
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ İNSTİTUTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELMİ 

ƏSƏRLƏR 
Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 

 

 

№ 1 (22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2014 



BAŞ REDAKTOR: 
Иlham MƏMMƏDZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor 

 

BAŞ REDAKTORUN MÜAVİNLƏRİ: 
Bəhram ZAHİDOV, hüquq üzrə elmlər doktoru,professor  

Roida RZAYEVA, fəlsəfə üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent 
 

MƏSUL KATİBLƏR: 
Həbib HÜSEYNOV, fəlsəfə doktoru 

Zeynəddin ŞABANOV, fəlsəfə doktoru 
Rəşad İLYASOV, fəlsəfə doktoru 

 

REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ: 
FƏLSƏFƏ ELMLƏRИ ÜZRƏ 
Səlahəddin XƏLİLOV,  
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 
Sevda MƏMMƏDƏLİYEVA,  
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 
Adil ƏSƏDOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Əli ABASOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Lalə MÖVSÜMOVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Füzuli QURBANOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Arzu HACIYEVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
 
SOSİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ 
Əbülhəsən ABBASOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Rəna MİRZƏZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Rəfiqə ƏZİMOVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Hüseyn QARAŞOV, sosiologiya üzrə elmlər doktoru 
Rafael HƏSƏNOV, sosiologiya üzrə elmlər doktoru 
 
SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ 
Əlikram TAĞIYEV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Həsən ƏLİBƏYLİ, tarix üzrə elmlər doktoru 
Ramiz SEVDİMALIYEV, siyasət üzrə elmlər 
doktoru 
Azər MUSTAFAYEV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
 
İLAHİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ 
Sakit HÜSEYNOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Aydın ƏLİZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Elsevər SƏMƏDOV, fəlsəfə doktoru 
 
PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ 
Bəxtiyar ƏLIYEV,  
psixologiya цзря elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir 
üzvü 
Kamilə ƏLİYEVA, psixologiya üzrə elmlər 
doktoru, professor 
Svetlana MƏCİDOVA, psixologiya üzrə elmlər 
doktoru 
 

HÜQUQ ELMLƏRİ ÜZRƏ 
İsaxan VƏLİYEV, hüquq üzrə elmlər doktoru 
Mirağa CƏFƏRQULİYEV, hüquq üzrə elmlər doktoru, 
professor 
Habil QURBANOV, hüquq üzrə elmlər doktoru, profes-
sor 
Əli RZAYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
Aqşin QULİYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
Rauf QARAYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
Mirafərim SEYİDOV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 
BEYNƏLXALQ REDAKSİYA HEYƏTİ 
Aleksandr ÇUMAKOV (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Eduard QİRUSOV (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Oleq BAKSANSKİ (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Valentina FEDOTOVA (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Nizami MƏMMƏDOV (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Tom ROKMOR (ABŞ) Professor 
Fuat KEYMAN (Türkiyə) 
Professor, fəlsəfə doktoru 
Doğan ÖZLƏM (Türkiyə) 
Professor, fəlsəfə doktoru 
Taxir MAHAMATOV (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Yuriy POPKOV (Rusiya) 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
Mahmud Erol KILIÇ (Türkiyə) 
Professor, fəlsəfə doktoru 
Şaban Teoman DURALI (Türkiyə) 
Professor, fəlsəfə doktoru 
Cafer Sadık YARAN (Türkiyə) 
Professor, fəlsəfə doktoru 
Ömer Mahir ALPER (Türkiyə), 
professor, fəlsəfə doktoru 
Paul BALLANFAT (Fransa) 
fəlsəfə doktoru  
 

REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜNVANI: 
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid pr.31, AMEA-nın əsas binası, IV mərtəbə.  

Tel.: 537-22-79; Faks: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler@gmail.com. 
ISBN 9952 428-03-0 

AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Elmi Şurasının 
qərarı ilə çap olunur. (protokol № 09,27.06.2014) 

Jurnal Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat № 1704. 17.02.06 
Azərbaycan Respublikası AAK-nın 30.IV.2010-cu il tarixli qərarı ilə 

elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.



THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY  

AND LAW OF AZERBAIJAN NATIONAL  

ACADEMY OF SCIENCES 
 

 

 
 
 
 
 

The International Scientific and 

Theoretical Journal 
 

 

№ 1 (22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

BAKU-2014 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 4 

EDITOR-IN-CHIEF: 
Ilham MAMMADZADE, doctor of philosophical sciences,  professor 

 

DEPUTIES EDITOR-IN-CHIEF: 
Bahram ZAHIDOV, doctor of juridical sciences, professor 

Roida RZAYEVA, doctor of philosophy, assoc.prof. 
 

EXECUTIVE SECRETARIES: 
Habib HUSEYNOV,  doctor of philosophy 

Zeynaddin SHABANOV, doctor of philosophy 
Rashad ILYASOV, doctor of philosophy 

 

EDITORIAL BOARD MEMBERS: 
ON PHILOSOPHICAL SCIENCES 
Salakhaddin KHALILOV, doctor of philosophical sci-
ences, Associate Member of the ANAS 
Sevda MAMMADALIYEVA, doctor of philosophical 
sciences, Associate Member of the ANAS 
Adil ASADOV, doctor of philosophical sciences 
Ali ABASOV, doctor of philosophical sciences 
Lala MOVSUMOVA, doctor of philosophical sciences 
Fuzuli GURBANOV, doctor of philosophical sciences 
Arzu HAJIYEVA, doctor of philosophical sciences 
 
ON SOCIOLOGOLICAL SCIENCES 
Abulhasan ABBASOV, doctor of philosophical sciences, 
professor 
Rena MIRZAZADEH, doctor of philosophical sciences 
Rafiga AZIMOVA, doctor of philosophical sciences 
Hussein GARASHOV, doctor of sociological sciences 
Rafael HASANOV, doctor of sociological sciences 
 
ON POLITICAL SCIENCES 
Alikram TAGIYEV, doctor of philosophical sciences, pro-
fessor 
Hasan ALIBEYLI, doctor of historical sciences, professor 
Ramiz SEVDIMALIYEV, doctor  of  policy 
Azer MUSTAFAYEV, doctor of philosophical sciences 
 
ON THEOLOGICAL SCIENCES 
Sakit HUSEINOV, doctor of philosophical sciences 
Aydin ALIZADEH, doctor of philosophical sciences 
Elsever SAMADOV, doctor of philosophy 
 
ON PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Bakhtiyar ALIYEV, doctor of psychological sciences, 
Associate Member of the ANAS 
Kamila ALIYEVA, doctor of psychological sciences, 
professor 
Svetlana MAJIDOVA, doctor of psychological sciences 
 

ON JURIDICAL SCIENCES 
Isahan VELIYEV, doctor of juridical sciences 
Miragha JAFARGULIYEV,  
doctor of juridical sciences, professor 
Habil GURBANOV, doctor of juridical sciences, 
professor 
Ali RZAYEV, doctor of philosophy in law 
Agshin GULIYEV, doctor of philosophy in law 
Rauf GARAYEV, doctor of philosophy in law 
Miraferim SEYIDOV, doctor of philosophy in law 
 
THE INTERNATIONAL EDITORIAL 
BOARD 
Alexander CHUMAKOV 
Doctor of philosophical sciences, professor 
Eduard GIRUSOV (Russia), 
Doctor of philosophical sciences, professor 
Oleg BAKSANSKY (Russia), 
Doctor of philosophical sciences, professor 
Valentina FEDOTOVA (Russia), 
Doctor of philosophical sciences, professor 
Nizami MAMMADOV (Russia), 
Doctor of philosophical sciences, professor 
Tom ROCKMORE (USA) Professor 
Fuat KEYMAN (Turkey), professor, Ph.D 
Doghan OZLEM (Turkey), professor, Ph.D 
Takhir MAKHAMMATOV (Russia),  
Doctor of philosophical sciences, professor 
Juriy POPKOV (Russia), 
Doctor of philosophical sciences, professor 
Mahmud Erol KILICH (Turkey),  
Professor, Ph.D 
Shaban Teoman DURALY (Turkey),  
Professor, Ph.D 
Cafer Sadik YARAN (Turkey), 
Professor, Ph.D 
Omer Mahir ALPER (Turkey), professor, Ph.D 
Paul BALLANFAT (France) Ph.D 
 

ADDRESS OF EDITORIAL STAFF: 
Azerbaijani Rep., Baku c., Huseyn Javid ave.31, The basic building of ANAS, the IV floor. 

Tel.: 537-22-79; Fax: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler@gmail.com. 
ISBN 9952 428-03-0 

Published by Resolution of Scientific Council of the Institute of Philosophy 
and Law of ANAS ( proceedings № 09, 27.06.2014) 

The journal has been registered by the Ministry of Justice. Registration № 1704. 17.02.06. 
By the decision of SSC of the Azerbaijani Republic dated 30.IV.2010 was included into the list of 

scientific editions. 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 5 

MÜNDƏRİCAT 
 
 

MÜNDƏRİCAT ................................................................................................................................ 5 
 
 

 

İlham MƏMMƏDZADƏ 
Metodologiya və sənədlərin tarixdə rolu ........................................................................................ 11 
 

 

FƏLSƏFƏ BÖLMƏSİ 
 
 

Elmira ZAMANOVA 

Мирзя Шяфи Вазещин дцнйаэюрцшц .................................................................................................. 15 
 

Əlipaşa ƏLИYEV 

Исламын билик консепсийасы ............................................................................................................. 26 
 

Vəsxanım ORUCOVA 
Siyasi sabitlik milli inkişafın mühüm şərti kimi ............................................................................ 32 
 

Faiq ƏLƏKBƏROV 

Əlиmərdan bəy Topçubaşov və azərbaycançılıq ............................................................................ 39 
 

Vüsalə MUSAYEVA 

Z.Göyüşov Azərbaycanda fəlsəfə tarixi tədqiqatları haqqında ......................................................... 45 
 

Сурая БАГИРОВА 
Диалектический синтез как основная эстетическая проблема киноискусства .................... 52 
 

Tural NƏCƏFOV 

Sosial idrak: «subyekt-instrument-obyekt» formulunun təkamülü və inkişaf perspektivləri ..... 59 
 

Məhəmməd CƏBRAYILOV 

Biosferdən noosferə keçid, təbiət-cəmiyyət sisteminin gələcəyi, reallıq və problemlər ............. 68 
 
 
 

XARİCİ ÖLKƏ TƏDQİQATLARI 
 
 

Евгений ТЮГАШЕВ, Юрий ПОПКОВ 

Ориентализм в историко-философской концепции Гегеля: евразийский подтекст ......... 73 
 

Елена ПАВЛОВА 

Выход за пределы опыта: эстетические перспективы «плутовской иронии»  ..................... 79 
 
 

SOSİOLOGİYA BÖLMƏSİ 
 

Ağasəlim HƏSƏNOV 
Sosial kapital vətəndaş cəmiyyətinin mühüm elementi kimi ........................................................ 87 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 6 

 

PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ 
 

 

Sevinc SARIYEVA 
«Dostluq» anlayışı psixoloji fenomen kimi (şagird kollektivi timsalında)  .................................... 93 
 
 

SİYASİ ELMLƏR BÖLMƏSİ 
 

 

Fətəli ABDULLAYEV 

Чинлилярин миграсийасы эеосийаси проблем кими ........................................................................ 100 
 

Əli İBRAHİMOV 

М.Я.Рясулзадянин идейа ирсиндя истиглал вя истигбал мясяляляри.................................................. 107 
 

Ramil VƏLİBƏYOV 
Kütləvi şüur və kütlə şüuru: fərqli xüsusiyyətləri .............................................................................. 113 
 

Фуад ГУСЕЙН-ЗАДЕ 
Геополитическое расположение Южного Кавказа как фактор 

информационной конфронтации ....................................................................................................... 120 
 

 

İLAHİYYAT VƏ DİNŞÜNASLIQ BÖLMƏSİ 
 

 

Рауф МАМЕДОВ 

Девичья башня - загадка истории ............................................................................................. 127 
 
 

HÜQUQ BÖLMƏSİ 
 
 

Fərhad ABDULLAYEV 
Konstitusiya nəzarəti orqanlarının fəaliyyət istiqamətləri ................................................................ 132 
 

Xaliq ƏHMƏDZADƏ 

Глобаллашма вя террор. Терроризмин йайылмасында глобаллашма амили .................................... 147 
 

Bəhram ZAHИDOV 
Xocalı genosidi: hüquqi baxış ................................................................................................................ 156 
 

Xanlar VƏLİYEV 
Bəzi xarici dövlətlərin cinayət prosesində prokurorluq orqanlarının yeri və dövlət 

ittihamının mahiyyəti ............................................................................................................................... 166 
 

Али РЗАЕВ 

Государственный механизм и государственный  

аппарат: сущность и их соотношение .............................................................................................. 178 
 

Bağır ƏSƏDOV 

Plagiatın mahiyyəti və hüquqi məsələləri ............................................................................................ 189 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 7 

Oruc MƏMMƏDOV 

Vətəndaşların dövlətиn иdarə edиlməsиndə иştиrakının иnsan 

hüquqları sиstemиndə yerи və rolu .......................................................................................................... 195 
 

Şəlalə HƏSƏNOVA 
İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin anlayışının bəzi məsələləri ................................... 205 
 

Azər QƏHRƏMANOV, Qəhrəman QƏHRƏMANOV 

Dünya akvatoriyasında Xəzərin geoloji-coğrafi mövqeyi və hüquqi statusu barədə ................. 212 
 

Ильхам АЛИЕВ 

Ценность принципа справедливости в национальном праве 

Азербайджанской Республики ........................................................................................................... 222 
 

Ramin XƏLİLOV 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma əməllərinin obyektiv 

əlamətlərinin bəzi xüsusiyyətləri .............................................................................................................. 230 
 

Kamran BEHBUDOV 

Beynəlxalq hüquqda ərazи bütövlüyü prиnsиpи иlə xalqların öz müqəddəratını təyиn 

etmək hüququnun nиsbətи ........................................................................................................................ 240 
 

Rəcəb BABAYEV 

Ermənиstanın terror təşkиlatlarının Azərbaycana qarşı terrorçuluq fəalиyyətи .............................. 250 
 

Амина РУСТАМОВА 

Сущность транснационального наркобизнеса: проявления, тенденции и 

характерные особенности .................................................................................................................... 257 
 

Sevda MURADOVA 

Əməyin ödənilməsinin müqavilə tənzimlənməsi metodu ................................................................ 264 
 

Adil VƏLИYEV 

Cinayət hüququnda məsuliyyətin və cəzanın differensiasiyasının növləri ........................... 272 
 

Orxan ASLANOV 

Ağırlaşdırıcı hallarda mülkиyyət əleyhиnə edиlən cиnayətlərə görə xüsusи müsadиrənиn 

tətbиqи məsələlərи ....................................................................................................................................... 280 
 

Akif VƏLИYEV 

Konstиtusиya hüquq məsulиyyətиnиn bəzи nəzərи məsələlərи .............................................................. 285 
 

Murad MEHDİYEV 

Нефтин вя газын хариъи юлкяляря няглинин щцгуги тянзимлянмясинин актуаллыьы щаггында ... 291 
 

Natiq ABDULLAYEV 

Mülki işlərdə mediasiyanın tətbiqi ................................................................................................ 295 
 

Pərviz MƏMMƏDOV 
İşgəncə ilə mübarizə sahəsində dövlətlərin öhdəlikləri ............................................................... 299 
 

 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 8 

C O N T E N T S 
 

C O N T E N T S .......................................................................................................................................... 5 
 

 
 

Ilham MAMMADZADE 

The role of methodology and documents in history  .............................................................................. 11 
 

 

PHILOSOPHY SECTION 
 

 

Elmira ZAMANOVA 

Mirza Shafi Vazeh's world outlook ......................................................................................................... 15 
 

Alipasha ALIYEV 

Conception of knowledge in Islam .......................................................................................................... 26 
 

Veskhanum ORUJOVA 

Political stability as an important condition for national development ....................................... 32 
 

Faik ALEKBEROV 

Alimardan bey Topchubashov and Azerbaijanism .............................................................................. 39 
 

Vusala MUSAYEVA 

Z.Geyushev on research into the history of philosophy in Azerbaijan ............................................ 45 
 

Suraya BAGIROVA 

Dialectical synthesis as a basic aesthetic problem in a cinema art ................................................... 52 
 

Tural NAJAFOV 

Social cognition: evolution and perspectives of the development of 

«subject-instrument-object» formula ...................................................................................................... 59 
 

Mohammad JABRAILOV 

Transititon from biosphere to noosphere, the future of the «nature-society» system, 

reality and problems ................................................................................................................................... 68 
 

 

FROM FOREIGN RESEARCHES 
 
 

Eugene TYUGASHEV, Yuriy POPKOV 

Orientalism in the Hegelian historico-philosophical conception: the Eurasian subtext ............... 73 
 

Yelena PAVLOVA 
Exceeding the bounds of the experience: aesthetic perspectives of «sly irony» ........................... 79 
 
 

SOCIOLOGY SECTION 
 

 

Aghasalim HASANOV 

Social capital as an important element of a civil society .................................................................... 87 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 9 

PSYCHOLOGY SECTION 
 

 

Sevinj SARIYEVA 

Concept «friendship» as a psychological phenomenon (on case of the pupils collective) ........ 93 
 

 

SECTION OF THE POLITICAL SCIENCES 
 

 

Fatali ABDULLAYEV 

Chinese migration as geopolitical problem .................................................................................. 100 
 

Ali IBRAHIMOV 

The problem of national indefendence and future in the ideological legacy 

of M.A.Rasulzadeh ................................................................................................................................... 107 
 

Ramil VALIBAYOV 

Mass consciousness and consciousnesses of masses: distinctive features ................................... 113 
 

Fuad HUSEINZADE 

Geopolitical location of the South Caucasus as a factor of informational confrontation .......... 120 
 
 

THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES SECTION 
 

 

Rauf MAMMADOV 

The Maiden Tower as a riddle of history ............................................................................................ 127 
 

 

LAW SECTION 
 

 

Farhad ABDULLAYEV 

Directions in the activity of the bodies of the constitutional control ............................................. 132 
 

Khalig AHMADZADEH 

Globalization and terror. Globalization's role in spreading of terrorism  ..................................... 147 
 

Bahram ZAHIDOV 

Khojaly genocide: legal analysis ........................................................................................................... 156 
 

Khanlar VELIYEV 

Place of bodies of prosecutor's office and essence of state charge in criminal-procedure 

of some foreign states .............................................................................................................................. 166 
 

Ali RZAYEV 
State mechanism and state apparatus: an essence and their correlation ........................................ 178 
 

Bagir ASADOV 

The main point and juridical issues of plagiarism ............................................................................. 189 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 10 

Oruj MAMMADOV 

Place and role of citizens  participation in governing a state in the 

system of human rights ............................................................................................................................ 195 
 

Shalala HASANOVA 

Some issues of the notion of the crimes in a sphere of economic activity.................................... 205 
 

Azer KAGRAMANOV, Kagraman KAGRAMANOV 

On the legal status of geological and geographical position of the Caspian 

Sea in global waters .................................................................................................................................. 212 
 

Ilham ALIYEV 

Value of the justice principle in national law of the Azerbaijan Republic ................................... 222 
 

Ramin KHALILOV 

Some features of the objective signs of violation of the legislation on 

operational-investigatory activities ........................................................................................................... 230 
 

Kamran BEHBUDOV 
The correlation of the principle of territorial integrity with the right to self-determination 

in international law ................................................................................................................................... 240 
 

Rajab BABAYEV 

The activities of the Armenian terrorist organizations against Azerbaijan ................................... 250 
 

Amina RUSTAMOVA 

The essence of transnational narcobusiness: manifestations, tendencies and 

characteristic features ............................................................................................................................... 257 
 

Sevda MURADOVA 

The method of contractual regulation of wage payment .................................................................. 264 
 

Adil VELIYEV 

Types of differentiation of responsibility and punishment in criminal law .................................. 272 
 

Orkhan ASLANOV 

The questions of application of special confiscation for commission of crime 

against property under aggravating circumstances ............................................................................ 280 
 

Akif VELIYEV 

Some theoretical problems of constitutional-legal responsibility ................................................... 285 
 

Murad MEHDIYEV 

On actuality of legal regulating transportation of oil and gas to foreign countries ..................... 291 
 

Natig ABDULLAYEV 

Application of mediation in civil cases ................................................................................................ 295 
 

Parviz MAMMADOV 

Obligations of States in the field of combating torture ..................................................................... 299 
 

 
 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 11 

 
 

İlham MƏMMƏDZADƏ 

fəlsəfə ü.e.d., professor 

AMEA FHİ, direktor 

 

METODOLOGИYA VƏ SƏNƏDLƏRИN TARИXDƏ ROLU
*
 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz 

Mehdiyevin tarixi simaların, o cümlədən Şah İsmayıl Xətainin şəxsiyyətinin dərki və onun 

tarixdə roluna həsr olunmuş konseptual məqalələri barəsində və «Şah İsmayıl Xətai: Tarixi 

diplomatik sənədlər toplusu»na yazılmış müqəddimə haqqında mənim AMEA Rəyasət 

Heyətində iki dəfə çıxışım olmuşdur. Qeyd etmək istərdim ki, akademikin Azərbaycan tarixinə 

yetirdiyi xüsusi diqqət yalnız bir elm kimi tarix üçün deyil, həm də xalqın mədəniyyətinin 

mühüm bir hissəsi olan tarix üçün də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu əhəmiyyətin mahiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tarix elmində 

hörmətli Ramiz Mehdiyevin düzgün hesab etdiyi və tutarlı dəlillərlə sübuta yetirdiyi kimi, 

metodologiyanın, nəzəriyyənin və şəxsiyyətin tarixdə roluna, tarixin əxlaqi-vətənpərvərlik 

tərbiyəsində, etikada və s. roluna yeni bir tərzdə baxmaq lazımdır. Biz hələ metodoloji 

cəhətdən əsaslandırılmış, mənbə və sənədlərə isnadən təsdiq edilmiş tarix olmadan tarix 

fəlsəfəsi, dövlətşünaslıq və sairənin mümkünsüzlüyündən danışmırıq. O vurğulayır ki, hər bir 

tarixi tədqiqat mənbələrin və keçmişin sənədlərinin öyrənilməsi əsasında həyata keçirilir. 

Onların sistemləşdirilməsi, təhlili və ümumiləşdirilməsi tarixi metodologiyanın mühüm tərkib 

hissəsini təşkil edir. Lakin tam dəyərli metodologiya üçün bu kifayət deyil. Keçmişin məhz o 

cür olması səbəblərini izah edən bu metodologiyanın nəzəri hissəsinin olması da zəruridir. 

Onu da qeyd etməyi vacib hesab edirəm ki, akademik Ramiz Mehdiyevin məqalələri və 

«Şah İsmayıl Səfəvi: Tarixi diplomatik sənədlər toplusu»na geniş müqəddiməsi Azərbaycanın 

tarixi və hətta  siyasətlə bağlı dairələrində ciddi müzakirəyə səbəb olub ki, bu da, fikrimizcə, 

heç də az əhəmiyyət daşımır. Tarix ilə maraqlanmağımız, təhkiyə kimi tarixdən uzaqlaşaraq bir 

elm kimi tarixə yanaşmağımız yaxşıdır. Topluya girişində akademikin yazdığı kimi ideoloji 

maneələrdən azad olan əsrlərin varisliyini, ölkəmizin obyektiv tarixini bərpa etmək istəyimiz 

çox təqdirəlayiqdir. Tarixin narrativ (ingiliscə "narrative" - rəvayət, təhkiyə, hekayə, povest) 

kimi şərhi bir çox müəlliflərdə aydın görünür: bu zaman mətn azad, müəllif məntiqi cəhətdən 

məsuliyyətsiz, bir çox şeylər özündən uydurulmuş, sənəd və məxəzlər qərəzlə seçilmiş olur. 

Əlbəttə ki, tam bitərəf tarix olmur, lakin hadisələri onların həqiqətən baş verdiyi kimi təsvir 

etməyə çalışmaq lazımdır (L.Ranke). 

Tərəfli tarixdən uzaqlaşmaq, çəkilmək arzusunun indiki diskussiya iştirakçılarının 

hazırlıq səviyyəsinə heç də həmişə uyğun olmaması başqa bir məsələdir, lakin müzakirələr 

nəinki  ustad, qocaman, hətta gənc alimlərin tarixə münasibətində dəyişikliyə təkan verə bilər. 

Etiraf edək ki, Şah İsmayıl Xətai dövrü sənədlərinin nəşri də eyni məqsədə xidmət edir. Ciddi 

tarix elminə təkan üçün keçmişin sənədləri çox gərəklidir. Onları dünyanın hər yerindən tapıb  

gətirmək lazımdır. Onlar öz həcminə görə, müqəddimədə akademik Ramiz Mehdiyevin yazdığı 

kimi, Azərbaycanın Qədim Mannadan müasir dövrə qədər olan tarixini  əhatə etməlidir. Və 

mütləq qeyd edilməlidir ki, bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondu, Milli Elmlər Akademiyası 

tərəfindən xeyli işlər görülür və bu işlər daha da genişləndirilməlidir. Lakin sənəd və 

                                                 
*
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mənbələrlə işləməyin, bu işdə müasir metodlardan faydalanmağın və bir çox başqa məqamların 

öyrənilməsinin vacibliyini akademik Ramiz Mehdiyev xüsusi olaraq vurğulayır. 

Müxtəlif səbəblərdən tarix bizim üçün yalnız elm deyil, onun bizim üçün daha böyük 

mənası vardır. Təkcə onu xatırlatmaq kifayətdir ki, tarixdən bizə qarşı yalnız təcavüzkar 

qonşularımız deyil, bir çoxları istifadə etməyə çalışırlar. Elə məhz buna görə biz yol verə 

bilmərik ki, bizim tariximizi subyektiv ruhda saxtalaşdırsınlar, o konseptual, inandırıcı, əsaslı 

və bəlkə də hətta həmləli olmalıdır. Giriş məqaləsində Ramiz Mehdiyev dəqiq qeyd edir ki, 

hətta Sovet dövründə belə ideoloji maneələrə rəğmən bizim ən böyük tarixçilərimiz 

Azərbaycan tarixinin bir çox problemlərini ciddi surətdə təhlil və dərk edirdilər, ölkədə hamı 

onları, necə deyərlər, üzdən tanıyırdı, unudulmaz Ümummilli lider Heydər Əliyev onları 

qiymətləndirir və onlara hörmətlə yanaşırdı. Düzdür, o zaman ölkəmizin tarixinə aid sənədləri 

əldə etmək və tam dolğunluğu ilə araşdırmaq üçün imkan yox idi,  tarixin bütün əsas dövr və 

dönüş nöqtələrini obyektivlik ruhunda tədqiq etməyin mümkün olmadığını hələ demirik: buna 

tarixi şəxsiyyətlərin, ilk növbədə, padşahların, dövlət başçılarının tarixdə rolunun lazımınca 

dəyərləndirilməməsindən ibarət məlum marksizm prinsipi də mane olurdu. Söhbət sovet 

respublikaları tarixindən gedən zaman bu özünü xüsusilə kəskin göstərirdi. 

Tarix bizi ya düşünməyə vadar edir, zehnimizi oyadır, milli özünüeyniləşdirmə, mədəni 

tərəqqi üzrə səyləri fəallaşdırır, və ya da əsarət altına alır, inkişaf əzmindən məhrum edir. 

Əlbəttə, Azərbaycanın hər bir çağı bizim üçün vacibdir, lakin elə xüsusi dövrlər, bifurkasiya, 

şaxələnmə nöqtələri də vardır ki, onlar sonradan ölkənin, millətin hərəkətini müəyyən edir. Şah 

İsmayılın bu cür dövrlərinin müəyyənləşdirilməsində akademik son dərəcə dəqiqdir. Buna görə 

də həmin dövrləri obyektiv surətdə, yüksək elmi-metodoloji səviyyədə dərk etmək nəinki 

vacibdir, hətta onları bu gün müasir tələb və təmayüllər ruhunda araşdırmağı bacarmağın 

əhəmiyyəti heç də müəyyən mənada bundan az deyil. Çox vaxt bəziləri Xətai dövrünü 

subyektiv ruhda yanlış izah etməyə çalışaraq, özlərinin siyasi maraqlarından asılı olaraq, bəlkə 

də hətta bəzi hansısa kənar, xarici qüvvələrə xidmət edərək Xətaini tariximizdən ayırmağa 

çalışırlar. 

Fikrimizcə, Ramiz Mehdiyevin Səfəvi dövrünə aid konseptual tarixi fikirləri nəinki təkcə 

tariximizin bir elm kimi inkişafı, onun siyasi xadimlərinin iştirakı və fəaliyyəti, iradəsi, mənəvi 

mövqelərinin toqquşması ilə baş verən bir proses kimi dərk olunması üçün böyük əhəmiyyət 

kəsb edir, həm də ideoloji işdə önəmli məqamların yerində vurğulanmasına imkan yaradır. 

Müəyyən mənada akademikin bu «Toplu» üçün yazdığı giriş məqaləsi onun əvvəllər nəşr 

olunmuş əsərləri ilə ideoloji-fəlsəfi vəhdət təşkil edir. Bizcə, bu yalnız uzaq keçmiş deyil, həm 

də bizim yaxın keçmişimizdir, o cümlədən Sovet dövrüdür, akademikin Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin çoxcəhətli fəaliyyətini dərk etməsi, onun fəaliyyətində dövr, şərait və 

dəyərlərin əlaqə, varislik və eyni zamanda xüsusiyyətini görmək bacarığıdır. 

Bu kontekstdə qeyd etmək istərdim ki, tarixdəki qanunauyğunluqlar onu özünün canlı 

proses olmasından məhrum etməməlidir. Tədqiqatın obyektivliyi o zaman gerçəkləşdirilə bilər 

ki, biz onu görə, tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyət prizmasından keçirə bilək. Onlarsız heç bir tarix 

yoxdur, heç bir tarix elmi də yoxdur, o cansız olur. Elə məhz buna görə K.Popper 

«historisizm»in, yəni teleologiyanın (K.Popperə görə, «istorisizm» cəmiyyətlərin inkişafında 

onların gələcək tərəqqisini qabaqcadan deməyə imkan verən universal qanunauyğunluqların 

axtarışı deməkdir) yoxsulluğundan yazırdı. Söhbət şəxsiyyətlərdən gedən zaman aydındır ki, 

böyük şahlar, rəhbərlər, hökmdarlar nəzərdə tutulur. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, çox 

vaxt onların uğrunda tarixdə xalqlar arasında onları özlərinin həmtayfaları sırasına daxil etmək 

hüququ qazanmaq üçün mübarizə gedirdi. Əgər insanlar onların, onlardan ən yaxşılarının 

arxasınca gedirsə, onlar xalq olur, onlarsız isə kütləyə çevrilirlər. Fəqət tarixdə böyüklərin, 

uluların fəaliyyətindən başqa, insanların sosial-iqtisadi, mədəni və digər həyat şəraiti də vardır 
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ki, onlar o cümlədən dahilərin fəaliyyəti nəticəsində yaranır, lakin yalnız onlara deyil, həm də 

xalqa, onun ayrı-ayrı qrupları, nəsil və təbəqələrinə öz təsirini göstərir. Bütün bunlardan da 

tarixin obyektivliyi irəli gəlir. O, faktların məntiqini pozmadan hər şeyi məlum qarşılıqlı 

əlaqələri ilə birlikdə dərk etməkdən, dağınıq, vəhdətsiz olanlarda bütövü, tamı görməkdən 

ibarətdir. 

Buna görə də tarixin obyektiv başa düşülməsi problemi elmdə ən çətin, fənlərarası 

tədqiqatlar, metodoloji əsaslar, mənbə-sənədlər bazası, mötəbərlilik sınağının keçirilməsini və 

s. tələb edən problemlərdən biridir. Bəzən multifənlilik ayrı-ayrı elmlər arasında əlaqələr kimi 

şərh edilir. Amma özlüyündə fənlərarası olan elmlər vardır və tarix onlardan biridir. Onun 

inkişaf etdirilməsi riyaziyyat və fəlsəfəni, siyasi və psixoloji qanunları bilməyi tələb edir. 

Əlbəttə, dünya elmində böyük tarix öncəsi olan bütün bu məsələləri bir məqaləmiz 

çərçivəsində anlamaq mümkün deyil, buna görə də onların bəzi xüsusiyyətləri üzərində 

dayanmaq istərdim. Tarixin bütövlüyünü, tamlığını görmək, anlamaq alim üçün ən çətin işdir, 

məhz bu tamlığı akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycan və dünya ictimai elmində yalnız 

özünəməxsis bir məharətlə fərqləndirir. Buna görə də onun əsərləri nəinki gənc, hətta daha 

yaşlı ictimaiyyatşünas alimlərə də kömək edir. 

İlk növbədə, vurğulayaq ki, tarix həm də multifunksional bir anlayışdır və onların 

arasında əlaqələrin ayrılması tarixin müxtəlif anlamlarının əhəmiyyətini fərqləndirməyə kömək 

edir. Tarix - onun inkişafı üçün tədqiqatçının ayrı-ayrı hadisələrin şərhindən nəzəri tarixə, onun 

vahid proses kimi dərkinə keçməyə imkan verən nəzəri-metodoloji yanaşmaların böyük 

əhəmiyyət kəsb etdiyi bir elmdir. Akademik Ramiz Mehdiyevin əsərlərini təhlil edərkən biz 

onun metodologiyasını təşkil edən üç belə əhəmiyyətli qat ayıra bilərik: araşdırma, tənqid, 

məxəz və sənədlərin şərhi. Etiraf edək ki, postsovet məkanında bir çoxları tarixi hələ də yalnız 

kiminsə xeyrinə nəql edilə bilən bir hekayə kimi izah edir. Əslində, bu yanaşma müxtəlif 

ölkələrin tarixini bərabərləşdirir. 

Belə çıxır ki, bütün tarixçilər nəyi isə öz xeyirlərinə şərh edirlər. Deyirlər, erməni 

tarixçisi öz dəyərlərini müdafiə edir, onda azərbaycanlı tarixçi isə öz dəyərlərini müdafiə 

etməlidir. Lakin narrativ (rəvayət) həm də istedadlı ola bilər, fəqət bu onu elmə çevirmir. 

İstedadlı olması arzulanan tarixi hekayələrlə yanaşı alimin özünün və başqalarının dəlillərini 

sənədlərlə yoxlaya bilən, məxəzləri bəlli olan, iddia və mülahizələri tənqidi surətdə araşdıra 

biləcək tarix elminin də olması gərəkdir. O, bunu vaqifanə, bilik və bacarıqla yoxlanıla bilən, 

yerli ilə yanaşı yerli olmayan məlumatlardan da faydalanaraq edərsə, bu zaman o, millətin 

mənəviyyatlılığı naminə çalışmış olar. Qeyd edək ki, belə tarixçilər XX əsrin ortalarında 

İngiltərə və Fransada fəaliyyət göstərməyə başlamışdılar. Söhbət R.Kollinqvud və M.Blok və 

onların ardıcıllarından gedir. Akademik Ramiz Mehdiyevin tarixi əsərləri də eyni ruhda ərsəyə 

gətirilib. Demək olar ki, indi bu gün o, ölkəmizdə və ondan kənarda tarixə multifənli yanaşma 

həyata keçirən sənəd və mənbələrin, nəzəri yanaşmaların mötəbərliliyini tənqidi surətdə 

yoxlayan nadir ictimaiyyatşünas alimlərdən biridir. 

Marksizmin tam hökmranlıq dövründən sonra bir çox alimlər metodologiya anlayışının 

özündən belə qorxurlar. K.Popper marksist istorisizmini (teleologiyasını) amansızcasına tənqid 

edirdi. Amma iş bundadır ki, metodologiya və fəlsəfə, tədqiqatçı tərəfindən bu və ya digər 

dövrə yanaşma xüsusiyyətlərinin dərki mənbə və sənədlərə müraciət olmadan tarix ola bilməz. 

Özünəxas yanaşma naminə məxəzləri qiymətdən salmaq, onları saxtalaşdırmaq isə artıq başqa 

bir  məsələdir. Ən başlıcası odur ki, tarix bütöv bir proses, yəni ölkə tarixinin dünya tarixi 

prosesinə qoşulmuş olduğu, ictimai şüur üçün dərki çətin olan bəzi dövrlərin ayrıldığı və izah 

edildiyi proses kimi başa düşülmürsə, inkişaf etmiş ictimai elmin mövcudluğu mümkün deyil. 

Polifunksional və çoxsahəli əhəmiyyət və rola malik tarix olmadan keyfiyyətli tarix fəlsəfəsi, 

ictimai qanunauyğunluqların dərki və hətta yüksək məziyyətlərə malik ziyalılarda ola bilməz. 
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Ölkəmizin tarixində belə dövrlər çox olub və bu başa düşüləndir, çünki bu dövrlər tez-tez 

müxtəlif maraqlar, imperiyalar, dəyərlər, mədəniyyətlər və dinlərin münaqişə meydanı olurdu. 

Bu cür çağların ən əhəmiyyətlilərindən biri - Səfəvilər imperiyası dövrüdür. Onun 

xüsusiyyətlərinin izahı hamımız üçün, eyni zamanda milli ideologiya və vətənpərvərlik 

tərbiyəsi sistemi üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz belə dövrlərə az əhəmiyyət 

verilməsi və ya başqa ölkələrin tarixçilərinin şərhlərindən istifadə edilməsi, ideoloji 

rəqiblərimizin tarix elmimizin bu və ya digər sənədlərinə, mənbələrə malik olmaması, bu və ya 

digər dövrün mürəkkəbliyini dərk edə bilməməsi üzündən yetişməkdə olan gənc nəsillərimizdə 

tariximiz haqqında yanlış bilik formalaşdırılır. 

Tarix, hörmətli akademikimizin qənaətinə görə, tarixi şəxsiyyətlərin hərəkətlərinin, 

fəaliyyətinin izahına müraciət edir. Bu cür şəxsiyyətlər bizim tariximizdə də olmuşdur. Onların 

fəaliyyəti çox vaxt başqa ölkələrin tarixinin bir hissəsinə çevrilirdi (digər ölkə liderlərinin 

fəaliyyəti azərbaycanlıların həyatına birbaşa təsir göstərdiyi kimi). Bu fəaliyyəti biz həmin 

«Topluda» nəşr olunmuş sənədlər əsasında müəyyən mənada yenidən bərpa edə bilərik. Elə 

məhz bu səbəbdən də Səfəvilər və Böyük Moğolların Osmanlı sultanları və başqaları ilə 

yazışmaları bu qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, bu məxəzlərin elmi dövriyyəyə daxil 

edilməsi sadələşdirmələrdən imtina edən tarixçilərin işini müəyyən dərəcədə çətinləşdirir. Bu 

nə qədər çətin olsa da, bizim tariximiz, həmçinin təhsil və təlim sistemlərimiz üçün bir o qədər 

vacib, gərəkli və faydalıdır. Sənədlərin sayı nə qədər çox olarsa, aydın məsələdir ki, yalnız 

tarixçilərin deyil, həm də ideoloqların, müəllimlərin də işi bir o qədər mürəkkəb olar. Buna 

müqabil olaraq, əgər onlar tarixi bütün unikallığı ilə tədris edərlərsə tələbələrin vətənpərvərliyi 

də ruhən daha güclü, daha dərin olur. Nəhayət, öz tarixini, onun ayrı-ayrı dövrlərini dolğunluğu 

ilə, onun unikallığı və orijinallığı ilə birlikdə dərk etməyin və buna nail olmağın nə qədər çətin 

olduğunu təsəvvür etmək gərəkdir. 

Bismark deyirdi ki, biz böyük tarixi hadisə törədə bilmərik, lakin şeylərin təbii gedişinə 

uyğunlaşmalı və özümüzü artıq yetkinləşmiş şeylərlə təmin etməklə kifayətlənməliyik. Bunu 

Almaniyanın islahatlar yolu ilə dəyişdirməsi və birləşdirməsi üzrə niyyətlərinə mane olan 

Avstriya və Fransanı məğlub edə bilmiş böyük bir xadim deyir. Və fikrimizcə, burada 

Azərbaycan tarixi ideyasının, keçmişdə böyük şəxsiyyətlərin, Şah İsmayılın, müasir şəraitdə 

isə Ümummilli lider Heydər Əliyev və cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin yaşadıqları mühit 

və fəaliyyətləri nisbətinin başa düşülməsinin sirri - möhtərəm akademikin nöqteyi-nəzərindən 

izahının əsas məqamıdır. 
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Mirzə Şəfi Vazeh XIX əsr Azərbaycan mədəniyyəti və ictimai fikir tarixinə fəlsəfi 

ideyalarla zəngin şeirlərin yaradıcısı, yüksək istedada malik, orijinal bir şair və mütəfəkkir kimi 

daxil olmuşdur. 

Poetik yaradıcılığa 1819-1820-ci illərdə başlayan Mirzə Şəfi yaradıcılığının ilk dövr-

lərindən azadfikirli, azadlıqsevər, maarifpərvər insan, Hafiz Şirazi ruhunda şeirlər yazan lirik 

bir şair kimi tanınmışdır (1, s.84). Sonralar o, mollalar, din və ruhanilər əleyhinə yönəlmiş 

kəskin satirik şeirləri ilə çıxış etməyə başlayır. Bu iki şeir janrı Mirzə Şəfi Vazehin poetik 

yaradıcılığının əsas istiqamətini təşkil edir, lakin lirikaya o, yaradıcılığında daha çox yer ayırır, 

bu janra üstünlük verir və ömrünün sonuna qədər ona sadiq qalır. Satiraya isə şair vaxtaşırı, 

Azərbaycanda baş verən sosial-siyasi hadisələr və proseslərin təsiri ilə müraciət edir. 

Mirzə Şəfi Vazeh Gəncədə çox dindar bir ailədə anadan olmuşdur. Onun doğum ili dəqiq 

müəyyən edilməmişdir. Bəzi mənbələr onun 1794-cü, digərləri isə 1804-cü ildə doğulduğunu 

bildirirlər (1, s.26). İlk təhsilini Mirzə Şəfi Gəncə mədrəsəsində almışdır. Mədrəsədə əsasən 

şəriət, fars və ərəb dilləri, hüsnxətt (kalliqrafiya) tədris edilirdi. Çox dindar bir insan olan atası 

onun molla, din xadimi olmasını istəyirdi. Lakin atası vəfat etdikdən sonra o dini təhsil 

almaqdan imtina edir və bu vaxtdan din əleyhinə yönəlmiş ilk şeirləri ilə çıxış etməyə başlayır. 

Bu illərdə dövrün qabaqcıl, mütərəqqi fikirli şəxsiyyətlərindən biri olan panteist-alim Hacı 

Abdulla Təbrizdən Gəncəyə gəlir və çox keçmədən Mirzə Şəfi ondan dərs almağa başlayır. 

