, azərbaycanlı başqa respublikalarda və xaricdə 
yaşaya bilər). Başqa millətdən olan adamlara münasibətdə «başqa milli qruplar», «yerli millətlərdən olmayan 
şəxslər» kimi ifadələr də işlədilir (məsələn, Gürcüstanda azərbaycanlılar, Tacikistanda özbəklər və s.). 

Etnik törəmələrin iki səviyyəsi vardır: birinci səviyyəyə qəbilə, xalq kimi etnik qruplar, ikinci səviyyəyə 
isə subetnik və məqaetnik qruplar daxildir. 

Subetnik birlik öz spesifik cəhətləri və özünüdərketmə şüuru ilə fərqlənən etnosun bir hissəsi olan 
xalqdır. Məsələn, latqallar latışların subetnosu, teptarlar və moşarlar tatarların subetnosudur. 

Meqaetnik birliklər – ümumi tarixi-mədəni cəhətlərə və ümumi özünüdərketmə elementlərinə malik olan 
xalqlar qrupudur. Məsələn, türk xalqı. 

Xalqlar xüsusi mədəniyyəti və özünüdərketmə cəhətləri olan xırda etnoslardır. Onlara bəzən subetnosları 
da aid edirlər. Məslən, Azərbaycanda talışlar, Latviyada livlər və s. 

Sosial-etnik törəmələrin müxtəlifliyi, onların qarşılıqlı əlaqəsi millətlərarası münasibətlər məsələsini 
irəli sürür. 

Lakin hər bir sosial-etnik birlik daima dəyişmə prosesindədir. Buna görə də milli proseslər haqqında 
danışmaq daha düzgündür, çünki yalnız bu prosesləri öyrəndikdən sonra millətlərarası münasibətlərdəki 
problemləri düzgün həll etmək olar. 

Milli münasibətlər müxtəlif etnoslara (millət, xalq, etnik qrup) məxsus olan insanların qarşılıqlı 
münasibətləridir. Bu münasibətlərə iqtisadi və siyasi amillər müəyyən dərəcədə təsir göstərirlər. Habelə 
tarixən təşəkkül tapmış ənənələr, sosial əhval-ruhiyyələr, coğrafi və mədəni-məişət şəraiti də milli 
münasibətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

«Milli məsələ» anlayışı tarixən istismar edən və istismar olunan millətlərin qarşılıqlı 
münasibətlərinə,millətlərin bərabərsizliyi, iqri və milli qruplar probleminə xas olan anlayış kimi meydana 
gəlmişdir. «Milli məsələ» geniş mənada bu və ya digər ölkədə inkişafın hər hansı mərhələsində milli 
problemlərin məcmusunu ifadə edir. 

Milli-dini və iqri əsaslarda Yaxın Şərqdə və Şimali İrlandiyada, Cənubi Afrika Respublikasında, 
Hindistanda, Şri-Lankada və s. ölkələrdə davam edən münaqişələr dünya birliyini narahat edir. 

Keçmiş SSRİ-də yeridilən siyasət milli siyasətdə ciddi deformasiyalara səbəb olmuş, hətta ölkənin bir 
sıra millətlərinə və xalqlarına qarşı cinayət edilmişdir. 

Əgər 1926-cı ildə siyahıya alınma zamanı SSRİ-də 194 millət, xalq və etnik qrup qeydə alınmışdırsa, 
1939-cu ildə siyahıyaalınmanın yekunlarına görə ölkədə 99 millət və xalq var idi, demək olar ki, 13 il ərzində 
millətlərin və xalqların sayı iki dəfə azalmışdır.  

Bütün respublikaları və diyarları bürüyən kütləvi cəza tədbirləri ölkənin millət və xalqlarının inkişafına 
fəlakətli təsir göstərdi. Milli regionlarda cəza tədbirləri burjua millətçiliyinin və yerli millətçiliyin 
daşıyıçylarına qarşı mübarizə bayrağı altında həyata keçirilirdi. 

Böyük Vətən müharibəsi millətlərarası münasibətlər sahəsində fəlakətin növbəti mərhələsi oldu. Bir sıra 
xalqların milli dövlət qurumları ləğv edildi və heç bir hərbi zərurət olmadan bu xalqlar kütləvi surətdə öz 
doğma yurdlarından köçürüldülər. Belə cinayətkar siyasətin ilk qurbanı sovet adamları oldu. SSRİ Ali Soveti 
Rəyasət heyətinin 1941-ci il 26 avqust tarixli fərmanı ilə Volqaboyu almanlarının muxtar sovet respublikası 
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ləğv edildi. Çox keçmədən, bu almanlar ölkənin Avropa hissəsindən və Volqaboyundan Qazaxstanın çöl 
rayonlarına köçürülməyə başlandı. Bunun ardınca Krım tatarlarının muxtariyyəti ləğv edildi, məshəti 
türklərini bir gün ərzində Orta Asiyaya sürgün etdilər. Müharibədən sonra bu siyasətin qurbanı Ermənistandan 
iki yüz minə qədər azərbaycanlının köçürülməsi oldu. 

Bir sıra xalqların haqqında ədalət 50-ci illərdə bərpa olundu. Belə  ki, 1957-ci ildə çeçenlər, inquşlar, 
kabardinlər, balkarlar, kalmıklar tam bəraət aldılar və onların muxtar qurumları bərpa edildi. Lakin indiyədək 
Erənistandan köçürülən azərbaycanlıların hüquqları bərpa olunmamışdır. Krım tatarlarının və Volqaboyu 
almanların muxtar respublikalarının bərpa edilməsi, məshəti türklərinin öz yaşayış yerlərinə qaytarılması, 
azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsinin siyasi qiymətinin verilməsi bütün kəsginliyi ilə qarşıda 
durur. Faciəli Fərqanə hadisələri, üç-dörd onillikdə yarım miliyona qədər azərbaycanlının Ermənistandan 
köçürülməsi bir daha  göstərdi ki, elə bu gün də cəza tədbirlərinə məruz qalmış xalqların hərtərəfli inkişafını 
təmin edən mexanizmin yaradılmasına ehtiyac vardır. 

«Dağlıq Qarabağ məsələsi» ilk gündən saxta və qondarma problem kimi meydana çıxmışdı. Onun baş 
tutması üçün nə tarixi, coğrafi, siyasi, hüquqi, nə də mənəvi, əxlaqi əsaslar yox idi. Odur ki, onun həllini də 
ancaq süni yollarla uzatmaq, süründürmək, mahiyyəti gizlədərək və ictimayyəti aldadaraq məqsədə 
yaxınlaşmaq olardı. 

Erməni millətçiləri yenidənqurmadan, demokratiyadan riyakarcasına istifadə edərək «Dağlıq Qarabağ 
probleminə» hər cür ictimai-siyasi don geyindirmiş, onu dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzinə çəkmişdir. 
Məqsəd «Qarabağ probleminə» tarixi bəraət qazandırmaq, beynəlxalq səviyyədə onun həllini sivilizasiyanın 
«borcu» hesab etməkdir. 

İndi dünya ictimaiyyəti nəhayət siyasi reallığı dərk etmiş, atılan bu cür addımların və avantüraların 
məqsədini başa düşmüşdür. 

Hazırda ən mühüm problemlərdən biri millətlərarası münasibətlər mədəniyyətinin yuksəldilməsidir. 
Milli siyasətin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:    

- Bütün millətlərin və xalqların hüquq və azadlıqlarını genişləndirmək; 
- Hər bir xalqın və millətin real hüquqlarını və spesifik mənafelərini təmin etmək; 
- Milli dillərin və mədəniyyətlərin azad inkişafı üçün şərait yaratmaq; 

Milli cəhətə görə vətəndaşların hüquqlarının pozulmasını aradan qaldıran təminat 
möhkəmləndirilməlidir; 

- Millətlərarası ünsiyyətdə tarixi ənənələrə və milli spesifik cəhətlərə qarşılıqlı hörmət edilməli və 
hər bir xalqın iqtisadi və mənəvi mənafeləri nəzərə alınmalıdır. 

XVIII əsrin ortalarından başlayan imperiyaların dağılması prosesi (məsələn, Şimali Amerikanın Böyuk 
Britaniyadan ayrılması) XX əsrin 60-cı illərində Asiya və Afrika ölkələrinin tam müstəqillik əldə etmələri ilə 
nəticələndi. Lakin dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində milli-etnik zəmində münaqişələr hələ də davam etməkdədir. 

Bununla belə XX əsrin ikinci yarısı üçün inteqrasiya proseslərinin güclənməsi də xarakterikdir. Bu 
proses xüsusən Qərbi Avropa və Latın Amerikası ölkələri üçün daha xarakterikdir. İctimai həyatın bütün 
sferalarının beynəlmiləlləşməsi istehsalın inkişafı, onun ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi zərurəti ilə bağlı 
olan obyektiv bir prosesdir. Bu isə gələcəkdə millətlərin «özünəqapanma» meyilini tamamilə aradan 
galdıracaqdır. 
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15-ci MÖVZU 
 

SİYASİ MÜNAQİŞƏLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 
 

1. Siyasi münaqişələrin mənşəyi və mahiyyəti 
 
Biz olduqca mürəkkəb bir dövrdə yaşayırıq. XX əsrin son onilliyi bir tərəfdən dövlətlər və xalqlar 

arasında olan əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafı, diqər tərəfdən isə ciddi nəticələrlə başa çatan 
müxtəlif növlü münaqişələrin çoxalması və gərginləşməsi ilə müşaiyət olunur. 

Bəs münaqişə nə deməkdir? 
Münaqişə (lat.dilində «conflictus» - toqquşma) müxtəlif mənafe, baxışlar, tələbatların toqquşması, ciddi 

fikir ayrılığı və ciddi mübahisə deməkdir. Münaqişə – iki və ya bir neçə müxtəlif istiqamətlərdə olan 
qüvvələrin toqquşmasına deyilir. 

Münaqişə sosial həyatın mühüm elementidir. İnsanların, onların müxtəlif xarakterli birliklərinin 
təbiətində rəqabət, fikir ayrılığı və münaqişə subyektin özünüreallaşdırma vasitələrindən biri kimi önəmli rol 
oynayır. Müxtəlif səviyyələrdə təzahür edən sosial proseslərin, ziddiyyətlərin münaqişəli xarakteri onların 
inkişafını şərtləndirən və istiqamətləndirən amil kimi çıxış edir. 

Münaqişə nəzəriyyəsi e.ə.VII-VI əsrlərdə Çin filosofları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Onlar təbiət və 
cəmiyyətin inkişafının mənbəyini əksliklərin mübarizəsində görürdülər. Bu problem N.Makiavellinin də 
diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Münaqişələrin baş vermə səbəblərinə görə mənafe, dəyərlər və tutuşdurma tiplərini ayırmaq olar. 
Xalqlar, millətlər, şəxslər ideya və ənənə, hakimiyyət və mənafe ayrılığına baxmayaraq bir-biri ilə ümumi 
məqsədlərlə, arzularla bağlıdırlar. 

Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkiri Nəsrəddin Tusi (1201-1274) özünün «Əxlaqi nasiri» əsərində 
qruplar arası, dövlətlər arası və s. münaqişələri bir-birindən fərqləndirmişdir və şəxsiyyətlər arası 
münaqişələrin  yaranma səbəblərini on kateqoriyaya ayırmışdır: iftixar, iddialıq, dava-dalaş, höcət, zarafat, 
təkəbbür, təlxəklik, xəyanət, qisas, hərislik. 

XX əsrin ortalarında münaqişə probleminə boyük diqqət yetirərək, alman politoloqu R. Darendorf, 
amerikan  politoloqları L.Kozer və Kennet E.Bouldinq siyasi elmdə yeni istiqamətin - «konfliktologiyanın» 
əsasını qoymuşlar. R.Darendorf münaqişələrin formalaşmasının səbəb və inkişaf mərhələlərini müəyyən 
edərək, onların əsasını mənafelərin münaqişəsində görürdü. O, münaqişələri ziddiyyətlərin həll edilməsi üsulu 
kimi qiymətləndirirdi. Münaqişələr insanların bütün siyasi birlikləri (o çümlədən dövlətlər), onların qarşılıqlı 
fəaliyyəti və rəqabəti şəraitində formalaşır və mövcud olurlar. 

Siyasi (içtimai) münaqişələr – ictimai proseslərin iştirakçılarının şüur və əxlaqını xarakterizə edən 
mübahisənin göstəricisidir.  

Siyasi münaqişələr müxtəlif sahələrdə və müxtəlif formalarda ola bilərlər. Politoloqlar hesab edirlər ki, 
siyasi münaqişə hakimiyyət səlahiyyətləri və sərvətlər uğrunda mübarizə aparan iki və ya daha çox tərəfin 
(qrupun, birliklərin, dövlətlərin) rəqabət mahiyyətli qarşılıqlı fəaliyyətidir.  

Hər bir münaqişə üç əsas mərhələdən keçir: münaqişənin başlanması, inkişafı və sona çatması 
mərhələsi. Bu mərhələlər münaqişənin məzmununu təşkil edən zidiyyətlərin üzə çıxması, subyektlərin 
fəaliyyətində əsas amilə çevrilməsi və ziddiyyətlərin həll edilməsi mərhələsini ifadə edir. Münaqişənin 
mərhələləri içərisində ən mürəkkəb sonuncu mərhələ hesab edilir. 

Münaqişələr müxtəlif formalarda təzahür edir: sosial, siyasi, şəxsiyyətlər arası, dövlətlər arası və s. 
siyasi münaqişələrin hərbi, beynəlxalq, dini dözülməzlik, ərazi iddiası və s. tipləri vardır. Siyasi münaqişələr 
ictimai tərəqqinin təkanvericisidir. Bu baxımdan siyasi münaqişələr növünə görə aqonist   (barışdırıcı) və  
antaqonist (barışmaz) ola bilərlər. Aqonist münaqişələrin vaxtında həll olmaması onu xronik formasına, hətta 
antoqonist münaqişəyə çevrilməsinə gətirə bilər. 

Obyektiv tarixi proseslər çərçivəsində münaqişələr sosial gerçəkliyə müsbət, ya da  mənfi təsir göstərə 
bilərlər. Bu səbəbdən münaqişələrin yaranma şəraiti onun inkişaf formalarını müəyyən edir: gizli (latent) ya 
da açıq. Yayılmasına görə siyasi münaqişələr dövlətlər arası, dövlət, regional və yerli münaqişələrə bölünə 
bilərlər. 
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Hakim qruplar siyasi təsirin cəmiyyətdə ictimai-siyasi qarşıdurmaya çevrilməsinə imkan verməmək 
üçün siyasi tələbatların məhdudlaşdırılması yolu ilə münaqişəli vəziyyəti yüngülləşdirməyə çalışırlar. 

Bu mövqedən qərb politoloqu Darendorf münaqişə nəzəriyyəsini inkişaf etdirərək belə bir nəticəyə 
gəlmişdir ki, münaqişə hakimiyyətin hegemonluq münasibətlərinin elementidir, çünki cəmiyyətdə hökmranlıq 
və tabeçilik münasibətləri mövcuddur (R.Darendorf. «Soial münaqişələr nəzəriyyəsinin elementləri»). 

Amerika sosioloqu Kozer ictimai münasibətləri sosial qrup və fərdlərin öz subyektiv məqsədləri, yəni 
hakimiyyətin, soial statusun, gəlirlərin bölüşdürülməsi prinsipinin dəyişdirilməsi uğrunda mübarizə kimi 
qiymətləndirir. Onun fikrincə, hər bir cəmiyyətin özünəməxsus münaqişələri və  sosial gərginlik halı olur və 
bunlar ya ictimai əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və ya da dağıdılması məqsədlərinə xidmət edir. 
Münaqişələrin əhəmiyyəti ondadır ki, onlar cəmiyyəti durğunlaşmağa, süstləşməyə, ətalət vəziyyətinə 
düşməyə qoymur, ona yenilik ab-havasını gətirir. 

Münaqişələrin subyekti kimi fərdlər, siyasiləşmiş soial hərəkatlar kimi yaranmış, formal cəhətdən sosial 
birliklərdə təşkil olunan (siyasi, iqtisadi strukturlar və s.) kiçik və böyük qruplar, siyasi təsiredici qruplar, 
kriminal qruplar, yəni müəyyən məqsədlərə nail olmaq istəyən qruplar təşkil edir. 

Əgər münaqişələr beynəlxalq, sinfi, etnoslar arası, millətlər arası, icmalar arası, dini, demoqrafik, 
regional, lokal münasibətləri əhatə edirsə, onlar siyasi xarakter alır. Siyasi münaqişələrin mənbəyini sosial 
amillər təşkil edir. 

 İctimai həyatın müəyyən sahəsində meydana gələn, siyasi münaqişələr müxtəlif ziddiyyətlər sayəsində 
digər sahələrə də yayıla bilərlər. Bu baxımdan siyasi münaqişələrin subyekti dövlətlər, siniflər və sosial 
qruplar, etnik qruplar, siyasi partiya və hərəkatlar, ictimai təşkilatlar və mənafelərinə müvafiq olan ayrı-ayrı 
şəxslər də ola bilər. 

Siyasi münaqişələrin təsnifatını verərkən adətən onları daxili siyasi və xarici siyasi, beynəlxalq 
münaqişələrə bölürlər. Daxili siyasi münaqişələrin əsas səbəbi hakimiyyət uğrunda mübarizə olduğu ücün 
təbliğat-təşviqat vasitələrindən istifadə olunur. Siyasi partiyaların, təşkilatların, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin  və 
siyasi xadimlərin mənafelərinin, baxışlarının, fikirlərinin bir-birinə uyğun gəlməməsi, çox vaxt tam əks olması 
da daxili siyasi münaqişələrə aid edilir. 

Xarici siyasi münaqişələrin təsnifatının əsasında hər bir münaqişənin sinfi, soial-siyasi təbiəti və onda 
iştirak edən tərəflərin məqsədləri və stratagiyasının əks olunduğu məzmun durur. Beynəlxalq münaqişələrin 
aşağıdaki tipologiyasını vermək olar: 

1. Müxtəlif sosial-siyasi sistemlərə mənsub olan dövlətlərin arasında ziddiyyətləri və mübarizəni 
əks etdirən beynəlxalq münaqişələr. 

2. Xalqın  öz azadlığı uğrunda mübarizəsinin boğulması cəhdi ilə bağlı olan beynəlxalq 
münaqişələr. 

3. Bu və ya digər dövlətlər sistemi içərəsində ziddiyytləri və mübarizəni əks etdirdirən benəlxalq 
münaqişələr. 

Beynəlxalq münaqişələr özünün miqyası və kəskinlik dərəcəsinə görə fərqlənir. Bu mənada beynəlxalq 
münaqişələr böyük dağıdıcılıq potensialına malikdir. Bu barədə bütün dövlətlər, həmçinin Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımaq mövqeyindən çıxış edirlər. 
Dağlıq Qarabağ ətrafında davam edən münaqişə, Azərbaycanın ərazisinin 20%-nin işğal edilməsi 
respublikamızın bütün vətəndaşlarını narahat edir. Yerli münaqişələrin dincliklə və ədalətlə nizama salınması, 
beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə, ilk növbədə, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq aləmdə 
tanınmış sərhədlərin pozulmazlığı prinsiplərinə sadiqlık, regionda təhlükəsizliyin və çoxtərəfli qarşılıqlı 
fəaliyyətin başlıca şərtidir. 