Hacı Abdulla ilə tanışlıq və ünsiyyət Mirzə Şəfinin dünyagörüşünün formalaşmasına böyük 

təsir göstərir və o tez bir zamanda müəlliminin fikir və ideyalarının davamçısı olur. Hacı 

Abdulla Mirzə Şəfinin elmə və maarifə olan həvəsini dəstəkləyirdi və hətta ona təhsilini davam 

etdirmək üçün maddi yardım edirdi. Hacı Abdullanın gənc Mirzə Şəfiyə münasibəti haqqında 

50-ci illərdə Tiflisdə yaşamış Adolf Berje yazır: «Mirzə Şəfi o vaxt Gəncədə yaşayan qabaqcıl 

fikirli Hacı Abdullanın himayəsində Gəncə mədrəsəsində təhsilini davam etdirirdi. Mirzə 

Şəfiyə himayəçilik edən Hacı Abdulla onda elmə və maarifə böyük həvəs olduğunu görüb 

təhsilini davam etdirməkdə ona maddi yardım göstərməkdən belə çəkinmirdi. Gəncə mədrəsə 

müdərrisləri gənc Şəfinin fikirlərində dini etiqada dair dəyişiklikləri görüb ona dərs verməkdən 

imtina etdikdə, o mədrəsəni tərk etməyə məcbur olur. Şairin yaradıcılığında ruhaniliyə qarşı 

nifrət və mənfi münasibətin oyanması məhz buradan başlayır…» (2, s. 11-12; 3, s.162). 

Mirzə Şəfi Vazeh azadfikirli insan, dini fanatizmin qatı düşməni idi. M.F.Axundov 

tərcümeyi-halında Mirzə Şəfi haqqında yazırdı: «Gəncə məscidinin hücrələrindən birində bu 

şəhərdən olan Mirzə Şəfi adında biri yaşayırdı. Mən ondan dərs alırdım və dərs zamanı 

mənimlə bu hörmətli insan arasında yaxın dostluq əlaqələri yarandı. Bir dəfə bu hörmətli insan 

mənə sual ilə müraciət etdi: 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.f.d., dos. Zeynəddin Şabanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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– Mirzə Fətəli, elmləri öyrənməkdə məqsədin nədir? Mən ona cavab verdim ki, ruhani 

olmağa hazırlaşıram. O mənə dedi: «Demək sən də dələduz və fırıldaqçı olmaq istəyirsən? Bu 

söz məni heyrətləndirdi: bu nə deməkdir? 

Mirzə Şəfi mənə baxıb dedi: 

– Mirzə Fətəli, həyatını bu iyrənc insanlar arasında keçirmə. Özünə yazığın gəlsin və 

özünə başqa bir iş seç…» (1, s.301). 

M.F.Axundov Mirzə Şəfi Vazehlə onun Иslam dini əleyhinə mübarizəsinin ən qızğın ça-

ğında yaxın olmuşdur. Məhz bu dövrdə Mirzə Şəfi əsərlərində özünün dinə qarşı kəskin tənqidi 

münasibətini ifadə edir, dini fanatizmə, müsəlman riyakarlığına, var-dövlət hərisliyinə, cəmiy-

yətdə hökm sürən zülmə və ədalətsizliyə qarşı çıxırdı. 

Gəncədə yaşadığı illərdə o, bir müddət Hacı Abdullanın təklifi ilə Gəncə hakimi Cavad 

xanın qızının yanında mirzə vəzifəsində çalışır, lakin 1826-cı ildə Rus-İran müharibəsinin 

başlanması ilə bu vəzifəsini itirir və bu dövrdən kağız və kitabların üzünü köçürməklə və fərdi 

dərslər verməklə məşğul olur. 

40-cı illərdə Mirzə Şəfi Tiflisə köçür. Tiflisdə o, Qafqaza sürgün edilmiş Rusiya ictimai 

fikrinin qabaqcıl təmsilçiləri, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın mütərəqqi xadimləri ilə 

yaxından tanış olur, onlarla dostluq əlaqələri qurur. Mirzə Şəfi «Divani-hikmət» ədəbi-fəlsəfi 

dərnəyinin yaranmasının təşəbbüskarı və təşkilatçısı olmuşdur. Bu dərnəkdə dövrün bir çox 

mütərəqqi xadimləri, o cümlədən Abbas-qulu ağa Bakıxanov da iştirak edirdi. Burada rus və 

Şərq klassiklərinin əsərləri oxunur və müzakirə edilirdi. 

Fridrix Bodenştedt bu dərnək və Tiflisdə A.Bakıxanov ilə görüşləri haqqında yazır: 

«Mən rütbəsi və adı ilə seçilən Bakı sahibinin oğlu Abbas-qulu xan ilə tanış oldum. O, Qərb 

əxlaqı və adətləri, vəziyyət və şəraiti haqqında geniş biliyə sahib olmasıyla, həmçinin ruslara 

müəyyən rəğbətilə öz tayfasının üləmalarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. Peterburq və 

Moskvada uzun müddət qalması sayəsində o, rus dilini mükəmməl mənimsəmişdi. O, çar 

sarayında qəbul edilmişdi və hətta rus polkovniki rütbəsinə malik idi. Şərq dillərini yaxşı 

bildiyinə, poetik şeirlərinə görə, dərin biliklə yazdığı böyük tarix ilə o, üləmalar içində yüksək 

ad sahibi idi. Abbas-qulu xan özünə hər yerdə hörmət hissi oyadan istedadlı insanlardan idi» 

(3, s. 166). F.Bodenştedtin sözlərinə görə, Mirzə Şəfi «Divani-hikmət» ədəbi-fəlsəfi dərnəyin-

də Bakıxanovla görüşdükdə ona layiqli hörmət edir, onu böyük mütəfəkkir adlandırırdı. Bu 

görüşlər zamanı onlar arasında özlərinin və başqalarının nəğmələrinin oxunması ilə müşayət 

edilən canlı söhbətlər aparılırdı (4, s.6). 

Tiflisdə dövlət xidmətində olan Bodenştedt Mirzə Şəfidən fars və Azərbaycan dilləri 

dərsləri alırdı, Mirzə Şəfinin ən yaxşı şeirlərini köçürürdü. O zaman Bodenştedt çox gənc idi və 

onu heç kəs tanımırdı. Onun nə özü, nə də başqaları o vaxt zənn etmirdilər ki, Mirzə Şəfinin 

şöhrəti alman şairini dünyaya tanıdacaq və onun adını bütün Avropada məşhur edəcək. 1847-ci 

ildə Bodenştedt Tiflisi tərk edir və müəllimindən köçürdüyü şeirləri və onun tələbəsinə 

bağışladığı «Müdriklik açarı» adlı şeirlər dəftərini özü ilə aparır. Bodenştedtin yazdığına görə, 

«bu dəftər müəlliminin bütün dünyagörüşünü əks etdirirdi» (4, s.6). Bu şeirləri o, 1850-ci ildə 

«Şərqdə min bir gün» adıyla nəşr etdirdiyi kitaba daxil edir. Bu böyük həcmli kitabın böyük bir 

hissəsini Bodenştedtin Mirzə Şəfi haqqında söhbətləri və onun şeirlərinin tərcüməsi təşkil 

edirdi. Bir ildən sonra Bodenştedt Mirzə Şəfinin şeirlərini «Mirzə Şəfinin nəğmələri» adı 

altında çap etdirir. «Mirzə Şəfinin nəğmələri» Avropada 300 dəfədən çox nəşr edilir və bir çox 

xalqların dilinə tərcümə edilir. O, italyan, fransız dillərinə məşhur yazıçı Rossi tərəfindən 

tərcümə edilmişdir. Onun ingilis, isveç, holland, danimarka, ispan, portuqal, rus, çex və bütün 

slavyan dillərinə, həmçinin flamand, macar, qədim ivrit dillərinə tərcümələrinin nəfis nəşrləri 

mövcuddur. Sonuncu tərcümə qədim ivrit dilini yaxşı bilən bir alim tərəfindən edilmişdir (3, 

s.168). 
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Beləliklə, Mirzə Şəfinin şeirləri dünyanın bir çox ölkələrinə yayılır. Avropa onillərlə 

«Gəncəli müdrikin» şeirlərinə görünməmiş maraq göstərir. Mirzə Şəfinin şeirləri Rusiyada da 

yayılmışdır. XIX əsrdə Sankt-Peterburqda nəşr edilən «Сын отечества» jurnalında Mirzə Şəfi 

haqqında qısa və maraqlı bir məlumat verilmişdir. Bu məlumatda Mirzə Şəfi bugünkü Şərqin 

Hafizi adlandırılırdı (1, s.254). 

A.Y.Krımskinin (1870-1941) «История Турции и ее литература» adlı kitabının 

Azərbaycana həsr edilmiş «Заметки об азербайджанской литературе» başlıqlı hissəsində də 

Mirzə Şəfi haqqında dəyərli məlumat verilir. A.Y.Krımski burada yazır: «İsimlərdən biri də 

Gəncəli Mirzə Şəfi Almaniyada çox məşhurlaşmışdır. Lakin çox az adam bilir ki, Mirzə Şəfini 

Yelizavetpol quberniyasında axtarmaq lazımdır. Bodenştedtdə Mirzə Şəfidən yəqin ki, çox az 

şey qalmışdır» (1, s.264). 

Mirzə Şəfinin əsərləri haqqında böyük rus yazıçısı L.N.Tolstoyun fikirləri də maraq 

doğurur. 1880-ci ildə o şair A.A.Fetə tanışlarından birinin ona Mirzə Şəfinin onda dərin təəs-

sürat oyadan şeirlər kitabını gətirdiyini xəbər verir. Bu haqda L.Tolstoy yazırdı: «Bu yaxın-

larda o mənə Mirzə Şəfini gətirdi… Orada çox gözəl şeirlər var… Sizin onlardan xəbəriniz 

varmı?» (5, s.14). 

F.Bodenştedt Mirzə Şəfinin əsərlərinin müvəffəqiyyətini görərək sonrakı nəşrlərdə onun 

müəllifliyini təkzib edir və özünü «Mirzə Şəfinin nəğmələri»nin müəllifi kimi qələmə verir. Bu 

kitaba yazdığı önsözdə Bodenştedt bildirir ki, o iki onildən çox bir müddətdə Mirzə Şəfinin 

müəllifiliyini uydurmuş, oxucuları aldatmışdır. O yazırdı: «Gerçəkdən, Gəncədə Mirzə Şəfi 

adında bir şəxs yaşamışdır, lakin həqiqət budur ki, «Mirzə Şəfinin nəğmələri» tərcümə deyil və 

bu kitab öz mövcudluğu ilə yalnız mənə borcludur (4, s.6-7). Bodenştedt ilə kimsə mübahisə 

etmirdi; əslində mübahisə edəcək bir adam da yox idi. Onun bu sözləri həqiqət kimi qəbul 

edilirdi. Həmin vaxtdan ədəbiyyat dərsliklərində və ensiklopediyalarda Mirzə Şəfi Bodenşted-

tin uydurması kimi təqdim edilirdi. Bu plagiat sayəsində Bodenştedt Avropada böyük hörmət 

qazanır və məşhurlaşır (4, s.6-7). 

F.Bodenştedtin plagiatlığı haqqında İ.K.Yenikolopov yazırdı: «Avropa fırıldaqçılarının 

Rusiyada, M.Y.Lermontovun ifadəsi ilə – «xoşbəxtlik və rütbə qazanmağa» yönəlmiş belə 

həyasız plagiat cəhdləri istisna deyildi. İstər ədəbiyyat tarixi sahəsində, istərsə də ölkəmiz 

xalqlarının elm və mədəniyyətinin inkişafında bir sıra faktlar göstərir ki, bir çox elmi ixtir-

aların, ədəbiyyat və sənət əsərlərinin yaranmasında prioritet (ilkinlik), şübhəsiz, vətənimizin 

alimlərinə və yazıçılarına məxsus olduğu halda, ayrı-ayrı Qərb mədəniyyətinin təmsilçiləri 

tərəfindən çəkinmədən alçaqcasına mənimsənilmiş və oğurlanmışdır» (2, s.51; 3, s.170). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyada Bodenştedtin «Mirzə Şəfinin nəğmələri»ni ilk dəfə 

alman dilindən rus dilinə şair M.İ.Mixaylov çevirmişdir. M.Mixaylov, C.Rumidən, Sədidən və 

müsəlman Şərqinin bir çox başqa şairlərindən də rus dilinə çoxsaylı tərcümələr etmişdir. Mirzə 

Şəfinin Rusiyada sonrakı tərcüməçiləri A.K.Mixaylov (A.Şeller), P.F.Yakuboviç və N.İ.Eyfert 

olmuşlar. «Mirzə Şəfinin nəğmələri»nin N.İ.Eyfert tərəfindən edilmiş tərcümələri 1880 və 

1907-ci illərdə Moskvada ilk dəfə kitab halında nəşr edilmişdir. Bu nəşrlər «Mirzə Şəfinin 

nəğmələri»nin rus dilinə yeganə tam tərcüməsidir» (1, s.255). 

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinə qədərki dövrdə Mirzə Şəfi haqqında ilk məlumatı Mir 

Möhsün Nəvvab 1913-cü ildə Bakıda çap edilmiş «Təzkirə»sində vermişdir. «Təzkirə»nin 

«Gəncə şəhərinin şairləri» adlanan hissəsində şair haqqında qısa bir məlumat verilir: «Gəncəli 

Mirzə Şəfi, ləqəbi Vazeh» (1, s.248). Mirzə Şəfi haqqında nisbətən geniş məlumatı ədəbiy-

yatşünas F.Köçərlinin (1863-1920) rus dilində yazdığı və Tiflisdə 1903-cü ildə çap edilmiş 
«Литература азербайджанских татар» adlı kitabçasından alırıq. Bu kitabçada F.Köçərli 

yazırdı: «Yelizavetpol şəhərində məşhur Mirzə Şəfi ilə tanışlıq (şair və filosof kimi Mirzə Şəfi 

hətta Avropada və xüsusilə Bodenştedtin onun şeirlər kitabını nəşr etdirdiyi Almaniyada 
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məşhurdur) M.F.Axundovun fikirlərində dönüş yaratdı» (1, s.249). F.Köçərli Mirzə Şəfi 

haqqında 1911-ci ildə Azərbaycan dilində çap edilmiş və M.F.Axundovun anadan olmasının 

100 illiyinə həsr edilmiş kitabçasında da məlumat vermişdir. Nəhayət, F.Köçərli Vazeh 

məsələsinə sonuncu dəfə 1925-ci ildə Аzərbaycan dilində çap edilmiş «Azərbaycan ədəbiyyatı 

üzrə materiallar» adlı fundamental əsərində qayıdır. Bu həcmcə böyük olan kitabın 

M.F.Axundova həsr edilmiş hissəsində F.Köçərli əvvəlki əsərlərində olduğu kimi Mirzə Şəfi 

haqqında məsələlərə, şairin M.F.Axundovu molla olmaq niyyətindən imtina etməsinə səbəb 

olması ilə əlaqədar müraciət edir» (1, s.249). Azərbaycanda 1920-ci il aprel çevrilişinə qədər 

Mirzə Şəfi haqqında yazılmış ilk məqalənin müəllifi şairin əsərlərinin naşiri Salman Mümtaz 

(Əskərov) olmuşdur. «Mirzə Şəfi Vazehin fəlsəfəsi» adlı bu məqalə 1920-ci ildə o dövrdə nəşr 

edilən «Qurtuluş» jurnalının aprel ayında çıxmış ilk nömrəsində çap edilmişdir. Bir neçə ildən 

sonra 1926-cı ildə Salman Mümtaz, «Mirzə Şəfi Vazeh» adlı ayrı bir kitab çap etdirir (1, 

s.252). 
Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin ilk onilliklərində Mirzə Şəfi Vazehin bəzi şeirlərinin 

Аzərbaycan və fars dillərində orijinalları tapılır və Azərbaycan alimləri, Bodenştedtin müəllif-

liyini təkzib edən bir çox maraqlı əsərlər yazırlar, onların içərisində «Bodenştedtin plagiatını» 

əsaslı dəlillərlə sübut edən Ə.Ə.Seyidzadənin tədqiqatlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Bu tədqiqatların əsasında 1940-cı ildə Bakıda alimin «Mirza Şafi ili Bodenştedt?» (К 

вопросу о происхождении, объеме и характере плагиаторства Фр.Боденштедта)» kitabı 

nəşr edilir. 1969-cu ildə isə alimin «Mirzə Şəfi Vazeh» adlı (rus dilində) kitabı çıxır. Görkəmli 

Azərbaycan filosofu Heydər Hüseynov 1949-cu ildə çap edilmiş «Из истории общественно-

философской мысли в Азербайджане ХIХ века» adlı kitabında Mirzə Şəfi Vazehə xüsusi 

fəsil ayırır. 1958-ci ildə tanınmış ədəbiyyatşünas-alim M.Rəfilinin «Mirzə Şəfi dünya 

ədəbiyyatında» adlı kitabı çıxır. Azərbaycanlı şair Naum Qrebnev Mirzə Şəfi Vazehin şeirlərini 

alman dilindən rus dilinə çevirərək 1964-cü ildə «Mirzə Şəfi Vazeh» adlı şeirlər kitabını çap 

etdirir. 

Mirzə Şəfinin şeirlərini Azərbaycan, fars və əsasən də alman dilindən rus dilinə tərcümə 

etmiş şair N.Qrebnev «Mirzə Şəfi Vazeh» adlı şeirlər toplusuna yazdığı «Önsözdə» «Bodenş-

tedtin plagiatı» məsələsinə öz münasibətini bildirərək yazır: «Lakin ədalət naminə etiraf 

etməliyik ki, Bodenştedtin Mirzə Şəfi qarşısında təqsiri nə qədər çox olsa da, onun ədəbiyyat 

qarşısında obyektiv xidmətini qiymətləndirməmək olmaz; bizə orijinalda deyil, tərcümədə də 

olsa, böyük azərbaycanlının gözəl şeirləri çatmışdır. Onlar haqqında heç nə bilməzdik, əgər bu 

gün ədəbiyyatşünaslıqda «Bodenştedtin plagiatı» adlandırdıqlarımız olmasaydı (4, s.7-9). 

Bodenştedtin sözlərinə görə, Mirzə Şəfi çox az, təsadüfi hallarda öz şeirlərini yazırdı, 

yazırdısa da onları çox asanlıqla dostlarına verərdi; «Müdrikliyin açarı» adlandırdığı şeirlər 

dəftərini tələbəsi Bodenştedtə verdiyi kimi. Görünür, şair heç vaxt şeirlərini çap etdirmək 

haqqında düşünmürdü. O, nəğmələrini təmənnasız oxuyurdu, quşlar oxuduğu kimi; oxuyurdu 

ona görə ki, oxumaya bilmirdi. Buna görə də poeziyada Mirzə Şəfidən qalan nə varsa, bizə bir 

möcüzə olaraq qalmışdır» (4, s.8-9). 

Mirzə Şəfi demokratik düşüncəli, maarifpərvər bir şair idi. O, əsərlərində maarifçilik 

ideyalarını təbliğ edir, ruhanilərə, xalqın geriliyinə səbəb olan dinə və mövhumata qarşı çıxırdı. 

Bununla əlaqədar şairin bir qəzəli çox səciyyəvidir. Bu qəzəlində Mirzə Şəfi yanına gələn 

birini inandırmağa çalışır ki, o, Quranın və mollaların yolu ilə getməsin (1, s. 271). 

Mirzə Şəfi poeziyasında qadın azadlığı məsələsi xüsusi yer tuturdu. O, dini adət olan 

çadra geyməyin qəti əleyhinə idi və qadınları bundan azad etməyə çağırırdı. Bu məsələyə həsr 

etdiyi «At çadranı» adlı şeirində şair qadına müraciət edərək deyir: 
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«At çadranı! Qoy bütün dünya görsün ki, 

Səndən yaraşıqlı və istəkli gözəl yoxdur. 

Qoy alov kimi ürəklərdən keçsin sənin baxışın, 

Dodaqların çoxqiymətli yaqut kimi yansın 

Və yalnız gecə, öz qaranlıq çadrasıyla 

Sənin çöhrəni və sənin gənc qamətini sarısın 

Göstər özünü!... Sənin çöhrən qarşısında solğun və lal, 

Çaşar İstanbul sultanının hərəmi 

Amma harada, nə vaxt, hansı padişah 

Belə baxış qarşısında külə dönməz ki?» (3, s.170). 
 

Mirzə Şəfiyə görə, Şərqin gözəl qadını üzündən çadranı atmalıdır ki, dünya qara çadra 

altında gizlənən və həyatın ən böyük neməti olan gözəlliyi görməkdən məhrum olmasın. Şair 

çadra geyməyi qadınlar üçün zəruri sayan müsəlman ruhanilərinə etirazını bildirərək deyirdi: 
 

Ey Şeyx! Mənə gülüncdür, sevdiyimin üzünə 

baxmağa sənin etdiyin yasaq (3, s.170). 
 

Mirzə Şəfi, ruhanilərin axirət dünyası haqqında söylədikləri fikirlərə qarşı da kəskin çıxış 

edir, onların bu fikirlərini ifşa edirdi. O bildirirdi ki, bizi əhatə edən real dünyadan başqa heç 

bir dünya yoxdur. Şair yazırdı: «O kəs ki, insanları aldatmaq üçün ruhanilərin uydurmasından 

başqa bir şey olmayan axirət dünyasına ümid bəsləyir, o axmaqdır». Mirzə Şəfi deyirdi: 

«Peyğəmbərlərin dediklərindən məlum olur ki, cənnət uzaqda da olsa var. Bu dünyada nəfs və 

günah bilməyən hər kəs oraya düşüb xoşbəxt olacaq. Lakin ola bilər ki, biz onları doğru başa 

düşməmişik və dünyada xoşbəxtliyin nə olduğunu bilmədən həyatımızı məhv edirik və bunun 

heç bir faydası olmayacaq. Biz, bir qırpımda yaşanan həyatı itirib, cənnətə qovuşmarıq» (4, s. 

46). 

Mirzə Şəfi deyirdi ki, müdrik insanlar ruhun ölməzliyinə inanmırlar; axmaqlar isə gələ-

cək həyat üçün hüzn edirlər, burada (bu dünyada – E.Z.) yaşamırlar. Müfti insanları cəhənnəm 

və cinlərlə qorxudur, amma ağıllı olmaq, bundan məyus olmamaq lazımdır. Müfti inanır ki, hər 

şeyi yaxşı bilir, amma Mirzə Şəfini inandırmamalıdır (3, s.171). 

Mirzə Şəfi alın yazısına və taleyə olan inama qarşı çıxırdı və söyləyirdi ki, ağıllı hərəkət-

lər insanın xoşbəxt həyatının zəruri şərtidir. O yazırdı: 
 

«Xeyirmi, yaxud şərmi gözləyir bizi, 

Sonrakı taleyimizdə? Bu məni qorxutmur 

Mən özümə deyirəm, kim ki, ağılla yaşayır, 

xoşbəxt insandır və gələcəkdə də olacaq, 

həmişə əsrdən-əsrə» (7, s.155; 3, s.172). 
 

Mirzə Şəfi inanırdı ki, xoşbəxtliyi insan özü qazanmalıdır. O deyirdi: «Əgər sən xoşbəxt-

liyə çatmasan, onu sənə nə Allah, nə yer üzünün hakimi verə bilməz. Xoşbəxtliyi insan öz 

zəhməti ilə əldə etməlidir» (4, s.66). Şeirlərinin birində Mirzə Şəfi yazır: «Əmək insana göy-

lərin böyük hədiyyəsidir. Tər tökməyən, zəhmət çəkməyən insan xoşbəxtliyin nə olduğunu 

bilməz; xoşbəxt olmaq üçün insan səy göstərməlidir» (4, s.71). 

Mirzə Şəfiyə görə, bəzi insanlara dövlət və hörmət irsən verilir, yalnız xoşbəxtlik insan-

lara irsən verilmir: «Yalnız o şey ki, onun üçün tər tökülüb, insan üçün xoşbəxtliyə çevrilir, 

ona hörmət və sevinc gətirir» (4, s.30). 
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Mirzə Şəfinin fikrinə görə, insan elə yaşamalıdır ki, xoşbəxt və namuslu həyat arasında 

doğru seçim edə bilsin, xoşbəxtliklə xeyirxahlıq arasında körpü qura bilsin, onlar arasında çox 

vaxt mövcud olan uçurumu keçə bilsin (4, s.30). Əsl ləyaqətli insan güclülər qarşısında 

cəsarətli olmalı, zəif insanları əskiltməyə çalışmamalıdır (4, s.13). 

Mirzə Şəfi dünyanın insan şüurundan asılı olmayaraq mövcud olduğunu düşünürdü və 

insanları bütün gücləriylə onu dərk etməyə, varlığın sirrlərini öyrənməyə çağırırdı. O yazırdı: 

«Gənc ikən düşünürdüm ki, dünyada hər şey daimi və əbədidir. Lakin zaman keçdikcə anladım 

ki, mənim fikrim səhvdir. Həyatda hər şey dəyişir… Həyat nə qədər rəngarəng olsa da, əsrlər 

boyu dəyişməyən bir şey var, o da həyatın dəyişkənliyidir» (4, s.13). 

Maraqlıdır ki, XX əsrin əvvəllərində Avropada geniş yayılmış təşəkkül fəlsəfəsinin 

təmsilçisi E.Maks da Vazehin bu fikrini təkrar edir və «dünyada dəyişməyən yeganə şeyin yal-

nız dəyişmə prosesinin özünün olduğunu» bildirir (8, s.92-93). Mirzə Şəfi dünyanın 

məqsədyönlülüyünü etiraf edir və bildirirdi ki, «Allah günəşi yaradıb ki, yer üzünə istilik və 

işıq versin… qızıl gülü yaradıb ki, yazda bağlarda çiçək açsın və ətir saçsın… Allah bütün 

cansızları ruhdan məhrum etdi ki, bütün canlılara ruh versin, quşlara qanadlar verdi ki, onlar 

göylərə uçsunlar, dənizlərə ləpələr verdi ki, quruya çatsınlar. Allah mənə səs verdi ki, nəğmələr 

oxuyum, sizə isə eşitmək qabiliyyəti verdi ki, o nəğmələri dinləyəsiniz» (4, s.80). Mirzə Şəfiyə 

görə, dünya əksliklərdən ibarətdir, bəzi şeylər kamildirlər, bəziləri isə tam əksinə, kamillikdən 

məhrumdurlar. O, insanları dünyanı kamil olmayan şeylərdən təmizləməyə, bu qüsurlu dünyanı 

düzəltməyə, onu qaydaya salmağa, bu ali məqsəd uğrunda mübarizə etməyə çağırırdı (4, s.35). 

Mirzə Şəfini daim düşündürən məsələlərdən biri həyatın mənası məsələsi idi. Şeirlərinin 

birində o, bu məsələyə toxunaraq yazır: «Bizə verilən həyat keçicidir və onu heç kəs geri 

qaytara bilməz. Lakin insanın həyatda aydın bir məqsədi olmalıdır; İnsanın dünyaya gəlməkdə 

günahı yoxdur, lakin o bu həyatı mənasız yaşamaqda günahkardır», Mirzə Şəfiyə görə, insan 

bu dünyada müəyyən məqsədə xidmət etməli, həyatını mənalı yaşamalıdır (4, s.61). Mirzə 

Şəfinin fikrinə görə dünyada bir ruh mövcuddur. «O, hər yerdə hakimdir, yerdə də, göydə də, 

suda da. O işıqlı fikirlərdə, yüksələn alovda, tüstüdə yaşayır. O qartalı göyün yüksəkliklərinə 

qaldırır, gəncliyi uçmağa sövq edir…» (4, s.109). 

Mirzə Şəfinin tanınmış tədqiqatçısı Ə.Ə.Seyidzadə Mirzə Şəfinin dünyagörüşünə görə 

panteist və əsasən empedoklçu olduğunu söyləyir və qeyd edir ki, həmin görüşləri Vazehlə 

ünsiyyətdə olduğu illərdə M.F.Axundov da bölüşürdü (1, s.283). Ə.Seyidzadə Mirzə Şəfinin 

dünyagörüşündə panteist ideyaların mövcudluğunu təsdiq etsə də, bunu əsasən panteist 

dünyagörüşünü ifadə edən keçmiş fəlsəfi poeziyanın təsiri ilə izah edir. Alimin fikrinə görə, 

Mirzə Şəfinin fəlsəfi görüşlərini daha düzgün başa düşmək üçün onun Empedoklun «dörd 

ünsürlər» haqqında təliminə necə yanaşdığını öyrənmək lazımdır. Bunun üçün Ə.Seyidzadə 

diqqəti şairin «Həyat alova bənzəyir, onun başlanğıcı alov, sonu isə küldür» (1, s.315) söz-

lərinə yönəldir və qeyd edir ki, Mirzə Şəfinin şeirlərində tez-tez rast gəlinən işıq haqqında 

fikirlər, onun Heraklit kimi, bütün mövcudatın başlanğıcının «alov» olduğunu etiraf etdiyini 

göstərir (1, s.316-317). 

Mirzə Şəfinin empedoklçu olduğunu sübut edən əsas dəlil olaraq alim şairin Empedokl 

kimi «məhəbbəti» də, nifrəti də dünyanın başlanğıcı olan dörd ünsürü – yeri (torpağı), suyu, 

havanı və odu hərəkətə gətirən iki əsas qüvvə saydığını göstərir. Mirzə Şəfiyə görə, sevgi 

sayəsində varlıq mümkün olur, onun olmaması isə ayrılığın və nifrətin qələbəsini göstərir (1, 

s.317). 

Mirzə Şəfinin dünyagörüşünə sufizmin təsiri məsələsinə gəldikdə isə güman etmək olar 

ki, şair bu anlayışdan bizdən çox uzaq dövrlərdə yaşamış bir çox panteistgörüşlü mütəfəkkirlər 

kimi, özünün mahiyyət etibarilə panteist, ortodoksal İslama zidd olan dünyagörüşünü müdafiə 

etmək üçün bir pərdə kimi istifadə etmişdir. 
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Şeirlərinin birində Mirzə Şəfi İslam dünyagörüşü ilə uzlaşmayan fikirlərini sufi şairin 

sözləri ilə ifadə edərək yazır: 
 

Bir dəfə hindli dərviş, sufi və şair 

Yaşının ahıl vaxtında bir nəğmə oxudu. 

O nəğmədə deyilirdi: «Qaranlıqdan doğan, 

qaranlığa can atır. Dünyada heç bir şey əbədi deyil. 

Əbədi olan yalnız işıqdan doğan ruhdur. 

O, əbədidir, onun sonu yoxdur. 

O, işıqdan doğaraq işığa can atır, 

ölümə qalib gələrək və iz qoyaraq» (4, s.124). 
 

Bu şeirində Mirzə Şəfi dünya haqqında onu yaradan və varlığını təmin edən qüvvə 

haqqında, İslam dünyagörüşündən fərqli bir fikir irəli sürür. O, dünyada hər şeyin müvəqqəti 

keçici olduğunu, dünyanın varlığını təmin edən, işıqlandıran yeganə qüvvənin isə işıqdan 

doğan ölməz və əbədi ruh olduğunu bildirir. Başqa bir şeirində şair dünyanın faniliyi, keçiciliyi 

fikrini belə ifadə edir: 
 

«Ağılsızlar! Mən sizi inandırıram ki, 

İnam da, inamsızlıq kimi keçicidir» (4, s.138). 
 

Mirzə Şəfinin İslam dininə münasibəti onun «Dərviş» adlı şeirində də aydın ifadə edil-

mişdir: 
 

«Dərviş günəşdən yanmış sinəsi ilə 

ayağı yalın və çılpaq, Zərdüştün yanına gəlir 

və deyir: 
 

«Mənim yolum təmiz və çətindir 

Mən hər addımımı Allaha həsr edirəm 

Halbuki insanlar göylərin nemətlərini deyil, 

Günah nemətləri üstün tuturlar! 

İyirmi ildir ki, mən səhrada ancaq quru ot yeyirəm 

Tənha və sakit dua etməkdən həzz alıram 

Və müqəddəs kitabı oxuyuram. 

Dünyada ancaq nəfsdən imtina etmək 

İnsanı günahdan azad edir. 

Zərdüşt təbəssümlə və qəmli 

Dərvişə belə cavab verdi: 

Qoy Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. 

Sənin Allaha itaətindən heç bir fayda yoxdur. 

İyirmi il faydasız əziyyət çəkməkdənsə, 

Səhrada bir kol əkmək daha faydalıdır» (4, s.184-185). 
 

Görünür ki, Allaha itaəti Mirzə Şəfi faydasız bir iş sayırdı və insanları həyatda faydalı bir 

iş görməyə çağırırdı, onları başa salırdı ki, insan bütün ömrünü müqəddəs kitabı oxumaq və 

Allaha dua etməklə yox, insanlıq naminə faydalı bir iş görməklə keçirməlidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Mirzə Şəfinin dünyagörüşü əsasən onun qəzəllərində ifadə edil-

mişdir. Bu qəzəllərdə şair həyatın çətinlikləri, insanlığın aqibəti, vicdan və namusdan məhrum 

olan insanlar haqqında fikir və düşüncələrini ifadə edir. Mirzə Şəfinin fəlsəfi və sosial-siyasi 
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motivlərlə zəngin əsərlərinin böyük bir hissəsini onun nəsr əsərləri və xüsusilə Qriqoryevlə 

birlikdə yazdığı «Kitabi-türkü» adlı müntəxabata daxil edilmiş «müdrik sözləri və nəsihətləri» 

təşkil edir (1, s.287). «Kitabi-türkü»yə daxil edilmiş çoxsaylı aforizmlər əsasən ərəb dilindən 

tərcümə edilsə də, onların içində müəllifləri Epikür, Aristotel və başqaları olan aforizmlər də 

vardır. Bunlarla yanaşı, kitaba Mirzə Şəfinin bir çox orijinal hekayələri də daxil edilmişdir ki, 

bu hekayələr mahiyyət etibarilə fəlsəfi məzmun daşıyır və müəllif onları bir çox fəlsəfi fikir və 

müddəaları izah etmək və əsaslandırmaq məqsədi ilə yazmışdır (1, s.289). 

Mirzə Şəfi Vazehin istər fəlsəfi, istərsə də sosial-siyasi görüşləri hələ kifayət qədər 

tədqiq edilməmişdir. Şairin fəlsəfi görüşlərini doğru qiymətləndirmək üçün əvvəl onun sosial-

siyasi görüşlərini öyrənmək lazımdır. Mirzə Şəfinin çoxsaylı şeirləri, onun «müdrik sözlər və 

nəsihətləri» göstərir ki, o zülm və istibdadın qəti düşməni olmuş, öz xalqı üçün sakit, xoşbəxt 

və firəvan həyat arzu etmişdir (1, s.291). 

Mirzə Şəfi zülmkar hakimlərə, şahlara nifrət edirdi; onun şeirləri yer üzündə insanların 

azadlıqlarını və sevinclərini boğanlara qarşı yönəlmişdi. O, şeirlərində dəfələrlə bildirirdi ki, 

istibdadın, şahların mütləq hökmranlığının əsas səbəbi xalqın cahilliyi və geriliyidir. Şeirlərinin 

birində bu fikrini o belə ifadə edir: 

«Bir dəfə şairdən şah haqqında nə fikirdə olduğunu soruşurlar. Şair cavab verir ki, şah 

ağılsız doğulub, amma xalqın geriliyi və cəhaləti, şaha hakim olmaq imkanı verir» (7, s.71; 3, 

s.175). 

Siyasi şeir və pamfletlərində Mirzə Şəfi xalqı aldatmaq məqsədilə manifestlər çıxaran 

şahları ifşa edirdi və bildirirdi ki, şahlar heç vaxt xalqın rifahı üçün, onun azadlığı naminə heç 

nə etməmişlər. Onların bütün manifestləri yalnız bir məqsəd güdmüşdür: xalqa daha çox zülm 

etmək, onun azadlığını daha da məhdudlaşdırmaq. 

Mirzə Şəfinin əsərlərində əxlaq məsələləri çox böyük yer tutur. O, insanları təvazökar 

olmağa çağırırdı və bildirirdi ki, insan təvazökar olmalı, öz ağlı və uğurları ilə öyünməməlidir: 

«Uğurların nə qədər çoxdursa, o qədər sən təvazökar olmalısan. Kim ki, özünü ağıllı sayır, qoy 

heç olmasa buna diqqət etsin ki, hətta günəş işıq saçanda şüasını yerə endirir» (7, s.75; 3, 

s.179). 

Mirzə Şəfiyə görə, «təvazökar insanlar adətən öz müvəffəqiyyətləri haqqında 

danışmazlar və əksinə, o insanlar ki, heç bir iş bacarmırlar, hamıdan çox qışqırırlar, özlərinə o 

keyfiyyətləri aid edirlər ki, heç vaxt onlara xas olmamış və xas deyildir. O kəs ki, sədaqətdən 

və məhəbbətdən hamıdan çox danışır, onda nə o, nə də o birisi var. İnsan yaratdığı hər şeyi 

bütün insanlığın xeyrinə yaratmalıdır. Hər kəs öz vaxtından ağılla istifadə etməlidir, orijinal bir 

şey yaratmalıdır» (3, s.173). Mirzə Şəfi öyrədirdi ki, insan özü haqqında yalnız şəxsi fikri 

əsasında hökm sürməməlidir, çünki adətən, hər kəs özü haqqında yüksək fikirdə olur. Bundan 

başqa insan özünü tam dərk edə bilmir. O yazır: 
 

«İstəyirsən özün-özünü öyrənəsən, 

Özünü özündən uzaqlaşdırmalısan… 

Özünü tanımaq çətindir sənə, 

Özünü öpmək çətin olduğu kimi» (3, s.187). 
 

Mirzə Şəfi insanları şər gətirən, başqalarına zərər verən insan olmamağa çağırırdı: 
 

«Günahın yükünü bütün insanlar daşıyırlar; 

amma o kəslər ki, özünə zərər edir, günahın yarısını edir. 

Günahı özgələrinə daşıyan toxum 

hər vaxt qorxuludur!» (3, s.189). 
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Mirzə Şəfinin əxlaq fəlsəfəsinə görə, bütün insanlar qardaşdırlar, ona görə də hər bir 

insan elə yaşamalı, elə sevməlidir ki, sanki ölüm onun kəndarından bu gün keçəcək. O yazırdı: 

«Nə qədərki dünyada yalan və riyakarlıq hökm sürür, kimi isə aldatmaqdansa, özünün aldan-

mış olmağın yüz dəfə yaxşıdır» (4, s.31-32). 

Mirzə Şəfinin fikrinə görə, «xoşbəxt o insandır ki, xeyirxahlığı çoxdur. O kəs ki, özü 

çiçək açır, o özgənin də xoşbəxtliyinə sevinir. Belə yaxşı insanlar üçün özgənin xoşbəxtliyi, 

bəzən onun öz mükafatından qiymətlidir. Amma o kəslər ki, kinli və paxıldırlar, həmişə 

başqalarından daha pis yaşayırlar; onlar kinləri ilə öz özlərini cəzalandırırlar. Kin insan üçün 

çox ağır yükdür və onun cəzası cəhənnəmdir; Dünyada o kəs xoşbəxt ola bilər ki, o özü kimə 

isə xoşbəxtlik gətirsin» (4, s.67-98). 

Mirzə Şəfi, yaltaq, hiyləgər, müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün yüksək rütbəlilər, 

vəzifəlilər qarşısında yaltaqlanan insanları, ləyaqətsiz insanlar sayırdı, onların xalq üçün böyük 

bədbəxtlik, bəla olduqlarını söyləyirdi (4, s.102). 

Mirzə Şəfi Vazehin şeirlərində gözəllik və məhəbbət mövzusu geniş yer tutur. O, 

gözəlliyi xeyirxahlıq və sevgi ilə əlaqələndirirdi. Şair yazırdı: «Mənim məhəbbətim, mənim 

xilasımdır; o xeyirxahlığın və gözəlliyin yaradıcısıdır» (4, s.109). 

Mirzə Şəfinin fikrinə görə, «gözəllik bizə asanlıqla verilmir; hər bir gözəllikdə əmək və 

mübarizə vardır. Hətta almas da asanlıqla əldə edilmir, o cilalanır, təmizlənir və sürtülür» (4, s. 

73). Varlıq və yoxluq arasında yalnız məhəbbət, sevgi insanların məşəli və köməyidir. Şair 

nifrəti – günah, sevgini isə xoşbəxtlik sayırdı (4, s.119, 120, 138). O, yer üzündə həyatı 

qorxunc yuxu sayırdı və düşünürdü ki, bu yuxuda yalnız o kəs hər şeyi unudur ki, o heç 

olmazsa bir an sevgi ilə işıqlanıb (4, s.116). Şair yazırdı: «Göylərin cənnəti nədir, əgər yer 

üzündə məni sonsuz sevgi işıqladırıb» (4, s.117). «Mənə nə Allah, nə də başqa cənnət lazım 

deyil, mənim yer üzündə cənnətim, göydəkindən daha işıqlıdır» (4, s.144). Mirzə Şəfiyə görə, 

«qorxu olan yerdə sevgi çiçək açmaz; sevgi dildə yox, ürəkdə yaşayır» (4, s.191-192). 

Mirzə Şəfi gözəlliyi ağıl və həqiqətlə eyniləşdirirdi və söyləyirdi ki, «ağıl gözəlliyə 

əminlik verir, gözəllik isə ağla yetkinlik verir» (4, s.126). Mirzə Şəfiyə görə, «Yer üzündə 

həyat, onun dəyişməz qanunları insanları dəli edərdi, əgər bəzən o sevgi ilə işıqlanmasaydı» (4, 

s.42). 

Mirzə Şəfi sənət və sənətkar haqqında, onların cəmiyyətdə məqsəd və vəzifələri haqqında 

da dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. Şeirlərinin birində o yazır: «Dünyada yüzillərlə ağılsızlıq 

hökm sürür; lakin Allah, bu ağılsızlıq hökm sürən dünyaya şairi göndərir, ona görə yox ki, quş 

kimi ağacların budaqlarında oxusun, həm də ona görə ki, ağılsızlığın və qaranlığın (geriliyin) 

hökm sürdüyü bu dünyada ağıl və işığın daşıyıcısı olsun, insanların fikirlərini və hisslərini 

işıqlandırsın, onlara yüksək işıqlı hisslər və fikirlər aşılasın» (4, s.38). 

Göründüyü kimi, şair burada şeiri, poeziyanı insanların şüuruna, ağlına və əxlaqına güclü 

təsir edən bir qüvvə sayır, onun cəmiyyətin mənəvi inkişafında rolunu yüksək qiymətləndirir. 

Mirzə Şəfi, xalqın əksər hissəsinin savadsız olduğunu və buna görə də onların gözlərini 

açmağın zəruri olduğunu bildirirdi. O inanırdı ki, xalq, yalnız maariflənmə yolu ilə, öz 

bədbəxtliklərini dərk edib onlardan azad olmaq üçün mübarizə apara bilər. Bu işdə Mirzə Şəfi 

poeziyanın rolunu yüksək qiymətləndirirdi. O, poeziyanın ictimai rolunu unudan, mənasız və 

məzmunsuz şeirlər yazan şairlərə müraciət edərək deyirdi: 
 

«Sizin seçdiyiniz bu yol asandır, 

Yalnız axmaqlarçın ürək açandır. 

Şeiriniz ürəyi gətirməz coşa, 

Qanan kəslər üçün bəladır başa» (6, s.17). 

                                 (Çevirən: A.Aslanov) 
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Mirzə Şəfi öz şeirlərində həqiqəti, doğrunu ifadə edirdi və bildirirdi ki, sənətkar üçün 

həqiqəti müdafiə etmək çətindir, lakin onu müdafiə etmək lazımdır. O deyirdi: 
 

«Qoy sən həqiqəti söyləyən zaman, 

Qopsun min təhlükə, qopsun min tufan 

Gəl baxma bunlara ey Mirzə Şəfi, 

Uca tut daima arı, şərəfi» (6, s.18-19). 
 

Mirzə Şəfi poeziyanı, həqiqəti söyləmək üçün ən yaxşı vasitə sayırdı və bildirirdi ki, 

poeziya həqiqətlə, həqiqət poeziya ilə qardaşdırlar: 
 

«Qəlbimin ruhunun qanadıyla mən, 

Çıxdım aydınlığa zülmət gecədən. 

Gördüm şeriyyətdə həqiqətimi, 

Tapdım həqiqətdə şeriyyətimi» (6, s.18-19). 
 

Mirzə Şəfi ehtiyacın şeriyyətin düşməni olduğunu söyləyirdi. Lakin şairin bu ehtiyacdan 

xilasının yolunu o, müdriklikdə, ağılda, insanın möhkəm iradəsində və mənəvi yüksəkliyində 

görürdü. 

Mirzə Şəfi şeirdə formadan çox məzmuna üstünlük verirdi və qeyd edirdi ki, heç bir 

forma pis məzmunu örtə bilməz. O yazırdı: «İnanıram ki, heç bir yalanı gözəl söz ilə örtmək 

olmaz, pis nəğməni (şeiri) qafiyə ilə xilas etmək olmaz» (4, s. 163). 

Mirzə Şəfinin şeirlərinin çoxu Ömər Xəyyamın rübailərini xatırladır. Ömər Xəyyam kimi 

o da öz fəlsəfi, sosial-əxlaqi fikirlərini qısa, lakonik və poetik şeir formasında ifadə edirdi. 

Onlar şairin mübariz, demokratik ruhunu, maarifçi fikir və düşüncələrini, humanist ideyalarını 

ifadə edirdilər. Xalqa zülm edən yerli hakimlər, mülkədarlar və xanlar mövcud ictimai 

münasibətlərin doğurduğu sosial ədalətsizliklər, cəmiyyətdə hökm sürən gerilik və cəhalət, dini 

fanatizm və mövhumat Mirzə Şəfi poeziyasının və xüsusilə satirik şeirlərinin əsas mövzusu və 

tənqid obyekti olmuşdur. Bu mövzular Mirzə Şəfi yaradıcılığının ana xəttini təşkil edirdi. 

Mirzə Şəfi Vazeh yoxsulların tərəfində duran, xalq arasında maarifi təbliğ edən böyük bir 

şəxsiyyət idi. XIX əsrin birinci yarısında yaşayıb yaratmış, öz əsərləri ilə milli ədəbiyyatımızı 

zənginləşdirmiş, ona böyük töhfələr vermiş bu dahi, maarifpərvər şair Azərbaycan ədəbiyyatı 

və fəlsəfi-ictimai fikir tarixində silinməz iz qoymuşdur. 

 

Açar sözlər: fəlsəfə, sosial-mənəvi ideyalar, maarifçilik, azadlıq, ədalət, despatizm, is-

lam ruhaniliyi, dini fanatizm, mədəni gerilik. 
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Эльмира ЗАМАНОВА 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ МИРЗА ШАФИ ВАЗЕХА 

 

Резюме 

 

В статье рассматривается богатое философскими, социально-нравственными 

идеями поэтическое творчество выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя 

Мирза Шафи Вазеха. Автор анализирует его мысли и суждения, направленные в защиту 

идей просвещения, свободы и справедливости против деспотизма и тирании. Далее 

подчеркивается, что поэт резко критиковал исламскую религию и исламское 

духовенство, религиозный фанатизм и культурную осталость народа. 

 

Ключевые слова: философские, социально-нравственные идеи, просвещение, 

свобода, справедливость, деспотия, исламское духовенство, религиозный фанатизм, 

культурная отсталость. 

 

Elmira ZAMANOVA 

 

MIRZA SHAFI VAZEH'S WORLD OUTLOOK 

 

Summary 

 

In the article the poetical works, rich in philosophical, socio-moral ideas, by the eminent 

Azerbaijani poet and thinker Mirza Shafi Vazeh are considered. The author analyzes his 

thoughts and views directed at defence of the ideas of enlightenment, freedom and justice, 

against despotism and tyranny. Further, it is noted that poet sharply criticized Islamic religion 

and Islamic priesthood, religious fanaticism and cultural backwardness of the people. 

 

Keywords: philosophical, socio-moral ideas, enlightenment, freedom, justice, Islamic 

priesthood, religious fanaticism, cultural backwardness. 
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Əlipaşa ƏLИYEV 

fəlsəfə ü.e.d., professor, ATU 

 
İSLAMIN BİLİK KONSEPSİYASI

*
 

 

Xalqların ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində, həmçinin insanların şəxsi həyat tərzində 

sağlam dini dəyərlərin rolu və təsiri böyükdür. Xalqımızın mənəvi dünyasının ayrılmaz hissəsinə 

çevrilən İslam dininin əhəmiyyəti, onun nüfuzu indiki şəraitdə son dərəcə artır və genişlənir, 

xalqımızın mənəvi dirçəlişində, öz keçmişinə, milli kökünə qayıtmasında İslam zehniyyatı xüsusi 

rol oynayır. Məhz bu baxımdan İslam mənəviyyatı və mədəniyyətinin, onun tarixinin və inkişaf 

xüsusiyyətlərinin, ənənələrinin obyektiv olaraq araşdırılıb öyrənilməsi, həmçinin bu sahədə 

düzgün olmayan yanaşmaların vaxtında aradan qaldırılması şübhəsiz indiki dövrdə böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bəşər mədəniyyətinin inkişaf tarixində xüsusi mərhələ təşkil edən 

İslam dinini tədqiq edib öyrənmədən insanlıq bütövlükdə dünya mədəniyyətindən, o cümlədən 

çox zəngin Qədim və Orta əsr Şərq mədəniyyətindən bir növ təcrid olardı. 

İslam dininin insan mənəviyyatının mühüm sahəsi olan biliyə, elm və mədəniyyətə müna-

sibətini, onun mahiyyətini açıb göstərmək üçün Orta əsr Şərq mədəniyyətinin inkişafındakı 

mühüm rolu hərtərəfli tədqiq edilib aydınlaşdırılmalıdır. Orta əsr müsəlman mədəniyyəti o dövr 

ictimai-siyasi həyatın inikası olmaq etibarilə dini, elmi-fəlsəfi ideyaları özündə birləşdirən 

mürəkkəb, ziddiyyətli vahid mədəniyyət idi. 

Müasir dünyamız dar, məhdud, empirik idrak metodundan geniş, əhatəli, eyni zamanda 

çox ziddiyyətli, həm də dərin nəzəri ümumiləşdirmələrə doğru gedən böyük dəyişikliklərlə səciy-

yəvidir. Belə bir dövrdə müasir insan problemi, onun mənəvi aləmi, insan idrakının, elmi biliyin 

mürəkkəb və ziddiyyətli təbiəti ön plana çəkilir, din, elm, mənəviyyat və şəxsiyyət, onlarla bağlı 

digər mühüm problemlər və onların həlli yeni məna və əhəmiyyət kəsb edir. 

Şəxsiyyətin mənəvi aləminin, onun ümumi mədəni bilik səviyyəsinin inkişafı maneəsiz, 

düzxətlə gedən proses olmadığından şəxsiyyət probleminin, onun bütövlükdə mənəvi təkamülü-

nün öyrənilməsi hazırda çox kəskin sosial bir məsələ kimi qarşıda durur. Bu, əsasən onunla əla-

qədardır ki, çox ciddi sosial-iqtisadi ziddiyyətlərlə çulğalaşan müasir cəmiyyətimiz şəxsiyyətin 

tərəqqisindən, onun mənəvi təkamülündən kənarda qala bilməz. İndiki dövrdə insanın ictimai 

fəallığı və onun mənəvi azadlığı cəmiyyətin ictimai-iqtisadi qanunauyğunluqlarının bilavasitə in-

kişafı ilə səciyyələnir. Bu mənada şəxsiyyəti ictimai inkişafdan ayıraraq, ona sadəcə olaraq, cə-

miyyətin mexaniki iştirakçısı kimi baxmaq olmaz. İnsan yaşadığı cəmiyyətin, onun ictimai mü-

nasibətlərinin məhsuludur. Şəxsiyyət, mürəkkəb dinamik və funksional bir ictimai-psixoloji va-

hid olmaq etibarıilə, özünün daxili aləmini, yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi ictimai şəraiti də əhatə 

edir. 

Ölkəmizin müstəqillik qazanması, sosial-mədəni amillərin tərəqqisi hazırda insanın mənəvi 

dünyasının yeniləşməsi üçün hərtərəfli şərait yaratmışdır. İnsanın mənəvi azadlığı, onun öz 

kökünə qayıtması, hər bir xalqın, millətin milli mənlik şüurunun oyanması, özünü dərk etməsi, 

İslamın müqəddəs prinsiplərinə əməl edilməsi, dini ibadət və tarixi memarlıq abidələrinə yeni 

münasibət bəslənməsi xalqımızın bilavasitə mənəvi ehtiyacına çevrilmişdir. Bu isə mənəviyyatı-

mızın, onun tərəqqisinin ən mühüm şərtidir. Lakin mənəviyyatın tərəqqisi, hər şeydən əvvəl 

varlıq, həyat haqqında bütöv, tam bilik əldə edilməsi ilə, insan idrakının daim inkişaf edərək 

onun mənəvi dünyasının zənginləşməsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Bu baxımdan mənəviyyat və 

                                                 
*
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bilik vahid idrak prosesinin bir-biri ilə bağlı olan iki mühüm tərəfi olduğundan onlar bir-birini 

tamamlayır. Həqiqi bilik əldə edilməsi hər cür səhv və yanlış təsəvvürlərdən köklü surətdə 

fərqlidir. Gerçəkliyin spesifik dərketmə vasitəsi olan dini zehniyyat da bu prosesdən kənarda, 

təcrid olunmuş şəkildə mövcud olmayaraq biliklə, bütövlükdə idrak prosesi ilə bilavasitə 

əlaqədardır. 

Elmi biliyin və ilahiyyatın inkişaf tarixi təcrübəsi göstərir ki, elmlə din arasındakı münasi-

bət hamar olmamış, o ziddiyyətli xarakter daşımış və bəzən də bir-birinin əksinə çevrilmişdir. 

Lakin din mahiyyət etibarı ilə insan idrakına, onun nəticələrinə tam laqeyd olmamış, elmi biliyi 

müxtəlif formalarda olsa da qiymətləndirmişdir. 

Vaxtı ilə digər dinlərdə olduğu kimi, İslam dinində də elm və mədəniyyəti tamamilə bir-

birinə düşmən hesab edərək, onların barışmazlığını əsaslandırmağa cəhd edən müəyyən dini-

fəlsəfi təlimlər olmuşdur. Əsl həqiqətdə isə İslam dini spesifik dərketmə vasitəsi kimi, hər şeydən 

əvvəl, insanın öyrənilməsində, onun özünü dərk edərək mənəvi cəhətdən anlamında bilik və 

zəkanın rolunu yüksək qiymətləndirir. Bu sahədə İslamda xüsusi bilik konsepsiyası vardır. Bu 

konsepsiyanın əsasını təşkil edən kəlam fəlsəfəsində Allahdan gələn, onun nuru ilə işıqlanan İlahi 

biliklə yanaşı, real biliyin, ümumiyyətlə, biliyin gücü, qüdrəti də yüksək qiymətləndirilir. 

Əvvəllər təbliğ olunduğu kimi, elmlə dini bir-birinə qarşı qoymaq, onların barışmazlığını sübut 

etməyə çalışmaq məntiqi cəhətdən düzgün deyil. Görkəmli İslam alimləri insanların daim 

öyrənməsinə, biliyə yiyələnməsinə böyük əhəmiyyət vermişlər. 

Görkəmli İslam ruhaniləri, Peyğəmbərin özü daim insanları biliyə yiyələnməyə 

çağırmışlar. Onlara görə nəyin yaxşı, nəyin pis olması ancaq öz zəkasına əsaslanan insan 

tərəfindən dərk edilir, yoxlanılır. Teoloqların əksəriyyəti Kainatda fəaliyyət göstərən təbii qanun-

auyğunluğu və harmoniyanı qəbul edirlər. Bu sahədə İslamın təbiəti, varlıq fəlsəfəsi diqqəti daha 

çox cəlb edir. Onun təbiət fəlsəfəsi bütövlükdə İslam dünyabaxımının əsasını təşkil edir. Bu 

fəlsəfə insan, gerçəklik, xüsusilə təbiət haqqında müvazinət, tarazlıq fəlsəfəsidir. Hər cür biliyin 

əsasında gerçəkliyin dərk edilməsi durur. İslam öz bəndələrini daim bu həqiqətləri dərk etməyə, 

Göy və Yerin yaranışındakı məna çalarları haqqında fikirləşməyə dəvət edir. 

Qurani-Kərimdə deyilir: «Həqiqətən, göylərin və yerin yaranışında, gecə ilə gündüzün bir-

birinin ardınca gəlməsində ağıl sahibləri üçün əlamətlər var» (Ali-İmran surəsi). İslamın bu 

müddəasının müasir dövr üçün xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu nöqteyi-nəzərdən təbiətin mühafizə 

edilməsində, mühüm ekoloji problemlərin həll edilməsi ilə bağlı məsələlərdə İslam təşkilatları 

böyük rol oynayırlar. 

Din xadimləri fəlsəfə, teologiya, varlıq məsələlərinə münasibətdə Orta əsr mütəfəkkirləri 

olan əl-Fərabi, İbn Rüşd, Biruni, İbn Sina, əl-Buxari, əl-Qəzali, əl-Kindi və digər mütəfəkkirlərə, 

Azərbaycanın görkəmli alim və filosoflarından Əbdülhəsən Bəhmənyar, Şihabəddin Yəhya 

Sührəvərdi, Siracəddin Urməvi, Nəsirəddin Tusi, Şeyx Mahmud Şəbüstəri və başqalarına  istinad 

edirlər. Həqiqətən adı çəkilən dünyaşöhrətli bu mütəfəkkirlər ciddi elmi fikirləri, insanlıq, varlıq, 

idrak haqqında elmi müddəalar irəli sürməklə yanaşı, eyni zamanda görkəmli ilahiyyat xadimləri 

olmuş və bu sahəyə aid bir sıra məşhur əsərlər yaratmışlar. Müsəlman Orta əsrlərində mövcud 

olmuş elmləri iki qismə – İslam elmləri və təcrübi elmlərə bölmək olar. İslam elmlərinə sünnə, 

hədis, üsuliddin, fəlsəfə, məntiq və sairə, təcrübi elmlərə isə riyaziyyat, təbabət, həndəsə, kimya, 

coğrafiya və başqa elmlər daxil idi. O dövr elmi fikrində bu bilik sahələrinin hər ikisi yüksək 

qiymətləndirilirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, İslamın kəlam fəlsəfəsində bilik bəzən etiqaddan yüksək tutulur, 

etiqad biliyin ardınca gəlir. Əl-Qəzali göstərirdi ki, biliyin artırılmayan bir günü, itirilmiş bir 

gündür: «Özünü dərk et, Rəbbini də dərk edərsən». Görkəmli müsəlman mütəfəkkiri İbn Rüşd 

göstərirdi ki, mövcud şeylərin təbiəti haqqında iki cür bilik – real və dini bilik mövcuddur. 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 28 

İlahiyyat fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan K.Lyuis müasir elmi-texniki 

tərəqqinin qanunauyğun olduğunu qəbul edərək göstərir ki, texniki tərəqqinin bütün nəticələri, 

mükəmməl maşın və cihazlar insan zəkasının məhsulu olduğuna görə zəka ən ali varlıqdır, 

təbiətdə müşahidə olunan inkişaf real bir faktdır. Ona görə də zəka qüvvələri maddi obyektlərdən 

yüksəkdə durur. O göstərir ki, bizə yaxşı məlum olan fikir və zəka həqiqətdə gerçəkliyə yabançı 

ola bilməz, materiyanın tabe olduğu qanunlara eyni zamanda bizim təfəkkürümüz də tabedir. 

Bizim təfəkkürümüz təbiətdən yüksəkdə durduğuna görə onun işləyib hazırladığı prinsiplərlə 

təbiət razılaşmalıdır, çünki təbiəti idarə edən qüvvələr ondan yüksəkdə duran zəka qüvvələridir, 

təbiətin özündə isə belə ağıllı substansiya yoxdur. Din bununla elmə köməkçi, utilitar bir alət 

kimi baxaraq onu «ən ali həqiqət» olan dinə tabe edir. Bu məqsədlə onların istifadə etdikləri 

dəlillərdən biri - elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi bir çox ölkələrdə adamların maddi həyat 

şəraitinin heç də yaxşı olmadığına istinad etmələridir. Bundan istifadə edən din həmin ölkələrdə 

elmi-texniki tərəqqinin adamları mənəvi cəhətdən pozaraq şikəst etdiyini, əxlaqi normaların 

qiymətdən düşdüyünü əsaslandırmağa cəhd edir. Din xadimlərinin bu müddəası düzdür, ona görə 

ki, ictimai və mənəvi bərabərsizliyin olması heç də elm və texnikanın inkişafı ilə deyil, hər 

şeydən əvvəl, cəmiyyətin sosial-siyasi və maddi-iqtisadi münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədardır. 

Dini dünyagörüşünə görə ancaq ilahiyyat fəlsəfəsi insanın bütün mənəvi ehtiyaclarını ödəyə 

bilər. İngilis ilahiyyatçı filosofu X.A.Xoçes yazır ki, indi elə bir fəlsəfi teologiya yaratmaq 

lazımdır ki, müasir dövrün ən aktual məsələlərinə cavab verə bilsin. Onun fikrincə, göstərir ki, 

əvvəl fəlsəfə yalnız şeylərin təbiəti, onların mahiyyəti haqqında məntiqi mühakimələrlə məşğul 

olurdu, indi isə o Allahın varlığını sübut edə biləcək sxolastik fəlsəfə ilə birləşmişdir. 

Livan Universitetinin professoru Yusif əl-Həcc də fəlsəfi təlimlərdən istifadə edərək elmlə 

dini barışdırmağa xüsusi cəhd göstərir. Yusif əl-Həcc ekzistensializm fəlsəfəsinə daxil olsa da, o, 

əslində bu fəlsəfənin əleyhinədir, irrasionalizmin əksinə olaraq o, müəyyən mənada biliyin rolu-

nu qiymətləndirir. O, öz fəlsəfəsini Dekartın rasional fəlsəfəsindən götürür. Bu təlimin əsas 

ideyası dini etiqadla yanaşı, biliyi müdafiə etmək, daha doğrusu dinə rasional xarakter vermək-

dən ibarətdir. Əl-Həcc öz sistemində materialist və idealist cəhətlərin vəhdətini qəbul etməklə 

dualizmə gəlib çıxır. Bu cəhətdən Kant və Hegel fəlsəfəsinin biliklə etiqad arasındakı münasibəti 

əks etdirən müddəalarından istifadə edərək öz dualist fikirlərini sübuta yetirmək istəyir. Hegel 

etiqadla bilik arasında heç bir fərq olmadığını söyləməklə, dini biliyin spesifik forması hesab 

edirdi. O göstərirdi ki, fəlsəfə və dinin öz predmetləri vardır, hər ikisi sonlu olan şeylərlə, təbiət 

və insan ruhu ilə məşğul olur. Bununla Hegel fəlsəfə ilə dinin tədqiqat sahəsinin eyni olduğunu 

göstərməklə, onların idrak vasitəsinin müxtəlif olduğunu qeyd edirdi. 

Əl-Həcc öz təlimində bilik əldə edilməsinin rasional yollarını göstərməyə çalışır. O, qüd-

rətli insan biliyinə inamı fəlsəfənin məhək daşı hesab edir. O deyirdi: «Əgər qüdrətli zəkaya 

filosofun inamı olmasaydı, hər cür fəlsəfə məhv olardı. Mən heç şübhə etmirəm ki, mədəniyyətin 

ən mühüm sahəsi kimi fəlsəfə millətin yüksəlməsi haqqında daha doğru məlumat verir». O, 

zəkanın rolunu inkar edən intuisiyanı tənqid edərək yazırdı ki, zəkaya hücum zəkanın köməyi 

olmadan mümkün deyildir, zəkaya inam elə elmə inam deməkdir. 

Əl-Həccin fəlsəfəsində bəhs edilən Allah hər hansı bir dinin təbliğ etdiyi konkret Allah 

olmayıb, geniş mənada başa düşülən İslam və xristianlığın sintezindən ibarət olan Allahdır. Əl-

Həcc hətta «nasraniya» (ərəbcə xristian və İslam deməkdir) adlanan xristian-İslam adlı yeni din 

təbliğ edir. O, təbiətdən yüksəkdə duran ayrıca mahiyyət kimi Allahı qəbul etmir. O, Platon, Ar-

istotel, İbn Sina və başqalarının ayrıca bir mahiyyət kimi baxdıqları Allahdan fərqli olaraq, 

təbiətin bütün predmet və hadisələrində təcəssüm edilən Allahı qəbul edir. Bununla da əl-Həcc 

inamı insanın təbiətə münasibətinin əsası hesab etməklə onu gerçəkliyi dərk etməyin əsas va-

sitələrindən biri kimi qiymətləndirir. Əl-Həcc deyir: «Böyük problemlərin həllində zəka həmişə 
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dində əsas axtarır, bu mənada bilik öz həqiqi müddəalarını sübut etmək üçün dində ali bir imkana 

malikdir». 

Ümumiyyətlə, müasir fəlsəfi təlimlər birinci növbədə ilahiyyatla əlaqələndirilir. Bu təlim-

lərdə bir tərəfdən müasir elmi-texniki tərəqqinin tələblərinə uyğun olaraq dinin elmi nəticələrlə 

uzlaşdırılmasına cəhd edilir, digər tərəfdən isə irrasionalist təlimlər əsasında dinin zəruriliyi 

nəzəri-fəlsəfi cəhətdən əsaslandırılır. İlahiyyatçı filosoflar dinə mənəvi nemət kimi, insanın 

cəmiyyətdə yaşaması üçün zəruri olan bir tələbat kimi baxırlar. Elm onlar üçün ona görə lazımdır 

ki, dini etiqadın doğruluğunu sübut etsin. 

Hazırda elmlə din arasında özünü göstərməkdə olan yaxınlaşma, onların bir çox məsələ-

lərlə bağlı, xüsusilə də sosial-siyasi və mənəvi-etik problemlər barədə bəzən ciddi elmi-nəzəri və 

praktiki anlaşılmazlıqlara aparıb çıxarır ki, bu da ziyalılar arasında narahatlıq doğurur. Çox vaxt 

elmi biliklə dini etiqad arasındakı mühüm fərqlər nəzərdən qaçırılaraq onlar eyniləşdirilir ki, belə 

hallara qətiyyən yol vermək, onlarla heç cür barışmaq olmaz. 

Son dövrlərdə respublikamızda dinə güclü aludəçilik meyilləri hiss edilir. Belə bir vəziy-

yətin ölkə ictimaiyyəti arasında ciddi narahatlıq yaratdığını nəzərə alaraq bununla əlaqədar bəzi 

məsələləri aydınlaşdırmaq lazımdır. Respublikamızda İslamın nüfuzunun xeyli güclənməsi, hətta 

bəzi dini təriqət və icmaların sayının artması, heç şübhəsiz, müstəqillik qazanmağımızın, ölkə-

mizdə həyata keçirilən demokratik tədbirlərin, mətbuat azadlığınıın nəticəsidir. Əlbəttə, bu 

xalqımızın öz keçmişinə, kökünə, tarixi yaddaşına bir növ qayıtmasıdır. Bu, müsbət haldır. Lakin 

bundan istifadə edərək ümumi mədəni və bilik səviyyəsi aşağı olan bəzi adamların özlərini din 

biliciləri adlandırmaları, İslamın müqəddəs ayələrindən müəyyən məqsədlərlə istifadə etmələri, 

bir çox yaradıcı ziyalıların yeri gəldi-gəlmədi İslamı idealizə edərək onu həddindən artıq 

şişirtmələri keçmişə daha çox  üstünlük verməklə müasir dövrümüzə, onun sosial-mənəvi sahə-

lərdə əldə etdiyi nailiyyətlərə bir növ kölgə salır ki, bununla heç cür razılaşmaq, passiv müşahi-

dəçi kimi kənardan baxaraq laqeyd qalmaq olmaz. 

Çox vaxt iş o yerə gəlib çıxıb ki, dini təbliğat, din xadimlərinin fəallığının artması elm və 

təhsili üstələyir, onların inkişafı əsasən dinlə əlaqələndirilir. Mətbuatda, radio və televiziyada on-

lara geniş yer verilir, hətta din xadimlərinin bir çoxu öz səlahiyyətlərindən kənara çıxaraq dövlət 

işlərinə, siyasətə qarışırlar ki, bu da birbaşa dini norma və tələblərə ziddir. Ölkəmizdə vicdan 

azadlığı haqqında Konstitusiyamızın müddəalarına çox vaxt əməl edilmir. Dindarlara, dini 

mənəviyyata birtərəfli üstünlük verilir, dinə inanmayanlara, ateistlərə isə xoşagəlməz münasibət 

bəslənir. Lakin unudulmamalıdır ki, ateizm, bəzilərinin iddia etdikləri kimi, heç də sosializm 

ideologiyasının məhsulu, onun nəticəsi deyildir. Ateizm - bəşər fikrinin çoxəsrlik sosial tarixi və 

mənəvi tərəqqisinin, bütövlükdə dünya mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi, onun mənəvi təkamü-

lünün ideoloji istiqamətlərindən biri olmuşdur. Unutmayaq ki, ateizm dinin, Allahın sadəcə kor-

koranə inkarı olmayıb hazırda elmi-bilik və baxışların, əxlaqi-etik təlimlər sisteminin ayrılmaz 

bir ünsürü, elmi biliklərin bilavasitə təsdiqi və məzmunu kimi çıxış edir. Ölkəmizdə dini fəaliy-

yətə geniş yer verilsə də, bizim dövlətimiz dünyəvi dövlətdir, onun qapısı dünya elm və mə-

dəniyyətinin bütün nailiyyətləri üçün açıqdır. 

Lakin bu da bir zərurətdir ki, artıq ateizm anlayışına yeni təfəkkür baxımından, müasir so-

sial-mənəvi tərəqqinin, elmi fikrin tələbləri baxımından yanaşmaq, ona olan mənfi münasibəti 

dəyişmək lazımdır. Ateizm, şübhəsiz, Sovet dövründə əsaslı deformasiyaya uğramış, yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimi, o əsasən qeyri-əxlaqi, mənəviyyata zidd bir hala salınmışdır. Məhz bu sahə-

də hazırda əsas məqsəd ateizmin öz hüququnu özünə qaytarmalı, onu şüurun bir komponenti 

kimi mənfi meyillərdən, birtərəfli baxışlardan və utilitar təsəvvürlərdən azad edərək təmizləmək 

lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, minillər ərzində insan mənəviyyatının ayrılmaz bir hissəsinə 

çevrilən ateizmə qarşı bu mənfi münasibətə son qoyaraq ona daha çevik, dinamik və humanitar 

xarakter verilməlidir. 
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Ateizmə neqativ münasibət bəsləmək nəzəri-fəlsəfi təfəkkür baxımından da düzgün deyil. 

Çünki sosial-mənəvi varlıq, onun inkişafı bütünlükdə dialektik ziddiyyətli mahiyyət daşıdığından 

ona münasibət də yekcins olmayıb mürəkkəb xarakter daşıyır. İnsan mənəviyyatı mürəkkəb, 

kompleks zehni ünsürlərin vahid məcmusundan ibarət olduğuna görə insan psixikasında da bu 

proses hamar yolla getmir. Burada bir-birinə əks iki qütb – elmi-real düşüncə tərzi, ona əks olan 

qeyri-real dini düşüncə tərzi mövcuddur. Mənəvi təkamülün məhz bu iki meyli, istiqaməti obyek-

tiv reallığın öz məzmunundan irəli gələn dövrün, reallığın qanunauyğunluğudur. Məhz buna görə 

bu prosesə birtərəfli yanaşaraq ona süni yolla mane olmaq elmi idrakın inkişafına, onun 

mürəkkəb təbiətinə ziddir. Biz ancaq ateist düşüncə tərzinə, ateist idraka real mənəviyyat 

baxımından yanaşaraq onun elmi idrakla birgə vahid bir proses olduğunu qəbul etməliyik, dö-

vrün sosial-mənəvi proseslərinə, cəmiyyətin qarşıya qoyduğu mürəkkəb məsələlərin həllinə 

məhz bu iki düşüncə tərzinin vahid mövcudluğu baxımından yanaşmaqla hadisələri real, obyek-

tiv qiymətləndirə bilərik. Bunu mətbuat səhifələrində, padio-televiziyada tez-tez çıxış edən al-

imlər, incəsənət xadimləri, tələbə-gənclərlə məşğul olan müəllimlər, ümumiyyətlə cəmiyyətin 

qabaqcıl zümrəsini təşkil edən ziyalılar heç vaxt unutmamalıdırlar. Adi insanlardan fərqli olaraq 

ziyalılar bu sahədə daha çox məsuliyyət daşıyır, çünki onların hər bir sözü, kəlamı insanlar 

tərəfindən bir həqiqət kimi qavranılır, onları düşündürən, bu düşüncələrə cavab verən düzgün 

mənəvi-əxlaqi norma kimi qiymətləndirilir. Ona görə bu çıxışlar həm elmi həqiqətə uyğun olma-

lı, həm də insanların tərbiyəsində, maariflənməsində onlara kömək etməlidir. 

Bir çoxları cəmiyyətdə özünü göstərən bu nöqsan və çatışmazlıqları ölkəmizdə demokrati-

yanın genişlənməsi, onun nəticəsi kimi izah etməyə cəhd göstərirlər ki, bununla heç cür 

razılaşmaq olmaz. Unutmayaq ki, demokratiya heç də özbaşınalıq, anarxiya deyildir. Demokrati-

ya, hər şeydən əvvəl, cəmiyyətimizin sosial-iqtisadi və mənəvi tərəqqisindən irəli gələn, dövlətin 

yeritdiyi siyasətlə bilavasitə bağlı olan, onun üzvlərinin hüquq və azadlıqlarının daha dolğun 

təmin edilməsi və inkişafı üçün ən əlverişli şərait yaradılmasına yönəldilən geniş imkanlar sis-

temidir. Mənəviyyatsızlıq, həyatımızda təsadüf edilən nöqsan və qüsurlar isə cəmiyyətimizin 

demokratik prinsiplərinə, onun mahiyyətinə tamamilə ziddir. Yaddan çıxarmayaq ki, milli 

varlığımızın, bəşəri-mənəvi dəyərlərimizin saflığını qoruyub saxlamaq, onu inkişaf etdirmək 

bizim hamımızın mənəvi borcumuzdur, bunu heç vaxt unutmamalıyıq. 

İslam mədəniyyətinin, sağlam dini dəyərlərin öyrənilməsi, onların təbliğ edilib yayılması o 

vaxt səmərə verə bilər ki, ona obyektiv qiymət verərək öz yerini, rolunu düzgün müəyyən edə, 

ona elmi əsaslar baxımından yanaşa biləsən. İnsan mənəviyyatının yeniləşdiyi, idrakın sosial 

mexanizminin daha da dərinləşdiyi, elm və dini şüurun əlaqə və ahəngdarlığının xeyli artdığı in-

diki dövrdə, heç şübhəsiz, dini zehniyyatın həyatı - real qüvvələrlə bağlı xeyirxah, humanist xa-

rakteri özünü daha qabarıq göstərəcəkdir. Bu isə öz növbəsində şəxsiyyətin, bütövlükdə isə 

cəmiyyətin təkmilləşməsi və mənəvi saflıq üçün daha optimal şərait yaradılmasına imkan verə-

cəkdir. Lakin bütün bunlar heç də elmin dinə güzəştə getməsi hesabına deyil, insan idrakının bir-

birindən fərqli formaları olmaq etibarilə konkret şəraitdən asılı olaraq onlar arasında daha müna-

sib, obyektiv münasibətlər yaradılması əsasında mümkün olacaqdır. 

 

Açar sözlər: İslam dininin biliyə münasibəti, elmlə din arasında münasibət, müasir 

fəlsəfi təlimlər, ateizm anlayışı. 
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Алипаша АЛИЕВ 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗНАНИЯ ИСЛАМА 

 

Резюме 

 

Статья посвящена вопросам отношения ислама к знанию. В ней рассматриваются 

проблемы взаимоотношений между религиозными и светскими знаниями, говорится о 

влиянии религиозных ценностей на духовную жизнь людей. Автор упоминает труды 

средневековых исламских ученых и богословов, особо подчеркивает их отношение к 

научному знанию. Кроме того, отмечается, что существовавшие в прошлом 

противоречия между религией и наукой понимались как абсолютно непримиримые, и 

даже некоторые религиозно-философские учения старались обосновать эту 

непримиримость. На самом деле исламская религия в целом выступала за знания, 

осознавая их большую роль в социально-культурной жизни общества. Наряду с 

анализом религиозных знаний, в статье упоминаются мысли азербайджанских ученых о 

разуме, бытии, природе и т.д., а также подвергаются критике реакционные зарубежные и 

мусульманские концепции знаний. 

 

Ключевые слова: отношение ислама к знанию, взаимоотношения между знанием 

и религией, современные философские учения, понятие атеизма. 

 

Alipasha ALIYEV 

 

CONCEPTION OF KNOWLEDGE IN ISLAM 

 

Summary 

 

The article is dedicated to the guestion of attitude of Islam to knowledge. There the prob-

lems of interrelationship of religions and civil knowledge are considered, the influence of reli-

gious values on human spiritual life is stated about. The author recollects the works by Islamic 

scholars and theologians, in particular, underlining their attitude to scientific knowledge. Be-

sides, it is noted that contradictions existed in past between religion and science were under-

stood as absolutely irreconcilable, and even some religious-philosophical doctrines tried to 

substantiate this irreconcilability. In fact, Islamic religion, on the whole, came out for 

knowledge, realizing its great role in socio-cultural life of a society. Alongside with the analy-

sis of religious knowledge in the article, the thoughts of Azerbaijani scientists on being, nature 

and etc. are analyzed, as well the reactionary foreign and Muslim conceptions of knowledge 

are subjected to criticism. 

 

Keywords: attitude of Islam to knowledge, relationship between science and religion, 

modern philosophical teachings, notion of atheism. 
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Vəsxanım ORUCOVA 

fəlsəfə ü.f.d., dosent, BDU 

 

SİYASİ SABİTLİK MİLLİ İNKİŞAFIN MÜHÜM ŞƏRTİ KİMİ* 

 

Siyasi sabitlik siyasi sistemin daxili və xarici mühitin təsiri altında öz strukturunu sosial 

dəyişiklik proseslərinə nəzarət etmək qabiliyyətini saxlamaqla səmərəli fəaliyyətə və inkişafa 

imkan verən davamlı durumudur. 

Keçid dövründə iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində buraxılan kobud səhvlər gizli 

iqtisadiyyatın inkişafına təkan verdi. Hələ 1990-cı ilin aprelində Azərbaycanın gizli iqtisadiy-

yatı 10 milyarda malik idi (İttifaq üzrə 500 milyard rubl). Bu da ictimai məhsulun 40 faizini 

təşkil edirdi. Halbuki “gizli iqtisadiyyat” ABŞ-da ictimai məhsulun onda bir faizini, İngiltərədə 

isə on ikidə bir faizini istehsal edirdi. 

Respublikada istehlak bazarı qıtlaşdıqca “gizli iqtisadiyyat”ın, xüsusilə onun əsas tərkib 

hissəsi olan “qara bazar”ın fəaliyyət dairəsi genişlənirdi. Halbuki rüşvətxorluğun miqyasını 

kiçiltməklə respublikada daxili mənbələr hesabına iqtisadiyyata qoyulan investisiyaları, eləcə 

də vətəndaşların məvacib, pensiya və təqaüdlərini artırmaq olardı. 

Korrupsiya, qanunsuzluq mühiti inkişaf etdikcə rüşvət, əliəyrilik, hakimiyyətdən sui-

istifadə hesabına formalaşan iqtisadi strukturlar mafioz xarakteri daşıyırdı. “Gizli iqtisadiy-

yat”ın leqallaşdırılmasının əsas məqsədi bu istiqamətə kapital axınının qarşısını almaq və onu 

dövlətin iştirakı ilə bölüşdürmək idi. 

ABŞ-da mövcud qanunvericiliyə görə xəzinədarlıq məbləği 10 min dollardan çox olan 

nağdlaşdırma əməliyyatı üçün hesabat tələb olunur. Bu ölkədə 1996-cı ilin mayında qüvvəyə 

minən qanuna əsasən banklar məbləği 3 milyon dollardan çox olan kapitalın hərəkəti haqqında 

məlumat verməlidir. Azərbaycanda belə qanunvericilik aktlarının və bu cür əməliyyatlara 

nəzarət mexanizminin olmaması nəticəsində maliyyə fırıldaqları, kredit mənimsəmələri, büdcə 

vəsaitinin oğurlanması halları artmışdır. 

İstehsalla istehlak arasında ziddiyyət, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin qeyri-

bərabər inkişafı, istehsalın əhalinin tələbatlarının ödənilməsinə lazımi səviyyədə istiqamətlən-

dirilməməsi, iqtisadiyyatda infrastrukturun geri qalması cəmiyyətin sosial və iqtisadi həyatında 

müəyyən ziddiyyətlər yaratmışdır. Nəticədə, 1998-ci ildə sənaye müəssisələri 723 milyard 100 

milyon, nəqliyyat və rabitə müəssisələri 255 milyard 100 milyon, xidmət müəssisələri isə 45 

milyard 200 milyon manatdan çox ziyanla işləmişdir (4, 23 dekabr, 1998). 

Müstəqilliyin ilk illərində zəhmətsiz gəlirlərin gizli iqtisadiyyatın və qıtlığın yaranmasına 

təkan verməsi, cəmiyyət üzvlərinin həyat səviyyəsi arasında qeyri-mütənasibliyin artması, 

vətəndaşların əmək və ictimai-siyasi fəallığına mənfi təsir göstərmişdi. İstehsalla istehlak 

arasında ziddiyyət ölkədə mal ehtiyatları ilə pul kütləsi arasında gərginlik yaratmışdır. 

Müstəqillik dövrünün ilk illərində xalq təsərrüfatının idarə edilməsi praktikasındakı 

səhvlər, təsərrüfat əlaqələrinin pozulması, əmək və müqavilə intizamının pisləşməsi nəticəsin-

də ictimai istehsalın miqyası azalmış, xalq istehlakı malları nəzərə çarpacaq dərəcədə bahalaş-

mışdı. İstehsalın istehlakçıya tabe etdirilməməsi nəticəsində xalq təsərrüfatında qıtlıq yaranmış, 

istehlak malları ilə möhtəkirlik geniş vüsət almışdı. 

Aqrar siyasətdə buraxılan səhvlər, kənd təsərrüfatının dövlətdən «borc alan» sahəyə 

çevrilməsi, hazır məhsulun bölüşdürülməsi vəzifəsini dövlətin öz üzərinə götürməsi, xalq 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.f.d., dosent Azər Şirinov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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təsərrüfatının süni surətdə gəlirli və zərərlə işləyən sahələrə bölünməsi ərzaq qıtlığına səbəb 

olmuşdu. Ərzaq istehsalçısı istehlakçıdan deyil, inzibatçılardan asılı vəziyyətə düşmüş, 

nəticədə iqtisadi maraq prinsipi pozulmuş, ərzağın əhaliyə çatdırılmasının bütün pillələrində 

möhtəkirlik genişlənmişdir. 

İctimai mənafe ilə şəxsi mənafe arasında ziddiyyət, məhsuldar qüvvələrlə istehsal mü-

nasibətləri, istehsalla istehlak, dövlətlə cəmiyyət arasındakı ziddiyyət insanların mənafelərində 

öz ifadəsini tapır. Mənafe fəaliyyətin xarakter və istiqamətini təmin edir. 

İctimai mənafelər (iqtisadiyyatın inkişafına qayğı, xalqın həyat və mədəni səviyyəsi, ətraf 

mühitin mühafizəsi, əhalinin sağlamlığının qorunması, müxtəlif ölkələrlə dostluq münasi-

bətlərinin inkişaf etdirilməsi və s.) inkişafın obyektiv qanunlarına uyğun yaranır və formalaşır. 

İctimai mənafe ilə şəxsi mənafe arasında əlaqənin pozulması nəticəsində cəmiyyətdə böhran 

vəziyyəti (böhran sürətlə və gözlənilmədən baş verir, böhran uzun sürmür, yaxud əksinə, böh-

ran sistemə dərin təsir göstərir) yaranır. 

Mövcud sistem elə bir həddə çatır ki, onun sosial-iqtisadi dayaqları laxlayır, ehtiyatları 

tükənir, ya kənardan müqavimətə rast gəlir, ya da maneələrlə üzləşir. Böhranın 3 fazası 

(böhranqabağı mərhələdə ilk əlamətlər və səbəblər üzə çıxır, sistem «donma zonası»na daxil 

olur, onun potensialı tükənməyə başlayır, böhranın kulminasiya fazası sistemin dağılması ya-

xud onun yeni keyfiyyət halına keçməsi, ya da yeni sistemin yaranması) fərqləndirilir. İctimai 

münasibətlərin böhranı ictimai və şəxsi əlaqələrin pozulmasına, əxlaqi sərvətlərin və mənəvi 

mədəniyyətin əhəmiyyətinin azalmasına səbəb olur. 

Təcrübə göstərir ki, insanların psixologiyası dəyişməsə, yeni qaydada düşünmək və işlə-

mək arzusu və bacarığı tərbiyə edilməsə, iqtisadiyyatda, idarəetmədə, tərbiyə işində ciddi 

dəyişikliyə nail olmaq qeyri-mümkündür. 

Təkcə obyektiv şəraitdən deyil, həm də subyektiv səbəblərdən irəli gələn mənfi hal-

ların - ətalət, idarəetmə formaları və metodlarının donuqluğu, işdə dinamizmin aşağı düşməsi, 

bürokratizmin güclənməsi və s. çoxalması quruculuq işlərinin gedişinə böyük ziyan vurur. 

Odur ki, insanların şüurunu yeni vəzifələrə, yeni iş üslubu və metodlarına, cəmiyyətdəki mənfi 

halların aradan qaldırılmasına istiqamətləndirmək indi çətin, lakin çox vacib məsələdir. 

Keçid şəraitində radikal iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi məşğulluq sahəsində çox 

mürəkkəb vəziyyət yaratmışdır. Bu gün əmək miqrasiyasını tənzimləyən hüquqi bazanın və 

idarəetmə sisteminin yaradılması dövlət siyasətinin əsasını təşkil etməlidir. 