Beləliklə, bu gün siyasi mübarizənin üsulları siyasi münasibətlərin xarakterini müəyyən edir. Hətta 
müəyyən ərazi zəbt olunması üzündən münaqişələrin genişlənməsi (Qarabağ, həmçinin Azərbaycanın 20% 
ərazisini təşkil edən 7 rayon), yaxud da müəyyən ərazi üzərində nəzarət (Abxaziya, Dnestryanı, Çeçenistan) 
şəraitində belə bir sual qaranlıq qalır ki, niyə görə məhz bu ərazi simvol kimi qarşıdurmanın predmeti kimi 
qarşıya çıxır? Münaqişəni başlamaq, silahlı qarşı durmanı təşkil etmək, hətta öz xalqını, etnik qrupları bu 
ərazi üstündə zorakılıq hərəkətlərinə sövq etməyə dəyərmi? Bu suala ABŞ, Ermənistan, Rusiya, Serbiya, İsrail 
və bəzi ölkələr cavab verməlidirlər. Bu gün dünya, xüsusilə də MDB-yə daxil olan dövlətlər başa 
düşməlidirlər ki, Qarabağ sindromu digər regionlarda da təkrar oluna bilər. Artıq aydın görünür ki, zorakılıq 
siyasəti konsepsiyası bir sıra səbəblərə görə iflasa uğrayır. Əsas səbəb ondadır ki, qlobal münaqişədə 
zorakilıqdan istifadə etmək imkanları öz ömrünü başa vurublar. 
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Beynəlxalq səviyyədə siyasi ziddiyyətlərin əsasını bir ölkənin, ya da bir qrup dövlətlərin dünya siyasi 
məkanda üstün rolu deyil (ABŞ, AŞ, MDB),  onların ümumbəşəri işlərdə iştirakının payı vacib rol oynayır. 
Müasir münaqişələrin səbəbi (hətta öz milli mənafe və idealları əsasında yarananların) nəzarət altından çıxan 
üsulların toqquşmasındadır. 

Münaqişələrin meydana gəlməsi və inkişafı təkcə obyektiv səbəblərlə məhdudlaşmır, həm də bu və ya 
digər dövlətin daxili və xarici siyasəti kimi subyektiv amillə də bağlıdır. 

Siyasi münasibət kimi meydana gələn münaqişə daha  sonra öz inkişafının nisbətən müstəqil məntiqini 
əldə edir. Münaqişənin məzmunu onun iştirakçılarının məqsəd və mənafeləri ilə sıx bağlıdır. Məlumdur ki, 
siyasi mənafelər iqtisadi mənafeni əks etdirir. Lakin münaqişə zamanı siyasi mənafelər yalnız iqtisadi mənafe 
ilə məhdudlaşmışdır. Dövlətin siyasətinin əsasında bir sinfin  mənafeyi deyil, bütün siniflərin və sosial 
qrupların mənafeləri dayanır. Bundan əlavə, beynəlxalq münaqişələr prosesində onun iştirakçılarının obyektiv 
və subyektiv milli mənafeləri də nəzərə alınmalıdır. 

Siyasi mənafe sinfi şüur prizmasından keçərək müəyyən mənada formula edilmiş və ya edilməmiş siyasi 
məqsəd kimi çıxış edir. Münaqişə iştirakçılarının siyasi məqsədləri əhalinin bütün təbəqələrinin 
mənafelərinin, milli mənafeyi özündə cəmləşdirərək sanki siyasi qüvvələrin və onların arasındakı mübarizənin 
nəticəsi kimi çıxış edir. 

Siyasi həyat, onun məzmunu insanların, siniflərin, millət və xalqların, sosial qrupların, partiyaların, 
hərəkatların siyasi mənafelərinin həyata keçirilməsinin xüsusi formasını təşkil edirlər. Siyasi həyat öz əksini 
əldə olunmuş nailiyyətlərin qorunub saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə, cəmiyyətdə mövcud olan siyasi 
qüvvələr arasında konsensus əldə olunmasına yönəlmiş olan hakimiyyət münasibətlərində tapır. Məhz burada 
siyasi həyatın müxtəlif strukturları arasında ziddiyyətlər özünü biruzə verir. Lakin bu tamamilə təbii bir 
haldır. 

Cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində ziddiyyətlər özünü biruzə verir. Lakin onlar bu və ya digər 
münaqişənin səbəbi kimi çıxış etmirlər. Əgər subyektin iddiaları cəmiyyətin inkişafının qanunauyğunluqlarını 
nəzərə alırsa, onda partlayışsız keçinmək mümkün olur. Əgər iki əks qüvvələrdən biri, yaxud da hər ikisi 
ictimai inkişaf prosesinin obyektiv gedişatını nəzərə almırsa onda ziddiyyət açıq mübarizəyə-münaqişəyə 
çevrilir. 

Beynəlxalq münasibətlər siyasi vahidlər arasında olan münasibətlərdir (R.Aron) və onların məzmunu 
dövlətlər arasında münasibətləri təşkil edir. Bu baxımdan MDB-yə daxil olan dövlətlər bir-birinin ərazi 
bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımaq mövqeyindən çıxış etməlidirlər. 

XX əsrin 80-90-cı illəri ərzində münaqişələr haqqında nəzəriyyə və demokratik təcrübədə dialoq xəttinin 
üstünlük təşkil etməsi öz yerini tapdı. Dünya siyasi gərginliyin, münaqişələrin, hətta çıxılmaz vəziyyətdə 
keçməsindən irs qalmış sindromlara baxmayaraq kompromisslərin vacibliyini başa düşmüşdür. Müasir siyasi 
vəziyyət münaqişəli vəziyyətin dinc üsullarla həll olunmasını və bloklar arasında mövcud münasibətlər qəbul 
olunan qərarlar üzərində qarşılıqlı nəzarət sistemi yaradılmasını tələb edir. 

 
2. Siyasi münaqişələrin həll olunma mexanizmləri. Siyasi konsensus  
 
Münaqişələrin meydana gəlməsi, kəskinlik dərəcəsi və müddəti onu ortaya çıxaran amillərdən, 

münaqişənin yayılması miqyaslarından, münaqişəyə cəlb olunan tərəflərin sayından asılıdır. Münaqişənin 
başlanmasına səbəb olan amillər nə qədər mürəkkəb və çoxşaxəli olursa, onun aradan qaldırılması da o qədər 
çətinləşir. Münaqişələrin həlli diplomatiyada olduğu kimi «imkanlar incəsənəti» kimi qiymətləndirilə bilər. 
Burada da, siyasətdə olduğu kimi uğursuzluqlar düzgün və vaxtında hərəkət etməmək, vəziyyətin çətinliyi, 
problemin aradan qaldırılması imkanlarının olmaması ilə izah edilir.  

Məlumdur ki, münaqişələrin xarakterindən, xüsusiyyətlərindən asılı olaraq onların həlli müxtəlif yollar 
və vasitələrlə ola bilər. Politoloqlar münaqişələrin sona çatması mərhələsinin iki əsas variantını qeyd edirlər: 

1. Tərəflərin barışmasına nail olunması, yəni münaqişənin səbəbi süni yolla yox olub gedir; 
2.Tərəflərin barışmazlığı, bu təqdirdə münaqişə uzunsürən xarakter alır. Mübahisəli məsələ aradan 

qaldırılmadan tərəflərin mövqeyindən və davranışında dəyişikliyə nail olmaq mümkün deyildir. 
E.Nordlinjer siyasi münaqişələrin müvəffəqiyyətlə həll edilməsinin altı əsas prinsipinin təhlilini 

vermişdir: daimi koalisiya, mütənasiblik prinsipi, siyasətsizlik, qarşılıqlı veto hüququ, razılaşma, münaqişənin 
həll edilməsi hüququnu üçüncü tərəfə verilməsi. 

Münaqişələrin həlli üçün beynəlxalq təcrübədə xüsusi mexanizmlər işlənib və onlar öz əksini aşağıdaki 
metodlararda tapmışlar: 
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Birinci metod -münaqişədən «çəkinmək». Bu ən geniş yayılmış metoddur. Bu zaman aşağıdakı 
hərəkətlər mümkündür:  bu və ya digər siyasi xadimin siyasi səhnədən getməsi; ölkədən mühacirətə 
gedilməsi; əks tərəfin inkar olunması; onunla mükalimədən çəkinməsi; onun fəaliyyətinə reaksiya 
verilməməsi. Lakin bu hələ də münaqişənin tam aradan qaldırılması demək deyildir, çünki onun əsasında 
duran  ziddiyyət qalır və müəyyən şəraitdə daha da kəskinləşərək üzə çıxa bilər. 

İkinci metod –münaqişənin həllinin sonraya qoyulmasıdır. Buna misal 1919-cu ildə Versal sülh 
müqaviləsi ola bilər. Almaniya və digər dövlətlər üçün o təhqiredici xarakter daşıyırdı. Tarixi təcrübə göstərir 
ki, öz movqeyini qorumaq məqsədi ilə geriyə çəkilmiş tərəf yenidən qüvvə topladıqca və şərait dəyişdikcə 
itirdiklərini geri qaytarmağa cəhd göstərir – nəticədə İkinci dünya müharibəsi başlandı. 

Üçüncü metod - münaqişələrin həll edilməsi üğrunda mübarizə aparan tərəflərin vasitəçilik yolu ilə 
barışdırılması. Vasitəçilik metodu orta əsrlərdən bəri istifadə olunur. Vasitəçi rolunda təhqiqatçı yaxud 
razılaşdırıcı komissiyalar çıxış edə bilərlər. Onların iş üslubu 1907-ci ildə qəbul olunan Haaqa 
Konvensiyasında qeydə alınıb. Son dövrlərdə belə vəzifələri münaqişələr üzrə menecerlər də yerinə yetirirlər. 

Təhqiqat komissiyaları və razılaşdırıcı komissiyası münaqişələrin dinc yolla həll edilməsi üsulları 
sayılır. Təhqiqat komissiyaları faktların müəyyən edilməsi və təsdiqi vəzifəsini yerinə yetirir. Barışdırıcı 
komissiyaları isə nəinki faktların təhlilini verir, hətta tərəflər üçün konkret təkliflər, tövsiyələr də hazırlayır. 
Lakin hər iki komissiya fəaliyyətinin nəticələri münaqişəli tərəflər üçün mütləq xarakter daşımır. Bu kimi 
prosess gərginliyi bir qədər  azaldır, amma dəyərlər və ideya mövqelərini razılaşdırmır. Bəzən tərəflərin 
məcburi barışdırılması tələb olunur. Bu komissiyaların fəaliyyət proseduraları 1907-ci il Haaqa konfransı, 
1919-cu ildə Millətlər Liqası, 1948-ci ildə BMT tərəfindən istiqamətləndirilmişdir. 

Bu kimi komissiyalar bütün qitələrdə fəaliyyət göstərir. Amerika qitəsində mübahisələrin dinc yolla həll 
edilməsi «Baqota paktını» (30.04.1948), Afrikada «Afrika birliyi təşkilatlarının komissiyaların protokolu» 
(25.05.1963) və s. meydana gətirdi. 

Dördüncü metod - üçüncü tərəfin, yaxud arbitrajın məsələlər üzrə qərar çıxarmasıdır. Bu halda tərəflər 
könüllü olaraq mübahisənin həllini üçüncü tərəfə həvalə edirlər və onun çıxardığı qərara tabe olurlar. 
Məsələyə baxan hakimlər öz fəaliyyətlərində hamı tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına, 
ölkənin konstitusiyasına, iştirakçı tərəfin müqavilələrinin normalarına əsaslanırlar. 

Münaqişənin arbitraj ya da üçüncü qüvvə tərəfindən həll edilməsi – onun «yuxarıdan» həllini nəzərdə 
tutur ki, bu da münaqişənin həllini bir neçə il uzada bilər. 

Beşinci metod - danışıqlar yoludur. Siyasi xarakteli münaqişəli vəziyyət siyasi üsullarla həll oluna bilər 
və burada tərəflərə onları razı salan danışıqlar prosedurunu seçirlər və danışıqlara kənar qüvvələri də cəlb 
edirlər. Danışıqlarda iştirak edənlərin sayı münaqişəyə cəlb olunan tərəflərin sayından asılıdır. Münaqişənin 
həlli ya tərəflərin kompromisə getməsini, ya da nədənsə imtina etməsini nəzərdə tutur. Lakin 80-90-cı illərdən 
etibarən münaqişəyə bu cür münasibət daha düzgün hesab edilmişdir. Hal-hazırda münaqişə yalnız o vaxt həll 
olunmuş hesab edilir ki, bütün tərəflər onu tam bitmiş hesab etsinlər, münaqişənin həqiqi səbəbləri aşkara 
cıxarılıb aradan qaldırılsın. Diplomatik danışıqların önəmliliyi həm də ondadır ki, münaqişələri dinc 
vasitələrlə yoluna qoymaq, bütün beynəlxalq müqavilə və sazişlərdən istifadə etməklə onları uğurla başa 
catdırmaq deməkdir. 

Danışıqlar – razılığa gəlməyə imkan verir, mübarizə aparan tərəflərin əməkdaşlığına yol açır. Bu da 
konsensus yoludur. Əgər tərəflərdən biri özünü danışıqlardan sonra incidilmiş hesab edirsə, onda əldə 
olunmuş razılaşdırma sabit deyildir. 

Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, mübarizə aparan tərəflər arasında münaqişənin 
tənzimlənməsinin başlıca yolu konsensusdur. 

Münaqişənin həll edilməsinin isə üç yolu vardır: 
1. Bir tərəfin digər tərəf üzərində qələbəsi (güc vasitəsi ilə məsələnin həll olunması); 
2. Qarşılıqlı məcburiyyət (kompromis, üçüncü tərəfə müraciət və s.); 
3. Hər iki tərəfin qələbəsi (konsensus əldə olunması). 
Münaqişəli tərəflər hər iki tərəfi razı sala bilən qərara ehtiyac duyduqda, qarşılıqlı etibarı saxladıqda 

münaqişənin həllinin optimal variantını tapmaq mümkündür.  
Konsensus (lat. dilində razılıq, birlik deməkdir) – qərarların hazırlanması və qəbul olunması metodudur, 

həm də beynəlxalq sazişlərin, sənədlərin qəbulu deməkdir. Bu zaman müzakirəyə qoyulan məsələ səs vermək 
yolu ilə deyil, razılaşdırma yolu ilə qəbul olunur. 

Razılaşdırma dedikdə, danışıqlarda iştirak edən dövlətlər, hətta bu və ya digər vəziyyətlə razı olmasa da, 
sənədin beynəlxalq əməkdaşlıq naminə qəbul edilməsinə etiraz etmirlər. 
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Siyasi fəaliyyətdə konsensus bir və bir neçə subyektin birgə fəaliyyətində əks olunan ümumi iştirak, 
ümumi fikir, baxışlar, mövqelər deməkdir. Bu metod konfrans, simpozium, qurultay iştirakçıları tərəfindən 
müzakirə, mübahisə, danışıqlar əsasında bu və ya digər tərəfin etirazı olmadan kolleqial qərarın qəbul edilmə 
formasıdır. 

Konsensus ictimai şüurun tələbatı ilə obyektiv surətdə şərtlənən universal demokratik prinsip olub istər 
dövlətdaxili, istərsə də beynəlxalq problemlərin həllində istifadə olunur. İlk dəfə olaraq mühüm siyasi 
məsələlərin həllində konsensus metodundan BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri istifadə etmişdir, 
çünki məlum oldu ki, bu və ya digər böyük dövləti hər hansı bir qərarı yerinə yetirməyə məcbur etmək 
mümkün deyil. Qərar o vaxt qəbul edilmiş hesab olunur ki, tərəflərdən heç biri ona etiraz etmir. Bu qərar 
konstruktiv xarakter daşıyır – razılığa gələn tərəflər onun pozulmasına deyil, yerinə yetirilməsinə çalışırlar. 

Qərarlar könüllü güzəşt, qarşılıqlı hörmət, bərabərlik, hər bir tərəfin mənafeyinin tanınması əsasında 
qəbul olunaraq, avtoritarizm və diktatı istisna edir. 

Konsensus beynəlxalq fəaliyyətdə geniş istifadə edilir. Xüsusilə o, Helsinkidə «Avropa təhlükəsizlik və 
əməkdaşlıq problemi» üzrə 1975-ci ildə keçirilən beynəlxalq konfransda, onun Yekun Aktında (01.08.1975) 
öz əksini tapmışdır. 

Bundan başqa bu metoddan BMT-nin dəniz hüququ haqqında III  Konfrasında (1973-1982), yeni 
Avropa üçün Paris Xartiyası (1990) və digər konfranslarda, görüşlərdə, sammitlərdə dövlətlərarası dinc 
yaşayış və əməkdaşlıq vasitəsi kimi geniş istifadə edilmişdir. Konsensus – məsələnin həllinin «paketdə» (yəni 
ayrı-ayrı problem və sualların həlli üçün deyil, onların məcmusu formasında)baxılması ilə sıx əlaqədardır. 

Konsensusun vəzifəsi – daha güclü iradəyə əsaslanma deyil, vətəndaşların iradələrinin cəmiyyətin vahid 
iradəsinə çevirməkdir. Konsensusun mexanizmi kiminsə rəyinə üstünlük verməyə deyil, optimal variantın 
tapılmasına əsaslanır. Konsensusun üstünlüyü burasındadır ki, o, partnyorlarla birgə işləməyi, onların 
mənafelərini nəzərə almağı, ortaya çıxan problemləri danışıqlar yolu ilə həll etməyi, yalnız zəruriyyət olduqda 
qanunlara müraciət etməyi nəzərdə tutur. 

Siyasətin mahiyyəti siyasi rəqiblər arasında danışıqlar aparılması və konsensus axtarılması vasitəsi ilə 
kompromis, qarşılıqlı güzəştlər əldə olunmasıdır. Ölkədaxili ziddiyyətlərin həllində də bu metoddan müxtəlif 
siyasi partiyalar, hərəkatlar, təşkilatlar, cərəyanlar da mübahisəli süallarda mövqeləri əldə etmək üçün 
«vətəndaş həmrəyliyi», «vətəndaş razılığı», «dəyirmi stol» siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə edilir. 

Konsensusa zidd olan metod «disensus» (razılığın olmaması) adlanır. 
Konsensusun  formalaşmasına plyuralizm və aşkarlığın böyük təsiri vardır. Plyralizm  olmadan seçim 

yoxdur, seçim olmadan da konsensus yoxdur. Seçim  mexanizmi konsensusu formalaşdırır. Konsensusun 
başlıca şərti tərəflərin bir-birinə qarşı dözümlü münasibətdir. Lakin bu dözümlülüyün əsasında vətəndaş 
cəmiyyətinin əsas xassəsi olan siyasi mədəniyyət dayanır. Amma bizim ictimai psixologiyamız səbirsizliklə 
səciyyələnir ki, bu da ölkə daxilində siyasi qüvvələrin parçalanması ilə xarakterizə olunur. Qərb dövlətlərində  
demokratiya qanunla, nizam-imtizamla, qayda ilə uyğunlaşır. Bizdə isə siyasi mübarizədə bir siyasi qüvvənin 
digərləri üzərində inhisları cəmiyyətin disharmoniyasına gətirir, bir sıra ictimai qrupların mənafelərinə 
etinadsızlıq göstərilir. Mübarizə aparan mənafelər, prinsiplər, ideyalar arasında münaqişənin həlli siyasi 
fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. Lakin siyasi münaqişələrin həll edilməsi vacibdir, 
çünki bu bəşəriyyətin inkişafının yeganə yoludur. 
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16-cı MÖVZU 
 

DÜNYA İNKİŞAFININ MÜASİR DOKTRİNALARI 
 

1. Dünyanın sosial-siyasi inkişafına müasir baxışlar   
 

Müasir dunya çox böyük və nəhəng bir sistemdir. Bu sistemə bir-biri ilə iqtisadi, siyasi, mədəni, elmi-
texniki və s. münasibətlərlə bağlı olan çoxlu sayda dövlətlər daxildir. Bu dövlətlər həm BMT çərçivəsində, 
həm də digər müxtəlif ittifaqlar, qruplaşmalar daxilində qarşılıqlı əməkdaşlıq edirlər. XX əsrin sonlarında iki 
sistemin qarşıdurmasının aradan qalxması beynəlxalq münasibətlərə yeni məna vermişdir. 

Dünya inkişafının yenidən dərk edilməsinin zəruriliyi əsasən insan cəmiyyətinin iki yeni cəhəti ilə 
bağlıdır. Birincisi, daha da kəsginləşmiş qlobal problemlər çox vacib və təxirəsalınmaz əhəmiyyət kəsb edir. 
Bunlardan başlıcası - dünyanın sonrakı mövcudluğu problemidir. Doğrudan da dünya öz inkişafında elə bir 
hala yaxınlaşmışdır ki, hər hansı bir təhlükəli hadisə faciəli xarakter daşıya bilər. Buraya nüvə və digər kütləvi 
qırğın silahlarının artması ilə yanaşı ekoloji, demoqrafik, energetika, ərzaq və digər böhranlar təhlükəsinin 
artmasını da aid etmək olar. 