İşsizlik probleminin həlli əhalinin kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin müəyyənləşdiril-

məsini, iri sənaye şəhərləri və rayonlarında çoxnövbəli iş sisteminin təşkil edilməsini, əhalinin 

sıx yerləşdiyi ərazilərdə sənaye müəssisələrinin filiallarının açılmasını, xarici firmalarla müş-

tərək müəssisələrin yaradılmasını, başqa regionlara işçi qüvvəsi göndərilməsini, xalq təsər-

rüfatının bütün sahələrinin texniki bazasının möhkəmləndirilməsini, əmək birjası yaradılmasını 

tələb edir. Əmək birjası işsizləri uçota götürməli, onları mövsümi və daimi işlə təmin etməlidir, 

işləməyən müddətdə isə işçiyə minimum dolanacaq səviyyəsində vəsait verilməlidir. 

İqtidarla müxalifət arasındakı ziddiyyət cəmiyyətdə siyasi gərginliyin obyektiv mən-

bəyini təşkil edir. Hakimiyyət maraqlarının təmsilçisi kimi hər bir siyasi rejim öz iqtidarının 

dayanıqlılığı üçün dəstəyin təmin olunmasına çalışır. Hakimiyyət öz nüfuzunu qorumaq üçün 

əhalini münaqişələrin inkişafından narahat olmadığına inandırmağa səy göstərir. 

Siyasi rejimə dəstək iki səviyyədə həyata keçirilir:  

- elitar dəstəyin əsas amili əhalinin sosial qrupları arasında resursların paylanmasını 

müəyyənləşdirən sosial-iqtisadi inkişaf dərəcəsidir. 

- kütləvi dəstək  əhalinin əksər hissəsinin qəbul etdiyi dəyərlərə (söz azadlığı, fikir 

plüralizmi, KİV-in sərbəst fəaliyyəti və s.), siyasi liderlərin və hakimiyyət strukturlarının 

davranışı müəyyənləşdirən sosial və siyasi normalara əsaslanır. 
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Siyasi sabitliyin yaranmasında legitimliyin və iqtisadi səmərəliliyin rolunu 

qiymətləndirən S.Lipset «Siyasi insan. Siyasətin sosial əsası» əsərində (1960) yazır: «İqtidarın 

legitimliyi iki yolla – ya əvvəlcədən birdəfəlik müəyyənləşdirilmiş normaları olduğu kimi 

qəbul etmək (varislik), ya da ənənəvi normalardan imtina etmək və cəmiyyətdə yaranmış 

sosial-iqtisadi problemləri səmərəlilik hesabına həll etməklə əldə oluna bilər» (5, s. 6). 

Noyabr hərəkatı mövcud avtoritar idarə üsulu ilə xalqın artmış vətəndaşlıq və milli şüuru 

arasındakı ziddiyyəti üzə çıxardı. Bu hərəkatın xarakteri vaxtında və dəqiq müəyyənləş-

dirilmədiyindən demokratik proses üçün təhlükə yaradan kortəbii və idarəolunmaz bir forma 

almışdı. Hadisələrin sürəti hərəkatın aydın proqramının yaranmasına və siyasi rəhbərlərinin 

formalaşmasına imkan vermədi. İnzibati amirlik sisteminin uzun illər ziyalıları siyasətdən uzaq 

salmasının nəticəsi idi ki, bu hərəkat ziyalıların siyasi və iradə zəifliyini üzə çıxartdı. Halbuki 

cəmiyyətin uğuru onların mövqeyindən və birliyindən çox asılı idi. 

Tədqiqatçılar daxili sabitliyin iki tipindən (səfərbər olunmuş və bərqərar olunmuş 

(avtonom) bəhs edirlər. 

S.Hantinqton qeyd edirdi ki, «sabitliklə anarxiya arasındakı fərq demokratiya ilə 

diktatura arasındakı fərdən daha çox fundamental xüsusiyyətə malikdir» (5, s. 47). 

Siyasi sabitliyi təsir imkanlarına (daxili və xarici), əldə olunma qaydasına (demokratik və 

avtoritar) və etibarlılıq dərəcəsinə görə (yüksək, orta və aşağı səviyyəli) səciyyələndirmək olar. 

Yüksək səviyyəli siyasi sabitlik bir sıra əlamətlərə malikdir: 

- daxili və xarici siyasi kursun reallaşdırılması prosesində sosial-siyasi birliyin təzahürü; 

- demokratikləşmənin səviyyəsi;  

- yaranan narazılıqların iqtisadi tərəfdən vaxtında və uğurla aradan qaldırılması; 

- icra strukturlarının xalqın maraqlarına uyğun fəaliyyəti; 

 Orta səviyyəli siyasi sabitliyi aşağıdakı əlamətlər səciyyələndirir: 

- sosial-iqtisadi və siyasi proqramların olması;  

- şəxsiyyətin əsas hüquq və azadlıqlarının qorunması; 

- xarici siyasətin çevikliyi;  

- taktiki qərarların qəbulu zamanı diplomatik səhvlərin buraxılması.  

Aşağı səviyyəli siyasi sabitlik müəyyən əlamətlərlə səciyyələnir:  

- iqtidarın xalqın xeyrinə siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaq qabiliyyətinə malik 

olmaması;  

- əsas siyasi qrupların rejimin talançılıq siyasətinə qarşı çıxması;  

- KİV-də iqtidarın daxili və xarici siyasətinin kəskin tənqid olunması; 

- müxalifətin hakimiyyət strukturlarını tənqid etmək yolu ilə əhalidə iqtidara inamsızlıq 

yaratması. 

Müxalifətin  mövcudluğu siyasi struktura sabitləşdirici təsir göstərir: 

- kəskin münaqişələrin meydana çıxmasına mane olur; 

- kütlələrdə süstlüyün yaranmasına yol vermir; 

- hakimiyyətdən sui-istifadə hallarının qarşısını alır; 

- vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulmasına imkan vermir. 

Göründüyü kimi, demokratik cəmiyyətlərdə siyasi iqlim bir çox cəhətdən iqtidar-

müxalifət münasibətlərindən asılıdır. 

Amerikalı alim R.Dal mövcud sistemin demokratikliyini iki əsas şərtlə - sistemin 

aşkarlığı və bəhsləşmənin olması ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə sistemin aşkarlığı cəmiyyətdə 

hadisələrin müzakirə edilmə səviyyəsini, bəhsləşmə isə orada müxalifətin gücünü göstərir. 

Vaxtı ilə İngiltərənin “The Best” qəzeti Azərbaycan müxalifətini heç bir potensiala malik 

olmayan qüvvə, keçirdiyi mitinqləri isə primitiv aksiya hesab etmişdir. 

Birləşmiş müxalifət hərəkatı nümayəndələrinin vahid seçki bloku yaratmaq təklifi faktiki 
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olaraq qurumun dağılmasına təkan verdi. Parçalanma prosesindən sonra “10-1” formatında 

toplantı keçirilsə də, müxalifət partiyalarının yeni qurum yaratmaq cəhdi nəticəsiz qaldı. 

Hərçənd seçki önü həmişə müxalifətin nisbətən canlanması hiss olunsa da, əslində 2003-cü ilin 

prezident seçkilərindən sonra onun cəmiyyətin həyatında rolu və yeri müşahidə olunmur. 

Siyasi sabitliyi qorumaq üçün iqtidarın müxalifətlə bağlı fəaliyyət planı olmalı və onu 

şəraitə uyğun reallaşdırmalıdır. Həm iqtidar, həm də cəmiyyətin sosial təsisatları konfliktləri 

tənzimləməyə, sivil formada həll etməyə, adekvat təsir üsulları ilə sosial gərginliyi azaltmağa 

çalışmalıdırlar. 

Artıq 90-cı illərin ərəfəsində baş verən hadisələr (mitinqlərin kütləvi tətillərə keçməsi, 

respublikada ümumi siyasi tətil vəziyyətinin yaranması) Azərbaycan xalqının birliyini siyasi 

reallıq kimi əks etdirirdi. Noyabr hadisələri (17 noyabr – 5 dekabr, 1988) totalitarizmdən de-

mokratiyaya tarixi keçid prosesinin ideologiyasının əsasını qoydu. Bu, sinfi ideologiyanın iflası 

nəticəsində doğan milli ideologiya idi. 

Cəmiyyətin siyasi xarakteri və sosial inkişafı hakimiyyətlə xalqın qarşılıqlı münasibət-

lərindən asılı olur, iqtidarla müxalifət arasında yaranan razılaşma əsasında tədrici islahatlar 

həyata keçirilir . 

Siyasi proseslərin nəzarətdən çıxması, hüquqa və qanunçuluğa zidd məcraya yönəldil-

məsi siyasi həyatda qeyri-sabitlik yaratmışdı. Öz şəxsi hakimiyyətlərini bərpa etmək üçün 

Rusiyanın imperiyapərəst dairələrinin siyasətinə xidmət edən qüvvələrlə iqtidarı və müxalifəti 

təmsil edən, hələ normal siyasi mübarizəyə alışmamış, buna hazır olmayan qüvvələr arasında 

qarşıdurmanın güclənməsi bu prosesə öz təsirini göstərdi. Bununla yanaşı, qanunsuz silahlı 

dəstələrin fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində yerlərdə sabitlik pozulmuşdu. 1993-cü ilin 

yayında, 1994-cü ilin oktyabrı və 1995-ci ilin martında silahlı dəstələrin ölkənin ərazi bütöv-

lüyünə qarşı çevrilmiş fəaliyyətinin və siyasi hakimiyyəti ələ almaq cəhdlərinin qarşısı alındı. 

1992-1993-cü illərdə hakimiyyətə can atan qüvvələrin və onların xaricdəki havadarlarının 

destruktiv fəaliyyəti nəticəsində hakimiyyəti devirmək və respublikada qeyri-sabitlik yaratmaq 

məqsədilə (daxili və xarici qüvvələrin birgə təxribatı nəticəsində) bir sıra yaşayış obyektləri 

düşmənə təslim edildi. Münaqişə bölgəsindən mülki əhalinin kütləvi və mütəşəkkil şəkildə 

çıxarılması prosesi başlandı. Beləliklə, hakimiyyət uğrunda müxtəlif qüvvələr arasında müba-

rizənin kəskinləşməsi, tez-tez hakimiyyət dəyişikliyi yeni-yeni ərazilərin itirilməsinə səbəb 

oldu. Nəticədə, Azərbaycanın 7 strateji əhəmiyyətli rayonu güclü müqavimət olmadan düşmə-

nin əlinə keçdi. 

İctimai münasibətlərin sağlamlığı ictimai mühitin sabitliyindən asılıdır. Siyasi sabitliyin 

əsas şərti cəmiyyətdə konsensusun olmasıdır. O, siyasi sistemin legitimliyini, davranışın 

demokratik norma və qaydalarının könüllü qəbul edilməsini təmin edir. Dinamik sistemlər 

dəyişikliklərə daha yaxşı uyğunlaşır. İqtisadi sabitliklə siyasi sabitlik bir-birini şərtləndirir. Bu 

cəhətə diqqət yetirən S.Sokol yazır: “İqtisadi sabitliyi siyasi sabitliyin başlıca əsası hesab 

etmək olar... Əgər insanların iqtisadi çiçəklənməyə dair arzuları həyata keçmirsə, onda sabitlik 

ciddi təhlükə altında qalır” (2, s.73). 

Təhlükəsizliyin təmin edilməsi çox çətin və mürəkkəb proses olub qarşılıqlı əlaqə və 

asılılıqda olan üç sahənin (cəmiyyət, dövlət və şəxsiyyət) təhlükəsizliyini əhatə edir. Tədqi-

qatçılar təhlükəsizliyi “cəmiyyətin və onun strukturlarının daxili və xarici qorxudan qorunması 

meyili və vəziyyəti” kimi səciyyələndirirlər . 

Təhlükəsizlik vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin mühüm həyati mənafeyini, milli 

dəyərlərin və siyasi sabitliyin qorunmasını nəzərdə tutur. 

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra təbii sərvətlərinə sahib olsa da, bir 

tərəfdən keçid dövrünün ziddiyyətləri, digər tərəfdən düşmənlərin həm xaricdən, həm də 

daxildən yaratdığı təhlükə, zorla Ermənistanla müharibəyə cəlb olunması nəticəsində o öz təbii 
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potensialından milli iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün kifayət qədər istifadə edə bilməmişdir. 

Bu gün siyasi münaqişələrin səbəblərindən biri də cəmiyyət üzvlərinin müəyyən sosial, 

etnik, dini və s. birliyə mənsub olduğunu dərk etməsidir. 

Millətin taleyi milli siyasətdən asılıdır. Çoxmillətli bir ölkədə iqtisadiyyatın, sosial müna-

sibətlərin, kadr siyasətinin, mədəniyyətin, dilin, mənəvi həyatın inkişaf problemlərini milli 

münasibətlərdən ayrılıqda nəzərdən keçirmək, milli hissləri nəzərə almamaq mümkün deyildir. 

Odur ki, xalqın milli maraqlarının qorunması hakimiyyət orqanlarının mühüm vəzifəsi olma-

lıdır. 

Milli məsələ tarixi xarakter daşıyır. Unutmaq olmaz ki, milli problemlərə kiçik və 

məhəlli problemlər kimi yanaşılması bu sahədə ziddiyyətlərin dərinləşməsi üçün zəmin yaradır. 

Milli münasibətlər daim dəyişən və inkişaf edən, yeni-yeni problemlər doğuran və vəzifələr 

irəli sürən bir reallıqdır və onunla hesablaşmaq isə həyatın tələbidir. 

Sovet milli problemləri üzrə ekspert E.D.De Ankos SSRİ-dəki millətləri üç qrupa 

ayırmışdır: 

- arzuolunanlar (slavyanlar); 

- dözülməli olanlar (ermənilər, gürcülər);  

- dözülməzlər (müsəlmanlar, pribaltlar). 

R.Konkuest isə keçmiş SSRİ-dəki millətləri müəyyən qruplara ayırarkən ən sonuncu 

yerdə 6 türk-İslam respublikasını qoymuş və rus hakim dairələrinin bu xalqlar haqqında fikrini 

əsaslandırmışdır. 

Bu gün xalqların, millətlərin, ən kiçik sosial birliklərin və qurumların dirçəlməsi, ictimai 

həyatda öz yerini və rolunu daha dərindən dərk etməsi prosesi gedir. Belə bir şəraitdə digər 

millət və xalqlara hörmətlə yanaşmaq, millətçilik və şovinizmin təzahürlərinə qarşı ardıcıl 

mübarizə aparmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Xalqların iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi, cəmiyyət 

üzvlərinin öz sosial vəziyyətindən (əməyin xarakteri, mədəni-məişət şəraiti və s.) narazılığı, 

milli siyasətin həyata keçirilməsində buraxılan obyektiv səhvlər, ideoloji, tərbiyə işindəki 

nöqsanlar millətçilik əhval-ruhiyyəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Son illər cəmiyyətdə 

millətçiliyin müxtəlif formalarda təzahürünə təsadüf edilir:  

- milli eqoizm, millətpərəstlik; 

- başqa millət və xalqlarla təcrübə mübadiləsinə lazımi qiymət verilməməsi; 

- millətçilik ideologiyasına qarşı mübarizədə kifayət qədər fəallıq göstərilməməsi;  

- milli spesifikliyə əhəmiyyət verilməməsi;  

- saxta vətənpərvərlik və ya milli nihilizm. 

Vaxtı ilə xalqların öz daimi yaşayış yerlərindən didərgin salınması (azərbaycanlıların 

ermənilər tərəfindən qovulması: 1905-1907; 1918-1920; 1948-1953; 1988-1990) və başqa 

ərazilərdə məskunlaşması (azərbaycanlılar, kalmıklar, qaraçaylar, balkarlar, çeçenlər, inquşlar, 

Krım tatarları, məhsəti türkləri, almanlar, koreyalılar, yunanlar, kürdlər və s.), müxtəlif millət-

lərdən olan ziyalıların kütləvi şəkildə məhv edilməsi (Sovet dövründə 250 min, o cümlədən 

1937-1938-ci illərdə 70 mindən çox azərbaycanlı öldürülmüşdür) milli ədavət və ayrı-seçkilik 

yaratmış, müxtəlif regionlarda milli zəmində münaqişələri dərinləşdirmişdir (Qarabağ hadisə-

ləri, abxaz-gürcü, osetin-inquş qarşıdurması). 

Sosial siyasət siyasi sabitliyi, milli təhlükəsizliyi təmin etmək və sosial gərginliyi aradan 

qaldırmaq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, cəmiyyət üzvlərinin həyat səviyyəsini və 

əmək şəraitini yaxşılaşdırmaq, sosial ədalət və müdafiəni həyata keçirmək, millətlərarası 

münasibətləri tənzimləmək, ölkədə demokratik şəraiti normallaşdırmaq kimi vəzifələri yerinə 

yetirir, əlverişli sosial-psixoloji mühitin yaranmasına kömək edir. 

Ötən illər ərzində sosial-iqtisadi siyasətin düzgün aparılmaması orta təbəqənin azalma-
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sına, təbəqələşmənin güclənməsinə səbəb olmuşdur. Bu müəyyən amillərlə bağlıdır: 

- hüquqi bazanın yaradılmaması; 

- pul-kredit siyasətinin düzgün seçilməməsi; 

- vergi siyasətindəki qüsurlar, vergidən yayınmalar; 

- əmək hüququnun pozulmasının kütləvi hal olması; 

- qeyri-leqal inhisarın mövcudluğu; 

- iqtisadi münasibətlərin korrupsiyalaşması; 

- peşəkar işçilərin azlığı; 

- peşə və ixtisas artırmağa meyilin zəif olması; 

- dövlətin vətəndaşların sağlamlığının qeydinə qalmaması; 

- vətəndaşların diskriminasiyası və s.  

Keçid dövründə cəmiyyətdə gərginliyin artması, siyasi və iqtisadi böhranın dərinləşməsi 

əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsinə, ədalətsiz təbəqələşmənin güclənməsinə, yoxsulluğun 

kütləvi hal almasına səbəb olmuşdur. Belə bir şəraitdə yalnız iqtisadiyyatın inkişafı ilə cəmiy-

yət üzvlərinin həyat və məişət şəraitinin vəhdətinin təmin olunması ziddiyyətlərin həlli üçün 

əlverişli şərait yarada bilər. Odur ki, ictimai istehsalın məqsədi əhalinin artmaqda olan maddi 

və mənəvi tələbatını daha dolğun ödəməkdir. Əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əl əməyinin, 

az ixtisaslı və ağır fiziki əməyin tətbiqinin azaldılması sosial əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Açar sözlər: siyasi sabitlik, milli inkişaf, böhran, siyasi rejimə dəstək, milli təhlükə-

sizlik. 
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УСЛОВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Резюме 

 

Статья посвящена определению роли политической стабильности в обеспечении 

национального развития. Автор анализирует такие аспекты проблемы, как роль 

политической стабильности в обеспечении динамичности политического и 

экономического развития, сущность возникших в переходный период изменений и 

перспективы их развития, типы политической стабильности, угрозы, возникающие в 

результате нарушения стабильности и пути обеспечения стабильности. 
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FOR NATIONAL DEVELOPMENT 

 

Summary 

 

The article is devoted to the role of political stability to ensure national development. The 

author analyzes such acpects as the role of political stability to ensure the dynamism of 

political and economic development, an essence of any changes taken place in the transitional 

period and prospects for their development, the types of political stability, threats arising from 

the violation of stability and ways of ensuring stability. 
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UOT 1(091) 

 

Faiq ƏLƏKBƏROV 

b.e.i., fəlsəfə ü.f.d., AMEA FHİ 

 

ƏLИMƏRDAN BƏY TOPÇUBAŞOV VƏ AZƏRBAYCANÇILIQ

 

 

Mövcud ədəbiyyatda daha çox «müasirlik» kimi öz əksini tapmış qərbçilik-milli liberalizm 

ideya xəttinin ortaya çıxmasında XIX əsr ziyalılarından A.A.Bakıxanov, M.F.Axundzadə, H.Zər-

dabi, Ş.C.Əfqani və b. müəyyən qədər rol oynamış, XX əsrin əvvəllərində Ə.Ağaoğlu, Ə.Hü-

seynzadə, Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rəsulzadə və b. isə onu islamçılıq və türkçülüyün ayrılmaz tərkib 

hissəsi kimi qəbul etmişlər. Başqa sözlə, istər XIX əsr mütəfəkkirləri, istərsə də 1900-1920-ci 

illərdə milli ideyanın formalaşması uğrunda mübarizə aparan ziyalılar qərbləşmə, avropalaşma 

dedikdə, dini-əxlaqi və milli mənəvi həyatda yeniləşmənin və demokratiklşəmənin zəruriliyindən 

bəhs ediblər. 

Qeyd edək ki, XIX əsr Azərbaycan-türk filosofu M.F.Axundzadə Azərbaycan fəlsəfi fikir 

tarixində yeniləşmə-qərbləşmə ideyasının banilərindən hesab olunur. Qərb dəyərlərinin müsəl-

man ölkələrində də tətbiq olunmasının zəruriliyini göstərən Axundzadə hesab edirdi ki, xristian-

lıqda olduğu kimi, İslam dinində də islahatlar həyata keçirilməli və cəmiyyət dövrün tələblərinə 

uyğun şəkildə yaşamalıdır. Eyni zamanda, o, Azərbaycan türk ziyalıları arasında ilk dəfə, Avropa 

mədəniyyətinə aid anlayışlardan – «liberalizm», «demokratiya», «parlament», «sivilizasiyon», 

«revolyusiya», «konstitusiya» və s. bəhs etmişdir. Qərb mədəniyyətinin təsiri altında 

M.F.Axundzadə konstitusiyalı dövlətin yaranmasının, dinin dövlətdən ayrı olmasınının zərurili-

yini də qeyd etmişdi (1, s.268). 

Fikrimizcə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qərbçilikdən çıxış edən yeniləşmə 

tərəfdarları milli liberalistlər olmuşdur. Belə ki, bu dövrdə Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və b. 

qərbçilik, avropalaşmaq ideyaları milli-dini ideyaların müqayisəsi zamanı, üstünlüyü türkçülüyə 

və islamçılığa verirdilərsə, ancaq onlardan fərqli olaraq milli liberalizmin Azərbaycanda ən 

tanınmış nümayəndəsi Əlimərdan bəy Topçubaşov (1865-1934) daha çox liberal-demokratik 

mövqedən çıxış etmişdir. Deməli, Ə.Topçubaşov nə Ə.Ağaoğlu kimi «islam millətçiliyi»ni, nə 

də Ə.Hüseynzadə kimi «Osmanlı türkçülüyü»nü əsas ideya kimi qəbul etmişdir. Topçubaşov bu 

iki ideyanı ideallaşdırmaqdan yan qaçaraq, daha çox diqqəti liberal-demokratik dəyərlərə, o 

cümlədən Rusiya türklərinin birliyinə və onların məhəlli muxtariyyatına yönlətmişdir. Başqa 

sözlə, milli liberallar islamçılıqdan və türkçülükdən çox cəmiyyətin yeniləşməsi, Qərbi Avropa-

nın mütərəqqi mədəniyyətinin mənimsənilməsi və s. məsələlərə diqqət yetirmişlər. Ancaq milli 

liberallar islamçılıq və türkçülükdə ifrata varmadıqları kimi, qəbçilik və avropaçılıq məsələ-

lərində də radikal mövqedən çıxış etməmişlər. Belə ki, milli liberallar türk-müsəlman xalqlarının 

siyasi-ideoloji mənada vahid «islam birliyi» və «türk birliyi»ni real hesab etməməklə yanaşı, 

birmənalı şəkildə Qərb mədəniyyətinin, Avropa dəyərlərinin müsəlman ölkələrində tətbiq 

olunmasını da qəbuledilməz saymışlar. 

Milli liberalistlərin Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında roluna toxunan M.Ə.Rəsulzadə 

yazırdı ki, Azərbaycan milli ideyası yaranana qədər Azərbaycanda islamçılıqla («İttihadi-

İslam»la) yanaşı, ondan kənarda marksistlərə meyil göstərən radikal türk inqilabçıları 

(M.Ə.Rəsulzadə və b.) və kadetlərə rəğbət bəsləyən türk liberalistləri (Ə.Topçubaşov və b.) 

olmuşdur (2, s.54-55). M.Ə.Rəsulzadə onu da qeyd edirdi ki, Rusiya türkləri arasında ilk dəfə 

milli-mədəni muxtariyyətdən və başqa hüquqlardan çıxış edən isə Ə.Topçubaşov olmuşdur (3, 
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s.25). Bu isə o deməkdir ki, H.Baykaranın da qeyd etdiyi kimi, həmin dövrdə «panislamist» 

Ə.Ağaoğlu geniş və dərin, teoretik şəkildə «islam millətçiliyi»ni, «pantürkist» Ə.Hüseynzadə 

osmanlı türkçülüyünü (4, s.118) təbliğ etdiyi zaman, «milli liberalist» Ə.Topçubaşov «Rusiya 

müsəlmanlarının birliyi» devizi altında daha çox Azərbaycan türk xalqının milli-mədəni 

muxtariyyəti üçün çalışmışdır (4, s.112). 

Sovet ədəbiyyatında da etiraf olunurdu ki, «XIX əsrin axırlarında - XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan burjuaziyasının hələ öz siyasi partiyası yox idi və yerli panislamistlər öz ideoloqları 

Əhmədbəy Ağayev və Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla milyonçu H.Z.Tağıyev tərəfin-

dən alınan «Kaspi» qəzeti ətrafında toplaşıb, onun səhifələrində öz baxışlarını təbliğ edirdilər» (5, 

s.40). Bəs bu baxışlar nədən ibarət idi? Sovet ədəbiyyatı bunu «panislamizm» və «panturkizm» 

kimi qiymətləndirdiyi halda, türkçülüyün ideoloqlarından Ziya Gökalp tamamilə əksinə fikirləşirdi. 

Onun fikrincə, həmin dövrdə Ə.Topçubaşov və onun digər iki silahdaşı Ə.Ağaoğlu ilə Ə.Hüseyn-

zadə mütərəqqi ruhlu islamlıq və türklük uğrunda çalışmışlar: «Bu vaxt (1905-1906-cı illər nəzərdə 

tutulur - F.Ə.) Hüseynzadə Əli bəy İstanbuldan və Ağaoğlu Əhməd bəy Parisdən Bakıya gəlmiş və 

orada fikir savaşı üçün əl-ələ vermişdilər. Topçubaşov da bunlara qoşuldu. Bu üç şəxs orada o 

zamana qədər hakim olan sünnilik və şiəlik anlaşılmazlıqlarını ortadan qaldıraraq türklük və 

islamlıq fikirləri ətrafında bütün azərbaycanlıları toplamağa çalışdılar» (6, s.29). 

Göründüyü kimi, Topçubaşov bu dövrdə Azərbaycan milli ideyasının yaranmasında aktiv 

şəkildə iştirak etmiş və milli işlərin görülməsində müstəsna rol oynamışdır. Bu baxımdan 

«Kaspi», «Həyat» və başqa qəzetlərdə Rusiya müsəlmanlarının-türklərinin hüquqlarını müdafiə 

edən Topçubaşovun «Ümummilli haqq istəyi» layihəsində (1905) iştirakı da diqqəti cəlb edir. Bu 

layihəyə görə, türklərə-müsəlmanlara da ruslarla eyni siyasi, mədəni, dini hüquq verilməli, onlara 

aid bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır: «Rusiyada seçkilər əsasında təsis olunacaq 

qanunverici məclislərin, idarə müəssisələrinin hamısında azad şəkildə seçilmiş müsəlman 

nümayəndələri ruslarla eyni hüquqa malik olmalıdırlar; müsəlmanlara öz problemlərini həll 

etmək ixtiyarı verilməlidir» (4, s.113). Bir sözlə, layihədə Qafqazda yerli idarələrin yaradılması 

və onların müstəqil olması, Qafqaz müsəlmanlarının şəxsiyyət və ərazi toxunulmazlığı, türk 

dilində məktəblərin olması, fikir, söz, mətbuat azadlığı verilməsi və s. tələb olunurdu. «Ümumi 

Milli haqq istəyi» adlı bu ərzi-halı Bakı Şəhər Dumasının qərarı ilə çar hökumətinin Nazirlər 

Kabinetinin sədrinə və yenicə yaradılmış Qafqaz canişinliyinə seçilmiş nümaynədə heyəti 

vasitəsilə göndərmişdilər.  

«Kaspi» qəzetində nəşr olunan «Qafqaz canişinliyi» (1905) məqaləsində inqilabın 

başlanması ilə Qafqaz canişinliyinin bərpa edilməsinə etiraz olaraq Topçubaşov qeyd edirdi ki, 

azadlıq hərəkatında ömrünü başa vurmuş idarəetmə formalarına qayıdış ola bilməz. O yazır: 

«Bizim şovinistlər qafqazlıların seperatizm, millətçi və sair meyillərini «urbi et orbi» kimi 

qələmə verərək imkan düşən kimi konsullara müraciət edərək Qafqaz diyarına xüsusi ciddi rejim 

tətbiq olunmasını tələb edirdilər… Qafqazda yaradılan canişinliyin məqsədinin bu cür «izah 

edilməsi, təbii ki, mədəni inkişaf yoluna yaxın vaxtlarda qədəm qoymuş diyarımızın taleyi 

barədə ciddi narahatlıqlar doğurmaya bilməzdi» (7, s.67). Ancaq o ümid edirdi ki, «Qafqazda 

canişinlik bizim diyarı təcrid etmək və dövlət quruluşu, dövlət qaydaları barədə sənədlərdən irəli 

gələn bütün nemətlərin Qafqaza şamil edilməməsi məqsədilə yaradılmamışdır. Əksinə, bu 

canişinlik bizim diyara imkan verəcəkdir ki, Rusiyanın daxili vilayətləri ilə müqayisədə heç bir 

məsələdə kənarda qalmayaq. Yeni idarə üsulu yalnız bu şərtlə diyarda tam əmin-amanlıq 

bərqərar olmasına, onun mənəvi, maarifçilik və ictimai təlabatının ödənilməsinə şərait yarada 

bilər» (7, s.70). O qeyd edirdi ki, Qafqazın Rusiyanın daxili hissələri ilə bərabər hüquqlara malik 

olmasının ədalətli və zəruri olması göz qabağındadır: «Rusiyanın başqa yerlərində olduğu kimi, 

Qafqazda keçiriləcək islahatlarda yerli adamlar əlbəttə, çox xeyir verəcəklər və biz əminik ki, 
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görülən işlərdə Qafqaz xalqlarının nümayəndələrinin səsi eşidiləcək, ona xüsusi diqqət 

yetirləcəkdir» (7, s.69). 

I Dövlət Dumasında «Müsəlman fraksiyası»nın rəhbəri olan Ə.Topçubaşov 1905-1907-ci 

illərdə mövcud olmuş «Rusiya Müsəlmanları İttifaqı» Partiyasının (Y.Akçuraoğlu yazır ki, bu 

qurumun «Rusiya Müsəlmanları İttifaqı» adlanması, o zaman türk ellərinə ortaq adın tapılmama-

sı ilə bağlı olmuş və məcburiyyətdən «müsəlman» anlayışına müraciət edilmişdir) yaranmasında 

fəal iştirak etməklə yanaşı, bu siyasi təşkilatın nizamnaməsini, proqramını şəxsən hazırlamışdır. 

Topçubaşov tərəfindən hazırlanan proqramda məhkəmə, siyasi məqsədlər, fəhlə məsələləri, 

məhəlli muxtariyyət, dini qaydalar, maliyyə işləri, dövlət quruluşu və s. öz əksini tapmışdır. 

Ə.Topçubaşovun hazırladığı və qurultaya təqdim etdiyi bu proqramda açıq şəkildə yazılır ki, 

«İttifaq»ın siyasi məqsədi Rusiya müsəlmanlarını əməli işdə birləşdirməkdir. Rusiyanın dövlət 

quruluşunu Konstitusiyalı monraxiya kimi görmək istəyən Topçubaşov yazır ki, bu idarə 

üsulunda vəkillər monarxa nəzarət edərlər. Xalq vəkilləri isə, bir məclis – Dövlət Duması olmaq-

la, ümumi, gizli, bərabərlik prinsipi ilə seçiləcək, müsəlmanların vəkilləri əhalinin ümumi sayına 

mütənasib olacaqdır (4, s.150). 

Əhalinin sayına və ərazinin böyüklüyünə görə fərqlənən millətlərə məhəlli muxtariyyət 

verilməsi müddəasını irəli sürən Ə.Topçubaşov proqramın 34-35-ci maddələrində qeyd edir ki, 

vilayətə aid məsələlərin hamısı məhəlli muxtariyyət idarələrinin səlahiyyətlərinə görə, vilayət 

məclislərində müzakirə edildikdən sonra dövlətin icraiyyə orqanları tərəfindən həyata keçiril-

məlidir. Vilayətdə hər hansı bir millət çoxluq təşkil edərsə bu vilayətin idarələrində həmin mil-

lətin dili ümumi dil olmalıdır. Rus dili isə ümumdövlət dili olmaq şərtilə mərkəzi idarələrdə, də-

niz və quru qoşunlarında işlədilməlidir. Proqramın 36-cı maddəsində isə Topçubaşov yazır: 

«Bütün xalqlar mədəni, siyasi hüquq baxımından bərabər olmaqla yanaşı, dövlətin əsas qanunları 

xalqların hamısını mədəni hüquqlarla təmin etməlidir, yəni hər dildə və hər məhəlli dialektdə 

danışmaq, məktəb, mədrəsələr inşa etmək, uşaqları tərbiyə etmək, dil və ədəbiyyat cəmiyyətləri, 

müəssisələri yaratmaq xüsuslarında millətlərin hər birinə tam azadlıq verilir» (4, s.152). 

Göründüyü kimi, Topçubaşov tərəfindən hazırlanan bu proqram daha çox Rusiya türk-

lərinin maraqlarına uyğun milli-demokratik səciyyə daşımış, demək olar ki, islamçılıq və türk-

çülük ideyaları burada çox az yer tapmışdır. H.Baykaraya görə, buna səbəb Ə.Topçubaşovun 

Ə.Ağaoğlu ilə müqayisədə islamçılıq ideyasına son dərəcədə bağlı olmaması idi: «Ə.Topçu-

başovda Ə.Ağayevin geniş və dərin teosentrik panislamizmi yox idi. Sanki o, belə bir ideyanın 

müvəffəqiyyətlə başa çatmayacağını qabaqcadan hiss etmiş və anlamışdı. Bu məqsədlə o, 1905-

ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq nemətlərindən Azərbaycan xalqı üçün əlindən gələn qədər daha 

çox pay qoparmaq istəyirdi» (4, s.112). 

H.Baykaranın fikrinə görə, bu baxımdan Ə.Topçubaşov, Ə.Ağaoğlu və Ə.Hüseynzadədən 

fərqli olaraq, islamçılıq və türkçülük kimi «utopik axınların heç birində iştirak etməmişdir. Dərin 

bilikli hüquqşünas və siyasətçi olan Əlimərdan bəy həyatı boyu realist və uzaqgörən bir şəxs 

kimi tanınmışdır. «Rusiya Müsəlmanları İttifaqı» türklərin tarixində ilk dəfə birlik fikrini irəli 

sürmüşdür» (4, s.160). Fikrimizcə, burada H.Baykaranın qeyd etməsi ki, Ə.Topçubaşov 

ümumiyyətlə, islamçılıq və türkçülük axınlarında iştirak etməmişdir, bu doğru deyildir. Sadəcə, 

Topçubaşov Ağaoğlu və Hüseynzadə ilə müqayisədə daha çox realist mövqedən çıxış edərək, 

milli ideyanı mücərrəd və ümumi mahiyyət daşıyan nə «islam birliyi», nə də «Osmanlı türk-

çülüyü» olaraq qəbul etməmiş, onu daha çox Rusiyanın əsarəti altında olan türk xalqlarının azad-

lıq hərəkatında və bu hərəkatın əldə edəcəyi milli-mədəni muxtariyyətlər çərçivəsində görmüş-

dür. Bu isə daha çox, liberal-demokratizmə əsaslanan milli baxış idi. 

Y.Akçuraoğlunun fikrinə görə, 1905-1907-ci illərdən etibarən Quzey və Qafqaz türkləri 

arasında qəbiləvi fərqlər azalaraq milli birlik fikrinə dayalı ciddi bir «milli şüur» formalaşmağa 

başlamış və bu məsələdə ən mühüm rollardan birini Topçubaşov oynamışdır. O yazır: «1905-
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1907-ci il hərəkatları, zahirən Rusiya müsəlmanları birliyi adı altında yürüdülmüşdürsə də, 

həqiqətdə bu milli bir hərəkat idi. Rusiyada türkləri, məzhəb baxımından ikiyə, sünni və şiə 

qisimlərinə ayıran ixtilafın qaldırılmasına da bu zəmanə ciddi surətdə çalışılmışdır. Bütün Rusiya 

müsəlmanlarının III konqresində, qəbul olunan qərarlardan biri də bu idi: «Müxtəlif məzhəblər 

arasındakı fərqlər önəmli deyildir. Bu fərqlər Rusiya müsəlmanlarının ruhani işləri üçün ümumi 

bir müəssisənin vücuduna dini baxımdan bir maneə törədə bilməz». Bu qərarı şiə məzhəbindən 

olan azərbaycanlı Əlimərdan bəy Topçubaşov təklif etmiş, üzvləri arasında bir çox sünni və şiə 

ruhanilər olan konqres isə bu təklifi «sünnilik, şiəlik yoxdur, Yetsin ixtilaf!» sədaları ilə və 

dəqiqələrcə sürən alqışlarla, səs birliyi ilə qəbul etmişdir» (8, s.200). Beləliklə, Akçuraoğlunun 

təbrincə desək, ruslaşdırmaya və farslaşdırmaya qarşı dayanmaq, məzhəb ayrılığına son qoyaraq 

düşmənlərə fürsət verməmək və s. baxımından Ə.Topçubaşov, Ə.Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə və 

başqaları kimi, Qafqaz türklüyündə birliyin yaranmasına çalışmışdır (8, s.228). Azərbaycan 

türkçülüyünün siyasi-ideoloji tarixini ilk dəfə qələmə alanlardan biri olan mühacir ziyalımız 

Mirzə Bala Məmmədzadə də hesab edir ki, milli liberallar dini-ruhani idarə birliyi, yəni «Rusiya 

Müsəlmanları İttifaqı» bayrağı altında millətçi bir proqramın tətbiqinə girişmişdi (9, s.27). 

M.Ə.Rəsulzadə, H.Baykara, Y.Akçuraoğlu və M.B.Məmmədzadənin mülahizələri bir daha 

təsdiq edir ki, doğrudan da, Topçubaşov «İttifaq»ın timsalında Rusiya türklərinin milli-mədəni 

birliyinin yaranmasına inanmış və türk-müsəlman «ittifaqçı»ların bir araya gəlməsini də milli 

bayram kimi qəbul etmişdir. Bunu, Topçubaşovun «İttifaq»ın Nijni-Novqorodda Oka çayı üzə-

rində keçirilən III qurultayının sonundakı çıxışı da göstərir: «Mən bu günü heç vaxt xatirəmdən 

çıxartmayacağam. Bu günün, bundan sonra Ümumrusiya müsəlmanları üçün milli bayram günü 

olacağı şübhəsizdir. Biz türk balaları, əslimiz bir, nəslimiz bir, dinimiz birdir. Günbatandan gün-

doğana qədər bizim babalarımızın mülki idi. Babalarımız qəhrəman millət olduqları halda, Qaf-

qaz dağlarında, Krım bağlarında, Kazanın çöllərində – ata və babalarımızın mülki olan öz vətəni-

mizdə, öz torpağımızda, öz ehtiyaclarımız barədə danışmağa ixtiyarımız qalmadı. Şükürlər olsun 

Allaha ki, bu qədər çətinliklərə, zəhmətlərə baxmayaraq, bu gün sular üzərində ürəklərimizi açıb, 

bir-birimizi üz-üzə görüb, qucaqlaşıb, hal-əhval tutmağa müvəffəq olduq» (4, s.162-163). 

Fikrimizcə, bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Topçubaşov ümumi və utopik xarakter 

daşıyan türkçülüyü (türk birliyini) və islamçılığı (islam birliyini) ideallaşdırmaqdansa, ilk 

növbədə konkret olaraq Rusiya ərazisində məhkum həyat yaşayan müsəlman türklərinin milli 

birliyini vacib saymışdır. O, bu zaman reallıqlardan çıxış edərək Rusiya türklərinin müəyyən 

mədəni və məhəlli muxtariyyət və başqa azadlıqlara sahib olmasına çalışmışdır. Bu baxımdan 

H.Baykara doğru qeyd edir ki, Ə.Topçubaşovun rəhbəri olduğu «Rusiya Müsəlmanları İttifaqı» 

partiyası əsarətdə yaşayan türklərin liberal-demokratik burjua hərəkatıdır (4, s.112). 

Bizə elə gəlir ki, həmin dövrdə milli ideyaya yaxınlığı baxımından islamçılıq və 

marksizmlə müqyaisədə, türkçülük (Ə.Hüseynzadə və b.) və milli liberalizm (Ə.Topçubaşov və 

b.) ideyalarına nisbətən Azərbaycan türkçülüyü ideyasına-milli azərbaycançılığa daha yaxın 

olublar. Hər halda, türkçülərdən Ə.Hüseynzadə «Osmanlı türkçülüyü»nə (yəni ortaq türk ədəbi 

dilini, türk ədəbiyyatını, hətta Osmanlı Türkiyəsinin timsalında türk birliyini və s.) daha çox 

üstünlük verməsinə baxmayaraq, yeri gələndə Azərbaycan türkcəsini də təbliğ etmiş, Azərbaycan 

türklərinin türk millətləri arasında özünəməxsus yer tutmasını bəyan etmişdir. Milli liberallardan 

Ə.Topçubaşov isə çar Rusiyasının əsarəti altında olan türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan 

türklərinin milli-mədəni muxtariyyət, hüquq və azadlıqlar əldə etməsinə səy göstərmişdir. 

Şübhəsiz, bütün bunlar milli və müstəqil Azərbaycan ideyasına doğru gedən yolda mühüm 

addımlar idi. Məhz 1900-1910-cu illərdə atılan kövrək addımların nəticəsi idi ki, 1910-1920-ci 

illərdə, sözün həqiqi mənasında, Azərbaycanın istiqlalını hədəfləyən müstəqil milli ideya – 

Azərbaycan türkçülüyü (milli azərbaycançılıq) ideyası yarandı. 
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Azərbaycan türklərinin əksəriyyətini öz ətrafında birləşdirən Azərbaycan türkçülüyü 

ideyasının yaranmasında 1910-cu illərdə dünyada və Qafqazda baş verən mühüm hadisələr 

(Balkan müharibəsi, I Dünya müharibəsi, II Rus burjua inqilabı və s.) və bir sıra digər amillər 

(milli özünüdərk, inqilabi ideyaların güclənməsi, çar Rusiyasını əsarəti altında olan müxtəlif 

xalqların azadlıq hərəkatı və s.) mühüm rol oynamışdı. Məhz bu tarixi olayların və milli azadlıq 

hərəkatlarının təsiri altında Azərbaycandakı milli ruhlu islamçılar-türkçülər, liberallar və 

inqilabçılar vahid əqidə ətrafında birləşərək milli və müstəqil taktika yürütməyə başlamışlar. Bu 

dövrdəki hadisələrin gedişi isə ideya baxımdan milli liberalların və türkçülərin, taktika baxımın-

dan isə milli inqilabçıların (marksistlərin) düzgün yol tutduğunu təsdiq etmişdi. M.B.Məm-

mədzadə yazır: «İttifaqçılar»ın liberal millətçilik taktikası məğlubiyyətə uğramışdı. Hadisələr 

inqilabçı millətçilərə haqq verirdi. Türklər milli haqlarını, milli varlıqlarını savaşda qazana 

biləcəklərdi. İnqilabi taktikanı seçən millətçilər ideoloji baxımdan ittifaqçıların milli məsələdəki 

ideologiyasından fərqli bir ideologiya izləmirdilər. Onlar inanırdılar ki, çarizm yıxılmadıqca, 

türklər digər əsir millətlərlə birlikdə siyasi haqq və hürriyyətə malik olmadıqca bu proqramın 

tətbiqi qeyri-mümkündür» (9, s.36). 

Ə.Topçubaşov hələ ilk vaxtlardan romantik türk birliyinin deyil, ayrı-ayrı türk dövlətlərinin 

yaranmasının tərəfdarı olduğu üçün, bu dövrdən etibarən milli azərbaycançılıq ideyasını müdafiə 

etmiş və bunun nəticəsi olaraq 1918-ci ilin 28 mayında yaranmış Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

parlament sədri seçilmişdi. Ancaq o, Azərbaycan Cümhuriyyətini dünya dövlətlərinə tanıtmağı 

bu vəzifəni icra etməkdən üstün tutaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi, əvvəlcə 

Türkiyəyə və ordan da Fransaya getmişdi. «Hələ 1918-ci ilin sentyabrında Türkiyəyə-İstanbula 

gələn Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanın mövcudluğu, əhalisinin sayı, tərkibi, hazırkı 

durumu, milli müstəqilliyini elan etməsi ilə bağlı memorandumu müxtəlif dövlətlərin buradakı 

nümayəndələrinə təqdim etmişdi» (10). Ə.Topçubaşovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bir 

müddət İstanbulda qaldıqdan sonra Versala yola düşmüşdü. Versal Sülh konfransında başlıca 

olaraq Almaniya ilə sülh nizamlanması nəzərdə tutulsa da, əvvəldən böyük dövlətlərin liderləri 

«rus məsələsini» müzakirəyə başladılar. Ə.Topçubaşov yazır: «Elə buna görə də bütün ağırlığına 

baxmayaraq Antantanın münasibəti bizi haldan çıxarmırdı, qarşıya qoyduğumuz məqsədə Azər-

baycanın müstəqilliyinə çatmaq yolunda zəruri saydığımız, özümüzə borc bildiyimiz addımları 

atmaqdan çəkindirmirdi. Biz misilsiz nemət saydığımız bu böyük sərvətə - müstəqilliyə nail 

olmaq yolunda heç nədən çəkinməmişik və çəkinmirik. Mən əvvəllər də Sizə yazmışdım - indi 

elə bir yola gedirik ki, verəcəyimiz heç bir qurban bizi bu yoldan çəkindirməyəcəkdir» (11, s.96). 

Topçubaşovun istər Versaldan göndərdiyi məktublardan, istərsə də hələ İstanbulda ayrı-ayrı 

dövlətlərin nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərdən aydın olur ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 

müstəqil bir dövlət kimi tanıdılması üçün böyük işlər görmüşdür. Məhz Topçubaşovun bu 

danılmaz əməyi sayəsində də Müttəfiq dövlətlərin Ali Şurasının 1920-ci ilin yanvarın 11-də 

keçirilən iclasında Azərbaycan de-fakto tanındı. 

Göründüyü kimi, 1900-1910-cu illərdə Ə.Ağaoğlu «islam millətçiliyi» adı altında bütün 

müsəlman xalqlarının ən azı mənəvi-ideoloji birliyinə, Ə.Hüseynzadə islam-türk birliyinin vəh-

dəti şəklində «osmanlı türkçülüyü»nə üstünlük verdiyi halda, Ə.Topçubaşov isə eyni ideyalarla, 

ancaq daha çox liberal-demokratik dəyərlərlə bütün Rusiya müsəlmanlarının-türklərinin, o 

cümlədən müəyyən qədər də, Azərbaycan türklərinin birliyinə çalışmaqla, 1910-1920-ci illərdə 

meydana çıxan Azərbaycan türkçülüyü ideyasının yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Bu isə 

həmin dövrdə milli məsələyə daha gerçəkçi bir baxış kimi qiymətləndirilə bilər. Belə ki, 

Azərbaycan türkləri arasında ilk dəfə milli-mədəni müxtariyyət ideyasını irəli sürən Topçubaşov 

bununla da azərbaycançılıq ideyasını müdafiə etmişdir. 
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Фаик АЛЕКПЕРОВ 
 

АЛИМАРДАН БЕК ТОПЧИБАШЕВ И АЗЕРБАЙДЖАНСТВО 
 

Резюме 
 

В статье говорится о западничестве как тенденции в национально-демократи-

ческом течении, сыгравшей особую роль в формировании идеи азербайджанского 

тюркизма и национального либерализма. Автор указывает, что Алимардан бек Топчи-

башев (1865-1934) был самым известным представителем национального либерализма 

начала ХХ века. Таким образом, выдвинувший впервые идею национально-культурной 

автономии, Топчибашев отстаивал идею азербайджанства. 
 

Ключевые слова: современность, исламизм, тюркизм, либерал-демократизм, 

национальный либерализм, азербайджанство. 

 

Faik ALEKBEROV 
 

ALIMARDAN BEY TOPCHUBASHOV AND AZERBAIJANISM 
 

Summary 
 

In the article it is stated on westernism as the national democracy trend, played a particu-

lar role in the formation of the idea of Azerbaijani Turkism and the national liberalism. The 

author points that Alimardan bey Topchubashov (1865-1934) was the most famous representa-

tive of the national liberalism in the beginning of the 20
th

 century. Thus, putting forward first 

the idea of national-cultural autonomy, Topchubashov upheld the idea of Azerbaijanism. 
 

Keywords: modernity, Islamism, Turkism, liberal democratism, national liberalism, 

Azerbaijanism. 
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Vüsalə MUSAYEVA 

dissertant, BDU 

 

Z.GÖYÜŞOV AZƏRBAYCANDA FƏLSƏFƏ TARİXİ 

TƏDQİQATLARI HAQQINDA
*
 

 
Azərbaycanda XX əsrin 20-50-ci illərində fəlsəfə tarixi araşdırmalarının təhlili, onun 

nəzəri-metodoloji əsaslarının axtarışı göstərir ki, burada uğurlarla yanaşı zaman ilə müəyyən 

edilən bir sıra çatışmayan cəhətlər də formalaşmışdır. Bu sahədə Azərbaycan fəlsəfə tarixinə 

ümumi nəzər salmağa cəhd edən və öz fikrini bildirməyə çalışan, tədqiqatçılardan biri də təd-

qiq edilən dövrün görkəmli alimi Z.B.Göyüşov olmuşdur. 

İlk növbədə qeyd olunmalıdır ki, istər Z.Göyüşov, istərsə də digər tədqiqatçıların 

yaradıcılığında fəlsəfəyə və onun tarixinə münasibət bir sıra amillərlə şərtlənir. Həmin amillər 

aşağıdakılardır: 

– Azərbaycanda fəlsəfənin inkişaf xüsusiyyətləri (sahələr, istiqamətlər, tədqiqatçıların 

keyfiyyət tərkibi); 

– həmin dövrün mənəvi həyatının, mənəvi mədəniyyətinin forma və məzmun 

baxımından formalaşması və mövcudluq xüsusiyyətləri; 

– sosial-siyasi quruluşun xüsusiyyətləri; 

 – elmi-texniki inqilab baxımından elm və təhsilin inkişaf etdirdiyi sahələr və istiqamətlər 

və s. 

Tədqiq edilən dövrün ən sanballı hesab etdiyimiz - Z.Göyüşovun qələmindən çıxan 

«Sovet Azərbaycanında fəlsəfi fikir» (Qısa oçerk) əsəridir. Burada sistemli şəkildə 1920-1975-

ci illərdə mərhələ-mərhələ məhz Sovetlər dövrünə aid olan proseslər izlənilmiş, onlara qiymət 

verilmişdir. İlk növbədə müəllif Sovet hakimiyyətinin quruculuğu və ölkədə marksizm-

leninizm ideologiyasının bərqərarına aid ideyalarını açıqlayaraq, bunlara öz münasibətini 

göstərmişdir. Əsərdə formalaşmaqda olan fəlsəfə sahələri – dialektik materializm və tarixi 

materializmə aid aparılan tədqiqatlar araşdırılır, fəlsəfə üzrə kadrların yetişdirilməsi, fəlsəfi 

araşdırmalar aparan təşkilatların fəaliyyəti barədə fikirlər irəli sürülür, bütövlükdə elmin 

fəlsəfəsi, fəlsəfə tarixi, etika, məntiq, estetika, elmi ateizm kimi fəlsəfə sahələrinin qiymətlən-

dirilməsi aparılır. 

Z.Göyüşovun öyrəndiyimiz sahənin təhlilində xidmətləri olduqca çoxdur. Mümkün qədər 

əhatəli, məntiqilik və tarixilik prinsiplərinə cavab verən tədqiqatında Z.Göyüşov Azərbaycan 

fəlsəfəsi tarixinin maraqlı oçerkini yaratmışdır (1). 

Bununla belə, tarixi dövr bizdən uzaqlaşdıqca biz başa düşürük ki, burada təhlil üçün 

hələ çox imkanlar var. Bir çox suallar öz cavabını gözləyir. İlk növbədə aydındır ki, fəlsəfə 

yalnız peşəkarlar tərəfindən yaradılmır. Z.Göyüşovun tədqiqatı isə ilk növbədə məhz peşəkar 

filosofların yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Burada metodoloji məsələlər də unudulmayıb. 

Fəlsəfənin inkişaf xüsusiyyətlərinin tarixi mərhələ ilə həmahəng olması barəsində xeyli 

fikirlərlə rastlaşırıq. Məsələn, girişdə qeyd olunur ki, «Azərbaycan fəlsəfi fikri ərəbdilli və 

farsdilli Orta əsr fəlsəfəsinin ayrılmaz hissəsi kimi inkişaf edirdi, bununla belə burada 

Azərbaycan milli təfəkkürünün özünəməxsusluğu da öz ifadəsini tapmışdır (1, s.3-4). 

Daha sonra müəllif fəlsəfənin əsas məsələsinin həlli baxımından (dünyanın yaranışında 

ruhun və yaxud materiyanın birinciliyi və dünyanın idarəolunması məsələsi) müxtəlif cərəyan 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.f.d., dos. Qəmər Mürşüdlü tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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və istiqamətlərin üstünlük təşkil etməsinə dair öz mövqeyini bildirir. O, əsaslı olaraq 

vurğulayırdı ki, araşdırılan dövrdə Azərbaycan fəlsəfəsi ümumsovet fəlsəfi elminin tərkib 

hissəsi kimi inkişaf etmişdi (1, s. 5). 

Həmin dövrün «amalı» – burjua ideologiyasını ifadə edən fəlsəfi ideyalara qarşı 

mübarizənin aparılması olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, həmin dövrdə xaricdə çıxan ədəbiyyata 

münasibət bildirilərkən məqalənin, kitabın, monoqrafiyanın adında mütləq «tənqid» sözü 

verilirdi, hərçənd həmin tənqid olunan yanaşmalar və metodikalardan kifayət qədər istifadə 

olunurdu. 

Z.Göyüşovun yazdığı əsərin məziyyətlərindən biri də - marksist-leninçi fəlsəfənin müx-

təlif sahələrinə aid tədqiqatların geniş icmalının verilməsidir. Bütövlükdə, bu işin uğurlu tərəf-

lərindən biri də - 20-ci illərdən etibarən müasir olan dövrə qədər fəlsəfədə özünün inkişaf xət-

tinin müəyyən edilməsi, burada elmi tədqiqatların əsas istiqamətlərinin göstərilməsi olmuşdur. 

Bundan başqa, müəllif əsas diqqəti həm də fəlsəfi kadrların formalaşması və yerləşdirilməsi 

məsələsinə yetirmişdir. 

Müəllifin fikrincə, bu müddətdə uğurlar az olmamışdır. Həmin dövrdə yaşayıb-yaradan-

lar sırasında A.O.Makovelski, A.S.Şakirzadə, F.Q.Köçərli, M.M.Səttarov kimi tədqiqatçıların 

adlarını qeyd etmək olar. Adları qeyd edilən müəlliflərdən fərqli olaraq, Z.Göyüşov bütövlükdə 

fəlsəfə sahəsinin tarixi icmalını verməyə uğurlu bir cəhd etmişdir. 

İndi isə müəllifin Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixinə konseptual yanaşmasının bir neçə 

xüsusiyyəti üzərində daha ətraflı dayanaq. 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, sosial elmlər bir çox cəhdlərə baxmayaraq, qiymətvermədən, 

yəni həmin dövrün ideoloji buxovundan uzaqlaşa bilməmişdir. Bu, bütün ictimai elmlərə 

aiddir, o cümlədən fəlsəfəyə. Qeyd edək ki, həmin hala indi də rast gəlinir. Qərb tədqiqat-

çılarının müşahidəsinə görə, bir sıra müasir, sosial reallığı özündə əks etdirən terminlərin 

məzmunu müəyyən ərazi, region, sivilizasion yanaşmavə yaxud sosial quruluşa uyğun olaraq 

yozulur, müəyyən sosial mahiyyət baxımından dəyərləndirilir (6). 

Tədqiq edilən dövrdə yazılan əsərlər daha çox konyuktur xarakter daşıyır, ideoloji 

tələblərdən irəli gələn mahiyyət kəsb edirdi. Bu fikrimizi Z.Göyüşovun aşağıdakı fikri də təs-

diqləyir: «İdeologiya sahəsində Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi 

məqsədyönlü və ardıcıl iş apararaq, bununla respublikada mənəvi-siyasi atmosferin sağlam-

laşması, kommunist əxlaqın antipodlarına qarşı aparılan uğurlu və ardıcıl mübarizənin davam 

etdirilməsi üçün şərait yaradırdı. İlk növbədə bu, peşəkar kadrların hazırlanması, burada partiya 

təşkilatlarının bu məsələyə göstərdiyi qayğı və diqqətdə özünü göstərirdi (1, s. 5-6). 

Z.Göyüşov problemlərin təhlilinə keçməzdən əvvəl, burada sistem yanaşma əsasında 

həm xronoloji, həm də məntiqi təhlil aparmağa cəhd edir. Kitabın birinci bölməsində Azər-

baycan tədqiqatçılarının dialektik materializm probleminə münasibəti öyrənilir. Burada 

N.Nərimanov, S.Ağamalıoğlu, R.Axundov və digər ictimai-siyasi xadimlərin bu sahədə möv-

qeləri aydınlaşdırılır və göstərilir ki, marksizm təlimi və onun davamçıları olan kommunist 

elitası mühafizəkar mövqedə duraraq, həmin dövrün ideoloji mübarizənin bütün çalarlarını öz 

yaradıcılığında ifadə etmişlər. Həmin dövr üçün aktual hesab edilən mexanistlərlə marksistlərin 

polemikasına R.Axundov öz münasibətini bildirmişdir. Metafiziklik, təftişçilik – məhz bu 

keyfiyyətlər onun tərəfindən ifşa olunur, marksizm fəlsəfəsinin mövqeləri əsaslandırılır. 

Xatırladaq ki, ilk yaradılmış sosialist dövləti ilə bütün qalan kapitalizm dünyası arasında 

dərin səddin olması bir çox elm sahələrində, o cümlədən fəlsəfədə yuxarıda qeyd edilən 

problemləri yaratmışdır. Sosial-siyasi prinsiplərin təsiri bir çox elm sahələrinin ləngiməsinə, 

təhrif olunmuş istiqamətdə inkişafına gətirib çıxarmışdır. 

Birtərəflilik xüsusilə özünü məhz sosial elmlər sahəsində ifadə etmişdir. «Yeganə doğru 

olan» elm sayılan marksizm (Marksın təlimindən bəzən çox uzaq olan) demək olar ki, bütün 
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tədqiq etdiyimiz dövrdə öz təsirini göstərməkdə davam edirdi. Azərbaycanda bu sahədə daha 

çox «canfəşanlıq» edən yuxarıda qeyd edilən adlarla yanaşı S.M.Əfəndiyev, Q.Musabəyov, 

A.Q.Qarayev, A.Sultanova və b. olmuşlar. Z.Göyüşovun haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, fəlsəfə 

sahəsində marksizm ideyalarını müdafiə edənlər sırasında digər elm sahələri nümayəndələri də 

olmuşdur, o cümlədən A.Y.Əfəndiyev, Ə.Y.Seyidov, B.Həsənbəyov, A.Məmmədbəyov və b. 

(1, s.14). 

Qeyd olunur ki, siyasi xadimlər və digər elm sahələri nümayəndələrinin yetişdirilməsi ilə 

yanaşı, fəlsəfənin formalaşması və təşəkkül tapması, həm də peşəkar səviyyədə fəlsəfi-elmi 

tədqiqatların aparılması üçün xüsusi təşkilat və idarələrin yaradılması vacib idi. 20-30-cu 

illərdə Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu təsis olundu. Burada, digər sosial 

problemlərlə yanaşı, yeni açılmış fəlsəfə şöbəsində fəlsəfənin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqatlar 

aparılırdı. Z.Göyüşov özü də vurğulayır ki, burada aparılan iş sırf ideoloji mübarizə zəminində 

qurulurdu. Burada fəal mövqe ilə Cahangir Nağıyev fərqlənirdi. Onun birbaşa iştirakı ilə həmin 

dövrdə BDU-da fəlsəfə kafedrası, «İnqilab və mədəniyyət» jurnalında fəlsəfə bölməsi açılmışdı 

(1, s.15). 

Bütün bu proseslərin ürəkaçan tərəfini-fəlsəfənin ayrıca bir elm sahəsi olaraq 

professional şəkildə inkişaf etdiyini qeyd etmək olar. Hesab edirik ki, ideoloji amil bu sahənin 

kifayət qədər ləngiməsinə, geridə qalmasına, təhrif olunmasına səbəb olmuşdur. Lakin bununla 

belə qeyd etmək lazımdır ki, tədqiqatçılar olduqca savadlı və qabiliyyətli adamlar olmuşdur 

(məsələn, C.Nağıyev) və marksizm fəlsəfəsinin bir çox sahələri inkişaf etdirilmişdir. 

Z.Göyüşovun bu əsəri də olduqca əhatəli olduğuna baxmayaraq bir çox tərəflər axıra qədər 

öyrənilməmişdir. Müəllif bunu özü də etiraf etmişdir, məsələn, o göstərmişdir ki, C.Nağıyevin 

bir çox əsərləri indiyə qədər tapılmamışdır (1, s.17). 

Şübhəsiz, həmin dövrün marksist filosofları savad və qabiliyyət baxımından yüksək 

səviyyədə duran adamlar olmuşlar. Onların səmimiliyinə, ideyalara sadiq olmasına inanmaq 

olar. Yəqin ki, həm də öyrəndiyi məsələlərə birmənalı münasibətləri olmamışdır. 20-30-cu 

illərin repressiya qurbanları arasında həm də bir çox alim-filosof olmuşdur. 

Qeyd edək ki, həmin dövrdə dünya fəlsəfəsində təzadlı proseslər baş verirdi. Dünya 

fəlsəfi elmində gedən proseslərin özünəməxsusluğu burada müəyyən parametrləri aşkarlamağa 

imkan vermir. Lakin bir şeyi qeyd etmək olar: kommunist və antikommunist ideologiyalar 

qarşı-qarşıya dururdu. Avropada Birinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşan yeni siyasi 

münasibətlər və iqtisadi durum dünyaya yeni münasibətin yaranmasına səbəb olmuşdu. 

Məlumdur ki, XX əsrin birinci yarısında mənəvi həyatda baş verən bir sıra dəyişikliklər həm də 

əvvəlki əsrdə baş vermiş elmi çevrilişlərlə bağlı olmuşdur. Biz ilk növbədə hüceyrənin kəşfini, 

Darvinin yaratdığı təkamül nəzəriyyəsini, nüvə şüalanmasını nəzərdə tuturuq. Artıq dünya 

elmi-texniki inqilab astanasında durmuşdu. Belə şəraitdə ideoloji qarşıdurma ilk növbədə elm 

və texnika sahəsində rəqabətin güclənməsi ilə nəticələnirdi. 

Başqa bir istiqaməti də qeyd etməliyik. Təbii və humanitar elmlərin sürətlə tərəqqisi XIX 

əsrin ortalarında sosial elmlərin bir çox sahələrinin, o cümlədən iqtisadi nəzəriyyənin, 

sosiologiyanın, antropologiyanın inkişafına, humanitar elmlər sırasında isə - psixologiyanın 

inkişafına səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində sosial və humanitar elmlərin insanın diqqət 

mərkəzinə gəlməsinə yol açmışdır. 

Həmin dövrün elmi təfəkkürünün inkişaf xüsusiyyətlərindən biri də - sosial elmlərin 

kateqorial aparatının formalaşmasında yaranan ziddiyyətlər olmuşdur. Məlumdur ki, hətta 

pozitivizmin yeni mərhələsi olan neopozitivizmdə fəlsəfənin elmin dili kimi istifadə olunma 

məsələsi irəli sürülmüşdür. Elmin inkişaf sürətinə nisbətdə ehkamçılıq və buna bənzər hallara 

qarşı çıxış etmək yolunu bəzi tədqiqatçılar (məsələn, neokantçılar) cəmiyyət və təbiət 
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qanunlarının fərqləndirilməsində, onların qarşı-qarşıya qoyulmasında görürdülər. Vaxtilə 

F.Nitsşe dünyanı «hər an dəyişən yalan» adlandırmışdı (2, s.6). 

Ehkamçılıqdan uzaq olmaq missiyasını öz üzərinə götürən Avropa və Amerika 

tədqiqatçıları elmi-texniki inqilabın imkanlarından faydalanaraq, bir tərəfdən elmin humanitar 

sahələrini, o cümlədən tarixi, hüququ, dilçiliyi, psixologiyanı inkişaf etdirir, digər tərəfdən də 

dünyanın praktiki cəhətdən fəth edilməsinə davam edirdilər. Təsadüfi deyil ki, bu proses ABŞ-

da praqmatizm kimi böyük bir fəlsəfi cərəyanın yaranması ilə bitmişdir. Gördüyümüz kimi, 

Şərq və Qərb sivilizasiyaları həmin prosesdə eyni cürə iştirak etsələr də, nəticə etibarı ilə 

müxtəlif istiqamətlərdə gedən inkişafa nail oldular. Dünyaya olan münasibət müxtəlif əqidə 

prizmasından formalaşdığı üçün nəticələr bir tərəf üçün acınacaqlı oldu: ehkamçılıq, ideyaya 

sadiqlik inkişafı bütövlükdə saxladı, təhrif etdi, insanların bacarıq və qabiliyyətlərinin 

formalaşması və tətbiqi işində adi bir buxova çevrildi. 

Bütün bu deyilənlərə baxmayaraq tarixi proses öz inkişaf səmtini dəyişmir, çətinliklə olsa 

da, ümumdünya inkişaf məcrasında öz axarı ilə gedirdi. Biz burada tədqiq etdiyimiz dövrdə 

Azərbaycanda baş verən prosesləri nəzərdə tuturuq. Sovet dövlətinin tərkibində Azərbaycan, 

digər sovet respublikaları kimi, müəyyən avtonomluğa malik idi. Böyük bir fövqəldövlət olan 

Sovet ölkəsinin qüdrətli olması kəskin ideoloji mübarizədə əks tərəfin təzyiq və təsirlərə tab 

gətirməsindən asılı idi. İdeoloji ştamplar və şüarlar insanların psixologiyasında aşılanır, ictimai 

şüur formalaşır, hər bir sovet vətəndaşı hökumətin sadiq və məsuliyyətli üzvünə çevrilirdi. 

Məhdud ideyalar çərçivəsində dünyanı qavramaq məqsədilə təhsil sistemi, istehsal, asudə 

vaxtın keçirilmə formaları, adət-ənənələrdən istifadə olunurdu. Nəticədə, böyük çətinliklə olsa 

da, iqtisadi cəhətdən struktur dəyişikliklər baş verir, yeni sosial qruplar formalaşırdı. Elm, 

təhsil sahələri də sürətlə inkişaf edirdi. Bu barədə Z.Göyüşov öz əsərində də yazır. O qeyd edir 

ki, peşəkar filosof – alimlərin yetişdirilməsində bir sıra rus alimləri, o cümlədən 

A.O.Makovelski, Qulyayev, Komarovski, Rubanovski, Çiçikalovun xidmətləri olduqca böyük 

olmuşdur (1, s.18). Bu alimlər hazırlıq məktəbini hələ çar Rusiya dönəmində keçmişlər. 

Onların potensialı olduqca yüksək olmuşdur. 

Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin yaranmasında adları qeyd edilən alimlərin xidmətləri həm 

də onların fərdi elmi yaradıcılığında olmuşdur. Z.Göyüşovun tədqiqatının üstün cəhətlərindən 

biri də onun ilkin mənbələrə, yəni arxiv materiallarına, müəllifin yaradıcılığının məhsulu olan 

əsərlərə müraciət etməsidir. O, geniş şəkildə respublika və onun sərhədlərindən çox-çox uzaq-

larda tanınan tədqiqatçıların tərcümeyihalı ilə tanış olur, onların əsərlərinin qısa xarakteristi-

kasını verir və qiymətləndirir. 

Göyüşovun toxunduğu məsələlərdən biri də - hakimiyyət və din problemi idi. Artıq qeyd 

etmişik ki, fəlsəfə problemlərinə öz münasibətini bildirənlər sırasında əsasən partiya təşkilatla-

rının işçiləri, siyasi rəhbərlər və liderlər olmuşlar. Şübhəsiz, gündəlik aktual məsələlərə onlar 

öz münasibətini bildirməyə bilməzdilər. Başqa bir problem də dinlə bağlı məsələ olmuşdur. 

Məlumdur ki, sovet hakimiyyətinin ideoloji mübarizə tərəflərindən biri - İslam dini olmuşdur. 

Dindarlıq həddi yüksək olan bir ölkədə yeni ideoloji dəyərləri insan şüuruna aşılamaq o qədər 

də asan iş deyildi. Məhz buna görə də din nadanlıq və cəhalət rəmzi kimi ideya mübarizəsi 

obyektinə çevrilmişdi. Bu sahədə bir neçə tədqiqatçının xüsusi «xidmətini» qeyd etmək olar: 

onlar S.Ağamalıoğlu, Q.Musabəyov, M.Hacıyev, M.Quliyev və başqaları olmuşlar. 

Din ilə mübarizə ideoloji sahənin vacib istiqamətlərindən biri idi. İlk növbədə tədqiqat və 

təbliğat işi gücləndirilir, yeni adət və ənənələr tətbiq edilirdi ki, insanlar dünyanı materialist 

ruhunda qavrasın və yeni ideologiya ilə dini əvəzləsin. 

Ümumi savadsızlıq, gerilik, yoxsulluq bu mübarizədə bir fürsət idi ki, kommunistlər 

bundan məharətlə istifadə etmişlər. 
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Z.Göyüşovun tədqiq etdiyi sahələrdən biri də - tarixi materializm olmuşdur. Burada da, 

bütün ikinci fəsil boyunca o, tarixi materializm ideyalarının marksist variantını qəbul etmiş 

Azərbaycan filosoflarının yaradıcılığına münasibət bildirməyə çalışır. Geniş, hərtərəfli 

məlumatları toplamış müəllif burada da sübut etməyə çalışır ki, həmin dövrün tədqiqatçı-

filosoflarının yaradıcılığı olduqca maraqlı və rəngarəng olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 

tədqiqatçıların xidmətlərindən biri də geniş oxucu kütləsini dünya fəlsəfi xəzinəsinin inciləri ilə 

tanış etməsi idi. Xüsusi olaraq burada C.Nağıyevin xidmətlərini göstərmək olar. Təcrübə 

işindən başqa, «materialist mövqedən» çıxış edən Qərb filosoflarının bir çox əsərləri araşdırılır, 

onlara münasibət bildirilirdi. Burada Z.Göyüşov ilk növbədə M.Hüseynovun, Ə.Seyidovun, 

Ə.Kazımovun, Ə.Əfəndiyevin adlarını çəkir (5, s. 21-51). Qeyd edək ki, həmin müəlliflərin 

tədqiqat obyekti – fransız materialistləri (Didro, Holbax, Helvetsi), Lokk, Spinoza, Dekart və 

Leybnits olmuşlar. Gördüyümüz kimi, əsas diqqət klassik fəlsəfi irsə, yeni dövr filosoflara 

yetirilirdi ki, bunların da sırasında əsasən materializmə meyilli olanlar əksəriyyəti təşkil edir. 

Məlumdur ki, tarixi materializmin ideyaları ətrafında aparılan disputlar əsasən sinfi 

mübarizə, proletar diktaturası, sosializm və kommunizm məsələləri kimi kəskin problemlər 

ətrafında aparılırdı. Burada istər-istəməz ölkə sərhədlərini aşmaq, dünyada baş verən prosesləri 

təhlil etmək zərurəti meydana gəlirdi. Şübhəsiz, istifadə oluna biləcək faktlar və materiallar 

vahid sovet informasiya maşını – Siyasi Büro tərəfindən ifadəli şəkildə çatdırılırdı. Dəmir sədd 

nə qədər güclü olsa da, Sovet dövləti tam təcrid oluna bilməzdi. Bunu yaxşı başa düşən sovet 

ideoloqları ilk növbədə kommunizm və sosializm ideyalarını bütün dünyaya – ABŞ-dan tutmuş 

Afrika ölkələrinə qədər yaymağa çalışırdılar. 

Məlumdur ki, bir çox ölkələrdə Sovetlər birliyi tərəfindən maliyyələşdirilən təşkilatlar – 

ilk növbədə kommunist partiyaları fəaliyyət göstərir, hakimiyyətə can atırdı. Beləliklə, həm 

daxili, həm xarici siyasətdə ideologiyanı yaşatmaq və onun ideyalarını reallaşdırmaq cəhdləri 

səngimirdi ( bu vəziyyət 80-ci illərə qədər davam etmişdi). 

Dini məsələ ilə yanaşı kəskin məsələlərdən biri də - milli məsələ idi. Məlumdur ki, böyük 

bir ərazini əhatə edən Sovetlər birliyində idarəetmə prinsipləri dildə beynəlmiləl elan edilsə də, 

əslində rus şovinizmi üzərində cilalanırdı. Yerlərdə etirazlar səslənsə də, bunların qarşısını 

almaq üçün «üsyançılara» dərhal damğa vurulur, onlar mətbuatda, elmi jurnal səhifələrində ifşa 

olunur, vətəndaşlara onların «əsl sifətləri» çatdırılırdı. Qardaşlıq və dostluq prinsiplərini bəyan 

edən kommunist filosoflar var qüvvəsilə sübut etməyə çalışırdılar ki, bu ölkədə millətlər 

bərabərliyi əldə edilmiş, zülmə və istismara son qoyulmuşdur (1, s.81). 

Onu da qeyd edək ki, Z.Göyüşovun öz monoqrafiyasında diqqət yetirdiyi məsələlərdən 

biri də - həmin dövrdə fəlsəfə sahəsində aparılan tədqiqatların məzmunu və mahiyyətinin 

müəyyən edilməsi idi. Haqlı olaraq, burada ilk növbədə A.O.Makovelskinin xidmətləri qeyd 

edilir, daha sonra Ə.Şakirzadə, Ə.K.Zəkuyevin, H.Hüseynovun, S.Rzaquluzadənin, Ş.İsmayılo-

vun, F.F.Qasımzadənin yaradıcılığı təhlil olunur. 

Bu tədqiqatların diqqət mərkəzində əsasən Azərbaycan fəlsəfi fikrinin klassik mərhələsi 

olmuşdur. Demək olar ki, bu cür tədqiqatlar Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin yaranması və 

təşəkkül tapmasında olduqca böyük rol oynamışdır. Bütövlükdə qlobal miqyasda tədqiqatları 

aparmamaq da olar, lakin vətən tarixi, dili, elmi, həyat tərzi, düşüncə istiqaməti həmişə bizim 

diqqət mərkəzində olmalıdır. Z.Göyüşovun bu əsərinin böyük əhəmiyyəti ondadır ki, o ardıcıl 

şəkildə XX əsrin əvvəllərindən 70-ci illərə qədər fəlsəfi irsimizi canlı şəkildə, bütün mümkün 

vasitələri cəlb etməklə təsvir etmişdir. Böyük səy və zəhmətin məhsulu olan bu əsər, şübhəsiz, 

tam ziddiyyətlərdən və səhvlərdən azad deyil. Lakin bütövlükdə bu kitab əsasında xronoloji 

ardıcıllıqla bir çox fəlsəfi ideyalara Azərbaycan siyasətçilərinin, ziyalılarının, alimlərin 

münasibətini öyrənmək olar. 
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Ən əsası dünya fəlsəfi irsinə qovuşmuşuq; daha sonra, Azərbaycan və Şərq bölgəsi 

fəlsəfəsinə, onun tarixinə yiyələnmişik, dünyagörüşümüzün ehkamlara meyil salanda necə 

təhrif olunmasını müşahidə etmişik və bir çox atdığımız səhv addımlardan xəbərdar olmuşuq. 

Hesab edirik ki, indiki tədqiqatçıların vəzifəsi bir çox faktlara, hadisələrə və proseslərə 

yenidən, bugünkü günün prizmasından qiymət vermək, bunları ümumdünya mənəvi proseslərin 

fonunda (istər o zamankı, istərsə də bugünkü) izləmək və nəticələr çıxarmaqdır. Belə tədqiqatın 

aparılması bir çox çətinliklərə qarşı çıxıb onlara tab gətirmək deməkdir. Əsasən söhbət burada 

cəmiyyətdə alimin mövqeyi, statusu, onun yaşadığı sosial idealları və dəyərləridir. Bu mənada 

Z.Göyüşovun obyektivliyi şübhəsizdir, baxmayaraq ki, o da öz zəmanəsinin yetirməsidir: 

Sovet ölkəsində yaşayan adam həmin rejimə, onun ideyalarına qarşı çıxış edə bilməzdi. 

 

Açar sözlər: XX əsrin 20-50-ci illərində Azərbaycanda fəlsəfə tarixi, nəzəri-metodoloji 

əsaslar, fəlsəfə və digər ictimai elmlər, marksizm tədqiqatçıları. 
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Вюсаля МУСАЕВА 

 

З.ГЕЮШЕВ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ 

ФИЛОСОФИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Резюме 

 

В данной статье рассматриваются основные подходы к анализу научно-

философских разработок в Азербайджане в 20-50-е годы ХХ века. Установлено, что в 

основе данных разработок лежит марксистский подход к исследованию философской 

проблематики. Подобные исследования заложили основу философской школы в 

Азербайджане и сыграли большую роль в ее дальнейшем развитии. Это особенно нужно 

для регионального развития науки, потому что каждый этнос нуждается в изучении 

собственной истории, языка, образа жизни, стиля мышления. В этом отношении особо 

следует выделить роль профессора З.Геюшева в изучении истории философии 

Азербайджана указанного периода. В своих трудах он последовательно и методично 

разрабатывает актуальные проблемы философских исследований, выявляя их 

характерные особенности. В его произведениях можно проследить историю развития не 
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только философских идей, но и историю политического, духовно-нравственного 

развития страны в указанный период. Задача исследователей и впредь продолжить 

данную работу. 

 

Ключевые слова: история философии Азербайджана 20-50-х годов ХХ века, 

теоретико-методологические основы, философия и другие общественные науки, 

исследователи марксизма. 
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Summary 

 

This article discusses the main approaches to the analysis of scientific philosophical 

elaborations of Azerbaijan in the 20-50s of the twentieth century. It is established that the basis 

of these developments is the Marxist approach to the study of philosophical problems. These 

studies laid the foundation of philosophical schools in Azerbaijan and played an important role 

in its further development. This is especially true for regional development of science, because 

every ethnic group needs to study their own history, language, standart of life, style of 

thinking. In this respect, the role in the study of the history of this period, of Azerbaijan Prof. 

Z.Geyushev is notable. In his writings, he consistently and methodically develops urgent 

problems of philosophical studies, revealing the characteristic features here. In his works one 

can trace the history of the development not only of philosophical ideas, but also the history of 

political, spiritual and moral development of the country during this period. The task of 

researchers is to continue this work in future too. 
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Зачастую под «синтезом искусств» понимается процесс создания художественной 

формы совместными действиями отдельных видов искусств, в итоге формирующих новый 

вид (или жанр) искусства. Говоря о специфике киноискусства, необходимо отметить, что 

она представляет собой комплекс художественно-выразительных средств, находящихся в 

постоянном диалектическом развитии. Сама его история свидетельствует о том, что 

кинематограф не только создал новые средства выразительности (монтаж, крупный план, 

ракурс, движущуюся кинокамеру и др.), но также ассимилировал и переосмыслил 

комплекс изобразительно-выразительных средств смежных искусств, в частности, 

изобразительного, литературного, театрального, музыкального и др. 

Однако, несмотря на самые разнообразные изменения в области киноспецифики, ее 

коренные свойства характеризуются синтетической природой и монтажным принципом 

мышления. Именно эти специфико-эстетические особенности киноискусства оказали 

существенное влияние на развитие различных художественных полисинтетических форм в 

современном искусстве. В основе же их развития лежит образование нового эстетического 

качества, достигнутое в процессе кинематографического синтеза. 

Киноискусство – это качественно новое проявление художественного синтеза, более 

сложного, чем все его предшествующие формы. «Ибо здесь, - подчеркивал С.Эйзенштейн, 

- в кино, впервые достигнуто подлинно синтетическое искусство – искусство 

органического синтеза в самой своей сути, а не синтеза в виде некоего «концентрата» 

соприсутствующих «смежных», «сведенных», но по себе самостоятельных искусств» (1, 

с.25). 

Художественный синтез, по мнению исследователей, отображается в трех аспектах 

(2, с.9-11). Во-первых, это многообразные проявления различных видов искусства, что в 

конечном итоге способствует обогащению изобразительно-выразительных свойств 

художественного образа. Во-вторых, это сложные формы художественного творчества 

(театр, кино, телевидение, цирк), изначально объединившие в себе различные элементы 

простых искусств. И, в-третьих, синтез находит проявление в художественных переводах, 

представляющих собой интерпретацию произведения одного вида искусства средствами 

другого. Практика современного искусства уже немыслима вне этой проблемы. 

Экранизации, инсценировки, произведения «по мотивам» стали неотъемлемым атрибутом 

практически всех видов искусств, в особенности его синтетических форм. 

Особый интерес представляют более сложные в синтетическом отношении 

художественные формы, которые образуются на стыке синтетических искусств: кино-

искусства и театра, театра и телевидения, телевидения и киноискусства. В результате 

взаимодействия синтетических искусств активизируются процессы взаимовлияния и 

взаимообогащения, размыкаются не только жанровые границы, что ведет к слиянию 

жанров и стилей, но также трансформируются и традиционные видовые границы, 

вследствие чего возникают новые художественные формы. И если раньше художественные 
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синтетические формы рождались на стыке простых искусств, то современные возникают в 

рамках как простых, так и синтетических видов искусства. В этом отношении показательно 

современное телевидение, которое создает качественно новые художественные 

полисинтетические формы, вбирая в себя не только художественные, но и технические 

достижения в области театрального и кинематографического искусства. 

Вследствие этого, из всех видов искусств осуществить задачу их всеобъемлющего 

синтеза смогло только кино – «чудесная новая разновидность искусства, спаявшая в одно 

целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку со скульптурой, и архитектуру с 

плясом, и пейзаж с человеком, и зримый образ с произносимым словом» (3, с.209). Таким 

образом, кино, благодаря широчайшим изобразительно-выразительным возможностям 

экрана, выступило в роли синкретического искусства и предстало уже в этом качестве как 

искусство, несущее в себе все новые и новые перспективы. 

Синтез искусств можно рассматривать и как взаимодействие искусств. О 

взаимодействии и взаимосвязи различных видов искусств очень точно сказал Р.Шуман: 

«Образованный музыкант может с такой же пользой учиться на рафаэлевской Мадонне, 

как художник – на симфонии Моцарта. Больше того: для скульптора каждый актер 

становится неподвижной статуей, для последнего же произведения скульптора – ожившие 

фигуры, для художника стихотворение превращается в картину, музыкант воплощает 

картину в звуки. Эстетика одного искусства есть эстетика и другого; только материал 

различен» (4, с.273). 

В этом высказывании раскрыта диалектика общего и особенного, которая характерна 

для любого вида искусства, обладающего как своими собственными, присущими только 

ему выразительными средствами, так и той единой эстетической основой, которая 

обусловлена общими принципами художественного мышления, органично включающего в 

себя эмоциональное и рациональное. Мысль и чувства, понятие и образ существуют в 

художественном творчестве в неразрывном единстве. 

Понятия «синтез» и «взаимодействие искусств» можно и разграничивать, и 

рассматривать в единстве друг с другом. Если это отношение взять на материале 

киноискусства, то можно видеть, что синтез искусств в кино или, точнее, выступающий в 

виде нового художественного образования – киноискусства, предполагает активное 

взаимодействие искусств именно в построении художественной формы киноискусства, т.е. 

уже в процессе формирования (создания) им своей системы художественной образности и 

поиска средств художественно-эстетического овладения своим материалом.  С этой точки 

зрения киноискусство, будучи синтезом искусств, выступает в то же время как их 

взаимодействие. Говоря о взаимодействии театра и кино, известный театральный режиссер 

Г.Товстоногов отмечает следующее: «Тем не менее, современный театральный режиссер 

должен быть человеком с развитым кинематографическим мышлением. Без него он просто 

отстанет от современного художественного процесса, который идет путями сложного 

синтеза различных видов искусств» (5, с.172). Это взаимодействие, в свою очередь, ведет к 

синтезу и становится понятным на его почве и в связи с его потребностями. Вместе с тем 

это обстоятельство хорошо показывает смысл взаимодействия в системе киноискусства. 

Оно оказывается направленным на создание его собственной художественной формы, 

которая в сущности и есть «синтез» искусств. Поэтому взаимодействие надо понимать не 

только как синтез, но и как ведущее к нему, преследующее цели создания (получения, 

достижения и т.д.) его формы. 

Отмеченные нами процессы взаимодействия искусств глубоко закономерны как в 

эстетическом, так и в техническом отношениях. И для нас уже становится привычным, 

когда современный театр обращается к инсценировке киносценариев, широко при этом 
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используя некоторые художественно-эстетические и технические приемы современного 

киноискусства. Так, например, музыкальное, шумовое, цветосветовое оформление 

спектакля используется в целях более глубокого эмоционально-психологического 

воздействия на зрителя. По поводу этих выразительных средств Г.Товстоногов замечает: 

«Мы видели спектакли с титрами, как в немом кино, видели и панорамы, и затемнения, и 

наплывы. Под влиянием кино мы сделали слышимыми внутренние монологи героев. Итак, 

отрицать влияние кинематографа на современный театр невозможно» (6, с.70). 