İkincisi, elmi-texniki inqilabın genişlənməsi nəticəsində məhsuldar qüvvələrin inkişafı ictimai həyatın 
beynəlmiləlləşdirilməsi proseslərinin sürətlənməsinə, ziddiyyətli olsa da, bütöv qarşılıqlı əlaqəli və asılı 
dünyanın qurulmasına gətirib çıxarır. 

Bəşəriyyətin qarşılaşdığı belə bir vəziyyət hər bir ölkənin, xalqın nümayəndələrindən, siyasi 
xadimlərdən daha ölçülüb - biçilmiş elmi siyasətin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tələb edir. Həm 
nəzəriyyə, həm də praktika belə bir siyasətin hazırlanmasını zəruri edir. Müasir dövrdə bu yeni xətt yeni siyasi 
təfəkkür və yaxud yeni təfəkkür kimi ifadə edilir. 

Yeni siyasi təfəkkür fəlsəfi kateqoriyadır. O, siyasi şüur sahəsində formalaşır, ümumbəşəri mənafelərin 
üstünlüklərinə əsaslanır və başlıca olaraq müxtəlif ictimai-siyasi quruluşlu ölkələr arasındakı dövlətlərarası 
münasibətləri əks etdirir. 

1968-ci ildə rus alimi və ictimai xadim akademik A.Saxarov «Tərəqqi, dinc yanaşı yaşama və 
intellektual azadlıq haqqında düşüncələr» kitabını yazdı. Bu kitabda irəli sürülən iki əsas ideya bunlardır: 

1. Cəmiyyətdə parçalanma labüddür. 
2. İnsan cəmiyyətinə bütün sferalarda intellektual azadlıq lazımdır. 
Ümumbəşəri mövqelərin üstünlüyünü dərk etmək şüurlarda dərin inqlab aparılmasını tələb edir. İnkişaf 

etmiş ölkələrdə geniş iqtisadi və sosial ineqrasiya nəticəsində bu sahədə müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. 
İndi isə bu sahədə qarşıda daha mühüm vəzifələr durur. 

Ölkələr arasındakı münasibətlərdə ümumbəşəri sərvətlərə üstünlük vermək dünyada yeni siyasi vəziyyət 
yaradır. Bu vəziyyəti beynəlxalq münasibətlərin ideologiyasızlaşması kimi adlandırmaq olar. 
İdeologiyasızlaşma yad fikirliyə nifrət və etiraz oyatmaq üçün «düşmən obrazının» yaradılmasına son 
qoyulmasının təmin edilməsi deməkdir. İdeogiyasızlaşma həmçinin sosial-fəlsəfi, dini, mənəvi və digər 
azadlıqların inkişaf etdirilməsinə şərait yaradılması deməkdir. 

Müasir dövrün xarakterik cəhətlərindən biri bütün həyat sferalarının, xüsusən də iqtisadiyyatın 
beynəlmiləlləşməsidir. İnkişaf etməkdə olan ölkələr neftin 94%-ni, dəmir filizinin 45,5%-ni dünya bazarlarına 
çatdırırlar. 

Yeni siyasi təfəkkürün geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq «konvergensiya» nəzəriyyəsinin 
tərəfdarlarının fəaliyyəti güclənməyə başlamışdır. Uzun illərdir ki, bu nəzəriyyə Qərb ölkələrində  çox geniş 
yayılmış ümumi sosioloji siyasi nəzəriyyələrdən  biridir. Bildiyimiz kimi «konvergensiya» termini 
politologiya və sosiologiya elminə biologiya elmindən gətirilmişdir; bu termin orqanizmlərin eyni həyat 
şəraitində uyğunlaşması nəticəsində onların bədən qurluşunda və funksiyalarında oxşarlığın əmələ gəlməsini  
ifadə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, sovet siyasi və ictimai fikrində konvergensiya nəzəriyyəsi qəbul edilmirdi 
və ona qarşı bir çox tənqidi materiallar çap edilmişdi. Bir çox başqa hallarda olduğu kimi, bu nəzəriyyədə də 
mövcud olan müsbət fikirlər, tənqidi qeydlər və pozitiv təkliflər rədd edilmişdir. Son zamanlar elmi 
ədəbiyyatda, qəzet və jurnalların səhifələrində konvergensiya nəzəriyyəsinin tərəfdarları müxtəlif  ictimai-
siyasi quruluşlu dövlətlər arasında ziddiyyətlər, onların siyasi, iqtisadi, hərbi qarşıdurmasının qızışdırılması 
deyil, qərb və şərq ölkələri arasında daha çox oxşar cəhətləri və eyni tipli sosial hadisələri araşdırırlar. Onlar 
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qeyd edirlər ki, müasir dünyada baş verən dərin ictimai – siyasi hadisələr nəticəsində ölkələr daxilində iqtisadi 
və siyasi sahədə baş verən dəyişikliklər nəticəsində bu «ümumilik» halları artır və nəticə etibarılə Qərb və 
Şərq ölkələri oxşar xətlər üzrə vahid iqtisadi, sosial və siyasi inkişaf yoluna qədəm qoyurlar. Gələcəkdə isə 
bəşəri miqyasda iqtisadi və sosial birlik  yaranacaqdır. Konvergensiya nəzəriyyəsinin tərəfdarları tərəfindən 
müxtəlif konsepsiyalar irəli sürülmüşdür ki, bu haqda biz irəlidə geniş danışacayıq. 

Politoloqların fikrincə sivilizasiyanın mövcudluğunu təmin etmək üçün dünya inkişafında aşağıdakı 
obyektiv dəyişiklikləri həyata keçirmək zəruridir: hərbi xərclərin qəti surətdə azaldılması; bəşəriyyətin 
texnoloji inkişafının xarakterinin dəyişdirilməsi və onun hərbi yönümünün aradan qaldırılması; böhranların, 
konfliktlərin aradan qaldırılması mexanizminin səmərəliliyinin artırılması; bütün dünya birliyi tərəfindən 
vahid ekoloji siyasətin qəbul edilməsi; «üçüncü dünya» ölkələrinin geriliyinin aradan qaldırılması üçün geniş 
miqyaslı birgə lahiyələrin həyata keçirilməsi və s. 

Bu yolda əsas məsuliyyət və vəzifə nüvə silahına malik olan ölkələrin üzərinə düşür. Lakin bununla 
yanaşı çətin beynalxalq problemlərin, konflikt halların aradan qaldırılmasında böyüklüyündən və 
kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün dövlətlər iştirak edə bilərlər və etməlidirlər. 

Bütün ölkələr öz milli mənafelərini unutmaq şərti ilə dünyanın qorunması məqsədilə daha sıx surətdə 
birləşməlidirlər. 

Müasir beynalxalq münasibətlər militarist şüurun zorakılıq qüvvəsinə arxalanan məngənələrdən 
çıxmalıdır. Yeni təffəkür qarşıya böyük humanist məqsədlər qoyur, yəni siyasətin ümumibəşəri mənəviyyat 
normalarından qoparılıb ayrılmasına son qoymaq, beynəlxalq münasibətləri humanistləşdirmək, nüvə silahsız 
və zorakılıqsız dünyanın quruculuğuna başlamaq. 

 
2. Dünya inkişafına dair müasir doktrinalar 
 
Dünyada baş verən müsbət dəyişikliklərə, ideologiyasızlaşma proseslərinə baxmayaraq bu gün də bəzi 

ideoloqlar liberal-islahatçı mövqelərindən radikal - nihilist mövqelərə keçməkdə davam edirlər. 
Nihilizm (lat. nihil – heç nə ) – ümumi qəbul edilmiş dəyərlərin: ideyaların, əxlaq normalarının, 

mədəniyyətin, ictimai həyat formalarının inkar edilməsi deməkdir və ictimai-tarixi inkişafın böhranlı 
dövrlərində xüsusilə geniş yayılır. 

Bu özünü bəşər cəmiyyətinin və sivilizasiyasının gələcəyi barəsində bədbin proqnozlarda göstərir. 
Həmin bədbin əhval-ruhiyyənin nümayəndələrindən biri Amerika sosial filosofu və iqtisadçısı Robert 
Haylbronerdir. Onun əsərlərindəki ictimai inkişaf  konsepsiyası Qərb mətbuatında «ekoloji təfəkkürün ikinci 
nəsli» kimi qiymətləndirilir. Haylbroner müasir ekoloji hərəkatın ideoloqu roluna can atır. Onun 
konsepsiyasının əsas ideyası budur ki, dövrümüzün qlobal problemlərinin həllində təbiətlə qarşılıqlı əlaqədə 
kapitalizmlə sosializm arasındakı əksliklər kənara qoyulmalıdır. 

Haylbronerin liberal reformizmdən radikal nihilizm mövqelərinə keçməsi ilə əlaqədar onun iki müxtəlif 
«gələcəyin ssenarisi» vardır.  

I. Liberal- reformist ssenaridə o, kapitalizmin məhv olacağını bildirir və oxucunu da qabağcadan buna 
hazırlayır. II. Radikal- nihilist ssenaridə o, yetmişinci illərdə, kapitalizmin məhvinə təəssüfləndiyini bildirir və 
onun əvəzinə «qeyri-kapitalist» cəmiyyət konsepsiyasını irəli sürür. 

I ssenari Haylbronerin «Amerika kapitalizminin həddi» kitabında şərh edilib. Bu kitab yeni sollar 
hərəkatının inkişafı dövründə yazılıb. Əsərdə kapitalist sistemi tənqid edilir və qeyd edilir ki, bu sistem nə 
elmi-texniki inqlab, nə də ümumdemokratik tələblərə uyğun gəlmir. 

ETİ və kapitalizm arasındakı konfliktdə, bir tərəfdə hakimiyyəti əldə saxlamağa çalışan  azlığın 
imtiyazları, digər tərəfdə isə cəmiyyətin radikal dəyişdirilməsini tələb edən çoxluğunun mənafeyi durmuşdur. 

«Biznes sivilizasiyasının süqutu» adlı kitabında Haylbroner kapitalizmdən sonra nə olacaq sualına cavab 
verərkən o, yazır ki, fikrimizcə «inqilab» olmayacaqdır: o belə bir nəticəyə gəlir ki, biznes sisteminin 
dağıdılması tədricən «kapitalist» adlandırıla bilən biznes sivilizasiyasının növ dəyişməsi kimi baş verəcəkdir 
ki, digər yeni yaranmış növ isə bu sistemlə oxşar cəhətlərini müəyyən dövrdən sonra itirəcək və onu artıq 
köhnə adla, yəni kapitalizm adlandırmaq mümkün olmayacaqdır. Haylbroner qeyd edir ki, kapitalizmin 
ənənəvi əsasları olan xüsusi mülkiyyət və bazar mexanizmi əsaslı dərəcədə dəyişdiriləcəkdir. Haylbronerə 
görə geridə qalmış ölkələrdə demoqrafik və ekoloji böhranlar nəticəsində hakimiyyətə millətçi və militarist 
hökümətlər keçəcəklər. Qabağcıl ölkələrə çata bilmədiklərinə görə onlar müasir kütləvi qırğın silahları əldə 
edəcək, iri sənaye ölkələrində toplanmış və istehsal edilən sərvətlərin hədə-qorxu ilə öz xeyrlərinə yenidən 
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bölünməsini tələb edəcəklər. İnkişaf etmiş ölkələr bunun müqabilində silah və hərbi güc vasitəsilə 
«qabaqcadan istila» siyasətini həyata keçirəcəklər. 

İnkişaf etmiş ölkələrin daxilində ziddiyyətlər kəskinləşəcəkdir, kasıblar milli sərvətdən aldıqları payın 
artırılmasını tələb edəcəklər. Bu isə Haylbronerin dediyi kimi, «nəinki bir sinfi digərinə, həmçinin hər bir 
adamı başqasına qarşı qaldıracaqdır». Hamının hamıya qarşı müharibəsi başlanacaqdır. Bu halda demokratiya 
və insan hüqüqlarının saxlanması qeyri-mümkün olacaq və bütün dünyada avtoritar millətçi hökümətlər 
hakimiyyət başına gələcək. Özünün ideyalarını yekünlaşdıraraq Haylbroner bu çətinliklərdən çıxış yolunun 
olmamasını qeyd edir.  

Gələcəyin proqnozunu vermiş görkəmli politoloqlardan biri amerikalı alim C.Helbreytdir. O, 1967-ci 
ildə «yeni industrial cəmiyyət» kitabını çap etdirmişdir. Burada Helbreyt müasir cəmiyyətdə intellektual – 
mənəvi motivlərin əhəmiyyətinin artması, sosial həyatın yaxşılaşdırılması kimi humanist vəzifənin ön plana 
çıxması ideyasını irəli sürür. Gələcək cəmiyyət bütövlükdə ziyalıların, pedaqoq alimlərin siyasi fəaliyyət və 
siyasi rəhbərlik təşəbbüsünü öz üzərlərinə götürmələrindən asılıdır. Helbreytin konsepsiyasına görə 
hakimiyyət yeni amilin – «texnostrukturun əlinə keçəcəkdir». Heylbreytə görə  «texnostruktur» - xüsusi bilik, 
bacarıq, təcrübəyə malik çoxsaylı insanlar üçündür. Bu qrupa müasir sənaye korporasiyalarının ən yüksək 
vəzifəli qulluqçularından tutmuş orta vəzifəli şəxslər də daxildir. 

İctimai inkişafın bütöv konsepsiyasını yaratmaq sahəsində daha qəti cəhdi Daniyel Bell etmişdir. 
Hazırda politologiya elmində aparıcı yerlərdən birini tutan «postindustrial cəmiyyət» konsepsiyasının əsasını 
D.Bell XX əsrin əllinci illərinin axırlarında qoymuşdur. Cəmiyyətin «industrial» sistemindən «postindustrial» 
sistemə keçməsi beş əsas amili özündə birləşdirir: 1) iqtisadi amil; əmtəə istehsalından «xidmət 
iqtisadiyyatına» keçilməsi; 2) yüksək təhsilli peşə-texniki  mütəxəssislər sinifinin hakimiyyətə gəlməsi; 3) 
özül prinsipi; cəmiyyətdə kəşflərin və siyasi qərarların mənbəyi kimi nəzəri biliklərin başlıca rolu; 4) texnika 
üzərində nəzarət və elmi-texniki yeniliklərin qiymətləndirilməsinin mümkünlüyü; 5) «intellektual 
texnologiya» bazasının yardılması əsasında qərarların qəbul edilməsi. 

Bellin fikrincə rəqabətin, bazarın mənfəət əldə etmək həvəsinin yerinə həqiqi insan mədəniyyəti, əxlaqi 
sərvətlər və siyasi həyata marağın artması gələcəkdir. 

D.Bell cəmiyyəti üç sahəyə – iqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyətə bölür. İqtisadiyyatda əsas prinsip – 
səmərəlilik, siyasətdə bərabərlik, mədəniyyətdə – özünü realizə etmək təşkil edir. 

D.Bell, C.Helbreyt, Z.Bzejinski və başqalarının ideyaları ilə bağlı olaraq «kompyuter» cəmiyyəti 
nəzəriyyəsinin əsas istiqamətləri hazırlanmışdır. 

ETİ – nin yeni dalğası cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə təsir göstərir. EHM, fərdi kompyüterlər və 
digər məlumat – hesablama texnikası nəinki məişət xidməti sahəsində daha çevik və səmərəli əməliyyatlar 
aparmağa imkan verir, həmçinin istehsalatın, sosial proseslərin idarə  edilməsi və proqnozlaşdırılmasında 
qlobal miqyasda böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. 

Bu isə «xalis demokratiyaya» keçməyə imkan yaradır, çünki kompyüterləşmə demokratiyaya daha çox 
insan cəlb etməyə, hakimiyyəti mərkəzdən kənar idarə etməyə imkan yaradır. Amerika texnokratlarının bu 
ideyasını inkişaf etdirərək C.Pelton «Qlobal söhbət, kompyüterlər, dünya kommunikasiyaları və insanın 
ittifaqı» kitabında qeyd edir ki, «telekompyüter - energetikanın» inkişafı «vahid informasiya» cəmiyyətinin 
qurulmasına gətirib çıxarır. 

Elektronika tərəfindən yaradılmış yeni sosial və demokratik təsisatlar antoqonizmləri sıxışdırıb çıxarır 
və qəbul edilən bütün qərarların məsuliyyətini kompyüter öz üzərinə götürür. Bu, EHM-in köməyi ilə idarə 
edilən nə kapitalist, nə də ki, sosialist cəmiyyəti deyil, vahid planetdir. Bu da cəmiyyətin inkişafının 
sabitliyinə zəmanət verir. Bu siyasi proqramlarsız və şüarlarsız, siniflər toqquşması və qarşıdurması olmayan 
bir cəmiyyətdir. 

Gələcəyin qlobal modellərinin hazırlanmasında Roma klubunun da rolu böyükdür. Roma klubunun əsası 
1968-ci ildə İtaliya iqtisadcısı, ictimai xadim, biznesmeni A.Peççey (1908-1984) tərəfindən qoyulmuşdur. 
Roma klubu alimləri, biznesmenləri, ictimai-siyasi xadimləri öz ətrafında birləşdirən ictimai, qeyri-hökümət 
təşkilatdır. Onlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan beş əsas sistemi öyrənmişlər: 

1) əhali;  
2) kənd təsərrüfat istehsalı;  
3) təbii ehtiyatlar;  
4) sənaye istehsalı;  
5) ətraf mühit. 



 127

Tədqiqat əsasında qlobal miqyaslı insan cəmiyyəti modeli yaradılmışdır. Bu modelə nəinki əhali  artımı 
ehtiyatlarından istifadə və s., həmçinin onların qarşılıqlı əlaqəsi də daxil edilmişdir. Bunun nəticəsində belə 
bir meyl qeydə alınmışdır ki, 2100-cü ildə bütün göstəricilər kəskin surətdə aşağı düşməyə başlayacaqdır. 
Əvvəlcə bərpa olunmayan ehtiyatların hasili azalacaq, sonra isə ərzaq böhranı və s., hətta ölüm halları kəskin 
artacaq. Bu isə əhalinin və sənaye məhsulunun azalmasına gətirib çıxaracaqdır. 

«İnkişaf həddi» (Roma klubunun ilk məruzəsi) adlannan bu tədqiqatda aşağıdakı həqiqətlər ifadə olunur: 
«Əgər dünyada sənayeləşmənin, çirklənmənin və yeyinti məhsulu istehsalının artmasının müasir inkişaf meyli 
qalarsa, planetin iqtisadi inkişaf həddi yüz il ərzində başa çatacaq». 

Müəlliflər bu vəziyyətdən çıxış yollarını da göstərirlər. Tarazlığı saxlamağın əsas şərtlərindən biri – 
doğum səviyyəsinin kəskin azaldılmasıdır. Onların fikrincə qlobal tarazlıq bütün insanlara böyük kapital 
qoyuluşu tələb etməyən, onların tələbatını ödəyən sahələrə (təhsil, rəssamlıq, musiqi, dil, fundamental elmi 
tədqiqatlar, idman və s.) çox səy yönəltməyə imkan verir. Texniki tərəqqi isə yalnız qlobal mütənasibliyi 
saxlamaq  üçün lazımdır. 

Roma klubunda ikinci məruzə «Bəşəriyyət dönüş nöqtəsində» adlanır. Bu məruzə M.Mesaroviç (ABŞ) 
və E.Pestel (Almaniya) tərəfindən hazırlanmışdır. Birinci və ikinci məruzə öz nəticələrinin xarakterinə görə 
bir-birindən çox da fərqlənmir. Əgər birinci modeldə dünya bütövlükdə götürülürdüsə, Mesaroviç və Pestel 
dünyanı sosial-siyasi, iqtisadi, coğrafi və s. cəhətlərinə görə fərqlənən on regiona bölürlər. Müəlliflərin əsas 
nəticəsi: dünyanı bir-birindən fərqlənən, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan bir sistem kimi nəzərdən keçirmək 
lazımdır. Regionlarıın xüsusiyyətləri ilə bağlı olaraq onların bəzilərində böhran halları daha tez başlaya bilər. 
Böhranların əsas səbəblərindən biri regionlararası inkişaf proseslərinin uzlaşdırılmasıdır. Birinci məruzədən 
fərqli olaraq, onlar dünya inkişafının ləngidilməsini deyil, üzvi inkişafın, yəni qlobal miqyaslı inteqrasiya yolu 
ilə coğrafi, sosial-iqtisadi, sosial-mədəni xüsusiyyətlərin nəzərə alınması yolu ilə inkişafın tərəfdarlarıdırlar. 

Birinci məruzədə olduğu kimi, onlar ikinci məruzədə də bəşəriyyətin bütün problemlərinin səbəbini 
əhalinin artmasında görürlər. Buna görə də əhalinin artımı üzərində səmərəli nəzarəti, doğum və ölüm 
arasında mütənasibliyin əldə edilməsini zəruri sayırlar. Bir şəxsin ölümü faciədir, lakin milyonların məhvi 
statistikadır, yüz milyonların ölümü isə bütün dünya üçün görünməmiş faciədir. Dünya ölkələri arasında 
qarşılıqlı münasibətlərdə artan gərginlik yuxarıda deyilənlərə nəticə hazırlayır. Onlar bütün ölkələri iqtisadi, 
elmi və texniki sahədə, ətraf mühitin qorunması sahəsində birgə fəaliyyətə çağırırlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar Qərb və Amerika politologiyasında «texniki determinizm» 
nümayəndələri arasında inamsızlıq meydana gəlmişdir. Texnika və texnologiyinın inkişafı ilə bağlı ümidlər 
özünü tam doğrultmur. Ölkələr qarşısında duran bir çox problemlər hələ də qalmaqdadır. Belə ki, insan əlləri 
ilə yaradırmış yeni texnologiya artıq onun özünə təhlükə yaradır. Bu özünü xüsusilə hərbi sənaye 
kompleksinin inkişafında göstərir. 

Bəzi politoloqlar hətta xalqı inqilaba  çağırırlar. Belə ki, T.Rozzakın fikrinə görə, bəşəriyyət çörək 
xatirinə, sosial ədalət və milli istiqlaliyyət naminə inqilab tələb edir. Dünyanın yeni inqilaba ehtiyacı var. Bu 
inqilabın əsas məqsədi insanın təfəkkür qabiliyyətinin məhdud çərçivədən azad olunmasıdır. Digər tərəfdən 
onlar nə kapitalizm, nə də ki, sosializm cəmiyyətinin inkişaf perspektivlərinin görmədiklərini bildirirlər. 
Görkəmli politoloq O.Toffler kapitalizm və soializm  salamat qala bilərmi sualına cavab verərkən qeyd edir 
ki, onların hər birinin özünəməxsus fəal xüsusiyyətləri vardır. Onların hər ikisi köhnəlmişdir. 

Qeyd etmək zəruridir ki, dünya inkişafının  müasir doktrinaları müxtəlifdir. Lakin bir halı xüsusi 
göstərmək istərdik ki, hər bir doktrinaya bəşəriyyətin bu günü və sabahına maraq, narahatçılıq, inam və ümid 
hissləri xasdır. Bu isə onu göstərir ki, bütün mütərəqqi elm, mədəniyyət və siyasət zəhmət adamlarının birgə 
səyi ilə planetimizi hər cür təhlükədən qorumalı, onu gələcək nəsillər üçün salamat saxlamalıdır. 

 
3. Elita nəzəriyyələri və onların mahiyyəti 
   
Siyasi Elita. «Elita» sözü fransız dilindən tərcümədə «ən yaxşı», «seçilmiş» mənasını verir. Siyasi 

elmdə bu anlayışa ilk dəfə 20-ci əsrin əvvələrində Sorelin və Paretonun əsərlərində rast gəlinir. Siyasi 
təlimlərdə elita sözü malik olduğu yüksək keyfiyyətlərinə görə kütlələrdən seçilən və onlara rəhbərlik etməli 
olan xüsusi qrupu ifadə etmək üçün işlədilir. Bu anlayış qabarıq şəkildə  özünü büruzə verən siyasi və 
idarəetmə keyfiyyətlərinin və funksiyalarının daşıyıcılarını səciyyələndirir.  

Elita anlayışının meydana gəlməsi cəmiyyətin sosial strukturu haqqında təsəvvurlərin formalaşmasının 
birbaşa təsirinin nəticəsi hesab edilə bilər. Lap qədim dövrlərdən – hələ icma cəmiyyəti dağılmağa başladığı 
zamandan etibarən cəmiyyətin nəinki yaxşılara və pislərə, aristokratlara və sadə adamlara bölünməsi, habelə 
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belə bir bölgünün ədalətli və zəruri olması haqqında baxışlar qərarlaşıb yayılır. Tarixin müxtəlif dövrlərində, 
ayrı-ayrı siyasi rejimlər şəraitində cəmiyyətin bu cür qruplara bölünməsi konkret məzmun və məqsəd 
daşımışdır. Burada kiçik bir qrupun çoxluq üzərində  ağalığına haqq qazandırmaqdan tutmuş cəmiyyətin 
səmərəli idarə edilməsi təminatı kimi böyük amplituda fərq nəzərə çarpır. Müasir elita anlayışı bir çox 
cəhətdən cəmiyyətin haqqında sözü gedən bölgüsü barədə təsəvvürlərə əsaslansa da, məzmunca əhəmiyyətli 
dərəcədə zənginləşmiş, daha konkret cizgilər kəsb etmişdir. O, siyasətin, hakimiyyətin və onların 
daşıyıcılarının cəmiyyətdə rolu və yeri haqqında aydın və hərtərəfli təsəvvürlərə əsaslanır.  

Müasir siyasi elmdə elita anlayışının müxtəlif tərifləri verilib. Paretonun fikrincə, elita öz fəaliyyəti 
sahəsində ən yüksək indeks göstərici qazanmış insanlardır. Moskanın tərifinə görə, cəmiyyətin hakimiyyətə 
can atan, siyasi cəhətdən ən fəal üzvlərindən ibarət mütəşəkkil azlığı elita hesab olunur. Orteqa –i Qassetin  
tərifinə görə, elita cəmiyyətdə daha yüksək hörmətə və statusa, zənginliyə malik, kütlələrdən intellektual və ya 
mənəvi keyfiyyətləri ilə fərqlənən insanlardır. Bundan əlavə, elita dedikdə M.Veber harizmatik şəxsiyyətləri, 
Dyüpre cəmiyyətdə yüksək mənsəb sahibi olub, tərəqqiyə təkan vermək iqtidarında olan insanları başa 
düşürdü. 

Elita haqqında müasir təsəvvürləri sistemləşdirmək əsasında belə bir ümumi nəticəyə gəlmək olar: siyasi 
elita cəmiyyətin daxilən rəngarəng, bu və ya digər dərəcədə idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirmək 
keyfiyyətlərinə və qabiliyyətlərinə malik olan, ictimai strukturlarda rəhbər mövqe tutan və cəmiyyətdə siyasi 
qərarlar qəbul edilməsinə təsir göstərən mütəşəkkil  azlığıdır. Siyasi elitanı səciyyələndirən başlıca cəhətlər 
odur ki, o, cəmiyyətin siyasi həyatında aparıcı mövqe tutur, xalqı təmsil etmək iddiasından çıxış edir və böyük 
imtiyazlara malikdir. Demokratik cəmiyyətlərdə elitanın bu ümumi əlamətləri onun bu və ya digər dərəcədə 
kütlələrin nəzarəti altında fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalması, habelə öz tərkibinə cəmiyyətin bütün 
təbəqələrindən çıxmış, lakin zəruri keyfiyyələrə və peşəkarlığa malik olan vətəndaşları qəbul etməsinin adi 
hal alması kimi yeni xüsusiyyətlərlə tamamlanır. 

Siyasi elitanın meydana gəlməsi və mövcudluğu mexanizmi mürəkkəb təbiətə malikdir. Ümumi 
kütlədən fərqlənən xüsusi seçmə təbəqənin yaranmasını təmin edən amillər və şərtlər müxtəlifliyi ilə seçilir. 
Lakin bunların sırasında soial orqanizmin tamlığını, bütövlüyünü və həyat qabiliyyətini qoruyub saxlamaq 
məqsədləri güdən mexanizmin zəruriliyi kimi həlledici amil  xüsusi vurğunlanmağa layıqdir. Cəmiyyət 
spontan şəkildə meydana gələn mexanizmlər vasitəstilə özünün ən fəal, ictimai tələbatı dərk edən, onun 
həyata keçirilməsinə təminat verə bilən üzvlərini seçir. Hər bir cəmiyyətin ən qabağcıl, fəal, yüksək mənəvi 
və peşə keyfiyyətləri ilə seçilən təbəqəsini elita təbəqəsinə seçib gətirmək vərdişlərinə və imkanlarına malik 
olan millət sosial tərəqqi üçün etibarlı mənbə hazırlanmış olur. Əksinə, elitanı mənəvi və əxlaqi deqradasiyaya 
uğramış insanlar hesabına formalaşdıran cəmiyyətlər tarixi tərəqqinin artan tempi ilə ayaqlaşa bilmir, bütün 
sahələrdə tənəzzülə düçar olur. 

Siyasi elm elitanın meydana gəlməsi və mövcudluğunu şərtləndirən başlıca amilləri müəyyənləşdirib. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

1) insanların psixoloji və sosial qeyri-bərabərliyi, onların siyasətdə iştirak etmək 
imkanlarının, qabiliyyətlərinin və istəklərinin müxtəlifliyi;  

2) idaretmə fəaliyyətinin səmərəsini qaldırmaq məqsədilə onun xüsusi peşə növü kimi 
ayrılması;  

3) idarəetmə əməyinin yüksək ictimai əhəmiyyəti və müvafiq surətdə həvəsləndirilməsi;  
4) idarəçilik əməyinin sosial imtiyazlara imkan və şərait yaratması;  
5) əhalinin böyük əksəriyyətinin siyasi passivliyi və idarə olunmağa meylli olması. 

Siyasi elita öz tərkibinə görə rəngarəngdir. Bu rəngarənglik elitanın bir çox əlamətlərə görə bir-birindən 
fərqlənən çoxsaylı müxtəlif  tiplərinin mövcudluğunda ifadə olunur. 

Siyasi həyatda roluna, siyasi qərarların qəbul edilməsində iştirak etmək dərəcəsinə görə elita yüksək 
elita və orta elita kimi iki başlıca qrupa bölününr. 

Yüksək elita siyasi qərarların qəbul edilməsində bilavasitə iştirak edir. Yüksək elitanın xarakteri, tərkibi, 
əhatə dairəsi əsas etibarilə cəmiyyətin siyasi sisteminin təbiətindən, idarəçilik üsullarından asılıdır. Onu bir 
qayda olaraq dövlət idarəçiliyi strukturunda yüksək mövqeyə malik, yaxud siyasi qərarların qəbul edilməsinə 
təsir göstərə bilən böyük nüfuzlu şəxslər təşkil edir. 

Yüksək elitanın fəaliyyətinin səmərəliliyi bir yandan onun səlahiyyətlərinin miqyasından, digər tərəfdən 
isə optimal say nisbətinin müəyyənləşdirilməsindən asılıdır. 

Orta elita daha çoxsaylı olub, üç başlıca əlamətə əsasən müəyyən edilir: gəlirin səviyyəsinə görə, 
peşəsinə görə və təhsilinə görə. Qeyd edilməlidir ki, orta elitanı təşkil edənləri yuxarıda sadalanan əlamətlərin 
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eyni zamanda  hər üçü, yaxud ayrılıqda biri və ya ikisi səciyyələndirə bilər. Orta elitanı fərqləndirən 
əlamətlərdən yalnız biri və ya ikisi üzrə ən yüksək göstəricilərə malik olanlar marginal elita qrupuna aid edilir. 
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, təhsil səviyyəsi yüksək olan, lakin gəlirləri bu səviyyəyə uyğun gəlməyən 
insanlar mövcud ictimai qaydalara tənqidi münasibəti və öz siyasi mövqelərində sol radikalçılığa, yaxud 
mərkəzçiliyə  meyl etmələri ilə seçilir. Eynilə də gəlirləri yüksək olan, lakin təhsil səviyyəsi yüksək olmayan 
insanlar qrupu cəmiyyətdəki mövqeyindən, nüfuzundan, hörmətindən narazı qaldığından, sağçı siyasi mövqe 
seçir. Belə bir vəziyyətin yaranması səbəbi ondadır ki, yalnız yüksək gəlir və ya yüksək təhsil səviyyəsi 
cəmiyyətdə lazımi mövqe və nüfuz qazanmağa kifayət etmir.  

Yüksək gəlir sahibi olan, lakin kifayət qədər təhsil səviyyəsi olmayanlar cəmiyyətdə gəlirlərinin 
səviyyəsiniə uyğun ictimai status qazana bilmədiyindən sosial qaydalardan narazı qalır. 

Eyni minvalla, yüksək təhsil səviyyəsi əldə edən, lakin yüksək gəlirə malik olmayan vətəndaşlar da 
özlərinə təhsillərinə uyğun ictimai status təmin edə bilmədiyindən cəmiyyətdəki sosial qaydalarla barışmaq 
istəmirlər. Buna görə də marginal  elitanı yüksək təhsil səviyyəsi, gəliri və peşə statusu bir-birinə uyğun olan 
təbəqə təşkil edir. Məhz bu təbəqənin siyasi baxışları, mövqeyi, dəyərlər sistemi və davranış qaydaları hər bir 
cəmiyyətin siyasi reallıqlarını, abi-havasını müəyyənləşdirir. Tədqiqatçıların fikrincə, orta elita ölkə əhalisinin 
təxminən beş faizini təşkil etdikdə optimal hesab oluna bilər. 

Elitanın digər əlamətlərə görə də təsnifatı mövcuddur. Formalaşma mənbələrinə görə elitanın aşağıdaki 
tipləri mövcuddur:  

1) İrsi elita. Buraya aristokratiya daxildir. 
2) Nüfuz elitası-cəmiyyətdə yüksək ictimai və ya dövlət mövqeyi olan insanlar.  
3) Funksional elita – yüksək peşə hazırılığına malik olan  və idarəetmə strukturunda 

çalışanlar. 
Bundan əlavə, elitanı dövlət hakimiyyətinə malik olan insanlardan təşkil edilmiş hakim elitaya və 

hakimiyyətə rəqabət mövqeyində  olan müxalifət elitasına bölürlər. Elita komplektləşmə üsullarına görə də 
müxtəlif formalara bölünür. Bu baxımdan adətən açıq və qapalı elita seçilir. Birinci halda elita təbəqəsi 
cəmiyyətin bütün qrup və təbəqələrindən çıxmış peşəkarların üzünə açıq olur, müxtəlif təbəqəni təmsil edən 
cəmiyyətin digər təbəqələrinin üzünə qapalı olur və o, bir qayda olaraq, öz sıralarından çıxanlar hesabına 
yeniləşir. 

Elitanın əhalinin digər təbəqələri ilə əlaqəsi və daxili vəhdətinin təminatı  baxımından müxtəlif tipləri 
mövcuddur. Müşahidə edilmişdir ki, demokratik cəmiyyətlərdə elitanın əhalinin bütün təbəqələri ilə sıx 
qarşılıqlı əlaqəsi onun daxili birliyi ilə düz münasibətdədir, yeni elitanın təmsilçilik dərəcəsi nə qədər 
yüksəkdirsə, onun elitadaxili inteqrasiyası da o dərəcədə möhkəm və etibarlı olur. Bu baxımdan elitanın 
aşağıdakı tipləri göstərilə bilər:  

1) sabit demokratik elita – onu yüksək təmsilçilik və qrupdaxili inteqrasiya fərqləndirir;  
2) plyuralist elita – təmsilçiliyin və qrupdaxili inteqrasiyanın aşağı səviyyəsi ilə səciyyələnir;  
3) iqtisad elitası – ona təmsilçiliyin aşağı səviyyəsi və qrupdaxili inteqrasiyanın güclü olması 

xasdır;  
4) inteqrasiyasız elita – onun səciyyəvi cəhəti həm təmsilçiliyin zəif olması, həm də 

qrupdaxili inteqrasiyanın inkişaf etməməsidir. 
Elitanın xarakteri, funksiyalarının məzmunu və səmərəlilik səviyyəsi, peşə keyfiyyətləri və bir çox digər 

xüsusiyyətləri  onun seçilməsi sistemindən asılıdır. Elitanın seçilmə sistemi dedikdə, onun hansı mənbələr 
hesabına, kim tərəfindən, necə seçilməsi üsul və qaydalarının məcmusu başa düşülür. Praktikada elitanın 
seçilməsinin başlıca olaraq iki sistemi qərarlaşıb. Onlardan biri gildiya sistemi, digəri isə antreprener 
(sahibkarlıq) sistemidir. Bu və ya digər sistemin qərarlaşması ölkənin siyasi rejimindən, idarəçilik 
formasından, milli-tarixi ənənələrindən və başqa amillərindən asılıdır. Demokratiya ənənələrinin dərin kök 
saldığı ölkələrdə antreprener sistem, avtoritar idarəçilik metodlarının hökm sürdüyü ölkələrdə isə bir qayda 
olaraq gildiya sistemi üstünlük təşkil edir. Elitanın seçilməsinin bu iki sistemi bir çox cəhətdən bir-birinə 
ziddir, bununla belə praktikada onların hər ikisinin qarışıq modelinin tətbiq edilməsinə tez-tez rast gəlinir. 

Elitanın formalaşmasının antreprener sistemi aşağıdakı cəhətlərlə səciyyələnir:  
1) elitanın seçilməsinin açıq xarakteri, cəmiyyətin bütün qruplarının elitada təmsil olunmaq 

imkanları;  
2) elitanın formalaşmasında yüksək rəqabət;  
3) idarəetmə strukturlarına daxil olmağın müstəsna olaraq əsasında aparılması;  
4) elita sıralarına daxil olmağın müstəsna olaraq şəxsi keyfiyyətlər əsasında həyata keçirilməsi;  
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5) elitanın seçilməsi zamanı maneələrin və formal tələblərin məhdud olması. 
Bu sistemin  mütərəqqi cəhəti ondan ibarətdir ki, idarəedənlərin sırasına gənc, enerjili, yenilikçi ruhlu 

qüvvələrin axınına geniş imkanlar açır. Öz peşəsi sahəsində yüksək nailiyyətlər qazanmış hər bir şəxsin qısa 
bir vaxtda cəmiyyətin yüksək pilləsinə qalxması, qərarların qəbul edilməsində mühüm rol oynaması məhz 
antreprener  sistemin sayəsində mümkün olmuşdur. 

Elitanın seçilməsinin gildiya sisteminin əlamətləri bunlar hesab edilir: 
1) Elitanın qapalı xarakteri. Elitaya yeni nümayəndələr əsas etibarilə həmin qrupun aşağı 

təbəqələri sırasından seçilir. Cəmiyyətin digər təbəqələrinin elita qrupuna daxil olması 
qarşısında çoxlu ciddi maneələr yaradılır. 

2) Sosial statusu yüksəltmək üçün müxtəlif tələblər sisteminin mövcudluğu  -  məsələn, yaş 
həddi, partiya mənsubiyyəti, iş stajı və s. Həmin tələblər xüsusilə qabiliyyətli peşəkarların 
və liderlərin sosial ierarxiyannın yüksək pilləsinə sıçrayışla qalxmasını praktik olaraq 
qeyri-mümkün edir.  

3) Elitaya namizədlər seçən sosial bazanın məhdud dairəsi. Çox vaxt bu funksiyanı ali 
rəhbərlikdə təmsil olunanlar, hətta ölkə və ya partiya başçısı yerinə yetirir.  