Образование и развитие синтетических процессов в искусстве не случайно. Дело в 

том, что одним из специфических свойств искусства является его способность к 

многостороннему, целостному отображению действительности. Многообразие мира, 

находящегося в постоянном движении и развитии, адекватно отображается и в 

содержании, и в форме художественного произведения. При этом как бы тонко ни были 

переданы те или иные стороны реальности в отдельных пространственных или временных 

формах искусства, несомненно, что наиболее полное ее отражение возможно только в 

сложных синтетических образованиях. Здесь нам остается присоединиться к мнению 

известного эстетика А.Зися: «Виды искусства, - пишет он, - отличаются друг от друга как 

тем, что они отражают различные явления, так и тем, что пользуются различными 

изобразительными средствами… Но коренная основа существования различных искусств, 

безусловно, заключена в самом предмете искусства, в многогранности объективного мира, 

разнообразные стороны которого не могут быть в полной мере раскрыты средствами 

одного какого-нибудь искусства» (7, с.359). 

Органичное воздействие нескольких видов искусства друг на друга стало уже 

закономерностью, которая выражает тяготение искусства к синтезу и образованию 

принципиально новой полисинтетической художественной формы, с одной стороны, и 

одновременно сохранению своей самобытности, с другой.  

Одним из существенных звеньев в процессе  взаимодействия кино и литературы 

выступает и современная экранизация, которая активно развивается в атмосфере 

творческих поисков. Применительно к ней можно говорить и о синтезе, и о 

взаимодействии, и об их единстве, формирующем сам художественный процесс в данном 

конкретном случае. 

Экранизация как вид (жанр) киноискусства уже с этой точки зрения находится во 

взаимодействии с литературой, которая одновременно входит в него в качестве одного из 

«синтезирующих его элементов» (в виде сценария, художественного слова, используемого 

для создания экранной образности и др.). Но когда киноискусство выступает как 

киноэкранизация, у него появляется еще один, так сказать, аспект взаимодействия с 

литературой. Этот аспект связан с «откровенным» обозначением двух художественных 

форм – киноискусства и литературы – в акте их взаимодействия. Причем «субъектом» в 

этом взаимодействии является киноискусство, а литература выступает как своего рода 

объект, достаточно пассивный, как, впрочем, и любой другой объект. А «субъект» активен, 

порой даже наступателен, если не сказать «агрессивен». Хотя понятие «агрессивности 

субъекта» здесь имеет чисто условный смысл, ибо оно подчинено созданию собственной 

системы кинохудожественной образности, в рамках которой кино свободно в 

«отправлении своей воли», то есть свободно по отношению к используемому им 

материалу. На это у него есть свои основания, о которых более подробно мы скажем ниже. 

Здесь же лишь подчеркнем сам момент «наступления» киноискусства как субъекта на 

литературу как его объект. В этом наступлении взаимодействие сводится к тому, что 

киноискусство на сколько возможно активно, перерабатывает литературу «под себя», 

формирует из нее то, что оказывается в его художественных и эстетических возможностях. 
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В итоге экранизируемое произведение литературы оказывается двояко 

представленным: оно остается в своей прежней форме произведения литературы и 

трансформируется в новую систему художественной образности, представленную 

киноискусством. Этот процесс есть и взаимодействие кино с литературой, и процесс 

синтеза кино и литературы.  

Но в последнем случае появляется еще один специфический момент, характерный 

для экранизации. Когда о литературе говорят как об «элементе» синтеза кино, то имеется в 

виду отмеченное известное положение вещей. Когда же о ней говорят применительно к 

экранизации, то в этом случае более предпочтительным является переход от «литературы» 

к «произведению» литературы. Ибо экранизация имеет дело не с литературой вообще, а с 

конкретным принадлежащим ей произведением. Она есть одновременно и процесс 

взаимодействия киноискусства с литературой. В этом случае о киноискусстве, равно как и 

о литературе, надо говорить в общих выражениях. Осваивая материал литературного 

произведения киноискусство использует весь арсенал своих средств, начиная от идейных и 

духовно-нравственных, художественно-эстетических и даже вплоть до технических. С 

другой стороны, оно воспринимает свой материал (или объект) как «литературу». То есть, 

как бы оно ни стремилось овладеть «отдельным произведением литературы», оно имеет 

дело с объектом, который сам есть искусство, в данном случае искусство художественного 

слова. 

И тут проявляется вся сложность экранизации, происходящая от характера объекта. 

Эта сложность не входит ни в какое сравнение с той, которая имеет место в «нормальном», 

так сказать, фильме, не говоря уже о том случае, когда речь идет о документальном 

фильме, посвященном, скажем, природе, техническому или социальному процессу и т.д. В 

экранизации объектом для кино является нечто родственное ему в смысле его 

принадлежности искусству. Кино здесь вступает во взаимодействие с искусством 

художественного слова, в результате чего оно должно найти свою форму или 

синтезировать ее на материале данного вида искусства. 

Этот момент добавляет еще один штрих в понимание взаимодействия кино и 

литературы, имеющего место в форме экранизации. Киноискусство должно здесь 

синтезировать свою форму с учетом имеющихся у него возможностей. Но при этом 

ставится одно непреодолимое (или непереходимое) условие: синтез должен быть 

осуществлен на почве экранизируемого произведения литературы. 

Это условие ведет к двусмысленности экранизации, выражающей синтез 

художественной формы, тем самым решая духовно-нравственные и эстетические задачи. 

Поскольку в экранизации художественная форма строится средствами самого 

киноискусства, постольку экранизация принадлежит киноискусству и есть то, «что есть 

само же кино». С другой стороны, экранизация, как в целом, так и в каждом своем 

отдельном элементе, определяется выбранным произведением литературы. С этой точки 

зрения она предстает как кинотворчество литературы, т.е. как ее воспроизведение 

средствами киноискусства. И эта особенность – принадлежать кино и литературе 

одновременно – определяет суть экранизации как формы взаимодействия и синтеза 

искусств. 

Сама же эта форма (т.е. экранизация) имеет своим активным началом именно 

киноискусство, которое осваивает материал другого вида искусства, скажем, литературы, 

сценического искусства и т.д. Но при этом возможны разные акценты. На первый план 

могут быть вынесены либо художественные задачи самого киноискусства, либо же – 

задачи привлекаемого (экранизируемого) вида искусства. 
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Так, в кинолитературной экранизации взаимодействие кино с литературой может 

фокусироваться на киноискусстве и быть подчиненным его интересам. Литература в этом 

случае выступает как нечто инструментальное, хотя по-прежнему и остается первичным 

материалом экранизации. Для киноискусства целью в этом случае является оно само. 

Поэтому весь синтез здесь подчинен тому, чтобы, используя литературу как свою 

предпосылку, решать задачи киноискусства, «взять» из литературы то, что хочет видеть в 

ней или с ее помощью киноискусство. Здесь можно не принимать в расчет соображения, 

утверждающие, что такая экранизация «калечит» литературу, «подчиняет» ее кино, что, 

дескать, никак недопустимо и т.д. 

Другой тенденцией взаимодействия и синтеза здесь является, как отмечено, 

осуществление его с позиций интересов литературы. В этом случае кино менее активно 

вторгается в материал с учетом «своих соображений», оно старается как можно больше 

«походить на оригинал». Оно отдает предпочтение тому, что не отдаляет его от 

литературного источника, а сближает с ним. В этом случае следование литературному 

тексту может сделаться самоцелью, что поставит кино почти в рабскую зависимость от 

литературного первоисточника. Художественный поиск в таком случае подменяется 

раболепным следованием тексту, выливаясь в итоге в педантизм «улавливания буквы». 

Художественный процесс получает своеобразную форму «цитирования». То есть кино 

делается двойником литературной формы, которую в этих условиях уловить тоже трудно. 

Дело в том, что творческий процесс (литература) может быть адекватно отражен и 

воспроизведен (в кино) творческими же методами. Поэтому механическое следование 

тексту, стремление воссоздать его буквально не в состоянии решить эту задачу. В итоге 

благое желание сделать «адекватный фильм» по литературному источнику превращается в 

неразрешимую задачу, когда оно начинает пониматься из принципа буквального 

следования литературе. 

Итак, подчеркнем, что диалектика взаимодействия кино и литературы, связанная в 

случае экранизации с синтезом киноискусства своей художественной формы на материале 

(или из материала) литературы, может разрешиться в итоге как в интересах кино, так и в 

интересах литературы. Но думать так, что в последнем случае это можно сделать, будучи 

«близким» (или даже максимально близким) к тексту, значит думать неверно. Сближение с 

литературой достигается не путем сближения с текстом, а через канал проникновения в его 

художественно-эстетическую суть и ее воспроизведения художественными средствами 

киноискусства. 

На этом фоне обнажается условность взаимодействия и синтеза кино и литературы в 

плане «интересов». Интересы оцениваются с позиций полноценной экранизации. А какая 

она сама по себе – с точки зрения отношения фильма к своему литературному источнику – 

это уже совсем другая задача. Она решается с учетом ориентации самой экранизации. Так, 

если экранизация желает сделать фильм по литературе – это одно, если она ставит целью 

использовать литературу для стимулирования творческого воображения авторов 

экранизации – это уже нечто другое и т.д. Но в любом случае в фокусе остается одна и та 

же проблема: удалось ли?.. Удалось ли автору (авторам) экранизации справиться с теми 

задачами, которые они же сами поставили перед собой, или нет. Если, да, то в какой 

степени? Если, нет, то по каким причинам?.. Именно этот вопрос, как нам кажется, и есть 

основной, так сказать, вопрос экранизации. 

Именно такое понимание экранизации, реализующееся в итоге в принцип 

художественной деятельности и формирует процесс взаимодействия кино и литературы в 

экранизационном творчестве, задает механизм и оттенки ее диалектики. Но это 

взаимодействие с присущей ему диалектикой, есть, как отмечено, еще и процесс синтеза 
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киноискусством своей художественно-образной формы на материале (из материала) 

литературы. А это значит, что синтез в своей основе в качестве ведущего принципа имеет 

стремление к созданию такой художественной формы, которая диктуется потребностями 

самой экранизации. Уже на этой почве и в этих рамках решаются в данном случае все 

остальные вопросы творчества. 

В этой связи ответ на вопрос о том, как взаимодействуют кино и литература в акте 

(процессе) экранизации и во что отливается оно само (взаимодействие) как синтез новой 

формы художественной образности, следует искать с учетом специфики самой 

экранизации и ее основного вопроса. Все остальное здесь является вторичным и 

поставленным на службу тому, что есть первичное. А таковым выступает поиск адекватно-

художественного воплощения литературы, ориентированный на собственное ее 

восприятие. 

Последнее обстоятельство вносит еще одну особенность в экранизационное 

взаимодействие кино и литературы и специфику синтеза, имеющих здесь место. То есть, 

здесь речь идет о том, что в этом взаимодействии и характерном для него синтезе может 

иметь место не одно, не два и даже не три решения, а их может быть просто много, даже 

бесконечно много. Таким образом, здесь наблюдается феномен «многочисленной» и 

«бесконечно разнообразной» экранизации. Однако сложность состоит все же в другом – в 

том, чтобы понять, что все эти решения могут быть и художественно полноценными и 

художественно адекватными. В этом вопросе есть и своя трудность. Для нас более 

подходит мнение, выбирающее из ряда решений «единственно верное». Критерии такого 

решения восходят к авторской позиции и состоят в ответе на вопрос о том, насколько 

художественно-адекватно решил автор поставленную перед собой творческую задачу. 

В заключение отметим, что кино возникло, синтезируя возможности и средства всех 

искусств.  

Синтез стал основной проблемой («грунд-проблемой», по словам С.Эйзенштейна) в 

развитии современного кинематографа и телевидения, в рамках которых исследуются 

проблемы, связанные как с синтезом изобразительно-выразительных средств экрана 

(синтез изображения, слова, музыки, цвета, шумов и т.д.), так и с синтезом различных 

видов искусств в кино и на телевидении. 

Важная особенность экранного творчества заключалась в том, что оно 

рассматривалось нашими теоретиками как особый вид синтеза в творческом мышлении 

художника, органично сочетающий в себе все выразительные средства других видов 

искусств в процессе создания фильма. Этот органический синтез искусств рождает в 

творческом воображении художника целостный звукозрительный образ, неразложимый на 

составные части, - и есть то, что составляет специфику экрана и представляет собой 

синэстетическое мышление (термин С.Эйзенштейна). 

Художник, обладающий синэстетическим мышлением, объединяет в себе и 

драматурга, и режиссера, и композитора, и актера. Однако отобразить такое специфическое 

мышление, адекватно передать те или иные образы, становится возможным только в кино, 

язык которого постоянно развивается, предоставляя тем самым широкое поле деятельности 

для такого рода художника. Именно так творил Ч.Чаплин, который был одновременно и 

режиссером, и автором сценария, и композитором, и художником, и исполнителем главных 

ролей в своих фильмах. 

Усиление процессов синтеза при формировании новых синтетических форм 

продолжит свое существование и, несомненно, будет важнейшим фактором в деле 

развития кино и телевидения в будущем. 
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Sürəya BAĞIROVA 
 

DİALEKTİK SİNTEZ KİNO SƏNƏTİNİN ƏSAS 

ESTETİK PROBLEMİ KİMİ 
 

Xülasə 
 

Dialektik sintez kino sənətində problem genişliyinə və çoxtərəfliliyinə görə fərqlən-

məkdədir. O, kino sənətinin estetiklərinin, nəzəriyyəçilərin və praktiklərinin diqqətini özünə 

cəlb edir. 

Məqalədə sintetik sənətin universal bədii modeli kimi kinematoqrafiyanın inkişafı ilə 

şərtlənən sənətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti, qarşılıqlı təsiri və sintezi prosesləri təhlil edilir. 

Kinonun qarışıq sənətlərə fəal təsir göstərməsi qeyd olunur. Bu dialektik prosesdə sintezin 

təsiri altında hər bir element öz sahəsində nisbi müstəqil fəaliyyət göstərərək bütövlə üzvi 

şəkildə bağlı olan yeni polisintetik formalar yaranır və inkişaf edir. 

Öz sintezini davam etdirən kino çağdaş çoxşaxəli gerçəkliyin daha dərin və bütöv əksinə 

şərait yaradan yeni ifadə vasitələri axtarır və televiziyanın simasında artıq Yeni dövrün tələb-

lərinin diktə etdiyi özünün birbaşa davamçısını tapır. Bununla da kino tamaşaçılarla əlaqənin 

yeni formasını təsdiq edir. 
 

Açar sözlər: bədii sintez, qarşılıqlı münasibət, qarşılıqlı təsir, qarşılıqlı zənginləşmə, 

dialektika, bədii təfəkkür. 

 

Suraya BAGIROVA 
 

DIALECTICAL SYNTHESIS AS A BASIC AESTHETIC 

PROBLEM IN A CINEMA ART 
 

Summary 
 

The problem of dialectical synthesis in cinema art is notable for its breadth and many as-

pects. It draws a great attention of aesthetes, theorists and practical workers of cinema art. 

In the article an analysis is made of the processes of interaction, reciprocal influence and 

synthesis of arts conditioned by advancement of cinematograph as an universal artistic model 

of synthetical art. There is noted the active influence of cinema on adjacent arts. In this dialec-
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tical process under action of synthesis there arise and develop new polysynthetical forms where 

every independent element in its sphere is organically bound with the whole. 

Continuing further its synthesis, cinema looks for the new expressive means, promoting 

deeper and more whole representation of the modern many-sided reality. And it finds own di-

rect continuation dictated by the requirements of already new time in the face of television, af-

firming by this a new form of communication with a spectator. 
 

Keywords: artistic synthesis, interaction, reciprocal influence, mutual enrichment, dia-

lectics, artistic thinking. 
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SOSИAL ИDRAK: «SUBYEKT-ИNSTRUMENT-OBYEKT» 

FORMULUNUN TƏKAMÜLÜ VƏ ИNKИŞAF PERSPEKTИVLƏRИ* 

 

Sosium, sosial varlıq təbiətin inkişafında müəyyən bir pilləni təşkil edir və o inkişafın 

spesifik tarixi dövründə formalaşmışdır. Bu baxımdan da o həm «köhnə», təbiətdən gələn təbii 

amilləri, həm də «yeni», insanların birgə yaşayışından yaranan, təbiətin qanunlarına uyğun 

gəlməyən, buna görə də məhz “sosial” adlandırılan faktorların məcmusunu özündə ehtiva edir. 

Biz sosiumu epistemoloji təhlil süzgəcindən keçirərkən, onun bu ikili xarakteri ilə qarşılaşmalı 

oluruq. Bir tərəfdən sosial reallığın dərkinə çalışan sosial idrak ümumilikdə idrak prosesini 

xarakterizə edən qanunauyğunluqlardan asılıdır (anlayışlar, prinsiplər, hissi və nəzəri idrak və 

s.). Digər tərəfdən isə, sosial reallıq – idrak prosesinin subyekti olan insanlardan və onların 

şüurlu fəaliyyətinin nəticəsi olan təşkilatlardan, müxtəlif sosial qruplardan, ictimai münasi-

bətlərdən ibarətdir. Deməli, sosial reallıq, və ya termin kimi ifadə etsək – sosium – idrak prose-

sinin həm obyektini, həm də subyektini təşkil edir. Bu vəziyyət sosial idrakı texniki və təbiət 

elmlərinin idrak prosesindən fərqləndirir. 

Beləliklə, biz sosial idrakda subyekt və obyektin eyniyyətini qeyd etdik. Lakin, nəzərə 

almaq lazımdır ki, məhz bu eyniyyətdən də idrak prosesinin ziddiyyəti yaranır. Subyektin idrak 

prosesi obyektə yönəlir, lakin bu obyekt özü də subyektə xas olan keyfiyyətlərə malikdir, eyni 

zamanda da subyekt özü də bir obyektdir. Həm də, subyekt və obyektin idrak prosesindəki 

qarşılıqlı təsiri də idrakın obyektini təşkil edir. Bu eyniyyət və ziddiyyət sosial idrakın özünə-

məxsus dialektikasını təşkil edir. İdrak prosesində subyektin «obyektləşməsi» və obyektin 

«subyektləşməsi» - elmi idrakın xüsusilə müasir dövründə, post qeyri-klassika mərhələsində 

aktual problemlərdən birini təşkil edir. Hazırda, bu problem tək sosial idrakda deyil, həmçinin 

fənlərarası tədqiqatlar, fənlərin inteqrasiyası ilə əlaqədar, texniki və təbiət elmlərində də özünü 

biruzə verir. Məsələnin mahiyyətini daha dərindən anlamaq üçün, əvvəlki dövrlərə - klassik və 

qeyri-klassik mərhələlərə nəzər salıb, sosial idrakın təkamül prosesinə baxaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, elmi idrakın hər bir mərhələsi elmi fəaliyyətin 

xüsusi vəziyyəti və ya statusu ilə xarakterizə olunur. Elmi idrakın sistemliliyi prinsipinə əsas-

lansaq, bu fəaliyyətin belə bir ümumiləşmiş formulunu ifadə edə bilərik: «subyekt – vasitə 

(instrument) – obyekt». Bu formul, elmi idrakın tarixi tiplərini nəzərdən keçirərkən bizim üçün 

əsas, çıxış nöqtəsi rolunu oynayacaqdır. Bir vacib cəhət də nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, elmi 

və həmçinin onun tərkibində olan sosial idrakın inkişafında hər bir yeni mərhələ, özündən 

əvvəlkinin anlayış, təsəvvür və metodologiyasını inkar etmir, əksinə, onlar arasında varislik 

prinsipi mövcuddur. Hər bir yeni dövr, əvvəlki dövrün fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırır və 

onun tətbiq sahəsini, yalnız konkret problem və məsələlərin həlli ilə əlaqələndirir. 

Elmi idrakın klassik növünün yaranması və ilkin təşəkkülü intibah dövrü ilə bağlıdır. 

Humanizm ideyaları artıq özündə elmi dünyagörüşün yeni paradiqmasını da daşıyırdı və istər 

təbiətşünaslıq, istərsə də cəmiyyət elmləri üçün fəlsəfi «zəmin», təməl rolunu oynamağa 

başladı. Məhşur «islahatçılar» – Martin Lüter və Kalvin elan etdilər ki, insan Allaha «birbaşa», 

vasitəçisiz də müraciət edə bilər və bunula da insan düşüncəsini kilsənin ehkamlarından azad 

etməyə, kilsə avtoritetini neytrallaşdırmağa çalışırdılar. Zəngin humanizm irsi və ənənələri 

                                                 
*
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arasından, məhz reformatorlara müraciət etməyim təsadüfi deyil, çünki ilk olaraq reformizmin 

irəli sürdüyü «azadlıq», avtoritetlərdən imtina kimi ideyalar sonrakı yeni Avropa düşüncəsinin 

və elminin zəruri şərtlərinə çevrilməyə başladı. Elm doktrinadan avtonom həqiqət axtarışına 

çevrildi (1). 

«Yeni Avropa həyatının» ideoloqları - F.Bekon və R.Dekart idilər. Onlar elmi idrakın 

inkişafına insan həyatının, cəmiyyətin və təbiət qanunauyğunluqlarının dərkinin yeganə müm-

kün üsulu kimi baxırdılar və köhnə sosial qaydaların «əzdiyi» insanı xilas etmək üçün, məhz 

insanın öz təbiətinə müraciətini, onu öyrənməyin zəruriliyini qeyd edirdilər. Bu «huma-

nizasiya» sonrakı dövrlərdə də özünü bariz şəkildə göstərir və onun xüsusilə də maarifçilik 

fəlsəfəsində əsas ideal prinsip kimi formalaşması başa çatır. Tədricən tarixin, ictimai hadisə-

lərin subyektinə maraq artır, subyektin müxtəlif təzahür və fəaliyyət momentləri olan azadlıq, 

bərabərlik, düşüncə, humanizm kimi ideyalar fəlsəfi düşüncə sahəsində ön plana keçir. Yeni 

dövrün sosial idrakı özünün təbii-elmi biliklərlə bağlılığını qəti olaraq təsbit edir. Bu həmin 

biliklərin həm mənəvi istehsalda, həm də ümumən cəmiyyət həyatında çəkisinin artması ilə 

bağlıdır. Eyni zamada qeyd etməliyik ki, fərdi «mən» və sosial «mən»in bir-birindən ayrılması 

və bir-birinə qarşı qoyulması ilə bağlı ideyalar da bu dövrdən etibarən daha fəal şəkildə 

səslənməyə başlayır. 

Təbiət elmlərinin, xüsusilə də mexanika və riyaziyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq, bu 

elmlərin verdiyi empirik məlumatların insana və cəmiyyətə müncər edilməsi prosesi inkişafa 

təkan verdi, insan və sosium mexaniki bir cihaz, bir dəzgah kimi nəzərdən keçirilməyə 

başlandı. Klassik sosial idrakın konturlarını müəyyən etmək və bunu bir postulat kimi ifadə edə 

bilmək üçün bu dövrün sosial-fəlsəfi fikir tarixinə müraciət edək. 

İtalyan mütəfəkkiri C.Viko cəmiyyət tarixinin mənalandırılmasına çalışır. Viko üçün, 

sosium – bir obyektdir, o kənardan «xarici» və «daxili» gözlə tədqiq edilə bilər, mahiyyəti 

aşkarlana bilər (bu bir klassik elmi rasionallıq modelidir). O bu mahiyyəti təbii zərurət anlayışı 

ilə əlaqələndirir və bu anlayışla «daimi olan və heç vaxt pozulmayan səbəb-nəticə əlaqəsi»ni 

başa düşürdü (2, s.401). Vikonun fikrincə, bu qayda, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin inkişafını 

müəyyən edən amildir. Viko inkişafın üç mərhələsindən (uşaqlıq, gənclik və cavanlıq), əvvələ 

qayıdış prinsipindən, sosial formaların yaranış və məhv olmasından bəhs edir, lakin hər bir 

halda – sosial subyektlər dəqiq təsbit edilmiş obyektlərdir. Vikonun təlimində, sanki bir «rels» 

üzərinə qoyulmuş sosiumdan bəhs edilir: onun trayektoriyasının başlanğıc və son nöqtələri 

bəllidir. Burada sosial subyekt obyekt daxilində «ərimişdir». 

Maarifçilik fəlsəfəsində artıq kifayət qədər fərqli yanaşmalar müşahidə olunur. Artıq 

Volter cəmiyyətin tarixini xüsusi tip reallıq kimi qiymətləndirir. Ən əsası odur ki, müəllif bu 

reallığı insan zəkasının təkamül və inkişafı ilə əlaqələndirir. Burada, biz obyektin təhlilində 

subyektin vacib bir komponent kimi götürüldüyünün şahidi oluruq. Bu cür yanaşma tərzi Vol-

terdən sonra Russo, onun ardınca isə Kondorse tərəfindən davam etdirilir. Kondorse cəmiy-

yətin on mərhələdən keçdiyini göstərir və bu inkişafın mənbəyində insan zəkasının – yəni fəal 

subyektiv başlanğıcın azadlıq dərəcəsini qəbul edirdi. O, qeyd edirdi ki, istehsal vasitələrinin 

təkamülü, elmi kəşflər, insan əxlaqının, siyasi və hüquqi institutların təkmilləşməsi ilə sosial 

hərəkət öz yüksək inkişaf səviyyəsinə çatır. Kondorsenin «bəşəriyyətin qızıl əsrinin» (2, s.402) 

yaranmasında zəkanın rolu haqqındakı fikirləri, sonralar Kant tərəfindən «şübhə» ilə qarşılandı. 

Kant göstərirdi ki, cəmiyyət tarixində biz nə vaxtsa zəkalı məqsəd tapacağımıza ümid 

etməməliyik. Tarix – bütöv bir tam kimi və vahid şəkildə heç vaxt təcrübədə bəlli olmur. Başqa 

sözlə, cəmiyyət tədqiq olunarkən tarixin əvvəlindən deyil, sonundan başlamaq lazımdır, bu 

zaman biz təbiətin ali məqsəd kimi nəzərdə tutduğu nəticələrdən çıxış etmiş olacayıq. 

Kant, sosial inkişafla təbiətin inkişafını bir-birindən ayırırdı, çünki birincidə mütləq 

olaraq əxlaqi prinsiplər iştirak edir. Beləliklə, Kant təbiətdən fərqli olaraq, cəmiyyətdə 
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subyektin rolunu qeyd edir və ümumiyyətlə, sosial tarixi transsendent bir abstraksiya hesab 

etməsinə baxmayaraq, subyektə xas olan müxtəlif ünsürlərin – azadlıq, ədalət, əxlaq və 

sairənin – təminatçısı kimi hüquqi dövlət quruluşunu əsas götürürdü. 

Klassik sosial idrak nümunəsi kimi Herderin fikirləri də maraqlıdır. Onun fikrincə, üzvi 

aləm və canlı təbiət öz inkişafında rəvan şəkildə cəmiyyətin tarixinə keçir. Buna görə də, 

ümumdünya təkamülü anlayışına, o, təbiətin də təkamülünü daxil edirdi. Bundan başqa, bütün 

sosial hadisələr, Herder tərəfindən özünəməxsus bir təzahür momenti kimi qəbul olunur və 

onların hər birinin spesifikliyi qeyd edilir. 

Buna bənzər fikirlərə Şellinqdə də rast gəlirik. Cəmiyyət həyatındakı faktların hər biri 

təkrarsızdır, onun mütləq fərdiliyi və konkretliyi mövcuddur. Şopenhauer yazırdı ki: «Tarıx 

özünün hər bir səhifəsində müxtəlif şəkildə eyni yazıları yazır, yalnız adlar və dövrlər 

dəyişir»(2, s.407). O, insanın iradə subyekti kimi daima iradə aktları ilə qarşılaşdığını qeyd edir. 

Şopenhauerin subyekti kifayət qədər fəaldır, müəyyənedici keyfiyyətlərə malikdir, lakin yenə 

də kənar bir obyektdən, ümumdünya iradəsindən asılıdır və bu asılılıq subyektin özünün daxili 

mahiyyətinə nüfuz edir, onu istiqamətləndirə bilir. 

Artıq Kontun sosiologiyasında biz yeni bir idrak elementi ilə qarşılaşırıq: subyektlə 

obyekti birləşdirən, onlar arasında əlaqə, vasitə, instrument rolunu oynayan real, faydalı, dəqiq, 

müsbət – bir sözlə «pozitiv» olan «elmi fakt» anlayışı... Konta qədər biz sosial idrak prosesində 

zəka anlayışı ilə rastlaşdıq, lakin zəka öz-özlüyündə subyektə xas olan bir keyfiyyətdir, ondan 

ayrı deyil, hər nə qədər obyektivliyə iddia etsə də, subyektiv başlanğıcdan gələn göstəriciləri 

özündə əks etdirir. Elmi fakt isə, mahiyyətinə görə, subyektin obyektlə elə bir təmas məhsu-

ludur ki, tamamilə obyektiv, subyektiv faktorlardan və subyektiv iradədən azad bir şəkildə 

obyektə xas olan xassə, əlamət və keyfiyyətləri özündə əks etdirir. Elmi fakt – bir nəticədir, 

lakin obyekt izah edilərkən, təsvir olunarkən, subyektin bir alətə, instrumentə ehtiyacı var və 

belə bir alət rolunda məhz elmi faktlar çıxış edir. Elmi faktların bu statusunun irəli sürülməsi 

sosial idrakda «Kont inqilabının» mahiyyətini təşkil edir və ümumiyyətlə, sosial idrakın klassik 

mərhələsinin qiymətləndirilməsində əsas meyardır. 

Kont da, həmçinin, tarixin hərəkətverici qüvvəsi kimi zəkanın imkanlarını yüksək 

qiymətləndirir və pozitiv elmi mənəvi istehsalın bütün digər formalarının mərkəzində qoymağa 

çalışırdı. Elmin metafizikadan və teologiyadan ayrılması, gələcəyin «elmi Bibliyasının» 

yaradılması – Kontun pozitiv metodunun əsas ideyası belə idi (3, s.79). Kont sosiologiya 

haqqında yazırdı: «Sosiologiya təkrarlanan hadisələri öyrənir, bunu, ayrı-ayrı şəxslərin, hətta 

xalqların adlarını belə nəzərə almadan edir» (2, s.408). O, sübut etməyə çalışırdı ki, alimin 

tədqiqat prosesində əsaslanmalı olduğu ilkin reallıq – elementləri müəyyən funksiyalar yerinə 

yetirən və yalnız bu sistemin tələblərinə xidmət göstərən sosial sistem olan cəmiyyətdir. 

XIX əsr sosial idrakı V.Styopinin qeyd etdiyi ikinci elmi inqilabdan sonra, yəni klassik 

elmi idrakın metodologiyasını saxlamaqla, elmi nəticələrin fəlsəfi əsaslandırılması üzərində öz 

spesifik xüsusiyyətlərini əldə etdi. Kont sosiologiyası və həmçinin Hegelin ictimai baxışları və 

sonrakı marksizm təlimi bu cəhətdən tamamilə xarakterikdir. Hegel və Marksın təlimlərinin V. 

Fedotova tərəfindən edilən təhlili qəbulediləndir və sosial idrakın klassik mərhələsinin əsas 

müddəalarını burada aydın görə bilərik. Bunlar aşağıdakılardır: totallıq prinsipi (tam və hissə 

asılılığı); abstraktdan konkretə yüksəlmə metodu; fərdi olanın sosial olana müncər edilməsi; 

insan fərdiliyinin totallığı (total eyniyyəti); hərtərəfli inkişaf etmiş harmonik şəxsiyyət 

konsepsiyası (4). 

Beləliklə, biz klassik sosial idrakın ümumi mənzərəsini əldə etmiş olduq. Məqalənin 

həcmini nəzərə alaraq, bu mərhələnin spesifik cəhətlərini özündə birləşdirən baxışları diqqətdə 

saxladıq və bizim formulun verilənlərinin «statusunu» müəyyənləşdirmək üçün biliklərimizi 

ümumiləşdirək. 
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Klassik elmi rasionallıq tədqiq olunan obyekt haqqında həqiqi elmi bilik əldə etmək üçün 

tədqiqat prosesində subyektə və istifadə olunan instrumentə (metod, üsul, eksperiment şəraiti, 

maddi vasitələr və s.) xas olan bütün əlamətlərdən imtina edir. Klassik təbiətşünaslıq obyektləri 

kiçik, sadə, qapalı bir sistem kimi nəzərdən keçirir. Ön plana kvantitatizm – «kəmiyyət 

prinsipi» keçir. Hadisələr kəmiyyət-düstur dilində başa düşülür və dərk edilir: «dərk etmək – 

ölçmək deməkdir» tezisi – klassik elmin şüarına çevrilir (1). Dünyanın mexaniki mənzərəsi 

formalaşır: təbiət və cəmiyyət bir mexanizmlə müqayisə edilir. Tədqiqatçının məqsədi bu me-

xanizmin fəaliyyət qanunlarını üzə çıxarmaqdır və bunun düsturu belədir: «obyekt-(sub-

yekt+instrument)=həqiqət». 

Lakin sosial idrak nisbətən fərqli təsəvvürlərə malikdir. İctimai düşüncə aləminə 

«səyahətdə» biz gördük ki, obyekti qiymətləndirən tədqiqatçı subyekti də qiymətləndirir, çünki 

bu elementlər sosial idrakda ayrılmazdır. Subyekt, məsələn – Furye, obyekti, məsələn – XVIII 

əsr Fransa cəmiyyətini tədqiq edərkən öz əxlaqı, subyektiv düşüncə tərzi, psixoloji imkanları 

və psixi vəziyyəti və s. ilə prosesdə iştirak edir, bütün bunlar isə az və ya çox dərəcədə obyekt 

(cəmiyyət) tərəfindən müəyyən edilir. Eyni zamanda bu göstərilənlərin hamısı, tədqiqatçının 

elmi metodları ilə birlikdə tədqiqat prosesində instrument rolunu oynayır. Beləliklə, təbii-elmi 

idrakdan fərqli olaraq, sosial idrak – «subyekt+instrument+obyekt=həqiqət» prinsipi üzrə 

həyata keçir və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Konta qədər öz aktuallığını saxlayır. Kont 

tərəfindən elmi fakt anlayışının təsbiti ilə (baxmayaraq ki, yuxarıda deyilənlər Konta da xasdır) 

sosial idrak təbii-elmi idrakla “ayaqlaşmağa” başladı (təbii ki, səhbət rasional idrakdan gedirsə) 

və ümumelmi idrakın sonrakı təkamül prosesində bu «paralellik» əsasən pozulmamış qalır. 

Klassik idrakdan qeyri-klassik idraka keçid XIX əsrin sonunda klassik rasionallığın 

dünyagörüş paradiqmalarının «çökməsi», mənəvi mədəniyyətin bir çox sahələrində yeni 

rasionallıq anlayışının yaranması ilə xarakterizə olunur. Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi, 

Bor və Qeyzenberqin relyativist-kvant mexanikası artıq yeni düşüncə strategiyaları tələb edirdi. 

Əgər klassik mexanika «təcrid olunmuş» obyektin tədqiqatını əsas götürürdüsə, relyativist-

kvant mexanikası obyektlə təmasda olan eksperiment-müşahidə vasitələrinin də xüsusiyyət-

lərini nəzərə almağı tələb edir. Digər bir tərəfdən, mütləq və yeganə həqiqət prinsipi rədd edildi 

– yeni «plüral» və different həqiqətlər ideyası yaradıldı. Sonrakı təkamül prosesində subyekt 

özü də tədqiqatın vacib elementi kimi elmi həqiqətin bir meyarına çevrildi. Beləliklə, - öncə 

«(obyekt+instrument)-subyekt», sonra isə «subyekt (müşahidəçi statusunda)+(instrument+ob-

yekt)≈həqiqət formulu «təsbit edildi» və burada hər bir verilənin bərabər hüquqlu statusu vacib 

bir amil kimi qeyd edilməlidir. 

Sosial idraka qayıdaq. İlk öncə sosial idrakın klassik və qeyri-klassik mərhələlərinin 

fərqləndirilməsinin, həm zaman, həm də məzmun etibarilə kifayət qədər şərti xarakter daşı-

dığını qeyd etməliyik. Bir çox sosioloji və sosial-fəlsəfi yanaşmalar həmin dövrdə də klassik 

idrak metodlarından istifadə etməkdə davam edirdilər və bunun səbəbini yuxarıda qeyd 

etdiyimiz sosial idrak subyekti və obyektinin (həmçinin, sosial hərəkət, fəaliyyət subyekti və 

obyektinin) eyniyyətində axtarmaq lazımdır. Sosial idrakda təbii-elmi idrakdan fərqli olaraq 

subyekt-obyekt «status» fərqi qəti deyil, nisbi xarakter daşıyır. Təbii-elmi idrakın qeyri-klassik 

dövrdəki «idrak formulu», sosial idrakda, əsasən, bəzi klassik «ənənələri» saxlamaqla, meto-

doloji dəyişikliklər formasında özünü biruzə verməyə başladı. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün, 

bu dövrün bəzi sosial idrak nümunələrinə nəzər yetirək. 

Klassik elmin böhranı ilə bağlı qeyri-klassik elmin fəlsəfi əsaslandırılması rolunda 

empiriokritisizm ilk cəhd kimi çıxış edir. Qeyri-klassik elmin «həqiqət istehsalı» prosesinə 

obyektlə yanaşı, tədqiqat üsulları və müşahidəçi-subyekti də cəlb etməsilə birlikdə, R.Avena-

rius və E.Max nə psixi, nə də fiziki olan, yəni bir substansiya kimi, nə obyektə, nə də subyektə 
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xas olmayan keyfiyyətlərə sahib olan mövcudat formasının varlığını irəli sürdülər. Bu anlayış 

Maxın təlimində «neytral materiallar» kimi təqdim olunur. 

Maxın fəlsəfəsində «neytral materiallar» nəzəriyyəsi xüsusi yer tutur. O, belə hesab 

edirdi ki, varlığın əsasını ancaq materiya və ya şüur hesab etmək olmaz. Varlıq, dünya ayrı-ayrı 

hissəciklərdən, «materiallardan» ibarətdir. Şey, cisim və materiya kimi başa düşülən mövcudat 

fiziki ilə psixi olanın əlaqəsindən başqa bir şey deyildir. «Şey, cisim və materiya onların 

elementlərinin əlaqəsindən kənarda heçlikdir» – bu Max fəlsəfəsinin əsas prinsipidir. Bir halda 

ki, mövcudatın əsasını materiya deyil, psixi ilə fizikinin əlaqəsi təşkil edir, deməli, mövcudat 

nə fizikidir, nə də psixi: o fiziki ilə psixinin vəhdətindən ibarət «neytral materialdır». Beləliklə, 

Max «neytral monizmə» gəlib çıxmışdı ki, bu təlimə görə varlıq maddi və ya ruhi olmayan 

«neytral materialdan» ibarətdir. 

Maxın təlimi bütün Avropada, xüsusilə də Rusiyada özünə xeyli tərəfdar tapmışdı. 

A.Boqdanovun simasında bu təlim, bir qədər fərqli məzmunda «empiriomonizm» kimi qəbul 

edildi. Boqdanov «kollektiv təcrübə» anlayışından istifadə edirdi. Vahid, monist təcrübə 

anlayışını, Boqdanov, xüsusi, subyektiv məzmunda qəbul edirdi. Onun fikrincə, fiziki aləm 

kollektiv bəşəriyyətin sosial təşkil olunmuş təcrübəsidir. Boqdanov, bununla da ictimai şüur və 

ictimai varlığın eyniyyəti prinsipini irəli sürürdü. Biz burada, empiriokritisizmin əsas 

müddəalarının ictimai həyat hadisələrinə müncər edilməsi cəhdinin şahidi oluruq. 

Beləliklə, biz Boqdanovun fəlsəfəsində «təcrübə» anlayışı ilə qarşılaşdıq. Kontdan 

danışarkən biz demişdik: elmi faktlar subyektlə obyektin “əqli təmas” nəticələridir, lakin 

sonrakı tədqiqat və ya obyekti izahetmə prosesində məhz bir instrument funksiyasında çıxış 

edirlər və əsas xüsusiyyətləri: subyektdən asılı olmayaraq, obyektin xassə və keyfiyyətlərini 

real, doğru, «pozitiv» olaraq əks etdirirlər. «Təcrübə» də özlüyündə instrument funksiyası daşı-

yır, onun vasitəsilə sosial reallıq, sosial hadisələr, sosial münasibətlər, sosial struktur, bir sözlə, 

sosial obyekt öyrənilir və izah edilir, lakin elmi faktlardan fərqli olaraq, «təcrübə» subyektə xas 

keyyfiyyətləri özündə daşıyır. «Təcrübə» – subyektlə obyektin qarşılaşma nöqtəsidir. Bu 

zaman obyekt subyektə xas əlamətlər əldə edir, subyekt də bu üsulla (əslində, subyektin başqa 

bir üsulu, sadəcə olaraq, yoxdur) obyektləşmiş, gerçəkləşmiş, «həqiqiləşmiş» olur. Məhz bu 

statusla «təcrübəyə» və aşağıda, M.Veberdə görəcəyimiz «ideal tip» anlayışına yanaşılması – 

qeyri-klassik sosial idrakın fərqləndirici əlamətidir. 

Naturalistik pozitivizmə qarşı alternativ kimi, Baden məktəbindən faydalanan Veberin 

ideal tipi – onun istifadə etdiyi elmi anlayışların bütün sistemi üçün baza tipi – təbiətşü-

naslıqdakı ideal modelə yaxındır. Veberə görə, ideal tiplər adlanan fikri konstruksiyalara, 

yalnız mütləq boş məkan ehtimal olunduqda hesablanan fiziki reaksiyalar kimi reallıqda az 

təsadüf edilir. O, ideal tipi «bizim fantaziyamızın məhsulu, özümüzün yaratdığımız xalis zehni 

qurum» adlandırır və bununla da onun qeyri-empirik mənşəyə malik olduğunu nəzərə çatdır-

mışdır. İdeal tip – rasional-nəzəri sxem kimi, empirik reallıqdan birbaşa çıxarılmır, sosial hə-

yatın mürəkkəbliyini izah etmək üçün fikrən düzəldilir. «İqtisadi mübadilə», «sənət», «kapi-

talizm», «kilsə», «sekta», «xristianlıq», «orta əsr şəhər təsərrüfatı» kimi anlayışlar fərdi tarixi 

qurumların təsviri üçün vasitələr kimi istifadə olunan ideal-tipik konstruksiyalardır (3, s. 85-

86). Veber onların iki növünü fərqləndirirdi: sosioloji və tarixi. Birinci qrup - ən ümumi 

qanunların izahı üçün, ikinci isə, konkret, fərdi həyat hadisələrinə tətbiq olunur. 

İdeal tip – mahiyyət etibarilə, hadisələrdən onların hamısı üçün ümumi olmasa da, bir 

çoxları üçün səciyyəvi olan nəyinsə ayrılmasıdır. Bu anlayışı, Veber, elmi idrakın məqsədi 

deyil, yalnız vasitəsi kimi nəzərdən keçirirdi (3, s. 86). 