4) Elitanın yeniləşmək, daha enerjili, yenilikçi qüvvələr hesabına keyfiyyət dəyişikliliyinə 
uğramaq imkanlarının olmaması. Bu sistemə uyğun seçilən elita adətən mühafizəkarlıq 
mövqeyində durur.  

Gildiya sistemi bir sıra müsbət və mənfi cəhətlərə malikdir. Onun daxili konsensus yaratmaq, qərarların 
qəbulunda tələsikliyə yol vermək, siyasətin ənənəvi dəstxəttini qoruyub saxlamaq kimi üstünlükləri göstərilir. 
Eyni zamanda bu sistemə uyğun olaraq seçilən elita cəmiyyətdə avtoritarizmi möhkəmləndirir, siyasətdə yeni 
meyllərin inkişafına mane olur, mühafizəkarlığı gücləndirir.  

 Elita nəzəriyyələri.  Elita nəzəriyyəsinin kökləri tarixin çox dərin qatlarına gedib çıxır. Qədim dövrün 
bir çox görkəmli mütəfəkkirləri cəmiyyətin ali və aşağı təbəqəyə bölünməsi haqqında fikirləri yürütmüşlər. 
Roma senatoru M.Aqripp insanların böyük hissəsinin «işlək heyvan» rolu oynadığını göstərərək qeyd edirdi 
ki, onlar «çodarlarsız» - aristokratiyasız keçinə bilməz. 

Elita haqqında ideyalar antik dövrün böyük mütəfəkkiri Platonun təlimində daha ətraflı əks 
olunmuşdur. Onun fikrincə, insanın ruhu üç hissədən ibarətdir: 1) idraki; 2) iradi; 3) hissi. 

İnsanın ruhi fəaliyyətinin idraki və iradi ünsürlərlə bağlı olan formaları çox az adamlara-
aristokratiyaya xasdır. Bu, aristokratiyaya dövləti idarə etmək hüququ verir. Müvafiq surətdə cəmiyyət üç 
hissəyə bölünür:  

1) filosof-hökmdarlar (onların fəaliyyətində ruhun idraki hissəsi üstünlük təşkil edir);   
2) Hərbçilər  (onların fəaliyyətində ruhun iradi hissəsi təzahür edir);  
3) Sadə insanlar (onların fəaliyyəti ruhun hissi cəhətlərinə əsaslanır). 

Elitarizm nəzəriyyəsinin formalaşmasına Nitsşenin baxışları güclü təsir göstərmişdir. Onun siyasi 
idealı aristokratiyanın güclü hakimiyyəti olmuşdur. Nitsşe yazırdı : «Həqiqi sağlam aristokratiyanın mahiyyəti 
ondadır ki, özünü kral  hakimiyyətinin və ya cəmiyyətin funksiyası deyil, əksinə, onların «mənası» hiss etsin». 

Müasir elita nəzəriyyələri 19-cu əsrin sonu - 20-ci əsrin  əvvələrində meydana gəlmişdir. Onların 
yaradılmasında italyan sosioloq və politoloqları V.Pareto, Q.Moska, R.Mixels, ispan politoloqu X.Orteqa-i-
Qasset xüsusi rol oynamışdır. 

V.Pareto (1848-1923) elita təlimini «Ümumi sosiologiya haqqında traktat» əsərində şərh etmişdir. O, 
yazırdı ki, bəzilərinin xoşuna gəlib-gəlməməyindən asılı olmayaraq, insan cəmiyyəti yekcins deyil və fərdlər 
fiziki, əxlaqi və intellektual cəhətdən bir-birindən fərqlənir. İnsanların fərdi qabiliyyətlərindəki fərqlər 
cəmiyyətin elitaya və kütlələrə bölünməsinin ilkin əsasını təşkil edir. Böyük nüfuza, var-dövlətə malik olan 
insanlar cəmiyyətin elitasını təşkil edir. 

Pareto bir-birini növbə ilə əvəz edən iki elita tipi  göstərir. Makiavellinin ifadələrini işlədərək bu 
elitalardan birini «pələng» tipi, digərini isə «tülkü» tipi adlandırır. 

Mühafizəkarlığa, gücə əsaslanan idarəçilik üsuluna üstünlük verən «pələng» elitasının üstünlük 
təşkil etdiyi siyasi sistemlər bir qayda olaraq siyasi sabitliklə  səciyyələnir. «Tülkü» elitasının üstünlük təşkil 
etdiyi cəmiyyətlərdə isə, əksinə, siyasi sistem dəyişikənliyi, yüksək dinamizmi ilə fərqlənir. Bu elitalardan hər 
hansı birinin malik olduğu üstünlük vaxtaşırı öz əhəmiyyətini itirir və onun yeni elita ilə əvəz olunması 
zərurəti bu elitaların mütəmadi olaraq bir-birini əvəz etməsi tələbini irəli sürür. 
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Q.Moska (1858-1941) da cəmiyyətin obyektiv surətdə hakim və idarə olunan təbəqə kimi iki qeyri-
bərabər hissəyə bölünməsi haqqında konsepsiya işləyib hazırlamışdır. O, «Hakim sinif» adlı kitabında yazırdı: 
«Sivilizasiyaya yenicə yaxınlaşmağa başlayan cəmiyyətlərdən tutmuş müasir qabaqcıl və qüdrətli dövlətlərə 
qədər bütün cəmiyyətlərdə həmişə iki sinif mövcuddur: bunlardan biri idarə edir, digəri isə idarə olunur. 
Həmişə sayca nisbətən az olan birinci sinif bütün siyasi funksiyaları yerinə yetirir, hakimiyyəti inhisara alır və 
onun verdiyi imtiyazlardan istifadə edir, sayca daha çox olan ikinci sinif isə birinci sinif tərəfindən idarə və 
nəzarət edilir. Həm də elə üsulla idarə olunur ki, siyasi orqanizmin fəaliyyət göstərməsini təmin edir». 

Siyasi elitanın formalaşması mexanizmini təhlil edərək, Moska belə bir nəticə çıxarır ki, fərdin elita 
qrupuna daxil olmasının ən mühüm meyarı insanları idarə etmək qabiliyyətidir. Təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə 
yanaşı elita kütlədən özünün maddi, mənəvi və intellektual keyfiyyətləri ilə də fərqlənir. 

Moskanın təlimində siyasi sinif anlayışının tədqiqi geniş yer tutur. İdarə edənlər qrupunun daxili birliyi 
və cəmiyyətin həyatında xüsusi mövqe tutması Moskaya onu siyasi sinif adlandırmağa əsas verir. 

Siyasi vəziyyətdən asılı olaraq hakimiyyətdə olan azlığın təşkilinin aristokratik və demokratik 
(liberal) prinsiplərini  fərqləndirir. Hakimiyyətdə olan sinif öz siyasi mövqeyini ənənəvi olaraq 
möhkəmləndirmək, irsi keyfiyyətə çevirmək cəhdi göstərdikdə cəmiyyətdə aristokratik meylin guclənməsi 
müşahidə edilir. Bu halda sosial qruplar və təbəqələr arasında hakim mövqe uğrunda mübarizə kəskinləşir, 
siyasi sistemin sabitliyinin pozulması təhlükəsi yaranır. 

Elita nəzəriyyəsinin inkişafında R.Mixels (1876-1936) dərin iz buraxmışdır. Elitarizmin meydana 
gəlməsi səbəbləri məsələsində Moska ilə əsas etibarilə həmrəyliyini bildirən tədqiqatçı elitaların 
formalaşmasında insanların təşkilatçılıq səriştəsini və cəmiyyətin siyasi təşkilinin xüsusiyyətlərini vurğulayır. 
Başqa sözlə, elitanın mövcudluğunu cəmiyyətin təşkili strukturu tələb edir. 

Elitarizm təlimininin inkişafında Mixelsin «oliqarxiya meyllərinin dəmir qanunu» adlandırdığı 
postulatının böyük rolu olmuşdur. Onun mahiyyəti qısa şəkildə belə ifadə oluna bilər: demokratiya özünü 
qoruyub saxlamaq və müəyyən sabitliyə nail olmaq üçün xüsusi təşkilat yaratmağa möhtaçdır. Kütlələr böyük 
təşkilatlar üzərində bilavasitə nəzarəti həyata keçirmək  imkanlarına malik olmadığından, bu səlahiyyətinin 
həyata keçirilməsini elitaya etibar etməyə məcburdur. Beləliklə, demokratiya mütləq oliqarxiyaya çevrilir, 
çünki rəhbərliyin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə xüsusi orqanlar yaradan və ixtisaslaşan elita tədricən sadə 
üzvlərin nəzarətindən çıxır, onların mənafe və tələbatından uzaqlaşır, siyasəti bilavasitə öz mənafeyinə tabe 
edir. 

Mixelsin gəldiyi nəticə bundan ibarətdir ki, nə qədər demokratik olsa da, hər bir təşkilata faktik olaraq 
oliqarxiya rəhbərlik edir. 

XX əsrin birinci rübündə elita nəzəriyyəsinin inkişafı ispan politoloqu Xose Orteqa-i-Qassetin  adı ilə 
bağlıdır. Onun «Kütlələrin üsyanı» kitabında şərh edilən konsepsiyasının qısa məzmunu belədir: insan 
cəmiyyəti istəsə də, istəməsə də lap əvvəldən aristokratikdir. O, öz aristokratikliyini itirdiyi andan cəmiyyət 
olmağına da son qoyur. Hər bir cəmiyyət iki amilin – azlığın və kütlələrin dinamik vəhdətidir. Azlığı xüsusi 
kateqoriyalı şəxsiyyətlər təşkil edir. Kütlə isə orta səviyyəli, başqalarından seçilməyən insanlardan ibarətdir. 
Bunlar xüsusi fərdi qabiliyyətləri olmayan, «ümumi tipi» təmsil edən adamlardır. Elita tərəfindən idarə edilən 
cəmiyyət və «öz yerini bilən kütlə» siyasi sistemin uğurlu fəaliyyətini şərtləndirən başlıca amillərdir. Lakin 
cəmiyyət bu qaydalara keçmişdə əməl edirdi – o zaman hər bir fəaliyyət növü (incəsənət, siyasət) xüsusi 
qabiliyyəti olan ixtisaslı azlıq tərəfindən yerinə yetirilirdi. Kütlənin isə siyasətdə iştirak etmək iddiası yox idi . 
20-ci əsrdə bu qayda pozuldu, çünki kütlələr elitaya tabe olmaqdan imtina etdilər, ona qarşı üsyan qaldırdılar. 
Sivilizasiyanın məhvinə doğru aparan böyük fəlakətlər dövrü başladı. Kütlələr sosial həyatın ön sırasına 
çıxmaq, seçmə insanlara mənsub olan imtiyazlardan bəhrələnmək qərarına gəldi. Kütlənin azlığın yerini 
tutması sayəsində superdemokratiyanın zəfər yürüşü başlayır. Özünü elita kimi təsəvvür edən, öz iradəsini 
bütün cəmiyyətə qəbul etdirməyə çalışan kütlə özü ilə dağıntı gətirir. 

Paretonun, Moskanın, Mixelsin və Orteqa-i-Qassetin elita konsepsiyaları sonralar cəmiyyəti və dövləti 
idarə edən və ya idarə etmək iddiasında olan xüsusi qrupun nəzəri və empirik tədqiqinin geniş intişar 
tapmasında güclü təkan vermişdir. Hazırda elita problemi ətrafında çoxşaxəli nəzəriyyələr yaranmışdır. Ən 
geniş yayılmış cərəyanlardan biri Makiavelli məktəbi adı altında məhşurdur. Onun ən qabağcıl nümayəndəsi 
Nyu–York Universitetinin professoru C.Bernxemmdir. Moskanın, Paretonun, Mixelsin elitarizminə əsaslanan 
Makiavelli məktəbi öz sələflərinin aşağıdakı ideyalarının müasir şərhi üzərində iş aparır: 

1). Elitanın dövləti idarə etməyə əsas verən xüsusi keyfiyyətlərə malik olması. 
2). Hər bir cəmiyyətin idarə edən azlıqla idarə olunan çoxluğa bölünməsindən irəli gələn 
elitarçılığı. 
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3). Hakimiyyət uğrunda sosial qrupların mübarizəsi nəticəsində elita təbəqələrinin dəyişkənliyi. 
Müasir elita konsepsiyasının xüsusi qolunu dəyərlər nəzəriyyəsi təmsil edir. Onun irəli sürüb 

əsaslandırmağa çalışdığı başlıca ideyalar aşağıdakılardır: 
1) Elita sosial sistemin ən dəyərli ünsürü olub, onun başlıca tələblərinin ödənilməsinə 

xidmət edir. Tarixi inkişaf nəticəsində köhnə dəyərlər aradan çıxır, yeniləri meydana gəlir 
və müvafiq sürətdə yeni dəyərlərin daşıyıcısı olan yeni elita təbəqəsi formalaşır. Həqiqi 
elitar cəmiyyət o cəmiyyətdir ki, onun işgüzarlığına, peşəkarlığına görə formalaşır. Bu 
cür xüsusiyyətlər məhz sənaye və postsənaye cəmiyyətlərinə xasdır. 

2) Elitanın formalaşması hakimiyyət uğrunda mübarizənin deyil, cəmiyyətin ən dəyərli 
nümayəndələrinin təbii seçilməsinin nəticəsidir. 

3) Elitarçılıq hər bir cəmiyyətin səmərəli fəaliyyətinin mühüm şərtidir. Elita ilə kütlə 
arasında münasibətlər siyasi və ya sosial xarakter daşımayıb, başlıca olaraq cəmiyyətə 
rəhbərlik edilməsi prinsiplərinə əsaslanır. Elitanın rəhbər rolu onun hakim mövqeləri 
əlində cəmləşdirməsi ilə yox, idarəetmə səriştəsi ilə şərtlənir. 

Dəyərlər nəzəriyyəsinin başlıca müddəaları demokratik elitarizm nəzəriyyəsinin (P.Baxrax) meydana 
gəlməsinə təkan vermişdir. Bu nəzəriyyənin məzmunu İ.Şumpeterin demokratiya anlamının təsiri altında 
cəmiyyətdə elitanın formalaşması  və roluna dair yeni baxışlar təşkil edir. Demokratiya elitanı inkar etmir, 
sadəcə olaraq onun formalaşmasının yeni üsul və formasını nəzərdə tutur. Demokratiya cəmiyyətə rəhbərlik 
etmək hüququnu qazanmaq üçün fərdlərin, seçicilərin etimadını öz tərəfinə çəkmək uğrunda mübarizəsidir. 
Elita isə əhalinin rəhbərliyə daha ləyaqətli nümayəndələr seçməsinə bir növ təminat rolunu oynayır. 

Müasir dövrdə ən geniş yayılmış elita nəzəriyyələrindən biri elitanın funksional nəzəriyyəsidir 
(S.Keller). Elitanın çoxluğu, plyuralizm ideyalarına əsaslandığından onu elitanın plyuralizmi konsepsiyası da 
adlandırırlar. Bu nəzəriyyə klassik elita nəzəriyyəsinin bir sıra fundamental prinsiplərinə baxışın 
dəyişdirilməsi zərurətindən çıxış edir. Funksional nəzəriyyə aşağıdakı müddəaları sübuta yetirməyə çalışır. 

1) Cəmiyyətdə idarə edənlərin xüsusi qrupunun meydana çıxması onun funksional 
ehtiyaclarından irəli gəlir. Siyasi elitanın başlıca xüsusiyyəti onun funksional keyfiyyəti 
hesab edilməlidir. Onun sosial ağalıq roluna iddia etməsi qeyri-mümkündür.  

2) Muasir demokratik cəmiyyətdə hakimiyyət müxtəlif strukturlar və subyektlər arasında 
paylandığından, siyasi elitanın yeganə imtiyazlı və daxilən vahid qrup kimi çıxış etməsi 
qeyri-mümkündür. Hər bir cəmiyyətdə çoxlu elita var və onlardan heç biri siyasi sistemdə 
həlledici rola malik deyil.  

3)  Elita ilə kütlə arasında həlledici əhəmiyyət ağalıq-tabelik münasibətlərinə deyil, təmsilçilik 
münasibətlərinə xas olduğundan, cəmiyyətin belə iki qrupa bölünməsinin özü şərti xarkter 
daşıyır və sosial strukturun aparıcı xüsusiyyəti sayıla bilməz. Elitanın xüsusi qrup kimi 
qərarlaşmasının qarşısını almaq üçün kütlənin əlində seçkilər, referendum, rəy sorğuları, 
təzyiq qrupları və s. kimi təsirli vasitələr mövcuddur. 

Elitanın solçu liberal nəzəriyyələri (H.Lassuell, R.Mills), funksional konsepsiyanın müddəalarını 
təkzib edir. Makiavelli məktəbinin nümayəndələri ilə ideya yaxınlığından savayı bu cərəyan bir sıra spesifik 
müddəaları ilə səciyyələnir: 

1) Elitanı cəmiyyətin bütün digər təbəqələrindən fərqləndirən başlıca əlamət onun rəhbər 
mövqeləri öz əlində cəmləməsidir. Cəmiyyətdə yüksək mövqe yalnız siyasət sferası ilə 
məhdudlaşmadığından, iqtisadiyyatda, maliyyə strukturlarında, digər sahələrdə yüksək mövqe 
tutanlar da dövlətin həyatında vacib qərarların qəbul edilməsində fəal iştirak edir. Buradan da 
elitanın rəngarəng tərkibi şərtlənmiş olur. 

2) Elita ilə kütlə arasında böyük fərq mövcuddur. Aşağı təbəqəni təmsil edənlər elita qrupuna 
daxil olmaq üçün yüksək vəzifə tutmaq məcburiyyətindədir. Sonuncu isə kütlənin 
nümayəndəsinin ondan ayrı düşməsi ilə nəticələnir. 

3) Elitanın ən başlıca funksiyası cəmiyyətdə öz ağalıqını təmin etməkdir. 
Müasir elita nəzəriyyəsində müxtəlif ideya zəmini üzərində elitarizmin iki əsas forması-mühafizəkar 

elita və liberal elita formaları seçilir. 80-ci illərdə bir sıra Qərb ölkələrində mühafizəkarların hakimiyyətə 
gəlməsi mühafizəkar elitanın mövqeyini möhkəmləndirirdi. ABŞ-nın mühafizəkar elita cərəyanının 
ideoloqları sayılan P.Virek və F.Uilson iddia edirlər ki, soial ədalətin əsasını qeyri-bərabər sosial funksiyalara 
görə qeyri-bərabər mükafat təşkil edir. Elita  meritokratiya (xidməti olan elita) kimi kifayət qədər yüksək 
səviyyədə təmin edilməlidir. 
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Müasir cəmiyyətin eqalitarizmi (kütlələrin hakimiyyətə təsir göstərməsi) elitaya səmərəli fəaliyyət 
göstərməyə imkan vermir ki, bundan da bütün cəmiyyət əzab çəkir. 
Liberal elitizm cərəyanının yüksəlişi XX əsrin 50-70-ci illərinə təsadüf edir. Onun idealı yüksək ixtisaslı 
siyasətçilər və menecerlərdən ibarət elita tərəfindən böhranlardan xilas edilən, güclü nəzəriyyələrdə öz əksini 
tapan liberal elita ilə kütlələrin kompromisini, kütlələrin siyasətə daha geniş cəlb edilməsini təbliğ edir. 
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17-ci MÖVZU 
 
MÜASİR SİVİLİZASİYA VƏ QLOBAL PROBLEMLƏR 
 
1. Müasir dövrün qlobal problemlərinin mahiyyəti 

 
Elmi ədəbiyyatda  qlobal problemlər termini XX əsrin 60-cı illərinin  sonundan işlənməyə başlanmışdır. 

Qlobal problemlərin özü çox əvvələr meydana  gəlmişdir. Artıq 50-ci  illərin sonundan qlobal problemlər 
kifayət qədər aydın  şəkildə təzahür etdi. XX əsrin dünya müharibələri, 40-cı və 50-ci illərdə  raket və  nüvə 
silahının yaradılması bəşəriyyəti özünü məhv  etmək təhlükəsi qarsısında qoydu. 

Problemin qloballığı meyarını ayrıca qeyd etmək lazımdır. Burada  onun zəruri olan məkan  ölçüləri 
diqqəti cəlb edir. Bəşəriyyətin ictimai inkişafının, sivilizasiyanın qarşısını alan, müəyyən şəraitdə isə 
sivilizasiyanın mövcudluğunu şübhə  altında  qoyan problemləri qlobal  hesab  etmək  lazımdır. Bu tərif 
kifayət  qədər ümumidir, lakin onun əsasında qlobal problemlərin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərini ifadə etmək  
olar. Bunlar ümumbəşəri xarakter daşıyır. Belə ki, bütün ölkələrin və xalqların maraqlarına, perspektivinə, 
bütün bəşəriyyətin gələcəyinə  toxunur. Çünki bunların fəaliyyət dairəsi ilk dəfə bütün planeti əhatə edir, 
kompleks, sistemli xarakter daşıyır və bunların  uğurla  həll edilməsi üçün bütün  ölkələrin  və xalqların  birgə 
səy göstərməsi lazımdır, zaman və məkan  daxilində daima  inkişafdadır, nəticədə yeni qlobal problemlər 
meydana çıxa, bəziləri isə yox ola bilər;  özünün həll  hüdüdları baxımından  ziddiyətlidir, çünki qlobal 
tələblər  tamamilə  yalnız böyük tarixi perspektivdə  təmin edilə bilər. Müasir şəraitdə isə bunlar fəal 
beynəlxalq əməkdaşlıq şəraitində cüzi, fasiləli şəkildə  həll edilir; həm əmələ gəlmə səbəblərinə görə, həm də 
təzahüretmə xarakterinə görə qarşılıqlı sosial-təbii mahiyyətə malikdir. 

Beləliklə, qlobal problemlər – həllindən bəşəriyyətin sosial inkişafının və sivilizasiyanın qorunmasının 
asılı olduğu sosial-təbii problemlər məcmusudur, onlar dinamizmi ilə xarakterizə olunan cəmiyyətin 
inkişafının obyektiv amili kimi  meydana  çıxan və özünün həll edilməsi üçün  bütün bəşəriyyətin birgə  
səylər göstərməsini tələb edən problemlərdir. 

Müasir dövrün qlobal problemləri bəşəriyyətin inkişafının indiki mərhələsi üçün yeni bir şey deyil, « 
insan-cəmiyyət-təbiət « sistemində  mövcud olan  ziddiyyətlərin son dərəcə  kəskinləşməsi və dərinləşməsidir. 
Buna görə də həmin problemlərin daha ətraflı təhlili üçün  onların  aktuallaşmasına səbəb olan amillərin 
aydınlaşdırılması üzərində dayanmaq lazımdır. Hər şeydən əvvəl bunların kəskinləşməsinin  əsasında bir-
birinə bağlı iki proses durur. Bir tərəfdən bu məhsuldar qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin təkmilləşməsi 
və inkişafının, cəmiyyətin maddi mədəniyyətinin inkişafının  nəticəsidir. Digər tərəfdən, qlobal problemlərin 
meydana gəlməsinin  bu iki əsas səbəbi həm də onların dərinləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Əgər bəşər 
tarixinin inkişafının ilk mərhələlərində bu iki proses lokal, sonra isə regional xarakter daşıyırdısa, müasir 
dövrdə bunlar qlobal xarakter almışdır. 

Bundan başqa müasir sivilizasiyanın inkişafı bir çox mühüm proseslərin  və hadisələrin ümumdünya 
xarakterinin  güclənməsi şüarı  altında gedir. Qlobal problemlərin kəskinləşməsinin ciddi səbəbi əvvəlki 
antoqonist formasiyalarda insan və təbiətə yırtıcıl münasibətlə müəyyənləşən ziddiyyətlərin dərinləşməsidir. 
Təbii ehtiyatların nəzarətsiz və get-gedə daha intensiv  istismarı təbiətə  münasibətdə  insan fəaliyyətinin 
mənfi  nəticələrinin güclənməsi cəmiyyəti ekoloji fəlakət qarşısında  qoymuşdur. ETT - nin sürətli inkişafı « 
insan-cəmiyyət-təbiət « sistemində heç də həmişə harmonik inkişaf etməyə, bəzən isə bu sistemdə  qlobal 
ziddiyyətlərlərin kəskinləşməsinə səbəb olan münasibətlərin  dinamik  inkişafına  səbəb olmuşdur. 

Qlobal ziddiyyətlərin dərinləşməsinə elmi-texniki inqilabın sürətli  inkişafı ilə dünyada gedən ən böyük 
sosial dəyişikliklərin eyni vaxtda  cərəyan etməsi mühüm təsir göstərdi. Hərbi işdə dönüş, bəşər 
sivilizasiyasının mövcudluğuna təhlükə  törədən miqdarda  kütləvi qırğın silahlarının yaradılması bu 
sivilizasiyanın qorunması və yaşaması problemlərini  son dərəcə kəskin şəkildə  ortaya  qoydu. 

Müasir dövrdə qlobal problemlərin kəskinləşməsinin cəmiyyətin, onun məhsuldar qüvvələrinin inkişafı 
ilə, elmi – texniki inqilabın sürətilə inkişaf və sosial tərəfi ilə bağlı olan əsas səbəbləri bunlardır. 

Müasir qlobal problemləri xarakterizə edən ayrılmaz əsas xüsusiyyət olnların dinamizmidir ki, bu da 
qlobal problemlərin kəskinliyinin azalmasını və ya artmasını göstərir. Qlobal problemlər sistemi zaman 
ərzində dəyişilməz qalmır, qlobal problemlərin miqdarı və xarakteri daima  dinamik inkişafdadır. 
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Qanunauyğundur ki, artıq 3-cü minilliyin başlanğıcında bəşəriyyət indi  tərkibi və xarakterinə görə tamamilə 
fərqli qlobal problemlər sisteminin həll edilməsi zərurəti qarşısında  dayanmışdır. 

Bütün qlobal problemlər bir-birilə ayrılmaz qarşılıqlı asılılıqdadır. Hər bir qlobal problem təklikdə deyil, 
bütün qlobal problemlər sisteminin struktur «elementi» kimi çıxış edir. Müasir  dövrün qlobal problemlərinin 
sistemliyi onların eyni vaxtda elmin   əsas sahələrinin hamısı tərəfindən kompleks şəkildə  tədqiq edilməsini 
və onların bir-birindən ayırılmaz, əlaqəli şəkildə nəzərdə tutulmasını tələb edir. 

 
2. Qlobal problemlərin tipologiyası 
 
 Müasir dövrün qlobal problemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini və qarşılıqlı asılılığını qeyd etmək və onun 

əsasını təşkil edən konkret meyardan asılı olan tipologiyasını ilk dəfə B.B. Zaqladin və İ.R.Frolov təklif 
etmişlər. Bu sistemləşdirmə sonrakı inkişafını B.A.Enqelqartdın və L.N. Samoylovun əsərlərində tapmışdır. 
Qlobal problemlərin əsas qrupları tipologiyaya əsasən, əsas qlobal ümumiliklərin arasındakı münasibətlərdən, 
insanla təbiət və insanla cəmiyyət arasındakı münasibətlərdən əmələ gəlib. Münasibətlərin üç tipinə uyğun 
olaraq qlobal problemlərin üç əsas qrupunu ayırmaqla nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir qrup öz növbəsində 
eyni tipli qlobal problemlərin konkret növlərindən ibarət olan problemlərin bəzi tiplərindən ibarətdir. Qlobal 
problemlərin tipologiyasının aşağıda təklif edilən variantı L.N.Samoylovun konsepsiyası əsasındadır: 

1-Sinif. Müasir dövrün superqlobal (ümumdünya qlobal) problemləri. Bunlar beynəlxalq münasibətlərin 
bəşəriyyətin sonrakı inkişafı tələblərinə uyğun şəkildə yenidən qurulması ilə bağldır. Buraya daxildir: dünya 
raket-nüvə müharibəsinin qarşısının alınması problemi, bərabər hüquqluluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 
prinsipləri əsasında yeni beynəlxalq nizamın yaradılması, iqtisadi inteqrasiyanın inkişafı və s. 

2-Sinif. Ümumplanet Qlobal ehtiyatlar problemləri: bunlar cəmiyyətin təbiətə olan münasibətinin 
optimallığı, hormoniyası və humanizmi ilə bağlıdır. Buraya daxildir: özünün bütün təzahürləri ilə ekoloji 
problem, demoqrafiya, enreji, ərzaq problemləri, kosmosun istifadə edilməsi problemi və s. 

3-Sinif. Cəmiyyətin və şəxsiyyətin münasibətlərinin demokratikləşdirilməsi ilə bağlı olan sosial – 
mədəni humanitar sıradan olan ümumbəşəri (subqlobal) problemlər. Buraya istismarın, yoxsulluğun və başqa 
sosial qeyri – bərabərlik formalarının ləğvi problemi, səhiyyə, təhsil, həyat səviyyəsinin planlaşdırılması və 
tənzimlənməsi, insan hüquqlarına təminat problemləri və s. daxildir. 

Qlobal problemlərin sistem bütövlüyü müasir elmlərin kompleksliyi ilə səciyyələnən müəyyən biliklər 
sistemini də nəzərdə tutur. Öz növbəsində müasir elmi biliklərin kompleks xarakteri müxtəlif elmlərin 
nümayəndələrinin bir elmi problem ətrafında sadə birliyi deyil, onların bu problemlərin araşdırılması işində 
fəal, birgə iştirakı deməkdir. Bu isə hər şeydən əvvəl fənnlərarası ünsiyyət üçün hər hansı ümumi elmi 
məfhumların müəyyən məcmusunun və yeni terminologiyanın tətbiq edilməsini, birgə iş prosesində müxtəlif 
elmlərin nümayəndələri arasında əməli qarşılıqlı fəaliyyət üçün şəraitin yaradılmasını tələb edir. 

 
3. Qlobal problemlərin həlli yolları 
  
Qloabal problemlərin uğurla həll edilməsi üçün qabaqlayıcı elmi hesablama və proqnoz böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal problemlər kortəbii şəkildə meydana gələrək həll edilməsi üçün insanların planlı 
istiqamət verilmiş fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Burada ictimai şüurun içtimai varlığın təsiri altında 
kortəbii şəkildə formalaşmasına ümüd etmək olmaz. 

Qlobalistikanı şüurlu və məqsədə uyğun şəkildə planetimizdə sivilizasiyanın qorunması məsələlərini həll  
edən yeni bütöv biliklər sistemi kimi yaratmaq və inkişaf etdirmək lazımdır. Elmi idrakın yeni sahəsi kimi 
qlobalistikada əsas yeri qlobal modelləşdirmə və proqnozlaşdırma metodu tutur. Bunun tətbiqi qlobal 
problemlər kimi geniş miqyaslı  tədqiqatların aparılması zamanı lazımdır. 

Müasir şəraitdə qlobal problemlərin həll edilməsi insan fəaliyyətinin bütün sahələrində gələcək inkişaf 
üçün zəmin olmuşdur. Bəşəriyyət indiki və gələcək nəsillərin mövcudluğuna və inkişafına təhlükə törədən 
mümkün neqativ nəticələrin qarşısını almalıdır. Bu qeyri – adi mürəkkəb və məsuliyyətli məsələdir. Onun həll 
edilməsi mürəkkəbliyi sivilizasiyanın yüksələn inkişafının əsasını təşkil edən mütərəqqi meyllərlə yanaşı bəzi 
hallarda belə inkişafın yolunda dayanan çətinliklərin və ziddiyyətlərin güclənməsi ilə artır. Qlobal 
problemlərin həll edilməsi çətinliyi həmçinin bunların ikili mahiyyəti ilə şərtlənir. Bunlar öz xarakterinə görə 
həm təbii, həm də sosialdır. Qlobal problemlərin bu iki cəhətini bir-birindən ayırmaq praktiki olaraq mümkün 
deyildir. Buna  görə də  bunların həlli üçün elmi - texniki  və sosial-siyasi aspektləri nəzərə almaq lazımdır. 
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Qlobal problemlərin planetar xarakteri yanaşmaların, rəylərin, nəzəriyyələrin geniş diapazonunu 
qabaqcadan müəyyən etmişdir. Bu çoxsaylı konsepsiyaların arasında həm bir-birini tamamlayanları, həm də 
bir-birini istisna edənləri ayırmaq olar. Qlobal problemlərin həlli strategiyası özündə bu problemlərə elmi, 
sosial və  humanist yanaşmanı labüd şəkildə birləşdirməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, indiyədək qərb alimləri arasında qlobal problemlərin vahid izahı işlənib 
hazırlanmamışdır. Lakin qlobal problemlərin izahına müxtəlif yanaşmaların çoxluğuna baxmayaraq, burjua 
qlobalistikasının marksist qlobalistikadan əsas fərqlərini ayırmaq olar. Qlobal problemlərin təbii və sosial 
siyasi cəhətlərini və ya xarakteristikalarını bir-birindən ayıraraq burjua alimlərinin çoxu onlara labüd xarakter 
verir. Belə yanaşma qlobal problemləri və onların həlli yollarını obyektiv gözdən keçirməni əhəmiyyətli 
dərəcədə mürəkkəbləşir. 

XX əsrin ikinci yarısında qlobal problemlərin kəskinləşməsi onların gələcək inkişafının 
proqnozlaşdırılması  probleminə  yenidən baxmaq zərurəti yaratdı. 60-70-ci illərdəki prqnozlar  dalğasında  
futurologiya (gələcək haqqında elm) adlanan  elm meydana çıxır. Qlobal problemlərin  həll edilməsi 
layihələrində elmi-texniki tərəqqinin yolunun və əhəmiyyətinin nəzərdən keçirilməsində dörd əsas mövqeyi 
ayırmaq olar: 

Qlobal problemlərin həll edilməsini bunların sosial təmayülünü qətiyyən nəzərə  almadan yalnız elmi-
texniki inqilabın nailiyyətləri ilə bağlayan konsepsiyalar;  

Elmi-texniki tərəqqinin  nailiyyətlərini  tamamilə  inkar edən, istehsalın inkişafı və dəyişdirilməsi üzrə  
fəaliyyətə  son qoyulması uğrunda çıxış edən konsepsiyalar; 

ETT-yə  qlobal problemlərin  həlli ilə bağlı  olaraq əhəmiyyət verməyən, lakin onu cəmiyyətdə inkar 
etməyən konsepsiyalar; burada əsas diqqət insanların mənəvi həyatının dəyişdirilməsinə yönəldilir; 

Qlobal problemlərin həll edilməsində marksist-leninçi metodologiyanı əks etdirən, cəmiyyətin elmi-
texniki və sosial tərəqqisindən əldə edilmiş nailiyyətlərin birləşdirilməsi zərurətini nəzərdə  tutan  
konsepsiyalar. 

Daha məşhur olan konkret konsepsiyaların üzərində bir qədər ətraflı dayanaq. Meydana gəlmələrinə 
əsrimizin 60-cı illərində elmi-texniki  tərəqqinin sürətli  inkişafının səbəb olduğu «texnoloji optimizm» və 
sənayeləşdirilmə adlanan  bir-birinə yaxın nəzəriyyələr maraq kəsb edir (U. Rostou, D.Bell, R.Aron, Q.Kan və 
s.). 

60-cı illərdə sənayeləşmənin əsas nəzəri mühakiməsi ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının səviyyəsini 
ictimai-iqtisadi formasiya ilə deyil, onun sənaye-texniki potensialının inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən 
edilməsidir. Güman edilirdi ki, ictimai istehsalın kompleks mexanikləşdirilməsinin, 
 avtomatlaşdırılmasının, kompyüterləşdirilməsinin, kibernetikləşdirilməsinin, gələcək inkişafında 
adambaşına düşən ümumi daxili  məhsulun artımı müşahidə ediləcək. Bunun nəticəsində isə «sənaye 
cəmiyyətindən» «bolluq cəmiyyəti» yaradılacaq, postsənaye cəmiyyətinə keçmək mümkün olacaq. 
«Sənayeləşdirmə» ideyalarının populyarlığının  qısamüddətli olması hər şeydən əvvəl onunla izah edilir ki, 
onların  ideoloqları, bəşəriyyətin sosial-iqtisadi inkişafının real meyllərinə əhəmiyyət vermirdilər və ictimai 
tərəfini yalnız texniki inkişafa bağlayırdılar. 

«Texnoloji optimizmin» ikinci dalğasının qalxması 70-ci illərin ikinci yarısına təsadüf edir; bu, ekoloji  
pessimizmin əvəzinə meydana çıxsa da, mahiyyətcə «sənayeləşdirmə» nəzəriyyəsinin davamıdır. Bu 
mərhələdə  ideyalar geniş yayılmadı. 

«Sənayeləşdirmə» ideyalarının yeni yüksəlişi 80-ci illərin əvvəllərinə təsadüf edir və Q.Kanın əsərləri 
ilə əlaqədardır. Burada o, yeni «supersənaye» sivilizasiyasının modellərini təklif edir və «qeyri-məhdud 
artım» nəzəriyyəsini müdafiə edir. Hər iki yanaşma geniş yayılmayaraq nəzərləri «həyatın keyfiyyətinin» yeni 
kateqoriyasına cəlb edir ki, burada da onun maddi göstəriciləri ilə yanaşı mənəvi aspektləri də əlavə olunur. 
Həyat keyfiyyətinin yeni kateqoriyasının məhz mənəvi tərəfinə üstünlük verilir. Bu konsepsiyalarda 
şəxsiyyətin inkişafına, onun dünyagörüşünün təkmilləşməsinə böyük əhəmiyyət verilirdi və burada elm, din, 
hüquq, əxlaq ön plana çıxarılırdı. 

«Ekoloji pessimizm» tərəfdarlarının mövqeyi Roma klubunun proyektləri və proqnozlarında «sıfır 
artımı» konsersiyasından başlayaraq «təbii artım» konsepsiyasınadək daha aydın şəkildə ifadə edilmişdir. 
Qlobal böhranın aradan qaldırılmasına ETT-nin imkanlarına inamsızlıq, mütərəqqi içtimai inkişafdan imtina 
edilməsi, sosial pessimizmin dərinləşməsi bu proqramın praktikada  reallaşdırılmasını və onun gələcək nəzəri 
inkişafını qeyri-mümkün etdi. 
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Şübhəsiz ki, qlobal problemlərin optimal həllinin belə layihələri müəyyən konstruktiv elementlərə 
malikdir. Lakin həqiqətə uyğun olan şuarları elan edərək, öz qarşılarına müəyyən məqsədlər qoyaraq «həyatın 
keyfiyyəti» nəzəriyyələri abstrak humanizm nüvələrində qalır. 

Yeni «qlobal təfəkkürün» formalaşması yollarının axtarışı Roma klubunun ilk   məruzələrindən birində 
«Bəşəriyyətin məqsədləri» (E.Laslo)  məruzəsində kifayət qədər ətraflı sürətdə nəzərdən keçirilir. Baxışlarda 
müəyyən təkamül başqa məruzədə də – «Təhsilin həddi yoxdur» (C.Botkin və başqaları)  hiss olunur. Burada 
əsas diqqət təhsil sistemində islahatlarla bağlı olan məsələlərin nəzərdən keçirilməsinə yönəldilir. Qlobal 
böhrandan cıxmaq üçün real vasitələr təklif etmək əvəzinə onlar əslində bəşəriyyətin inkişafına mane olan 
əngəllərin təhlil edilməsi üzərində dayanırlar. Müasir təfəkkür tərzinin dəyişdirilməsinə bir-birinə bənzər 
utopik çağırışlar Roma klubunda olan bəzi başqa məruzələrdə də ifadə edilir. O cümlədən, bunlar Roma 
klubunun keçmiş prezidenti A.Peççeninin təfəkkürün üsul və tərzinin keyfiyyətcə  dəyişilməsi zərurətini  
müdafiə  etdiyi  məşhur «İnsani keyfiyyətlər» (1979) və «Gələcək üçün yüz səhifə» (1981) adlı  əsərlərində  
daha da inkişaf etdirilmişdir.  