Beləliklə, «təcrübə» və «ideal tip» anlayışlarının təhlili ilə, biz, qeyri-klassik sosial 

idraka xas olan əlamətləri üzə çıxarmış olduq: obyektin dəqiq fiksasiya edilməsi – üsul, alət 

(instrument), metodların və iştirakçı-subyektin (təbii-elmi idrakda olduğu kimi müşahidəçi-
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subyekt deyil) özünün fiksasiyası ilə bağlıdır. V.Styopin tərəfindən təklif edilən elmi 

rasionallığın tipologiya mərhələlərinin sosial idraka da tətbiqinə çalışan humanitar elm 

nümayəndələri üçün (A.İvanova və s.) mərhələlərin əlamət və sərhədlərinin nisbətən dəqiq 

təsbiti (tam dəqiqlik mümkün deyil) hal-hazırda da aktuallığını saxlayır. 

Müasir elmdə postqeyri-klassik mərhələnin təşəkkül tapması keçən əsrin sonlarına təsa-

düf edir. Biliyin əldə edilməsi, ötürülməsi və saxlanması ilə bağlı inqilabi yeniliklər sosial 

həyatın bütün sahələrində elmi biliyin intensiv tətbiqi elmi fəaliyyətin xarakterində əsaslı dəyi-

şikliklərə gətirib çıxarır. Fənnlərarası tədqiqat fəaliyyəti ön plana keçməyə başlayır. Müasir 

elmin spesifikasını müxtəlif elm sahələrindən olan mütəxəssislərin iştirak etdiyi kompleks 

tədqiqat proqramları təşkil edir. Nəticədə, müxtəlif elmlərdə formalaşan «gerçəkliyin proyek-

siyası» bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girir, onlar arasındakı kəskin fərqlər aradan qalxır. Onların 

birinin mövcudluğu digərini də şərtləndirir və birlikdə dünyanın tam, elmi mənzərəsini təşkil 

edirlər (1). 

Fənnlərarası tədqiqat proqramlarının obyektləri rolunda açıq, özüinkişafedən sistemlər 

çıxış edir. Tarixi təkamül – bir nisbətən sabit özünütənzimləyən sistemdən digərinə keçidlə 

xarakterizə olunur, bu zaman yeni «özünütənzimləmə» və element strukturu yaranır. Hər bir 

keçid, sistemin müəyyən «bifurkasiya» nöqtəsi ilə təmasıyla müşaiyət olunur və hər hansı ki-

çik, kənar və təsadüfi bir təsirlə yeni strukturlar yarana bilir. Belə sistemlər başqa eksperiment 

strategiyaları tələb edir. Burada insan faktorunun spesifikası xüsusilə vurğulanmalıdır, çünki 

insan sadəcə kənar təsir imkanlarına malik deyil, o bilavasitə sistemə daxil olur və sistemlə 

qarşılıqlı münasibətlər prosesində onun qarşısına daim sistemin yeni mümkün təkamül 

variantları çıxmış olur (1). 

Müasir elmin tarixən təkamül edən sistemləri arasında «təbii komplekslər» xüsusi yer 

tutur ki, buraya da vacib bir element kimi insan özü daxil edilmişdir. Tibbi-bioloji obyektlər, 

ekoloji obyektlər (məsələn; biosfer), biotexnologiya obyektləri (gen mühəndisliyi), «süni 

intellekt» sistemləri – məhz belə komplekslər rolunda çıxış edirlər. Belə sistemlərin tədqiqi 

zamanı tədqiqatçının üzləşdiyi problemlər – həqiqət axtarışı prosesinin bir sıra humanist 

prinsiplərə toxunması ilə bağlıdır. Məhz «subyekt» amili belə sistemlərlə qarşılıqlı əlaqə prose-

sində özünü biruzə vermiş olur. Klassik dövrdə müşahidə etdiyimiz tədqiqat obyekti və metod-

larının «subyektivliyə» nəzərən neytrallığı prinsipi transformasiyaya uğramış olur. «Subyek-

tivlik» faktoru müəyyən bir tədqiqat elementi kimi deyil, məhz zəruri şərt kimi tədqiqat 

prosesinə daxil edilir. Obyektə «nüfuzetmənin» metod və sərhədləri etik xarakterli gös-

təricilərin fəal «manipulyasiyasına» məruz qalır. Beləliklə də həqiqət axtarışı və yeni biliyin 

əldə edilməsi prosesi, daim humanistik prinsip və dəyərlərlə tarazlıq vəziyyətində olmalıdır. 

Elmi idrak, aid olduğu tarixi dövr, mədəniyyət, sosial şərtlər kontekstində nəzərdən keçirilmə-

yə başlayır (1). 

Biz yuxarıda postqeyri-klassik idrakın əsas konturlarını müəyyən etmiş olduq. Elmi 

idrakın ümumilikdə özü üçün xarakterik olan bu cəhətlər, konkret elmlərin hər biri üçün özünü 

müxtəlif şəkildə biruzə verir ki, bu da təbiidir: heç də bütün elm sahələri tədqiqat prosesində 

«özünütənzimləyən» sistemlərlə qarşılaşmır. V.Fedotova bununla bağlı haqlı olaraq yazır: 

«Bizim dövrümüzdə elə elm sahələri tapmaq olar ki, orada hətta klassik dövr prinsipləri də 

tətbiq olunmur, məsələn, «praktik» ambulator təbabət sadəcə reseptur bilik forması kimi 

fəaliyyət göstərir, onun xüsusiyyəti hər bir konkret hadisəyə empirik reaksiya verməkdən, yəni 

yalnız konkret problemin həlli üçün məsləhət verməkdən ibarətdir» (4). 

Sosial idraka nəzər salaq. Müasir sosial idrakda postqeyri-klassika əlamətləri kimi – 

açıqlıq, kulturosentrizm (Veber ənənələri), geniş dialoq prinsipi, sintezə cəhd və sairə çıxış 

edir. İki əsas metodologiya nəzərə çarpır: ssientist-riyazi və humanitar. Birincilərə, məsələn, 

A.Davıdovun tədqiqatlarını misal göstərə biləriksə, ikinci qrup metodologiya öz əsasında 
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universum paradiqması (V.Nemirovski) daşıyır. Postqeyri-klassik sosial idrakın əsas 

xüsusiyyətləri kimi göstərə bilərik: sosial reallığın analizində fənnlərarası və kompleks 

yanaşmanın tətbiqi; sosial-humanitar və təbii-elmi biliyin sintezi; poliparadiqmal yanaşmaların 

tətbiqi; sosial-humanitar elmlər arasında fənnlərarası fərqlərin silinməsi və bu elmlərin 

predmetləri haqqında təsəvvürlərin genişlənməsi; mürəkkəb sistemli analiz metodlarının tətbiqi 

(sinergetika, diatropika, fraktal yanaşma və s.); «klassik» ənənələrə qayıdış, məsələn, 

M.Veberə, Rusiyada rus fəlsəfəsinə, transpersonal psixologiyaya və s.; sosiumun dinamik 

inkişafının ona təbii-kosmik faktorların təsiri kontekstində analizi (5). 

Postqeyri-klassik sosiologiyada keyfiyyət metodları ön plana keçir və riyazi statistika 

metodlarının (faktor, korrelyasiya, klaster və s.) tətbiqinə xüsusi fikir verilir. Bu mərhələdə 

insan haqqında sırf rasional varlıq kimi olan təsəvvürlərdən imtina edilir və fərd şüurlu və 

şüursuz, rasional və emosional təzahürlərin vəhdətində nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda, 

tətbiqi sosiologiyada «sosiomühəndis» funksiyasının daha da aktuallaşması prosesi gedir. 

Bütün bunlar sosiumun analizi, onun proqnozlaşdırılması və formalaşdırılması üçün daha geniş 

imkanlar açır. Xüsusilə sosial zaman və sosial məkan kateqoriyalarının analizinə tələbat artır, 

bununla bağlı yaranan sosial dövrlər nəzəriyyəsi, sosial dalğalar nəzəriyyəsi proqnozlaşdırma 

üçün geniş tətbiq olunur. Bu xüsusiyyəti, hələ 1992-ci ildə görən sosioloq V.Altuxov yazırdı: 

«Qeyri-klassik cəmiyyətşünaslığın təşəkkül tapmasında əsas məsələ - sosial məkan və zaman 

kateqoriyalarının araşdırılmasıdır ki, bunlar cəmiyyətdəki inkişaf və onun qanunları haqqında 

klassik təsəvvürlərin əsasıni təşkil edir» (6, s.71). 

Fənnlərarası tədqiqat proqramları, sistemli yanaşma, özü inkişaf edən sistemlərlə elmi 

təmas yeni dövrdə intersubyektiv metodların aktuallıq qazanmasına səbəb olmuşdur. E.Qusserl 

fenomenologiyasından «gələn» intersubyektiv əlaqələr idrak prosesində iştirak edən 

subyektlərin elə bir zehni, mədəni-kulturoloji, psixoloji və s. «dialoqunu» nəzərdə tutur ki, bu 

dialoq, son nəticədə, həqiqətin meyarı rolunda çıxış edə bilsin. Beləliklə, «mən» və «başqası» 

arasında qurulan münasibətlər zənciri «perspektivsiz» subyektivizm və postqeyri-klassikanın 

tamamilə inkar etdiyi obyektivizm arasında orta mövqe tutur və hər ikisini əvəz etməyə bir 

cəhddir. V.Lepski idrak subyektlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin təşkilinin dörd funksiyasını 

göstərir: kommunikativ (subyektlərin effektiv kommunikasiyası); reprezentativ (subyektlərin 

refleksiyasının təşkili); ontoloji (idrak subyektinin mövcudluq reallıqları ilə əlaqəsi); inteqrativ 

(bilik məkanının inteqrasiyası) (7, s.38). 

İntersubyektiv yanaşma və onun riyazi modeli haqqında növbəti məqalədə geniş şərh 

veriləcəyi üçün, burada biz, bu əlaqələr prizmasından, ümumiyyətlə postqeyri-klassik idrakın 

formulunu verməyə çalışaq: (sub
1
+sub

2
+sub

3
+.....+sub

n
) +obyekt (ob≥sum

sub
)/ M 

(mühit)(M≥ob)=həqiqət. 

Əgər, qeyri-klassik elmdə obyektiv nəticə özündə vasitə, üsul və metodların da nəzərə 

alınmasını tələb edirdisə, postqeyri-klassik idrakda bu sadalananlar (instrument) subyektlə 

birləşərək bir vəhdətə çevrilib (və biz onu nəzərə almırıq): subyekt özü də bir instrumentdir. 

İdrak obyekti subyektlərin cəmindən ibarət ola bilər (məsələn; psixoanaliz metodu) və ya açıq, 

özünü tənzimləyən sistem kimi özündə idrak subyektlərinin cəmini də ehtiva edə bilər. Mühit 

(kulturoloji, tarixi, sosial və s.) – idrak obyektinin özündən ibarət ola bilər (əgər, obyekt – 

makrosistemdirsə) və ya idrak obyekti mühitin bir parçası kimi nəzərdən keçirilə bilər (əgər, 

obyekt – mikrosistemdirsə). «Mühit – özündə müxtəlif subyekt tipləri ilə yanaşı, dünyanın 

mədəni inkişaf dəyərlərini də birləşdirən və özü də bir «özüinkişafedən» sistemdir» (7, s.36). 

Lakin istənilən halda, tədqiqat prosesi, hər bir zaman, özünün mühitə nisbətində doğrudur – bu 

postqeyri-klassik həqiqətin əsas meyarıdır. 

Biz, postqeyri-klassik idrakda həm sosial idrak, həm də təbii-elmi idrak üçün ümumi 

fəaliyyət formulunu tərtib edə bildik. Bunun səbəbləri, yuxarıda göstərildiyi kimi, fənnlərarası 
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tədqiqat proqramlarının «qələbəsi», təbii və humanitar elmlərin zəruri inteqrasiyası, elm 

sahələri arasındakı kəskin fərqlərin silinməsi və s. ilə bağlıdır. Artıq öz tədqiqat predmetinin 

spesifikliyi ilə «öyünən» elm sahəsi tapmaq çox çətindir. Bu vəziyyəti, biz, ikinci elmi 

inqilabdan sonrakı mərhələdə (klassik dövrdən fərqləndirmək üçün, şərti olaraq, neoklassika 

adlandırılır), ilk olaraq Kont tərəfindən sosial idrakın rasionallaşdırılmasından sonra müşahidə 

etməyə başladıq. Müasir dövrdə sosial və təbii-elmi idrak arasında obyekt fərqinin aradan 

qaldırılması ilə, gələcək dövr üçün, hətta predmet fərqinin də silinəcəyini ehtimal edə bilərik. 

Lakin bu «gələcək» anlayışı da heç bir tarixi dövrdə indiki kimi abstrakt məna daşımamışdı. 

XX əsrdən başlayaraq elmi inqilablar inkişafla bərabər siyasi, iqtisadi, ekoloji, mədəni, əxlaqi, 

psixoloji və s. problemlər də gətirdi və bu problemlər sonradan o qədər aktuallaşdı ki, növbəti, 

beşinci elmi inqilabın dünya üçün «sonun başlanğıcı» olacağına inam yaradır. 

İdrakın subyekti nə deməkdir? O, hər şeydən öncə - insana məxsus bir statusdur və onun 

müəyyən bir idrak prosesində «dərkedən mexanizm» rolunda iştirakını nəzərdə tutur. Klassik 

dövr elmi obyektlə subyekti bir-birindən ayırmaqla, əslində, nəticəni (elmi biliyi, həqiqəti) 

subyekt üçün bir alətə çevirməyə ümid edirdi ki, bu «alət-silahla» subyekt kilsəyə, 

sxolastikaya, feodalizmə qarşı mübarizədən qalib kimi çıxa bilsin. Lakin əsarətdən qurtulan 

subyekt «tarixin istehzası» ilə, müəyyən dövrdən sonra yaratdığı alətin əsarətinə düşməyə baş-

ladı. Yeni alət – onun üçün, məğlub etdiyi anlayışların hamısını əvəz edə bilirdi. Qeyri-klassik 

dövrdə «silkələnən» subyekt, nəhayət, postqeyri-klassik dövrdə özünə qayıtmaq imkanı 

qazandı. Subyektsiz həqiqətin mümkün olmadığı, məhz «dərkedici maşın» kimi deyil, insan 

kimi subyektin yenidən kəşfi – postqeyri-klassikanın verdiyi dərs bundan ibarətdir. 

Lakin bu «özünə qayıdış» da qurbansız ötüşmür. «Alət-silahın» özünün yaratdığı 

«qloballaşma» hər cür mücərrəd düşüncəyə, xüsusilə də fəlsəfəyə qarşıdır. O, mücərrəddən 

konkretə prinsipi üzrə (bu məntiqi metod deyil, bir - şüardır) hərəkət edir. Mədəniyyətləri, 

iqtisadiyyatları, xalqları, dilləri, nəhayət, ayrı-ayrı insanları «qloballaşdıran» bu proses, elmdə 

özünü subyektlər qrupu, subyektlər «ittifaqı», subyekt-subyekt əlaqələri, poli- və intersubyek-

tivlik kimi biruzə verir, dialoqlar qurulur, biliklərin sintezi prosesi gedir, yəni həqiqət də 

konkretləşdirilməyə çalışılır. Fəlsəfə isə hər zaman mücərrədlikdən ibarət olmuşdur. Hətta, 

elmin fəlsəfəsi kimi rasional əsaslar üzərində qurulan fəlsəfə də mücərrəd xarakterlidir. 

Mücərrədlik – fəlsəfənin predmetinə daxildir, bunsuz o mənasızlaşar. 

Müasir elmi idrak ikili xarakter daşıyır: o həm subyektə qayıdır, həm də mücərrədlikdən 

uzaqlaşmağa çalışır. Razılaşaq ki, «problem ondan ibarətdir ki, insanın özünə, yaratdığı dün-

yaya və postqeyri-klassik elmin istiqamətləndiyi «həyat» anlayışına çıxışı olan, onunla uzlaşan 

istiqamətlər müəyyən edilməlidir» (8). 

 

Açar sözlər: sosium, rasionallıq, sosial idrak, elmi idrak, idrakın subyekti, idrakın 

obyekti, qeyri-klassik elm, postqeyri-klassika. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ: СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ФОРМУЛЫ «СУБЪЕКТ-ИНСТРУМЕНТ-ОБЪЕКТ» 

 

Резюме 

 

Основная задача автора статьи - рассмотрение исторического прогресса и 

прогнозирование возможного будущего научного познания. Для достижения цели автор 

анализирует ход эволюции формулы «субъект-инструмент-объект» (схема В.Степина), 

которую берет как фундаментальную основу научного познания вообще и социального 

познания в частности. Социальное познание как специфический элемент системы 

научного познания выбрано для конкретизирования объекта философского 

исследования и как начальная сфера для индуктивного метода, с помощью которого 

делается попытка осмысления научного познания. 

 

Ключевые слова: социум, рациональность, социальное познание, научное 

познание, субъект познания, объект познания, неклассическая наука, постнеклассика. 
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SOCIAL COGNITION: EVOLUTION AND PERSPECTIVES OF THE 

DEVELOPMENT OF «SUBJECT-INSTRUMENT-OBJECT» FORMULA 

 

Summary 

 

The main task of the author in the article is to review the historical progress and predict 

possible future of scientific knowledge. For this purpose, the author analizes the evolution of 

the «subject-instrument-object» formula (scheme of V.Stepin), which he takes as the funda-

mental basis of scientific knowledge in general and social cognition, in particular. Social cog-

nition, as a specific element of the system of scientific knowledge, is chosen to give specific 

object of philosophical inquiry, and as the initial scope for the inductive method by which an 

attempt is made of comprehension of scientific knowledge. 

 

Keywords: society, rationality, social cognition, scientific knowledge, subject of cogni-

tion, object of cognition, nonclassical science, postnonclassic. 
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BİOSFERDƏN NOOSFERƏ KEÇİD, TƏBİƏT-CƏMİYYƏT 

SİSTEMİNİN GƏLƏCƏYİ, REALLIQ VƏ PROBLEMLƏR

 

 

Böyük rus alimi V.İ.Vernadski özünün biosfera haqqında təlimini hərtərəfli genişlən-

dirərək yeni «noosfera» terminini elmi cəhətdən əsaslandırmış və müasir dünya elminin 

müzakirəsinə vermişdir. Vernadskinin «Naturalistin fəlsəfi fikirləri» kitabında geniş materialla 

nəinki «noosfera» sözünün mahiyyəti açılmış, həm də faktiki olaraq Yer səthində gedən 

proseslərin başa düşülməsi üçün bu terminin vacibliyi göstərilmişdir. «Noosfera» termini 

əvvəllər teoloji meyilli fransız alimləri Emmanuel Le Rua və Teyar de Şardenin əsərlərində 

işlədilmişdir. E. Le Rua və Teyar de Şardendən fərqli olaraq Vernadski noosferanı başqa mə-

nada ifadə etmişdir. Sözün mənası yunanca noos  ağıl, sfera  təbəqədir ki, bu da ağıl dairəsi 

mənasını verir. 

Ancaq onlar bu termindən maddi dünyadan kənarda fəaliyyət göstərən-təmiz ağıl sferası 

mənasında istifadə etmişlər. Vernadski isə biosfer dedikdə təkcə ruhu sferanı yox, insan əməyi 

ilə dəyişdirilən ətraf mühiti nəzərdə tuturdu və o bunu «noosfera» anlayışı ilə tanımışdı. 

Nəhayət, biz bu mövzu çərçivəsində «noosfera» anlayışını sosial-fəlsəfi kontekstdən araşdıra-

raq, onun həm metodoloji əhəmiyyətini nəzərdən keçirəcək, həm də «antroposfera», 

«sosiosfera» və «texnosfera» kimi anlayışlarla əlaqəsini təhlil edəcəyik. 

Bəzilərinin fikrincə, «noosfera» artıq biosferdən fərqlənən sərbəst qatdır. Digərləri hesab 

edir ki, noosfera yerin gələcək qatıdır. Üçüncülər isə bu termindən ümumiyyətlə imtina edirlər 

və qeyd edirlər ki, insan cəmiyyətini əhatə edən təbiət antropogen təsir olmadan dəyişməyə 

məruz qalır. 

Bir çox elm adamları insan yaşayan sahəni «antroposfera» adlandırmağı daha düzgün 

hesab edirlər. Digərlərinin fikrincə isə texnikanın dəyişdirdiyi sahəni «texnosfera» adlandırmaq 

olar. Sual doğur: əgər «noosfera» anlayışı daha çox bu gün və gələcək ətraf mühitin vəziy-

yətinə aid olursa, onda noosferanın yerinə «antroposfera», «texnosfera», «sosiosfera» termin-

lərindən istifadə etmək nə dərəcədə həqiqəti əks etdirir? 

Məsələn, «sosiosfera» «texnosfera» anlayışına uyğun gəlir, ancaq «sosiosfera» bütün 

sosial faktorları əhatə edir. Fransız alimləri noosfera anlayışı altında biosferada ağıllı məxluq-

ların yaşaması faktını göstərmişlər. Vernadski isə bu ağılı biosferin təkmilləşdirilməsinə yönəl-

tmək mənasında noosfera anlayışından istifadə edib. Bir çox alimlərin fikrincə, noosfera təkcə 

insan yaşayan zona deyil. «Antroposfera» anlayışı insan yaşayan sahəni nəzərdə tutur və noos-

ferin özündə daşıdığı proseslərlə müqayisə oluna bilməz. İnsanın texniki dəyişdirdiyi sahəni isə 

«texnosfera» adlandırmaq olar. 

Məsələn, N.N.Moiseyev göstərirdi ki, «öz həcmi anlayışına görə «texnosfera» «noosfera-

dan» daha geniş anlayışdır. Belə ki, «texnosfera» texnikanın nüfuz etdiyi hər yeri, hətta bütün 

texnogen dəyişiklik olan sahələri əhatə edir. «Texnosfera» insanların tam nəzarətində olan, 

lakin insanın məskunlaşmadığı atmosfera və hidrosferanı da əhatə edir (7, s.49). 

Əlbəttə, biz yuxarıda «sosiosfera», «antroposfera» və «texnosfera» kimi anlayışları 

müxtəlif aspektlərdən nəzərdən keçirdik. Ancaq qeyd etməliyik ki, bu terminlərin heç biri 

noosfer anlayışının genezisində dayanan mahiyyəti özündə əks etdirə bilməz. Məsələn, 
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texnosfera dedikdə texnikanın nüfuz etdiyi sahə nəzərdə tutulursa və bir halda ki, texnikanın 

inkişafı ağılın istehsala tətbiqi ilə bağlıdırsa, onda nə üçün biz ağılı deyil, onun yaratdığı 

texniki alətləri əsas tutmalıyıq? Onda bu o demək olardı ki, əgər ovçu əlindəki ov tüfəngi ilə 

Azərbaycanda nəsli kəsilməkdə və biosferin biomüxtəlifliyinin komponenti olan ceyranı 

ovlayırsa, bu halda ovçuya deyil, onun istifadə etdiyi silaha cinayət işi qaldırılmalıdır. Bu 

məntiqi təhlil onu göstərir ki, Vernadski noosfer anlayışını təsadüfən elmi dövriyyəyə 

gətirməmişdi. Əslində elmin inkişafına qədər olan mərhələ yerin noosfera mərhələsi adlandırıla 

bilməz. Ona görə ki, elmi idrakın tətbiq sahələri elmin inkişaf qanunauyğunluqları ilə birbaşa 

əlaqədədir. Məhz bu baxımdan geoloji qüvvə kimi meydana gələn və noosferi yaradan elmi 

idrakın nəticələri bir çox hallarda təbiətlə ziddiyyət təşkil edən proses kimi özünü büruzə verir. 

Bu təsadüfi hadisə deyildir, onun olduqca dərin kökləri vardır. Məsələn, son 200 ildə dünya 

üzrə meşə ərazilərinin sahəsi 2 dəfədən çox azalmışdır. XVIII-XIX əsrlərdə indiki Azərbaycan 

ərazisinin 35%-i meşə ilə örtülü olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan meşələrinin ümumi sahəsi 

1021 min hektardır. Bu da Azərbaycan ərazisinin 11,8%-ni təşkil edir. Qeyd edək ki, 

Azərbaycanın ilk müstəqillik dövründə meşə ehtiyatı 11% təşkil edirdi. Son illərdə dövlətin 

apardığı ekoloji siyasət meşə ehtiyatının 0,8% artmasına gətirib çıxarmışdır. Apardığımız 

müqayisələrdə uğurlu nəticələrin qeyd olunması onu göstərir ki, noosferanın yaranmasında 

iştirak edən insanın fəaliyyəti heç də həmişə dağıdıcı olmayıb təbiətin harmoniyasına öz 

töhfəsini verə bilər. Burada hökmən elmi və onun nəticələrini qeyd etmək lazımdır. Elm 

bəşəriyyətin keçdiyi tarixi proseslər içərisində insanın əldə etdiyi nailiyyətlərin ən mükəmməli 

olmaqla yanaşı, eyni zamanda elmi onun tətbiq sahələrinin yaratdığı biosfer və insan konflik-

tinin mərkəzində dayanan səbəb əlaqəsi kimi də qiymətləndirmək olar. Ancaq bu o demək 

deyildir ki, cəmiyyət elmin nəticələrindən imtina etməlidir, bu o anlamda qavranılmalıdır ki, 

bəşəriyyət elmin nəticələrinin tətbiqində təbiət faktorunu, xüsusilə də biosferi nəzərə almalıdır. 

Görkəmli rus alimi L.N.Qumilyov (1912-1992) yaratdığı «Passionarlıq nəzəriyyəsi»ni 

Q.V.Vernadskinin «biosfer» nəzəriyyəsi ilə uzlaşdıraraq ona yazdığı məktubunda qeyd edirdi: 

«Mən görürəm ki, siz «etnos», «landşaft» və digər anlayışları biosfer fonunda araşdırır, mühüm 

tədqiqatlarımızı ümumiləşdirir, genişləndirir və dərinləşdirirsiniz. Bütün bunlar geosiyasi 

tədqiqatlara və yeni dünyagörüşünə təkan verir» (4, s.201). 

Yuxarıda qeyd olunan yanaşmadan görürük ki, etnos kimi məsələlərin biosfer kontekstin-

dən araşdırılmasının elmi əsasları vardır. Bir halda ki, sosial hadisələr noosferin daxilində baş 

verir, onda yaxşı olmazmı ki, bir çox proseslərin mahiyyəti bu kontekstdən araşdırılsın? Məsə-

lən, Teyar de Şarden insan nəslinin bütövlüyünü kosmik köklərdə görür (zaman  məkan baxı-

mından). Onun fikrincə, bu birliyin fiziki əsası da var. Söhbət fərdi reallıqla yanaşı olan kollek-

tiv reallıqdan gedir. 

Vernadski özünün noosfer təlimində yazır: «Biosferdən noosferin yaranması kimi təbiət 

hadisəsi bəşəriyyət tarixindən daha dərin və daha güclü özülə malikdir. O, insanın yaranmasını 

vahid bir bütövlük kimi tələb etmişdir. Bu onun ilk qaçılmaz şərtidir» (1, s.460). 

Vernadskinin yuxarıda verilən yanaşmasında noosferin yaranmasını ilk insan birliklərinin 

meydana gəldiyi dövrdən qeyd edir. Əlbəttə, insanın xüsusi əlaməti onun ruhu, özünüdərki və 

fəaliyyətidir. Ancaq onu da deməliyik ki, insanın təbiətə təsir imkanları birbaşa elmin nəticələri 

ilə bağlıdır. Məhz bu baxımdan noosferin yaranmasını ilk insan birliklərinin meydana gəldiyi 

dövrdən yox, elmin tətbiq sahələrinin inkişafı dövründən qeyd etmək lazımdır. 

Digər bir yanaşmada isə Ervin Bauer tərəfindən elmi dövriyyəyə gətirilən koevalyusiya 

terminin maraq doğurmasıdır. O, «dayanıqlı qeyri-tarazlıq» nəzəriyyəsini irəli çəkərək «koeva-

lyusiya» anlayışının bir çox tərəflərini açmağa çalışmışdır. E.Bauerin fikrincə, «biosferin 

hissəsi kimi bəşəriyyətin inkişafı stabil, tarazlı ola bilməz, ancaq onun inkişafı qeyri-tarazlı və 

dəyişkən təbiət sistemi ilə uyğunlaşmalıdır» (10, s.125). 
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İnsan biosferin içində yaşayır və onun özü də biosferin bir hissəsidir. Koevolyusiya 

prinsipinin realizasiyası onun gələcəyinin əsasını təşkil edir. İnsanlığın kollektiv ağlı və 

kollektiv iradəsi təbiət və cəmiyyətin birgə inkişafını təmin etməlidir. 

Daha bir yanaşma B.Q.Qorşkov tərəfindən həyata keçirilir. O, «biotik tənzimləmə» 

(biotik, yəni insan da daxil olmaqla canlı orqanizmlər çoxluğu) nəzəriyyəsi yaradıb. Burada 

Qorşkov elə tənzimləməni nəzərdə tutur ki, biosfer həyatı təmin edə bilən sərhədlər daxilində 

saxlanılsın. Onun yanaşması bioetik xarakterlidir və ümumiyyətlə biosferin strukturunu 

saxlamağın şərtlərini araşdırmağa yönəlib. Bütövlükdə təkamül prosesi nəzərə alınmadan 

noosfer daxilində «biotik tənzimləmə»ni saxlamaq qeyri-mümkündür. Bu qarşılıqlı inkişafın 

keyfiyyət xarakteri elmi texniki tərəqqi nəticəsində dəyişilir. Bu da texniki təkamülün inkişafı 

deməkdir. Texniki təkamülün surəti bioloji təkamüldən fərqli olaraq daima yüksəlir. Texniki 

təkamülün və bioloji təkamülün inkişaf sürətləri arasında böyük fərq yarandıqda balans pozu-

lur. Ətraf mühitdə gedən qlobal və lokal deqradasiyalar xəstəliklərə, ölümə, genetik eybəcər-

ləşmələrə səbəb olur, bu da regional və qlobal xarakterli mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. 

Alman filosofu F.Engels özünün «Təbiətin dialektikası» əsərində haqlı olaraq qeyd edir: 

«Sanki dünyaya sübut etmək lazım idi ki, üzvi materiynın yüksək məһsulu olan insan ruһu 

ücün bu zamandan etibarən qeyri-üzvi materiynın һərəkət qanununa əks olan bir һərəkət 

qanunu qüvvədədir» (6, s.128). 

Həqiqətən, F.Engelsin yuxarıda qeyd olunan yanaşması onu göstərir ki, keyfiyyətcə daha 

yüksək mərhələ olan (materiyanın canlı mərhələsi olan) insan cəmiyyəti zaman keçdikcə canlı 

təbiətdən kənarlaşır. Canlı aləm noosferdə öz xüsusiyyətinə görə getdikcə daha aktiv qarşılıqlı 

əlaqə qütbünə keçir. Burada iki proses gedir  bir-birindən uzaqlaşma və eyni zamanda 

kütləviləşmə. Kollektivə, (universum cəmiyyətə) doğru irəliləyərək biz təkamülün son həd-

dində hansısa ali şüur səviyyəsinə nail ola bilərik. Burada qovuşan məkan və zaman biosferdə 

biomüxtəlifliyin qorunmasının və bəşəriyyətin yaratdığı noosferin dərk olunmasında yeni bir 

mərhələnin başlanğıcını qoyur. Biosferdəki insan və bəşər həyatı canlı materiyanın qanuna-

uyğun bir hissəsi, həmçinin mütəşəkkilliyinin bir hissəsi kimidir. Buna görə insan cəmiyyətini 

əhatə edən biosfer də dəyişilir. İnsanlığın əmələ gəlməsi biosferdə yeni keyfiyyət və proses-

lərin yaranmasına gətirmişdir. 

Bununla bağlı biz noosferanın dərk olunmasında təkcə Azərbaycan sərhədləri daxilində 

aparılan ekoloji tədbirlərdən bir neçəsini qeyd etməklə vəziyyəti dəyərləndirə bilərik. Məsələn, 

Azərbaycanın şimal bölgəsində «Taxta körpü su anbarı»ı, Şəmkirçay üzərində tikilən su anbarı 

və digər ekoloji meqa layihələr insan-təbiət münasibətlərində noosfer mərhələsinin məqsədli 

şəkildə həyata keçirilən pozitiv nümunəsidir. Qeyd olunan misallar onu göstərir ki, hər bir 

ölkənin iqtisadi maraqlarında təbiət amilini nəinki nəzərə almaq, hətta onun özünübərpasına 

imkan yaratmaq lazımdır. 

Məsələn, türkiyəli alim Ruşen Keleş yazır: «Faradeyin qeydlərinin müfəssəl bir analizi 

təbiətin və gerçəkliyin elmi düşüncəyə necə təsir etdiyini və sosial hadisələrdən necə ayrıldığı-

nı qavramadığımızı göstərir. Onun məsələsi bütün hadisələri başadüşülən etməkdir» (8, s.165). 

Bərpa olunmayan resursların gələcəkdə tükəndiyi təqdirdə alternativ mənbələr əvvəlcə-

dən planlaşdırılmalıdır. Proqnozlaşdırma nəinki cəmiyyətdə, həm də ətraf mühitdə baş verəcək 

dəyişmələri əvvəlcədən müəyyənləışdirməyə imkan verir. Hələlik biosferdə antropogen dəyi-

şikliklər kəmiyyət xarakteri daşıyır. Noosferanın inkişafında cəmiyyətin rolu müstəsnadır. 

Noosfera son nəticədə insanların düşünülmüş fəaliyyəti nəticəsində yaradılır. Noosferanın tex-

niki və sosial əsasları insanların noosferaya keçidindən əvvəl yaranır. 

Doğrudur, biz hələ insanla təbiət arasında optimal qarşılıqlı münasibətlərin yaradılması 

fikrini sübut etmək imkanından çox uzağıq. Sosial fəlsəfə, qeyd etdiyimiz məsələnin həllinin 

metodoloji istiqamətini müəyyənləşdirir, təbii varlığın və sosial inkişafın bütün amillərinin 
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hərtərəfli dərkinin zərurətindən çıxış edir. Noosferdə baş verən proseslərin konkret təhlili, 

insanın formalaşması məsələsi həm təbii, həm də ictimai elmlərin köməyi ilə həyata 

keçirilməlidir. Onların nəticələri müvafiq imkanlarla müəyyən edilir, eyni zamanda metodoloji 

vasitələrlə, tədqiqatın eksperimental və nəzəri səviyyəsi ilə, mütəxəssislərin mövcudluğu 

maddi təminat və s. ilə yanaşı sosial sifarişlərdən də asılı olur. Elmi idrakın obyektiv 

çətinlikləri də nəzərə alınmalıdır və çox vaxt praktiki sahədə alınan nəticələr elmin yaratdığı 

nəzəriyyələrdən daha tez səmərə verir. 

Cəmiyyətin biosferə təsiri o qədər böyükdür ki, bütün qarşısındakı təbii faktorlar çox 

cüzi görünür. Ona görə insanların bütün təsərrüfat və istehsal fəaliyyəti zamanı noosferə 

vurulan zərər minumum səviyyədə saxlanılmalıdır. İstehsal ilkin əsaslar üzərində qurulmalıdır. 

Onu da qeyd etməliyik ki, istehsal elə yüksək səviyyəyə çatmışdır ki, onun tullantıları 

noosferin özünütənzimləməsi prosesinə adekvat deyil. Nəzərə alınmalıdır ki, noosferə vurulan 

hər bir ziyan müəyyən müddətdən sonra cəmiyyətin başlıca probleminə çevrilir. Biosferlə 

əlaqəni tam iqtisadi əlaqələr üzərində qurmaq olmaz. Biosferin biomüxtəlifliyinin qorunması 

məqsədi ilə zərərvericilərə qarşı mübarizədə bioloji və kimyəvi metodlardan elmi əsaslarla 

istifadə edilməlidir. 

 

Açar sözlər: noosfer, sosiosfer, texnosfer, antroposfer, biosfer. 
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Мохаммед ДЖАБРАИЛОВ 
 

ПЕРЕХОД ОТ БИОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ, БУДУЩЕЕ 

СИСТЕМЫ ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО, РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Резюме 

 

В статье дается сравнение понятия «ноосфера» (сфера разума) с такими понятиями, 

как «техносфера» и «социосфера». При сравнении всех этих понятий автор приходит к 

выводу, что наиболее широкий диапазон распространения имеет ноосфера и стремится 

обосновать свою мысль различными фактами. Возникновение ноосферы он несвязывает 

с появлением первых человеческих объединений, а считает его результатом развития 

науки. Проводимые в стране экологические проекты в ноосфере автор оценивает как 

позитивные примеры. В статье анализируются перспективы отношений между природой 
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и обществом. Наряду с этим исследуются самые актуальные стороны ноосферы. В 

заключении статьи автор дает предложения и рекомендации. 

 

Ключевые слова: ноосфера, социосфера, техносфера, антропосфера, биосфера. 

 

 

Mohammad JABRAILOV 

 

TRANSITITON FROM BIOSPHERE TO NOOSPHERE, THE FUTURE 

OF THE «NATURE-SOCIETY» SYSTEM, REALITY AND PROBLEMS 

 

Summary 

 

In the article a comparison of a notion “noosphere” (sphere of mind) with such notions as 

“technosphere” and “sociosphere” is made. When comparing all these notions the author 

comes to the conclusion that noosphere has the broadest range of spreading, and he tries to 

substantiate his thought by different facts. He refers an emergence of noosphere not to appear-

ance of the first human communities, but considers it to be a result of development of science. 

Recently carrying out the ecological projects on noosphere in the country is estimated by the 

author as the positive examples. In the article the prospects of relationship between nature and 

society are analyzed. 

 

Keywords: noosphere, sociosphere, technosphere, anthroposphere, biosphere. 
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ОРИЕНТАЛИЗМ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ ГЕГЕЛЯ: ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОДТЕКСТ
*
 

 

Г.В.Ф.Гегеля обычно характеризуют (и справедливо) как одного из сторонников 

европоцентризма. Вместе с тем его отличает исключительно теплое отношение к 

Востоку, который он называл «утром человечества». Гегеля восхищало светлое, 

радостное отношение восточного человека к природе, ироничное принятие им 

неумолимой необходимости, что отличало его от западного человека с его трагическим 

восприятием рока и ухода в себя. 

Интерес Гегеля к Востоку нашел отражение в его историко-философской 

концепции. В «Лекциях по истории философии» и других своих работах он 

значительное внимание уделяет характеристике восточной мысли и ее влиянию на 

европейскую философию. Гегель определяет отличительные черты восточной 

философии, прослеживает пути трансмиссии ее в Европу и характеризует способы ее 

бытия в философских учениях Запада. Разбросанные по различным разделам курса, эти 

замечания не производят целостного, систематического впечатления, но, будучи 

обобщенными, они создают образ европейской философии как существенно 

обусловленной в своем развитии восточной мыслью. Роль азиатского фактора в 

развитии европейской философии представляется настолько значительной, что 

последняя с полным основанием может быть определена как евразийская философия. 

В связи с этим возникает вопрос о собственно европейской философии, 

воплощающей конститутивную специфику именно европейского мышления и отличной 

от идей и подходов, заимствованных с Востока. В данной статье предпринимается 

попытка реконструкции гегелевской концепции восточных оснований европейской 

философии. Дифференциация западных и восточных элементов в философии Европы 

позволит оценить значимость духовного влияния Востока и сориентироваться в выборе 

эталонов собственно европейского философствования. 

К особенностям восточного мышления Гегель относит: 

- непосредственное единство духа с природой (2, с.143-144); 

- конечность воли, в т.ч. деспотического произвола (2, с.144); 
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- представление о себе как о чем-то случайном и застревание в случайном, что 

проявляется в погруженности в глубочайшую чувственность, которая сосуществует с 

бегством в пустую и ограниченную абстракцию (2, с.145); 

- погруженность в объективно- и всеобщее, субстанциальное (2, с. 146); 

- неопределенность субстанции (2, с. 147). 

Кроме того, Гегель характеризует Запад как страну ограничения, меры, с 

преобладанием духа субъективности – в противоположность восточным воззрениям, 

вносящим безмерное, неизмеримое и бесконечное (2, с. 160, 182). 

По мнению немецкого мыслителя, в восточной философии особенность 

неустойчива, текуча, тогда как в жестком европейском рассудке особенность 

упрочивается, фиксируется в определенность и индивидуальность (2, с.182, 189). 

Сравнивая ионийскую и италийскую школы древнегреческой философии, Гегель 

пишет, что обращенные к востоку ионийцы познают абсолютное в чувственной, 

материальной форме (2, с.201) и выражают свои воззрения в восточных, образных 

выражениях (2, с.296), тогда как у западных (италийских) философов преобладает 

идеальное, мысль. 

Характеризуя уже арабскую философию, Гегель высказывает мнение, что 

восточному духу присущ принцип разрушения всяких связей и отношений, принцип 

отсутствия необходимых и причинных связей и отношений, из-за чего все возможно, все 

случайно, произвольно изменчиво (3, с. 173-175). «Мы, таким образом, видим, – 

заключает Гегель, – что нет ничего постоянного, и это шатание, головокружение всего 

существующего является подлинно восточной чертой» (3, с. 176). 

Рассматривая каналы трансляции восточных воззрений в европейскую философию, 

Гегель обращает внимание прежде всего на интенсивные международные 

экономические и политические отношения в Ионии. 

После Ионии вторым каналом трансляции восточных влияний на Запад стала 

Александрия – область, в которой, по словам философа, Восток и Запад вели между 

собой борьбу (3, с. 90). Гегель отмечает: «Александрия издавна, и в особенности 

благодаря Птоломею, сделалась главным местопребыванием наук. Здесь как в своем 

центре соприкасались, проникали друг в друга и перемешивались в многообразных 

формах и образованиях все религии, все мифологии восточных и западных народов, а 

также и их исторические судьбы. Здесь сравнивали религии друг с другом, и в каждой из 

них отчасти искали, находили и отбирали те черты, которые содержались также и в 

других, отчасти же и главным образом вкладывали в представления этих религий более 

глубокий смысл и придавали им более всеобщее аллегорическое толкование. Это 

стремление, несомненно, породило в результате очень много и темного, и путаного. 

Более чистым продуктом этой тенденции является александрийская философия» (3, с. 

105). В результате александрийского синтеза возник эклектизм. 

Гегель отмечает также деятельность Филона Александрийского (Иудейского), 

внесшего заметный вклад в развитие неоплатонизма и становление христианства. Из 

замечаний Гегеля следует, что последующая европейская философия в той мере, в 

которой она является христианской или развивается евреями, основывается на 

восточном мышлении. Например, о Спинозе он пишет: «Таким образом, Спиноза совер-

шенно устранил дуализм, существующий в картезианской системе – устранил дуализм 

как еврей. Ибо это глубокое единство его философии, как оно нашло себе выражение в 

Европе, дух, бесконечное и конечное, тождественные в боге не как в чем-то третьем, 

есть отзвук Востока. Восточное воззрение об абсолютном тождестве Спиноза впервые 

сделал приемлемым для европейского способа мышления, ввел в последний, точнее 
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говоря, в европейскую, картезианскую философию» (3, с. 343). В принципе любой 

пантеизм, мыслящий единую субстанцию, Гегель считал восточной точкой зрения в 

философии (3, с. 174). 