Bəşəriyyətin həyat fəaliyyətində yalnız mənəvi dəyişikliklərə əsaslanaraq  müasir  dövrün qlobal 
problemlərini həll etmək cəhdi  dini ideoloqların  əsərlərində  də kifayət qədər aydın və bir mənalı şəkildə 
tədqiq edilir. Kilsə müasir dövrün qlobal problemlərinin  tədqiq edilməsinə fəal sürətdə qoşularaq bütün 
qüvvə və imkanlar  daxilində  əhalinin bütün təbəqələri üzərində öz təsirini qoruyub saxlamaq və 
genişləndirməyə çalışır. Bu məqsədlə müxtəlif  «təbiət ilahiyyatı», «ekoilahiyyat», «yaşamanın qlobal 
strategiyası» və s. yaradılır. 

Dini ideoloqlar qlobal problemlərin həlli yolunu axtararkən diqqəti ruhun materiya üzərində üstünlüyü  
uğrunda  mübarizəyə yönəldirlər. 

Mənəviyyatın, əxlaqın üstünlüyünün qəbul edilməsi  qlobal problemlərin açılması üzərində, texniki 
sivilizasiyanın inkişafı üzərində uğurlu nəzarətin şərtidir. Elmi-texniki tərəqqi ictimai tərəqqiyə yad olan və 
özünün inkişafı ilə insanın, onun mənəvi mahiyyətinin əsarət altına düşməsi təhlükəsi yaradan qüvvə kimi 
qəbul  olunur. Buna görə də dinin və etikanın  texnika qarşısında birinciliyi qlobal problemlərin həll  
edilməsinə kömək edəcək. Əsas və başlıca məsələlərdə oxşar mövqeyə malik olan din ideoloqları ümumi 
tezisləri konkretləşdirərək qlobal problemlərin həllində öz spesifik layihələrini işləyib-hazırlayırlar. 

«Qlobal şüur» layihələrinin dini araşdırmaları  arasında  Papa II İoann Pavelin «Redemitor hominis» 
(1979), «Sollistudo rei sosialis» (1987) və s.  ensiklikaları mühüm yer tutur. 80-ci illərin əvvələri «Katolik 
qlobalistikasının» və ya «Qlobal problemlər ilahiyyatının» yaranması ilə əlamətdardır. Burada qeyd etmək 
lazımdır ki, «katolik qlobalistikası» qlobal problemlərin şərhinə olan yanaşmaların müxtəlifliyi ilə fərqlənir. 

Qlobal problemlərin araşdırılması ilə Rus Pravoslav kilsəsinin nümayəndələri də fəal məşğul olurlar. 
Başqa  kilsələrdən fərqli olaraq Pravoslav ilahiyyatçılar elmi-texniki  tərəqqinin əhəmiyyətini təsdiq edirlər. 
Lakin ETT yalnız onun vüsət tapması üzərində dini  nəzarət qoyulduqda qlobal problemlərin həll edilməsində 
mühüm rol oynayacaq. Pravoslav ideoloqlar qlobal problemlərin həll edilməsini hər  şeydən əvvəl  «Yeni 
qlobal şüurun» formalaşmasını nəzərdə tutduğunu sübut edərək və qlobal problemlərin həll edilməsinin əsas 
vasitəsi kimi «Bütün dünyanın xristianlaşdırılmasını» müdafiə  edərək dinin cəmiyyətdə  aparıcı  rolunu sübut 
etməyə çalışırlar. Lakin onlar bu mövqelərdə qalmaqla  qlobal problemlərin aradan qaldırılmasına tövsiyyələr 
hazırlaya bilmirlər. 

Qlobal problemlərin həll edilməsi işində  dinin, dini etikanın üstün rolunu  bu və ya digər dərəcədə kilsə  
məsələlərinin araşdırılması ilə məşğul olan bir çox burjua alimləri də müdafiə edirlər. Bu barədə qlobal 
problemlərin həlli üçün qədim (panteist) görüşlərə qayıtmağın lazım olduğunu hesab edən L.Uayt və 
A.Toynbinin mövqeləri daha səciyyəvidir. 

Müasir şəraitdə qlobal problematika ilahiyyatçı  ekumenistlər tərəfindən xüsusi fəallıqla araşdırılır. 
Onlar üçün müxtəlif elmi mərkəzlərlə fəal əməkdaşlıq, öz konfranslarına müxtəlif  ölkələrdən ekspertlərin 
cəlb edilməsi səciyyəvidir. Lakin, təbiət elmlərinin son məlumatlarını, tədqiqat metodlarından istifadə edərək, 
ümumi nəzəriyyə yaradarkən alimlərin müddəa və çıxardıqları  nəticələrə  əsaslanaraq ilahiyyatçılar 
dünyagörüşü məsələlərinin həllində daima  müəyyən ideya mövqeyi tuturlar. Ekumenist ilahiyyatçılar «qlobal 
problemlərin» həll edilməsinin dini etik modelləri və mexanizmlərini yaradaraq  yenə də  bütün  digər  dini 
ideoloqların ardınca bu problemlərin aradan qaldırılması üçün real yollar hazırlanmasından qaçırlar. 

Dini ideoloqların qlobal problemlərin nəzərdən keçirilməsinə yanaşmasını ümumlikdə qiymətləndirərək 
qeyd etmək lazımdır ki, sosial varlığı dəyişdirmədən «şüurun transformasiyası» mümkünlüyünə ümüd  etmək 
mahiyyətcə qeyri - realdır və qlobal problemlərin həlli üçün real strategiya  hazırlamaq üçün əsas ola bilməz. 
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Marksist tədqiqatlar arasında qlobal  problemlərin təhlil  edilməsinə yanaşmalarda müəyyən fərqlərin 
olmasına baxmayaraq, onların hər şeydən əvvəl bu problemlərin meydana gəlməsinin obyektivliyinin təsdiq 
edilməsinə əsaslanan ümumi konseptual yanaşma  birləşdirir. Bunların əsil həlli müəyyən maddi və sosial 
zəminlərin formalaşdırılması zamanı mümkündür. Elmi - texniki tərəqqi cəmiyyətdə qlobal böhranın aradan 
qaldırılması üçün özlüyündə bunun həllinə gətirib çıxara bilməyən maddi-texniki texnoloji  əsaslar yaratmaq 
iqtidarındadır. Bunun üçün həm də müəyyən sosial şərait lazımdır ki, ETİ-ın nailiyyətləri yalnız insanların 
rifahı üçün  istifadə edilsin, elə şərait yaradılsın ki, bəşəriyyət cəmiyyətdə öz münasibətlərini və təbiətlə 
qarşılıqlı əlaqələrini şüurlu şəkildə nizamlaya bilsin. 

Burada xüsusi qeyd  etmək lazımdır ki, cəmiyyətin sosial - iqtisadi cəhətdən yenidən qurulması ilə  
yanaşı  yeni qlobal şüurun formalaşdırılması getdikcə daha  böyük əhəmiyyət kəsb edir. Elmi fikrin və əməyin 
təsiri altında  insan təbiətlə  qarşılıqlı əlaqəsinin texniki və bioloji qanunlarının hökmranlığı sosial (ağıllı) 
qanunlarla əvəz edilməlidir. 

İnkişafın yeni pilləsinə, cəmiyyətin təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi qanunlarının başa düşülməsinin yeni 
səviyyəsinə bu keçidi V.İ.Vernadski noosferin formalaşması mərhələsi adlandırır. Noosferin 
formalaşdırılması bu gün özünün təşəkkül mərhələsində olan uzun, şüurlu surətdə təşkil edilmiş və istiqamət 
verilmiş prosesdir. Yeni qlobal şüurun formalaşması isə onun mühüm tərkib hissələrindən biridir. 

Qlobal problemlərin həlli yollarının təhlilinə elmi yanaşmanın əsas fərqləndirici  xüsusiyyəti noosferin 
formalaşmasının qlobal böhranın qarşısının alınmasına yönəldilmiş, texniki-texnoloji tədbirlərin işlənilməsi 
və praktiki reallaşdırılması zərurəti ilə sıx bağlı şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. 

Burada beynəlxalq texniki əməkdaşlığın inkişafının təbii ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı tanışlıqla və 
informasiya mübadiləsi ilə məhdudlaşmayan, daimi birgə elmi tədqiqatları fəal aparmaq imkanı verən 
əməkdaşlıq formalarına birinci  dərcəli əhəmiyyət verilir. 

Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında müasir dövrün qlobal problemləri ilə bağlı olan, BMT və onun 
ixtisaslaşmış təsisatlarının himayəsi altında aparılan beynəlxalq tədqiqat layihələrinin həyata kecirilməsinin 
mühüm yeri vardır. 

 
4. Müasir dövrün qlobal problemlərinin sosial-siyasi aspektləri 
 
Qeyd edildiyi kimi, bəşəriyyət XX əsrin ikinci yarısında sivilizasiyanın mövcudluğunun ən dərin 

əsaslarında, bütün xalqların maraqlarına toxunan problemlərlə qarşılaşdı. Bunların kəskinləşməsi insan 
fəaliyyətinin nəticəsində baş verdi. Lakin bunların həlli də, onun şüurlu və məqsədyönlü fəaliyyəti olmadan 
mümkün deyil. Bu problemlərin qlobal xarakteri onların həlli üçün bütün ölkələrin və dünya xalqlarının birgə 
səylərini tələb edir. 

Müasir dünyanın sosial, iqtisadi, siyasi ziddiyətləri ilə üzvi surətdə bağlı və sıx əlaqəli olaraq qlobal 
problemlər labüd şəkildə müxtəlif siniflərin, sosial qrupların, siyasi partiyaların, ictimai hərəkatların və s. 
maraqlarının toqquşmasına səbəb olur. Bunlar get-gedə daha aydın  şəkildə ifadə edilmiş siyasi rəng alır və 
bunların həlli daha çox siyasət sahəsinə keçir. Müəyyən dərəcədə hətta demək olar ki, qlobalistika siyasi 
kursların və müxtəlif dövlətlərin, partiyaların, siniflərin, hərəkatların toqquşduğu sahəyə çevrilməkdədir. 

Öz içtimai fəaliyyətində müxtəlif siyasi qüvvələrin ideoloqlarının qlobal problemlərdən istifadə etməsi 
daha çox tərəfdar  cəlb etmək üçün öz idyeya-siyasi məqsədlərinə cazibədarlıq vermək cəhdini göstərir. 
Burada həm də bu fakt diqqəti cəlb edir ki, içtimai şüurla manipulyasiya etmək üzrə zəngin təcrübəyə malik 
olan, içtimai problemlərin kəskinləşməsindən istifiadə edən siyasət və dövlət xadimləri bütün sivilizasiyanın 
inkişafının qlobal modernləşdirilməsində fəal mövqe tutmuşlar. 

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, qlobal problemlərin mahiyyətinin nəzərdən keçirilməsi zamanı 
müxtəlif doktorinaların hətta bir dövlətin çərçivəsində ideya-siyasi vəhdəti haqqında danışmaq olmaz. Bu 
problemlərin həll edilməsində maraqlı olan bir çox siyasi partiyalar, içtimai təşkilatlar və hərəkatlar öz siyasi  
doktorinalarını hazırlayarkən qlobal problemlərin həlli üzrə öz proqramlarını irəli sürürlər. 

Baxmayaraq ki, qlobal probemlər bütün bəşəriyyəti narahat edir, hamı bunların həll edilməsi zərurəti 
haqqında düşünür. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, bunların həll edilməsi yolları və vasitələri haqqında məsələ 
müxtəlif siyasi və ideoloji maraqların toqquşmasına səbəb olur. Buna görə də, təbii ki, XX əsrin ikinci  
yarısında bəşəriyyətin qarşılaşdığı problemlərin müzakirəsinə yalnız peşəkar siyasətçilər deyil, həm də, kilsə 
xadimləri, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri qoşulurlar. Bu  cəhətdən də demək 
mümkündür ki, kilsə siyasi partiyaların nümayəndələri ilə yanaşı qlobal problemlərin həll edilməsinə maraqlı 
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olmalarını göstərməyə və bununla da öz nüfuzlarını qaldırmağa cəhd edir. Onların bir çoxu tez-tez siyasi, sinfi 
ziddiyyətləri qlobal problematika kimi qələmə verməyə çalışır. 

Öz mahiyyətinə görə bütün qlobal problemlər biososial xarakterə malikdir. Lakin təbii cəhətin 
əhəmiyyətini qəbul etməklə bərabər, daima nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, qlobal problemlərin həllində əsas 
rol sosial-siyasi dəyişikliklərə məxsusdur. Elmi-texniki tərəqqinin müasir templərlə inkişafı zamanı qlobal 
xarakterli problemlərin həlli üçün texniki-iqtisadi  tədbirlərin hazırlanması bir o qədər  də çətin deyil. Elmi 
biliklər bu gün bəşəriyyətin qarşılaşdığı hər hansı ən mürəkkəb problemlərin həll edilməsinin texniki tərəfini 
təklif etmək imkanı verir. Həmin layihənin praktiki reallaşması isə artıq hər şeydən əvvəl həmin dövlətin və 
ya siyasi partiyanın real siyasi kursunun, sosial-siyasi şəraitindən, başlca məqsədlərindən asılıdr. 

Qlobal problemlərin həll edilməsi zamanı sosial-siyasi amillərin birinciliyinin dərk edilməsi bir çox 
ölkələrdə qlobalistikanın yalnız elmi biliklərin xüsusi sahəsi  deyil, həm də dövlət siyasətinin mühüm 
istiqaməti olmasına gətirib çıxarmışdır. Müasir  şəraitdə hətta inkişafın qlobal modelləşdirilməsi haqqında 
bütün dövlətlərin siyasətlərinin ayrılmaz hissəsi kimi danışmaq olar. Bu sahəyə konkret rəhbərliyi bu 
məsələlərlə məşğul olan xüsusi olaraq yaradılmış nazirliklər, dövlət komitələri və ya başqa xüsusi orqanlar 
həyata keçirir. Cəmiyyətdə aparılan qlobalistika siyasəti meydana çıxan qlobal xarakterli problemlərin aradan 
qaldırılmasına yönəlmişdir və dövlətin ümumi siyasət fəaliyyətinin mühüm, ayrılmaz tərkib hissəsidir. O, 
cəmiyyətdə hər bir ayrıca götürülmüş dövlətdə konkret sosial-siyasi xüsusiyyətlərin və qlobal problmlərin 
kəskinliyini nəzərə almaqla  formalaşır və təşəkkül tapır. Məhz buna görə də, o, ya hakim sinfin maraqlarını 
ifadə edir, ya da qarşı duran tərəflər arasnıda əldə olunmuş müəyyən razılaşmanı əks etdirir. 

Siyasətin və qloabal problemlərin əlaqəsi daha aydın və dəqiq şəkildə müharibə və sülh probleminin həll 
edilməsi misalında görünür. Bir mühüm məqamı qeyd etmək kifayətdir ki, müasir şəraitdə müharibə və sülh 
problmeinin həll edilməsi siyasi vasitələrdən savayı heç bir başqa vasitə ilə mümkün deyil. Bu gün üçün qərb 
siyasətçilərinin və ideoloqlarının geniş istifadə etdiyi «nüvə dünyası» adlanan konsepsiya xüsusi təhlükə 
doğurur. Bunun tərəfdarları nüvə müharibəsini rədd edərək sürətlə silahlanmaya beynəlxalq münasibətlərdə 
sabitləşdirici amil rolunu aid etməyə çalışırlar. Onlar sübut etməyə çalışırlar ki, sülhün qorunmasını nüvə 
dövlətlərini yalnız onlar arasında «qorxu bərabərliyi» əsasında qarşılıqlı «vahiməyə salma» vasitəsilə təmin 
etmək olar. Bu konsepsiyanın işlənməsinin siyasi aspektləri tamamilə aydındır-arası kəsilməyən sürətlə 
silahlanmaya istənilən vasitə ilə bəraət qazandırmaq. Lakin beynəlxalq münaqişələrin həll edilməsi vasitəsi 
kimi müharibədən yalnız tam imtina edilməsi dünyada siyasi sabitliyi təmin edə bilər. 

Siyasətin qlobal problemlərlə əlaqəsini kifayət qədər aydın şəkildə dövlətin ekoloji siyasəti həyata 
keçirir. Həm də bu zaman həmin  qarşılıqlı əlaqə kifayət qədər orijinal formalarda təzahür edir. Bu həm də 
nəhəng inhisarların təbiətin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyi pozmaları, dövlətin proqram və standartlarını 
yerinə yetirməmələridir. Dövlətin ekoloji siyasətinin formalaşmasına hər şeydən əvvəl nəhəng kapitalın 
«təzyiq qrupları» əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Qiymətlərə dövlət «ekoloji vergisinin» və «ekoloji 
əlavələrinin» qoyulması ekoloji fəlakətə görə «bərabər məsuliyyət» haqqında tezisin praktik reallaşmasıdır. 
Dövlətin ekoloji siyasətinin həyata keçirilməsi daha bir xüsusiyyətlə xarakterizə olunur: öz ölkələrində ekoloji 
fəlakətlərin əsil miqyasının gizlədilməsinə cəhd edilməsi. 

Əvvəlcə ekoloji hərəkatın siyasi səhnəyə  çıxması, sonra isə ekoloji partiyaların yaranması ekoloji 
siyasətin formalaşmasında yeni mərhələ idi. Seçkiqabağı kampaniyalarda təbiətin mühafizəsi zərurəti 
haqqında şüarlardan istifadə edilməsi, «ekoloji» nümayişlərin və mitinqlərin keçirilməsi - bütün bunlar ekoloji 
problemlərin siyasi prosesə qoşulmasını sübut edir. 

Beynəlxalq siyasətdə bu qarşılıqlı əlaqə «ekoloji» neokolonializmin həyata keçirilməsində, idxalata 
«ekoloji» standartların qoyulmasında, ekoloji problemlərin «ixracında» üzə çıxır. 

Müasir şəraitdə tamamilə əsaslı şəkildə siyasətin sosial-mədəni, humanitar qəbildən olan subqlobal 
problemlərlə sıx qarşılıqlı əlaqəsi haqqında danışmaq olar. Bu, həllindən bəşəriyyətin bu gün üçün yaşaması 
asılı olmayan problemlərdir. Bunlar daha çox cəmiyyətin «həyat keyfiyyətini» müəyyən edir. Təhsil, 
mədəniyyət problemləri, milli-etnik problemləri, kütləvi kommunikasiya vasitələrinin inkişafı problemləri bir 
çox cəhətdən ölkənin siyasi kursundan asılıdr. İnsanların hüquqlarının, hər şeydən əvvəl yaşama hüququnun 
təmin edilməsi problemi birinci növbədə dövlət və beynəlxalq səviyyələrdə siyasi qərar tələb edir. 

Qlobal problemlərin ümumbəşəri aspektləri onların beynəlxalq siyasətlə sıx əlaqəsini qabaqcadan 
müəyyən etmişdir. Qlobal problemlərin mövcud olmasına və hətta dərinləşməkdə davam etməsinə 
baxmayaraq, qeyd etmək lazımdır ki, son illər praktik olaraq bütün ölkələr onların həll edilməsi işində 
beynəlxalq əməkdaşlığın zəruri olduğunu dərk etməyə başlamışdır. Buna dünyada siyasi iqlimin dəyişməsi də 
xeyli dərəcədə imkan yaradır. Bundan başqa, qlobal problemlərin həll edilməsi işində geniş beynəlxalq 
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əməkdaşlıq bu problemləri həll etməklə müxtəlif ölkələrin siyasi sahədə qarşılıqlı münasibətlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxınlaşdırmaq imkanı verə biləcək təməl hesab edilə bilər. Qlobal problemlərin həll edilməsi üzrə 
əməkdaşlıqda iştirakdan birtərəfli qaydada imtina edilməsi bu problemlərin mahiyyətini dəyişdirmir. Lakin 
belə siyasət onların sonradan kəskinləşməsinə səbəb olur. Bu da ki, gələcəkdə bütün dövlətlərin daha çox səy 
göstərməsini tələb edəcək. 

Beləliklə, bütün qlobal problemlərin uğurla aradan qaldırılması üçün bütün dövlətlərin beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafı üzrə düşünülmüş, ölçülüb-biçilmiş siyasəti və onlrarın bütün göstərilən tədbirlərin 
praktik reallaşdırılması üzrə fəal işləməsi lazımdır. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DƏRS VƏSAİTİNİN SİYASİ TERMİNLƏR LÜĞƏTİ  
 

 
ALTERNATİV -  (fr. alternative, lat. alter – ikisindən biri) biri digərini qarşılıqlı surətdə istisna edən 

imkanlardan birinin seçilməsi zəruriliyi. 
ABSOLYUTİZM – (lat. absolutus - şərtsiz) – dövlətin idarə olunmasında qeyri-məhdud, despotik monarxiya 

olub, burada siyasi hakimiyyət bir nəfər şəxsə – monarxa məxsusdur. 
ANARXİZM        - (yunanca, anarxiya - hakimiyyətsizlik) – xırda burjua ictimai-siyasi cərəyanı olub, hər cür 

siyasi və dövlət hakimiyyətinin zəruriliyini inkar edən, şəxsiyyətin qeyri-məhdud 
azadlığını təbliğ edən. 

ANARXİYA     - (yunanca, anarxiya - hakimiyyətsizlik) – ayrı-ayrı insanların və qrupların rəhbərliyə tabe 
olmaması və bununla intizamsızlığın, hərc-mərcliyin yaranması. 

APOLİTİK        -  (yunanca, a – inkar və politike - siyasət) – siyasətə, ictimai həyatda iştiraka münasibətdə 
inkaredici yanaşma. Apolitikliyin təzahürü kimi – nümayəndəli orqanlara seçkilərdə 
iştirak etməkdən imtina etmək. 

APOLOGET       - (yunanca apoligia - müdafiə) – nəyisə, yaxud kimi isə çılğın müdafiə etmək. 
APATRİDİZM   - (yunanca, a-inkar və patris-vətən)- bu dünyanın dövlətlərindən  hec birində vətəndaşlığa 

malik olmayan şəxsdir (Vətəndaşsızlıq). 
ASSOSİASİYA  - (lat. assosiation – ittifaq, birlik deməkdir). 
AVTARKİYA   -  (yunanca, autarkeya – özündən razıqalma, özünə güvənmə). 
AVTORİTARİZM – (lat. autorias – hakimiyyət, təsir, güc) hakimiyyətə danışıqsız tabe olmaq. Dövlət 

quruluşunda avtoritarlıq bir şəxsin (monarxın, diktatorun) despotik hakimiyyəti ilə 
əlaqədardır. 

ARİSTOKRATİYA – (yunanca, aristos-ən yaxşı və kratos-hakimiyyət)-1) istismarçı siniflərin yüksək 
təbəqəsi, quldarlıq, feodalizm, eləcə də kapitalizm  cəmiyyətində varlı nəslin 
hakimiyyəti; 2) antik mütəfəkkirlərin – filosofların fikrincə «mənəvi və əxlaqi cəhətdən 
yüksək olanların hakimiyyəti». 

BÜROKRATİYA – (fr. bureaukratie – hərfi mənada dəftərxana hakimiyyəti, fransızcadan bureau-dəftərxana 
və yunanca kratos – hakimiyyət, hökmranlıq)-1) xüsusi aparatın köməyi ilə (xalqdan 
ayrı düşmüş) həyata keçirilən idarəetmə sistemi; 2) həmin sistemlə bağlı olan  insan 
təbəqəsi. Bürokratiya  cəmiyyətin siniflərə bölünməsi ilə təzahür edir. O, quldarlıq və 
feodalizm cəmiyyətində yaranmış, kapitalizmdə və sosializmdə də fəaliyyət 
göstərmişdir. 

DESPOTİZM  - (DESPOTİK) (yunanca, despoteya – qeyri-məhdud hakimiyyət) – Bu, qeyri-məhdud 
monarxiya dövlət quruluşuna xas olub, xalqın hüquqsuzluğu ilə xarakterizə olunan 
idarəetmə sistemləridir. Despot - qeyri-məhdud və qəddar hökmdara, tirana deyilir. 



 141

DEPOLİTİZASİYA – (lat. de və yunanca politse - siyasi, siyasətdən kənar olma, siyasətə qarışmamaq). 
Məsələn, dövlətdə ordunun, polisin siyasət işlərinə qoşulmaması. 

DEMOKRATİYA – (yunanca, demos-xalq və kratos hakimiyyət) – xalq hakimiyyəti, azadlığa və 
vətəndaşların bərabərliyi prinsiplərinə əsaslanan siyasi quruluş forması. Demokratiya 
iki əsas prinsipin - azlığın çoxluğa tabe olmasını və söz, mətbuat, fikir azadlığı və s. 
olmasını tələb edir. 

ELİTA           - (fr. elite – ən yaxşı, seçilmiş)-1) cəmiyyətin idarə olunmasında secilmiş adamların rolu; 2) 
cəmiyyətin üç hissəyə: yaradıcı azlıq, qeyri-yaradıcı azlıq və qara camaata bölünməsi. 

EKSTREMİST – (fr. extremiste, lat. extremus-son hədd fəaliyyəti) Ekstremist insan - siyasətdə son hədd 
baxışa, tədbirə, hərəkətə meyilli olan insandır. 

OLİQARXİYA   - (yunanca oliqos – çox olmayan, az bir hissə və arxe-hakimiyyət), az bir hissənin 
hakimiyyəti dövlətin idarəetmə formalarından biri olub, burada dövlət hakimiyyəti 
bütünlükə çox da böyük olmayan varlılara məxsusdur. Maliyyə oliqarxiyası-inhisarçı 
burjuaziyanın yuxarı dairələrinə aid olub, dövlət aparatını özünə tabe edir, dövlətin 
daxili və xarici siyasətini müəyyən edir, ölkədə iqtisadi və siyasi hökmranlığı həyata 
keçirir. 

İNFLYASİYA    - (lat. inflatno-süni yüksəlmə) pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi. Gündəlik həyatda 
bahalıq daimi olaraq artır, bütün malların və xidmətin qiyməti yüksəlir. 

KOSMOPOLİTİZM – (yunanca, kosmopolites – dünya vətəndaşı deməkdir). Kosmopolitizm vətənə, öz 
xalqına, onun milli mədəniyyətinə qarşı etinasız olan, «dünyəvi dövlət», «dünyəvi 
vətəndaş» ideyasını qəbul edən nəzəriyyədir. Kosmopolitizm patriotizmə qarşıdır. 

KOMPROMİSS – (lat. kompromisse –iki müxtəlif tərəfin qarşılıqlı razılaşması deməkdir). 
KONTRAKT      - (lat. kontrastus – müqavilə, razılaşma), müqavilə bağlayan tərəflərin hüquqlarını müəyyən 

edən sənəddir. 
KOMPRADOR   - (ispan. komprador-satın alınmaq) – iqtisadi cəhətdən geri qalan burjuaziyanın bir hissəsi, 

xarici kapital və müstəmləkələrlə əlaqədar olub onlardan iqtisadi və siyasi 
münasibətlərdə asılı olmaq, bu mövqedən də imperialist siyasətini müdafiə edən. 

KLERİKAL    - (lat. klerikalis - kilsə, ruhani idarə sistemi) – ictimai-siyasi cərəyan olub, hakim dairələrin 
mənafeyi naminə cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında xalq kütlələrinə dini mövqeyin 
təsirinin artırılması. 

KONSERVATİZM – (fr. konservatisme, lat konservars – mühafizə etmə) kecmişin bütün cəhətlərinə bağlılıq 
və tərəqqiyə, ictimai-siyasi həyatda yeni olan hər şeyə, elmə, incəsənətə və i.a. qarşı əks 
fəaliyyət. Siyasi fəaliyyətdə konservativlik – mürtəce istiqamət olub, köhnə, vaxtı 
keçmiş quruluşu hakim dairələrin xeyrinə olaraq inadcasına mühafizə etmə. 

KONKURENSİYA – (lat. konkurrentina – qarşı-qarşıya durma, toqquşma) ayrı-ayrı kapitalistlər, kapitalist 
birlikləri və kapitalist ölkələri  arasında xammal mənbələri, bazarlar uğrunda, kapital 
qoyuluşu məqsədilə öz aralarında gərgin mübarizə aparmaq. Siyasi fəaliyyətdə 
konkurensiya dedikdə, burjuaziyanın mütləq monarxiyanın qeyri-məhdud 
hakimiyyətinə  qarşı durması və onun yekcinsliyinə son qoyulması. 

KOALİSİYA     - (lat. koalitis-birləşmə) – dövlətlərarası, dövlətdaxili siyasi partiyalar, həmkarlar və digər 
təşkilatlar arasında ümumi siyasi, hərbi, iqtisadi məqsədlərə nail olmaq üçün birlik, 
ittifaq, razılaşma. Məsələn, koalisyon hökumət, antihitler koalisiyası. 

KONSENSUS     - (lat. konsensus – razılıq, vahidlik, yekdillik) – konfransın, iclasın, yığıncağın və yaxud 
digər nümayəndəli forumların iştirakcıları tərəfindən bu və ya digər bir məsələnin 
müzakirəsi və onun hamılıqla, yekdilliklə kollegial qəbulu forması. Bu prosesdə bir 
tərəf belə konsensusa-razılığa getməsə məsələ bütövlükdə qəbul olunmur. Məsələn, 
1996-cı il Lissabon zirvə toplantısı-konsensusu. 

KORRUPSİYA  - (lat. korruptio – pula satılma, rüşvət alma) – müxtəlif vəzifəli şəxslərin, siyasi xadimlərin 
və s. öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək rüşvət alması. 

LİBERALİZM      - (lat. liberalis-azad, sərbəst)-1) burjua siyasi və ideoloji cərəyanı olub, sənaye 
burjuaziyasının feodal-təhkimli quruluşuna və mütləq monarxiyaya qarşı mübarizədə 
mənafelərini ifadə edir. Liberalizm monarxın hüquqlarının parlamentlə 
məhdudlaşdırılmasını, konstitusiyalı quruluşun yaranması ideyasını irəli sürür. 
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MAKKARTİZM  - XX əsrin 50-ci illərində ABŞ-da siyasi cərəyan (ABŞ senatoru C.Makkartinin adı ilə bağlı 
olub, antiamerikan fəaliyyətin təhqiq olunması ilə əlaqədar yaradılmış komissiya). 

MERİTOKRATİYA – (lat. meritus-layiqli və yunanca kratos-hakimiyyət) – daha çox layiqli, bacarıqlı 
olanların hakimiyyəti. Meritokratiya – texnokratik utopiyanın növlərindən olub, guya 
kapitalizm özlüyündə transformasiya olur və hakimiyyət, rəhbərlik postları daha çox 
qabiliyyətli insanların, bütün təbəqələrdən seçilənlərin əlinə keçir. 

MONARXİYA  - (yunanca, monarxiya - təkhakimiyyətlilik) – istismarçı dövlətlərdə idarəetmə forması olub, 
burada ali dövlət hakimiyyəti bir nəfərin, dövlətin başçısının əlində cəmləşir. Quldarlıq 
və feodalizmdə monarxiya qeyri-məhdud hakimiyyət kimi  çıxış edirdi. Müasir 
dövlətlərdə, kapitalizmdə monarxın hakimiyyəti konstitusiya ilə məhdudlaşır, 
qanunverici funksiya parlamentə, icraedici hökumətə verilir, monarx isə «çarlıq edir, 
amma idarə etmir». 

PLYURALİZM    -  (lat. plyuralis - çoxnövlü) – 1) fəlsəfi anlayış olub, varlığın bir neçə və yaxud çoxnövlü 
başlanğıca malik olmasını təsdiq etmək deməkdir; 2) müasir sosiologiyada plyuralizm 
demokratiyanın «təmiz», «ali» forması kimi şərh olunur ki, burada da siyasi hakimiyyət 
bir-birilə qarşılıqlı mübarizə aparan siyasi partiyalar, eləcə də təşkilatlar – həmkarlar, 
sahibkarlar assosiasiyaları və s. tərəfindən həyata keçirilir; 3) avrokommunizm 
ideoloqlarında plyuralizm sosializmin çoxnövlü «modeli» tipində qəbul edilir. 

PATRİOTİZM  - (yunanca, patriotes – vətənpərvər, patris - vətən) – öz vətəninə sevgi hissi, onun düşməndən 
qorunmasına hazır olmaq. 

PATRİARXAL     - (yunanca, pater - ata və arxa - hakimiyyət; hərfi mənası ata hakimiyyəti)- ibtidai icma 
dövründə ana hakimiyyətini əvəz edən bir forma. Patriarxlıqda nəsil ata, kişi xətti üzrə 
sayılır. Patriarxlıq üçün kişinin ailədə, təsərrüfat və ictimai həyatda başlıca rolu 
xarakterikdir. 

PATERNALİST – (lat. paternus - atalıq) – hakim dairələrin doktrinası olub, zəhmətkeş kütlələrin şüurunda 
«sosial müttəfiqlik» ideyası yaratmaq, bu məqsədlə hər bir cəmiyyətdə idarəedənlərin 
kütlələrə «atalıq qayğısında» olmasına inandırmaq. 

PROQNOSTİKA – (yunanca, proqnosis - qabaqcadan görmə) – 1) məlumatın – proqnozun işlənilməsi; 2) bu 
və ya digər ictimai hadisənin (iqtisadi proqnostikanın, siyasi proqnostikanın – 
qabaqcadan görmənin) konkret perspektivlərinin xüsusi tədqiqi. 

PARLAMENT   - (ing. parlament, fr. parlament, parler sözü-danışmaq) kapitalist ölkələrində nümayəndəli, 
seçkili qanunverici orqan: ABŞ-da və Amerikanın digər ölkələrində Konqress, 
Türkiyədə – Böyük Millət Məclisi, İsveçdə – Riksdaq, Rusiyada – Duma, 
Azərbaycanda – Milli Məclis adlanır. 

PREZİDENT       - (lat. praesidens-qabaqda əyləşən) - iki mənada işlənir.            1) ictimai və elmi 
müəssisələrdə, təşkilatlarda (məs: Elmlər Akademiyası Prezidenti) seckili rəhbər, sədr. 
2) Respublika idarə forması ölkələrində dövlət başçısı. Parlamentli respublikalarda 
(İtaliya, Hindistan, Almaniya, Türkiyə) prezident ya parlament, ya da tərkibi parlament 
üzvlərindən ibarət olan xüsusi kollegiya tərəfindən seçilir. Prezidentli respublikalarda 
prezident birbaşa (Fransa), yaxud dolayısı (ABŞ) yolla seçilir. 

PLUTOKRATİYA – (yunanca plutos – varlılıq, varlı olmaq və kratos-güc, hakimiyyət) – 1) varlıların 
hakimiyyəti, pulun hökmranlığı; 2) siyasi quruluş olub, burada dövlət hakimiyyəti 
cəmiyyətin daha çox varlı təbəqələrinin nümayəndələrinə məxsusdur. 

PREMYER-MİNİSTR  - (fr. premier-birinci) – müasir dövlətlərdə hökumət başçısıdır. O, dövlətin başçısı 
tərəfindən təyin olunur. Premyer-Ministr – Baş Nazir parlamentdə əksər səs toplamış 
partiya və ya partiya koalisiyalarının (məs., Türkiyədə hazırkı hökumət) lideri, 
parlament fraksiyası çoxluğunun rəhbəridir. 

POLİS                 - (yunanca, polites – antik dövrdə müstəqil şəhər – dövlət) müasir dövrdə daxili, ictimai 
mühafizə idarəsi mənasını bildirir. 

RADİKALİZM – (lat. radiax - köklü) – qarşıya qoyulmuş məqsədin qəti, kompromissiz həyata keçirilməsi, bu 
və ya digər işdə mövcud olan vəziyyətin köklü dəyişilməsinə səy göstərmək. 

RASİZM           - (qeyri-elmi, mürtəce «nəzəriyyə»). Rasistlər təsdiq edirlər ki, müxtəlif irqlər və onların 
nümayəndələri öz imkanlarına, dəyərlərinə görə biri digərindən üstündür. Bu halda 
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«tam dəyərli» və «qeyri-tam dəyərli» irqlər və millətlər mövcuddur. Rasizm  
nəzəriyyəsi və praktikası faşist ideologiyası və siyasəti ilə sıx bağlıdır. 

RESPUBLİKA  - (lat. res-iş və publisus-cəmiyyət, ümumxalq) – burada dövlət  idarəetmə hakimiyyətinin 
bütün ali orqanları ya seçilir, ya da ümummilli nümayəndəli müəssisələrdə 
(parlamentlərdə) formalaşır, vətəndaşlar isə şəxsi və siyasi hüquqlara malik olurlar. 
Kapitalist ölkələrində səlahiyyətlərindən, yəni hökumətin parlamentinmi, yaxud 
prezidentinmi qarşısındakı cavabdehliyindən asılı olaraq iki cür respublika – 
parlamentli (məsələn, İtaliya) və prezidentli respublika (məsələn, ABŞ) olur. 

SİONİST            - yəhudi millətçi burjuaziyasının mürtəce təşkilatı. İsrail dövlətində və kapitalist ölkələrinin 
bir çox yəhudi icmalarında hökmran ideoloji cərəyan. 

SUVERENİTET – (alm. souveranitat, fr. souverainete – ali hakimiyyət) – olub, iki mənada işlənir. 1) siyasi 
müstəqillik və daxili, xarici siyasi fəaliyyətdə dövlətin sərbəstliyi deməkdir. Dövlət 
suverenliyi ölkənin öz ərazisi, əhali daxilində həyata keçirilir; 2) hakimiyyətin xalqa, 
millətə məxsusluğu (xalq suverenliyi, millət suverenliyi) nəzərdə tutulur. Yəni dövlət 
hakimiyyətinin xalq nümayəndəliyi, referendum vasitəsilə həyata keçirilməsidir. 

SPİKER             - (ing. speaker-hərfi mənası natiq)-bir sıra ölkələrdə (məsələn, Böyük Britaniyada-spiker 
icma palatasının, ABŞ-da spiker nümayəndələr palatasının) parlamentin aşağı 
palatasının sədri. 

STATUS            - (lat. status-vəziyyət, hal) vətəndaşın, hüquqi şəxsin, dövlət  orqanının, beynəlxalq təşkilatın 
hüquq və vəzifələrinin məcmusu. 

VANDALİZM   - (lat. vandalı)-1) qədim german tayfaları, b.e. I əsrində yaşamış,  özlərinin təcavüzkarlığı və 
qəddarlığı ilə fərqlənmişlər; 2) insana qarşı kobudluq, mədəniyyətsizlik. 

ŞOVİNİST         - (fr. şauviniste) – milli istisnalığı təbliğ edən, bir millətin mənafelərini digər millətin 
mənafelərinə qarşı qoyan, milli ehtirası, milli düşmənçiliyi və nifrəti qızışdıran. 

 
TEXNOKRATİYA  - (yunanca, texhne-incəsənət, ustalıq və kratos-hakimiyyət) - 20-ci əsrdə burjua 

cəmiyyətində istiqamətlənən fikir olub, kapitalizm cəmiyyətinin gələcəkdə bütövlükdə 
rasional (ağılla) əsasda, alimlər, mühəndislər, texniklər tərəfindən idarə olunacaq 
hakimiyyətdir. Bunun əsasında texnokratik konsepsiyada təsdiq olunur ki, hakimiyyət 
və idarəetmə siyasətçilərdən texnokratların əlinə keçəcək və nəticədə kapitalizm sosial 
ziddiyyətlərdən xilas olacaqdır. 

TİMOKRATİYA – (yunanca «time»-şərəf, kratos-hakimiyyət deməkdir) – qüdrətli döyüşçülərin hakimiyyəti. 
Platonun fikrincə, müdrik aristokratiyanın tədricən aradan qalxması öz növbəsində 
xüsusi mülkiyyətin də aradan qalxmasına və azad əkinçilərin qula çevrilməsinə gətirib 
çıxarır. Timokratik idarəetmə quruluşuna malik olan dövlət həmişə müharibələr 
aparmağa məhkumdur. 
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