Западный принцип индивидуальности, по мнению Гегеля, ярко выражен в 

лейбницевской монадологии. Примечательно также следующее его наблюдение в 

отношении индивидуализма англичан. «Они познают разумное не столько в форме 

всеобщего, сколько в форме единичного, пишет он, - ...У англичан сильно выступает 

вперед оригинальность личности. Однако их оригинальность не является 

непосредственной и естественной, но возникает из мысли, из воли. Индивидуум 

стремится здесь во всех отношениях опираться на самого себя, только через посредство 

своего своеобразия устанавливать свое отношение к всеобщему. На этом основании 

политическая свобода приобретает у англичан преимущественно форму привилегий, 

традиционных прав, не выведенных из общих мыслей. …В Англии индивидум может 

удержать и провести в жизнь свое своеобразие. С этой цепкостью индивидуальности, 

правда приверженной ко всеобщему, но рассчитывающей на самое себя в своем 

отношении к всеобщности, связана столь явно выраженная склонность англичан к 

торговле». (2, с. 72). 

Гегель не соотносит познание «не столько в форме всеобщего, сколько в форме 

единичного» с конкретным философским направлением. Но стоит заметить, что 

описываемая им индивидуалистическая ориентация была ярко представлена в 

британской философской мысли уже в эпоху схоластики творчеством Роджера Бэкона, 

Дунъа Скота и Уильяма Оккама. Современная аналитическая («островная») философия 

унаследовала традиционный британский эмпиризм, номинализм и индивидуализм. 

Резюмируя суждения Гегеля, можно сделать вывод о том, что в его концепции 

истории философии восточное мышление выступает внешним основанием развития 

европейской философии. Более того, восточное основание является формообразующим 

для ионийской и производной от нее италийской философии, а также для христианской 

философии в целом. Следуя сформулированным Гегелем критериям, к восточной линии 

в европейской философии можно отнести всех мыслителей, которые пытались 

представить мир чувственно-материалистически, образно-эклектически, пантеистически 

или в категории единой субстанции, включая и самого Гегеля. Учитывая, что 

актуальные для европейской философии вопросы разрешались на восточной (азиатской) 

«почве», данную составляющую европейской философии можно точнее 

идентифицировать как евразийское течение европейской мысли. 

Не обсуждая адекватность понимания Гегелем специфического содержания 

восточной и западной мысли, рассмотрим ряд наблюдений и интерпретаций, которые 

вписываются в его концепцию. 

Указание на Ионию как контактную зону древнегреческой и восточной мысли 

является важным, поскольку уточняет географическую локализацию возникновения 

(«месторождения») европейской философии. Исторически неоспоримо, что европейская 

философия возникает в Малой Азии, или точнее, в Малой Евразии. 

В этом отношении интересна позиция А.И.Герцена, который в «Письмах об 

изучении природы» поддерживает и разъясняет точку зрения Гегеля. А.И.Герцен 

описывает Восток (Азию) как страну отсутствия самоопределения и безмерности, 

крайностей и неустойчивости. По его определению, «Иония - начало Греции и конец 

Азии» (4, с. 136), т.е. евразийский регион в узком смысле термина «Евразия». 

А.И.Герцен обращает внимание, что на протяжении всей античности Иония была 

родиной многих оригинальных философов. 
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Известный немецкий антиковед Т.Гомперц специфику философии Фалеса 

усматривал в его евразийских корнях. «Родоначальником всего этого направления 

называют Фалеса Милетского, – писал он. – Этот замечательный человек был продуктом 

скрещения рас: в его жилах текла греческая, карийская и финикийская кровь. В 

соответствии с этим ему была присуща вся разносторонность ионийского духа…» (5, с. 

48). 

Представляет интерес то, что с ХЫХ в. термин «евразиец» (англ. – еурасиан, нем. и 

фр. – еурасиен) использовался для обозначения лиц, имеющих предков европейского и 

азиатского происхождения. Евразийские межэтнические группы возникли в период 

колониальной экспансии в Азию европейских государств и частных корпораций. 

Наличие факта метисации отмечали основоположники евразийства. Так, Н.С.Тру-

бецкой писал: «Связь русских с туранцами закреплена не только этнографически, но и 

антропологически, ибо в русских жилах, несомненно, течет, кроме славянской и угро-

финской, и тюркская кровь» (6, с. 138). Но этот факт считался настолько обычным для 

России, что евразийцы не придавали ему особого значения и акцентировали 

географические, а не антропологические, основы евразийства. 

В целом евразийские группы характеризуются как этномаргинальные сообщества, 

посредничавшие между культурами. Еще в конце ХЫХ в. Т.Эвардс, рассуждая об 

исторической юности евразийских сообществ, писал: «Они не создали империй, не 

построили городов, не породили промышленность, не проводили свою политику, нет 

ничего, чтобы они создали в философии или религии, или школы мысли в литературе, 

науке или искусстве» (9, с. 1). Но, как мы видим, исходя из гегелевского подхода, уже 

ионийскую школу философии можно рассматривать как первую евразийскую школу в 

истории философии. 

Видный немецкий теолог и философ Э.Целлер, оспаривая мнимо восточное 

происхождение греческой философии и подчеркивая ее национальный характер, все же 

связывал генезис последней с евразийским месторазвитием: «Расположенные на мосту, 

соединяющем Азию с Европой, – на островах и извилистых берегах с 

умеренноплодородной почвой, – греки были вынуждены находиться в живейших 

сношениях между собой и со своими соседями; часть этих соседей, пока они 

превосходили греков своим могуществом и культурой, оказывала продолжительное 

влияние на них; но греки умели также вовремя освободиться от этого влияния, 

вытеснить или эллинизировать чужестранцев, открыв с помощью грандиозной 

колонизации, широкую арену для деятельности собственной национальности» (7, с.33). 

Пребывание в контактной зоне, по его мнению, дало толчок развитию древнегреческой 

культуры. 

О мощном стимулирующем воздействии культуры Востока на Древнюю Грецию 

пишут и современные антиковеды. 

В.П.Яйленко оценивает возобновление греками около 800 г. контактов с Ближним 

Востоком и восприятие ими достижений переднеазиатской цивилизации как начало 

формирования основ европейской цивилизации. «Для собственно Греции, - писал он, 

установление экономических и культурных связей с Ближним Востоком было таким же 

поворотным актом эпохального значения, каким для России было «открытие» 

западноевропейской цивилизации Петром Великим» (8, с. 210-211). 

Хорошо известно, что в этом смысле европейская философия не раз открывала для 

себя восточную мысль. Это и арабское влияние в средние века, стимулировавшее 

развитие схоластики. Знакомство с буддизмом в ХЫХ в. содействовало становлению 

европейского иррационализма и неклассической философии. Периодически 
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повторяющаяся «ориентализация» западной философии являлась важным источником и 

формой ее развития. 

Сложившийся на заре европейской культуры вектор ассимиляции восточного 

влияния Ю.В.Андреев определяет примерно так же, как и Гегель. «Основной 

структурный принцип, выступающий в качестве общего видового признака всех или по 

крайне мере большинства эгейских культур от начала ЫЫЫ до конца Ы тыс. до н.э. и 

пролагающий себе дорогу через все запутанные коллизии и хитросплетения их 

исторических судеб, – пишет он, - может быть определен как принцип разумного 

самоограничения и гармонической взвешенности конкретных проявлений культурного 

морфогенеза при поддержании на оптимальном уровне их внутренней артикуляции. В 

кратчайшем виде этот принцип может быть выражен известной формулой «гармония 

целого и части» (1, с.792). 

На пути от Евразии к Европе, как замечает Ю.В.Андреев, этот принцип 

апробировался в различных вариациях. По-видимому, преодоление дионисийства и 

ориентация на модель апполонической культуры действительно является культурной 

константой европеизации, которую заметил Гегель при анализе восточных влияний на 

западную философию. 

Итак, европейская философия лишь с определенной долей условности может быть 

охарактеризована как именно европейская. Более точно европейская философия должна 

быть идентифицирована как евразийская философия, или как европейская редакция 

евразийской философии. 

Как известно, евразийцы относили к евразийским культурам и культуру 

эллинистическую, и культуру византийскую (восточно-средиземноморскую). К более 

раннему кругу евразийской культуры обоснованно можно отнести ионийскую культуру. 

В более общем виде все культуры Евразии (т.е. Большой Евразии как единого 

континента) тогда можно считать локальными индивидуациями евразийской культуры. 

Ее окраинные варианты – культуры Внешней Евразии (например, европейская 

культура), можно рассматривать как локальные модификации, «изводы» различных 

исторических формаций евразийской культуры. Локальные идиоадаптации евразийской 

культуры с последующими редакциями вели к ее дивергенции. От окраин материка 

волны антропотока отчасти отражались обратно в регион Внутренней Евразии, отчасти 

распространялись по периферии Внешней Евразии. В результате возникали 

множественные конвергенции локальных редакций евразийских культур. 

Наблюдавшееся в ХХ в. дистанцирование аналитической философии от 

континентальной философии является, по-видимому, одной из попыток 

самоопределения европейской философии в ее собственной региональной специфике. 

Аналитическая философия идентифицирует себя как действительно западная 

философия, тогда как европейской философии отказывает в этом статусе, не признавая, 

впрочем, и ее статус философии как таковой. При этом критические замечания 

аналитических философов в адрес континентальных философов во многом напоминают 

суждения Гегеля относительно восточного мышления. Поэтому гегелевская концепция 

влияния Востока на развитие западной философии сохраняет свое эвристическое 

значение для исследования единства и различий философских культур Евразии от 

Великобритании до Японии. 

 

Ключевые слова: Восток, Запад, Гегель, философия, Европа, Азия, Евразия. 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 79 

Список использованной литературы 

 

1. Андреев Ю.В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и 

раннего железа (III – начало I тыс. до н. э.). СПб.: «Дмитрий Буланин», 2002. 

2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т.3. Философия духа. М.: 

Мысль, 1977 //Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга первая. СПб.: Наука, 

1993. 

3. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга третья. СПб.: Наука, 1993. 

4. Герцен А.И. Письма об изучении природы //Герцен А.И. Избранные 

философские произведения. Т.1. М.: Госполитиздат, 1948. 

5. Гомперц Т. Греческие мыслители. Т. 1. СПб.: Издательство «Алетейя», 1999. 

6. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Издательская группа «Прогресс», 

1995. 

7. Целлеръ Э. Очерк истории греческой философии. СПб.: Издательство 

«Алетейя», 1995. 

8. Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1990. 

9. Edwards Т. Henry Derozio, the Eurasian poet, teacher, and journalist. Calcutta: W. 

Newman & Co, 1884. 
 

Yevgeniy TÜQAŞEV, Yuriy POPKOV 

 

HEGELИN TARИXИ-FƏLSƏFИ KONSEPSИYASINDA 

ORИYENTALИZM: AVRAZИYA 

 

Xülasə 

 

Məqalədə Avropa fəlsəfəsinin forma və təlimlərinin məhz Şərq fəlsəfi fikirlərinin assimi-

lyasiyası və davam etdirilməsi nəticəsində yaranması haqqında Hegelin ideyalarına işıq 

salmışdır. Şərq substratının böyük əhəmiyyəti nəticəsində Avropa fəlsəfəsi Avrasiya fəlsəfəsi 

kimi müəyyən olunub. Təfəkkürün Avropa tipinin spesifikliyi isə analitik fəlsəfədə öz ifadəsini 

tapmışdır. 

 

Açar sözlər: Şərq, Qərb, Hegel, fəlsəfə, Avropa, Asiya, Avrasiya. 

 

Eugene TYUGASHEV, Yuriy POPKOV 
 

ORIENTALISM IN THE HEGELIAN HISTORICO- 

PHILOSOPHICAL CONCEPTION: THE EURASIAN SUBTEXT 

Summary 

 

Hegel has demonstrated that many trends and forms of the European philosophy had 

originated as a result of assimilation and overcoming of the Eastern ideas. Due to the presence 

of sufficient Eastern (Asian) substrate the European philosophy may be identified more appro-

priately as an Eurasianist philosophy. Specificity of the European pattern of thought is the most 

clearly expressed in the analytic philosophy. 

 

Keywords: the East, the West, Hegel, philosophy, Europe, Asia, Eurasia. 
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ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ОПЫТА: ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ «ПЛУТОВСКОЙ ИРОНИИ»
*
 

 

В современных условиях значимость и самозаконность эстетической сферы не 

подвергаются сомнению, ведь даже к таким формам культуры, как религия, политика и 

даже мораль (уже не говоря о деятельности СМİ, которые и репрезентируют ландшафт 

культуры для постсовременного человека) выдвигается требование эстетической 

значимости, непосредственности чувственного порыва, осуществления по законам 

прекрасного (а иногда даже и безобразного). Но так было не всегда. Хотя искусство с 

момента возникновения выполняло репрезентативную функцию, но до эпохи 

Просвещения это было скорее следствием недифференцированности трех благ, нежели 

доминанты эстетического. Для эстетики эта ситуация приводила к отсутствию 

автономных принципов осуществления и исследования. Только кантовское разведение 

трех «Критик», а затем и романтическая ревизия сферы эстетического позволили 

объяснить новый статус искусства для современности, а также обосновать эстетические 

перспективы выхода за сферу опыта. Такая постановка вопроса была предметом 

изучения в работах Ф.Шеллинга, Г.Гегеля, Г.Зиммеля, В.Виндельбанда, она и до сих пор 

остается актуальной и методологически значимой для обоснования предметного поля 

эстетики. Задачей данного исследования является обоснование значимости эстетических 

принципов в условиях нарушения границы опыта и эмпирического канона применения 

разума. 

Для Канта необходимым условием познания человека является опыт, вне опыта 

нет познания. С первого взгляда это положение кажется обычной установкой 

эмпирической традиции: никакое познание не предшествует опыту во времени. В таком 

тезисе можно даже увидеть возвращение к позиции эмпиризма, предшествовавшей 

юмовской ревизии, поскольку Кант постулирует невозможность априорного 

оформления вне действия вещи-в-себе на субъекта: «Действие предмета на способность 

представления, поскольку мы подвергаемся воздействию его (afficiert werden), есть 

ощущение» (4). 

Но такое отождествление не будет правильным. Кроме аффектации с внешним 

миром как необходимого компонента образования опыта, основатель немецкого 

идеализма обнаруживает еще одну составляющую, которая станет инновацией его 

философской концепции, основой для формирования трансцендентального стиля 

философствования. Только априорные принципы познания являются условием 

формирования опыта. Это касается как априорных форм чувственности, которые 

изучает трансцендентальная эстетика, так и априорных форм рассудка, дедукцию 

которых Кант проводит в трансцендентальной аналитике. Особую роль автор «Критики 

чистого разума» предоставляет категориям в создании опыта: «всякий опыт содержит в 
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себе кроме чувственного созерцания, посредством которого нечто дается, еще и понятие 

о предмете, который дан в созерцании или является в нем; поэтому в основе всякого 

опытного знания лежат понятия о предметах вообще как априорные условия; 

следовательно, объективная значимость категорий как априорных понятий должна 

основываться на том, что опыт возможен (что касается формы мышления) только 

посредством них. В таком случае они необходимы и а приори относятся к предметам 

опыта, так как только с их помощью можно мыслить какой-нибудь предмет опыта 

вообще» (4). То есть только синтез данных ощущений и априорных форм придает 

значение тому основанию процесса познания, который новоевропейским эмпиризмом 

рассматривался только как результат эмпирического наблюдения. Отличием 

критической философии становится признание априорного знания как условия 

понимания опыта. Только внеопытное знание позволяет адекватно понять его. 

Между тем такая постановка вопроса свидетельствует о том, что опыт является 

необходимым условием познания, но не достаточным. Поскольку «развитие опыта, в 

котором они (понятия) встречаются», – подчеркивает Кант, – «есть не дедукция их (а 

только иллюстрация), иначе они были бы при этом случайны» (4). Отсюда для Канта 

вытекает необходимость дифференциации метафизической и трансцендентальной 

дедукции. Рассудок, который мыслит, является источником категорий. Но поскольку 

сами по себе они являются пустыми, то получают значение только в сочетании с 

данными восприятия. Такое сочетание чувственности с категориями является делом 

опыта и познания вообще. «Мыслить себе предмет и познавать предмет не есть, 

следовательно, одно и то же. Для познания необходимо иметь, во-первых, понятие, 

посредством которого вообще мыслится предмет (категория), и, во-вторых, созерцание, 

посредством которого предмет дается; в самом деле, если бы понятию вовсе не могло 

быть дано соответствующее созерцание, то оно было бы мыслью по форме, но без 

всякого предмета и посредством него не было бы возможно никакое знание о какой бы 

то ни было вещи, потому что в таком случае, насколько мне известно, не было бы и не 

могло бы быть ничего, к чему моя мысль могла бы быть применена. Но всякое 

возможное для нас созерцание чувственно (эстетика), следовательно, мысль о предмете 

вообще посредством чистого рассудочного понятия может превратиться у нас в знание 

лишь тогда, когда это понятие относится к предметам чувств» (4). В этом пункте Гегель 

согласен с Кантом: «В любом случае верным остается то, что определение бытия не 

содержится в положительном и в готовом виде в понятии, понятие есть кое-что другое, 

чем объективность и реальность» (2, с. 495). 

Можно проследить связь кантовской философии с позицией Д.Юма. Система 

Канта основывается на том, что такие определения как всеобщность и необходимость не 

встречаются в восприятии, как это уже продемонстрировал фундатор агностицизма в 

своем возражении Локку. Юм также отрицал и всеобщность, и необходимость 

категорий, а Кант - только их объективность. Атрибуты априорности не могут 

принадлежать самим вещам, но они объективны в смысле всеобщности и 

необходимости, как это демонстрирует нам опыт математики и естествознания. Таким 

образом, объективное значение категорий как априорных понятий должно основываться, 

по Канту, на том, что опыт может быть возможным только с помощью этих категорий. 

Второй задачей аналитики понятий является трансцендентальная дедукция 

категорий рассудка. Она является основой гносеологической концепции Канта и, по его 

личному признанию, стоила ему огромного труда. В ней суть того открытия, которое 

сам Кант назвал коперниканским поворотом в философии. Это наиболее трудная часть 

кантовского учения. Главная цель трансцендентальной дедукции состоит в том, чтобы 
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доказать, что категории, которые возникают только из самодеятельности рассудка, 

имеют объективное значение, т.е. относятся к предметам опыта. 

Кант критикует своих предшественников за непоследовательность при решении 

этой задачи: «Знаменитый Локк не обратил внимания на этот вопрос и, встречая чистые 

рассудочные понятия в опыте, выводил их из опыта; при этом он был настолько 

непоследователен, что отваживался с этими понятиями пускаться в область знаний, 

выходящих далеко за пределы всякого опыта. Давид Юм признал, что для 

осуществления этого необходимо, чтобы указанные понятия имели априорное 

происхождение. Но так как он не мог объяснить, как это возможно, что рассудок должен 

мыслить необходимо связанными в предмете понятиями, сами по себе не связанными в 

рассудке, и не натолкнулся на мысль, что вполне вероятно, что рассудок с помощью 

этих понятий сам может быть творцом опыта, в котором находятся его предметы, - то он 

вынужден был выводить эти понятия из опыта (а именно из привычки, т. е. из 

субъективной необходимости, которая возникает в опыте вследствие частой ассоциации 

и которая в конце концов ошибочно принимается за объективную необходимость)» (4). 

Кант же приходит к теме единства апперцепции, в которой разнообразие 

созерцания изначально должно находиться в определенном отношении, чтобы получить 

возможность связи через рассудок. Разнообразное содержание представлений может 

быть дано только в чувственном созерцании, но связь разнообразного вообще никогда 

не может быть воспринята человеком через чувственность и не может также сместиться 

в чистые формы чувственного созерцания, так как она является актом спонтанности, 

способности воображения, иными словами, «связь есть единственное, которое не дается 

объектом, а может быть создано только самим субъектом, ибо оно есть акт его 

самодеятельности... Но понятие связи заключает в себе кроме понятия многообразного и 

синтеза его еще понятие единства многообразного. Связь есть представление о 

синтетическом единстве многообразного. Следовательно, представление об этом 

единстве не может возникнуть из связи, скорее наоборот, оно делает возможным 

понятие связи прежде всего вследствие того, что присоединяется к представлению о 

многообразном. Это единство, а приори предшествующее всем понятиям связи, не есть 

упомянутая выше категория единства, так как все категории основываются на 

логических функциях в суждениях, а в них уже мыслится связь, стало быть, единство 

данных понятий. Следовательно, категория уже предполагает связь» (4). Эта высшая 

форма связи имеет субъективную форму: "Я мыслю", которая сопровождает все наши 

представления и является, по Канту, чистой или трансцендентальной апперцепцией. Она 

является самосознанием, которое должно иметь возможность сопровождать все другие 

представления и быть одной и той же в любой форме сознания. 

Синтез многообразного чувственного материала на основе трансцендентального 

единства самосознания Кант считал высшим принципом рассудочной деятельности. İз 

этого принципа он выводил все формы рассудочного синтеза - сначала логическую 

форму суждений, а через нее и логические категории. 

Кантовский априоризм отличается от учения о врожденных идеях. В отличие от 

рационалистов XVII века он утверждает, что априорность характеризует лишь форму 

теоретического знания, содержание которой не может быть априорным, ибо знание 

рождается только из опыта. Отсюда делается вывод, который Кант решительно 

противопоставляет всем предыдущим формам рационализма: априорные положения не 

выводят нас за пределы опыта, не имеют внеопытного применения. Поэтому надежда на 

постижение сверхъестественного посредством априорных форм вовсе не имеет права на 

существование. Необоснованными являются также попытки проникнуть в область 
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сверхъестественного с помощью интеллектуальной, то есть независимой от опыта, 

интуиции. Потому что, как считает Кант, ее просто не существует. Он, правда, не 

исключает внеопытное совсем. Автор критического метода отрицает его только как 

предмет теоретического познания. 

Априоризм Канта неоднократно критиковался в последующей истории 

философской мысли. Так Г.Зиммель критиковал Канта за отсутствие принципа развития: 

«Замкнутость системы даже в ограничении духом для нас чрезмерно. Мы считаем, что 

нужно ввести поток развития»
 
(3, с. 47). Развитие действительно не предполагается 

системой трансцендентализма, хотя она далеко выходит за границы новоевропейской 

философии сознания. 

Прежде всего Кант исходит из спонтанности рассудка как трансцендентальной 

способности бессознательно перерабатывать материал, который ему предоставляет 

чувственность. Мышление вообще, по определению Канта, есть спонтанность. Только 

она и может претендовать на предикаты всеобщности и необходимости. Признание 

наличия априорного знания требует признания того, что не знание согласуется с 

предметом, а предмет - со знанием. Принцип априоризма является тем моментом 

активности сознания, который сам Кант назвал коперниканским поворотом. 

Следовательно, предмет является производной от субъекта. Открытие этого способа 

рассмотрения Кант считал большим поворотом в развитии теоретического мышления. 

İменно этот новый способ и позволил естествознанию стать наукой. 

«Естествоиспытатели поняли, что разум видит только то, что сам создает по 

собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти впереди 

согласно постоянным законам и заставлять природу отвечать на его вопросы, а не 

тащиться у нее словно на поводу, так как в противном случае наблюдения, 

произведенные случайно, без заранее составленного плана, не будут связаны 

необходимым законом, между тем как разум ищет такой закон и нуждается в нем. Разум 

должен подходить к природе, с одной стороны, со своими принципами, сообразно лишь 

с которыми согласующиеся между собой явления» (4). Выйти из такого состояния 

философия может, согласно Канту, лишь следуя опыту математики и естествознания. 

«Потому, считает Г.Зиммель, кантовская априорность означает всеобщность и 

необходимость только познаваемого мира, не логично абсолютную значимость, а лишь 

значимость для сферы объектов восприятия. Это принципиально новая формулировка 

проблемы. İ рационалисты, и эмпирики Нового времени считали, что наше знание, 

адекватное вещи, познается без форм опосредования. «Действительность, с одной 

стороны, представление, - пишет В.Виндельбанд, - другой, познание должно служить 

изображением действительности. Такова основная предпосылка всей докантовской 

философии, как и обычного образа мыслей. Возможно ли, чтобы представление было 

таким отражением действительности и как это возможно – таковы проблемы 

докантовской философии» (1, с. 189). Критицизм Канта исходит из того, что вещь-в-себе 

и представление нельзя отождествлять; следовательно, мы никогда не сможем сравнить 

что-либо кроме представления с представлением. 

В начале своего исследования Кант выдвигает принцип априорности как гипотезу, 

которую еще надо доказать. Задача трансцендентальной аналитики состоит в том, чтобы 

доказать эту гипотезу как принцип деятельности рассудка. Но априорные формы 

рассудка действуют только в пределах опыта, и его изучает только трансцендентальная 

аналитика. Если довести категориальный синтез до предела, делая максимально 

широкое обобщение и выходя за пределы опыта, рассудок трансформируется в разум, то 

есть становится трансцендентным. Если рассудок привносит порядок в сферу вещей, то 
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разум является формой упорядочения различных законов и отношений рассудка. 

Поэтому, если предметом мышления рассудка является конечная вещь, то предметом 

мышления разума - бесконечное. Самодеятельность разума состоит в том, что он 

черпает истину с самого себя. Выходя за пределы опыта, он порождает противоречия, 

паралогизмы, антиномии, попадает в сферу трансцендентальной видимости. 

Различение объекта само по себе и явления приводит еще и к появлению 

видимости: «Когда я говорю, что как созерцание внешних объектов, так и 

самосозерцание души в пространстве и времени представляет нам эти объекты так, как 

они действуют на наши чувства, т. е. так, как они являются, я этим вовсе не хочу сказать, 

будто эти предметы суть лишь видимость» (4). Претензия сознания рассматривать вещи 

как самостоятельную сущность, а не явление, может рассматриваться как видимость. Но 

наиболее распространенную «логику видимости» порождает не чувственность, а 

мышление. Видимость не является отклонением от достоверности ощущений, по Канту. 

Напротив, только вне сферы опыта возникают субъективные условия, которые приводят 

к появлению этого сложного феномена. Кант вводит второй частью трансцендентальной 

логики такую составляющую, как трансцендентальная диалектика, которую он 

определяет как критику диалектической видимости. В отличие от трансцендентальной 

аналитики, которая должна стать каноном оценки эмпирического применения рассудка, 

внеопытное применение разума приводит к его «ложному блеску» и даже порождению 

«химер», развенчание которых и должна совершить последняя часть 

трансцендентальной логики. 

Попытку сведения метафизических соображений к иллюзиям Кант отмечает еще в 

философских конструкциях Юма. Но в начале своего исследования основатель 

трансцендентального идеализма не может отрицать исходную природную склонность 

человека к такого рода вопросам, а потому формулирует общую проблему: возможна ли 

метафизика как наука? 

Метафизические устремления разума порождены необходимостью выхода за 

пределы опыта как сферы законодательства рассудка. С одной стороны, к этому толкает 

исходный пункт познания – вещь сама по себе. С другой стороны, требование «прорыва 

к трансцендентному» (П.Гайденко) возникает из невозможности обеспечить 

«абсолютное единство опыта». Связь, создаваемая рассудком, объединяет собой 

разнообразие эмпирических законов. Но это не является репрезентацией особенного, 

поскольку вывести его из понятия невозможно. Рассудок обеспечивает всеобщность и 

необходимость каждого отдельного эмпирического закона как содержания созерцания, 

что оформлено категориально. Но связь между самими законами, необходимость их 

дедукции он обеспечить не в состоянии. Только разум способен осуществлять связь этих 

законов. 

İдеи разума не могут быть представлены эмпирически, то есть они имеют 

трансцендентный характер. Создавая правила для рассудка, разум выступает 

регулятивным принципом, обеспечивающим для опыта надлежащий уровень единства. 

Поэтому и разум можно рассматривать не как прихоть Канта, который, как его обвиняет 

Гегель, в «мешке души» случайно нашел еще одну способность, как необходимую 

форму организации потока явлений. 

При этом нельзя забывать отрицание Кантом возможности интеллектуального 

созерцания, которая не только отвергала бы логическую необходимость 

трансцендентальной дедукции, но и вообще опровергала исходные положения 

априоризма. İз этих ограничений (отказа от интеллектуального созерцания и 

невозможности эмпирического применения идей разума) следует обращение к принципу 
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целесообразности: если только рассудок обеспечивает связь эмпирических впечатлений 

в опыте, то разуму остается настраивать рассудок на поиск систематичности этой связи. 

Целостность как таковую найти невозможно, но в опыте всегда присутствует интенция 

рассматривать наличное как часть целого. Такая установка позволяет, по мнению Канта, 

преодолеть случайность суждений рассудка. 

Регулятивный принцип разума становится необходимым именно при объяснении 

«систематического единства многообразного». В этом отношении Кант опирается на 

теологическую гипотезу, которая стала предметом многих исследований. Век 

Просвещения и «мужество пользоваться собственным разумом» не позволяют Канту 

всерьез воспринять теологическую аргументацию. Трансцендентальное понятие Бога не 

имеет объективной значимости для автора первой «Критики», а только мыслится по 

аналогии с законами разума. 

Отсутствие объективной значимости в осуществлении единства эмпирической 

реальности наводит на мысль о субъективном характере принципов разума: «Если для 

существующих вещей вообще я должен мыслить что-то необходимое, но в то же время 

никакую вещь самою по себе не имею права мыслить как необходимую, то отсюда 

неизбежно вытекает, что необходимость и случайность должны касаться не самих 

вещей, так как иначе здесь было бы противоречие; стало быть, ни одно из этих 

основоположений не объективно, они могут быть разве только субъективными 

принципами разума... эти основоположения вполне могут существовать рядом как чисто 

эвристические и регулятивные, касающиеся только формального интереса разума. В 

самом деле, одно из них гласит: вы должны так философствовать о природе, как будто 

для всего, что существует, имеется необходимое первое основание, исключительно с 

целью внести в свое знание систематическое единство, следуя такой идее, а именно 

воображаемому высшему основанию; другое же основоположение предостерегает вас, 

чтобы вы не принимали за такое высшее основание, т. е. за нечто абсолютно 

необходимое, ни одно определение, касающееся существования вещей, а всегда 

сохраняли открытым путь для дальнейшего выведения и все еще рассматривали его как 

обусловленное. Но если все, что может быть воспринято в вещах, необходимо должно 

рассматриваться нами как обусловленное, то ни одна вещь (которая может быть дана 

эмпирически) не может рассматриваться как абсолютно необходимая» (4). 

В другом месте «Критики чистого разума» Кант систематическое единство опыта 

основывает на допущении «как если бы». Организовывать эмпирический материал в 

соответствии с идеями разума означало, как отмечал сам Кант, действовать по принципу 

«как будто бы», «как если бы». Такая условность демонстрирует эстетические 

перспективы организации опыта. В самой сути этого принципа напрашивалась аналогия 

с игрой или своеобразной художественностью организации эмпирии. Конечно, сама «как 

если бы» имела достаточно продуктивное значение, считает российский исследователь 

В.Сыров. В основе ее лежало представление об известной степени произвола, который 

содержится в основе любой идеи, что давало в конечном итоге право ревизии любого 

принципа. Эту мысль подтверждает и дальнейшая логика развития философской 

системы Канта. В первом вступлении к «Критике способности суждения» он как раз и 

выводит необходимость законодательства эстетической сферы с трансцендентального 

предположения о единстве системы опыта, обоснование которой является столь же 

важным, как и согласование мира природы и сферы свободы. 

Регулятивность принципа систематического единства актуализирует анализ 

целесообразности еще в границах «Критики чистого разума». İ хотя полное 

целесообразное единство (рассматриваемое безусловно) есть совершенство, которое 
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можно встретить в области природы как совокупности предметов опыта, его надо 

применять как школу разума человека. В таком случае целесообразность не выводится 

из законов природы. Но чтобы их исследовать, она должна предусматриваться, 

ожидаться, поскольку «лишь таким способом принцип целесообразного единства может 

расширять применение разума к опыту, чем этому применению не наносится никакого 

ущерба» (4). Если же абсолютизировать принцип целесообразности и положить его в 

основу действительности, то тогда разум «по-диктаторски навязывает цели природе, 

вместо того, чтобы искать их». 

İтак, нельзя рассматривать идеи разума как конститутивные принципы. Причем 

разум является способом организации деятельности рассудка, а не опыта как такового. 

Поэтому проблема согласования мира природы и свободы еще впереди. Главным для 

нас остается тот аспект, что даже в теории познания идея целесообразности оставалась 

ключевой в процедурах обоснования, применяемых Кантом, поскольку философ 

отрицал возможность интеллектуального созерцания и конкретизировал тем самым 

идею опосредования через ведение принципа целесообразности. 

Таким образом, выход за пределы опыта приводит к следующим эстетическим 

последствиям: 

1. Только априорное решение проблемы опыта позволяет вывести понимание 

последнего из оппозиции новоевропейской философии, где эмпиризм провозглашал 

опыт основой процесса познания, но нивелировал его значение (поскольку не мог 

объяснить всеобщность связи эмпирических впечатлений), а рационализм вообще 

редуцировал тему содержания опыта. Возможность и даже необходимость априорного 

познания впервые позволяет говорить не об интеллектуальной интуиции, разработка 

которой в западном стиле философствования приводила только к метафизическим 

стратегиям, а о фундаментальной онтологии человека как конечного существа. Этот 

вектор размышлений в конце концов натолкнул европейскую философию на 

эстетическую сферу как «проблеск бесконечного в темноте феноменального мира». 

2. Априорное познание определяет пределы опыта как предел, за которым 

использование познавательных способностей приводит к порождению видимости, 

изучению которой посвящена последняя часть трансцендентальной логики. Связать 

видимость не со сферой чувств, которые не могут дать критерий достоверности знания, а 

с претензией самого мышления на самодостаточность является инновацией Канта, 

раскрывает новые возможности для объяснения художественной сферы. Теперь 

появляется возможность переосмыслить платоновскую установку понимания искусства 

как неправильного отражения отражения (что проявляется даже в декартовский 

девальвации художественного), а определить логическую необходимость видимости, а 

также реорганизацию чувственного образа как иллюстрацию трансцендентальной идеи 

(что и будет сделано в третьей «Критике» при классификации умственных и 

эстетических идей). 

3. Признание, даже регулятивность систематического единства опыта предполагает 

поиск принципа целесообразности как совершенства связи действительности. Но 

следует учитывать, что субъективное применение отрицает возможность гипостазувания 

целесообразности в конститутивный принцип. İтак, в теории познания мира природы 

разум обеспечивает единство только деятельности рассудка, а не опыта в целом. 

4. Применение Кантом принципа за антологией «как бы» к определению 

абсолютного единства опыта позволяет предположить эстетическую перспективу 

дальнейшего анализа указанной проблемы, поскольку гипотетичность этой 

формулировки позволяет играть его смыслом, свободно определять пределы 
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организации человека опыта. При таком подходе органично сочетаются такие 

установки, как: регулятивность, субъективность, целостность, свобода. İменно они 

создадут фундамент эстетической сферы. 

Великий İ.Гете, анализируя попытки современников вывести разум за пределы 

опыта, назвал это «плутовской иронией». Мотивы этого определения можно наблюдать 

у самого Канта в «Критике чистого разума», где сфера объективной действительности и 

видимости была разведена на принципиально новых основаниях по сравнению со 

своими предшественниками в новоевропейской философии. Но именно плутовская 

ирония разума позволит обосновать автономию способности суждения, а, 

следовательно, философскими средствами предоставить эстетической сфере статус, 

который она до сих пор не имела в истории человечества. 

 

Ключевые слова: опыт, эстетика, трансцендентализм, Кант. 
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Йелена ПАВЛОВА 
 

TƏCRÜBƏDƏN O TƏRƏFƏ: «HİYLƏGƏRCƏSİNƏ 

RİŞXƏND» İN ESTETİK PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Xülasə 

 

Məqalə «transendentalizmdə təcrübə» anlayışının genezisinin öyrənilməsinə həsr olun-

muşdur. Bu anlayışın fəlsəfi şərhi müxtəlifliyin vahidliyi kimi təcrübənin təşkilinin aprior 

əsaslanması prinsipini irəli sürür. 

Təcrübənin dərkinin məntiqi onun həyata keçirilməsinin estetik perspektivlərini açıq-

layır. Bu tədqiqatın məqsədi təcrübənin sərhədlərinin yuyulması və zəkanın tətbiqinin empirik 

kanonu şəraitində estetik prinsiplərin əhəmiyyətinin əsaslandırılmasıdır. 

 

Açar sözlər: təcrübə, estetika, transendentalizm, Kant. 

 

Yelena PAVLOVA 
 

EXCEEDING THE BOUNDS OF THE EXPERIENCE: 

AESTHETIC PERSPECTIVES OF «SLY IRONY» 

 

Summary 

 

The article is devoted to the research of genesis of «experience concept in transcendental-

ism». The philosophical development of this concept involves substantiation of a priori princi-
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ple of experience organizing as unity of diverse. The logic of understanding of experience re-

veals the aesthetic perspectives of its implementation. 

 

Keywords: experience, aesthetics, transcendentalism, Kant. 
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SOSİOLOGİYA BÖLMƏSİ 
 

UOT 316.35 

 

Ağasəlim HƏSƏNOV 

b.e.i., fəlsəfə ü.f.d., AMEA FHİ 

 

SOSİAL KAPİTAL VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİNİN MÜHÜM ELEMENTİ KİMİ* 

 

Müasir şəraitdə sosial kapital vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində böyük əhəmiy-

yətə malikdir. Problemin aktuallığını əsaslandırmaq üçün sosial kapital anlayışının məzmununa 

diqqət yetirmək lazımdır. 

Sosial kapital - sosial institutların, normaların, dəyərlərin, şəbəkələrin və təşkilatların elə 

bir əlaqələndirilməsidir ki, onların vasitəsilə cəmiyyətdə qarşılıqlı təsir münasibətləri formala-

şır, fərdi və kollektiv sərvətin yaradılması mümkün olur. Başqa sözlə o, maddi və qeyri-maddi 

və insan resurslarını cəlb etməyə imkan yaradaraq inkişafı intensivləşdirməyi mümkün edir (1, 

s.48). 

Ceyms Koulmen sosial kapitalı «şəxslərarası məkanda məqsədyönlü şəkildə formalaşan 

qarşılıqlı etibar və qarşılıqlı yardım potensialı» kimi müəyyənləşdirir. Robert Patnemin fikrincə 

isə, sosial kapital əlaqələndirmə və əməkdaşlıq üçün şərait yaradan sosial şəbəkələr və sosial 

normalar kimi elementlərlə sıx bağlıdır. O, haqlı olaraq hesab edir ki, vətəndaş iştirakı şəbəkə-

ləri cəmiyyəti humanistləşdirir, vətəndaşlar tərəfindən göstərilən səyləri asanlaşdırır, ümumi 

dözümlülük normalarının formalaşdırılmasına yardım edir. Bu fikirləri davam etdirərək, 

R.Patnem belə nəticəyə gəlir ki, sosial kapital siyasi sistemin demokratik xarakterini möhkəm-

ləndirir və bununla da vətəndaşların qərarların müzakirəsi və qəbulu prosesinə qoşulmasını 

asanlaşdırır; vətəndaş normalarının və şəbəkələrinin cəmiyyətə bilvasitə təsiri demokratiyanı 

daha da genişləndirir, dövlət institutlarını isə öz hərəkətlərində daha da məsuliyyətli olmağa 

məcbur edir. Bir sözlə, R.Patnem sosial kapitalı vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm elementi, 

onun mahiyyəti hesab edir (2, s.77). Sosial kapital insanların təşəbbüs, səy göstərmək, fikirləş-

mək, danışıqlar aparmaq, yeni qarşılıqlı münasibətlər formaları yaratmaq istəklərindən irəli 

gəlir. Burada ən vacibi inam əsasında yaranan əlaqədir ki, o da şəbəkə strukturu ilə möhkəm-

lənir. 

Daha sonra qeyd edək ki, sosial kapital iki hissəyə - vətəndaş (və ya üfüqi) və hökumət 

(və ya şaquli) sosial kapitalına bölünə bilər. Mikro səviyyədə sosial kapital dəyərlər, inanclar, 

münasibətlər davranış normaları ilə bağlıdır. Makro səviyyədə isə sosial kapital hüququn 

aliliyinin təmin olunmasında, korrupsiyanın aradan qaldırılmasında, şəffaf və effektiv 

idarəetmədə olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Sosial kapitalın səviyyəsi daim dəyişir və ayrı-ayrılıqda hər hansı bir fərd ona təsir 

göstərmək gücündə deyildir. Sosial kapitalın bəzi tərəfləri, məsələn, qaydalar və etibar, çox tez 

dəyişdiyi halda onun digər tərəfləri uzunmüddətli ola bilir (məs., mədəni aspektlər). Buradan 

bir sıra suallar ortalığa çıxır: sosial kapitalın müxtəlif cəmiyyətlərdə rolu nədən ibarətdir? 

Üfüqi sosial kapital (insanların geniş iştirakı) şaquli sosial kapitaldan (yuxarıdan aşağıya 

ünsiyyətdən) daha vacibdirmi? 

Sosial kapitalın komponentləri müxtəlif cəmiyyətlərdə fərqli əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

Vətəndaş və hökumət sosial kapitalı arasındakı qarşılıqlı münasibət inkişaf prosesi nəticəsində 

müxtəlif cür ola bilər. Vətəndaş sosial kapitalına arxalanan ənənəvi həyat vaxt keçdikcə daha 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.e.d., prof. Azər Mustafayev tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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çox formal təşkilatların və hökumət sosial kapitalının yaranmasına və fəaliyyətinə imkan 

yaradır. C.Mayerin göstərdiyi kimi, inkişafın müəyyən fazalarında vətəndaş və hökumət sosial 

kapitalının müxtəlif kombinasiyaları da mövcuddur (3, s.1-15). Digər tərəfdən, sosial kapitalın 

ictimai rifah tərəfi də vardır. Etibar və öhdəçilik normaları digər vətəndaşlar tərəfindən də 

istifadə edilə bildiyinə görə vətəndaş sosial kapitalının təchiz olunması yəqin ki dəyişkən 

xarakter daşıyacaqdır. Vətəndaş sosial kapitalı nə qədər azdırsa, hökumət sosial kapitalına bir o 

qədər çox ehtiyac olacaqdır. 

Bəzi müəlliflər isə (məs., P.Evans və b.) sinergiya haqqında müəyyən arqumentlər irəli 

sürürlər. Sinergiya ideyası ondan ibarətdir ki, vətəndaş iştirakı dövlət institutlarını gücləndirir 

və effektiv dövlət institutları elə bir mühit yaradır ki, burada vətəndaş iştirakı daha da 

genişlənmək imkanı əldə edir (4). 

Hələ son vaxtlaradək belə hesab olunurdu ki, cəmiyyətdə sosial kapitalın, qarşılıqlı 

münasibətlərin və əməkdaşlığın pozitiv formalarının olub-olmaması əvvəlcədən müəyyənləş-

dirilmişdir və bu dini, mədəni və siyasi ənənələrlə irsən keçdiyindən cəmiyyətin özünün istək 

və arzularından asılı deyildir. Amma sosial kapital istənilən kapital növü kimi artıb-azala bilər, 

onu istehsal etmək və ya sərmayə kimi hara isə yatırmaq da olar. Sosial kapitalın xüsusiyyət-

lərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, işləndikcə azalmır, əksinə, onun həcmi artır. 

Əlbəttə, sosial kapital olmasa belə normal qaydada fəaliyyət göstərə bilən sosial qruplar 

formalaşdırmaq mümkündür ki, bunun üçün də koordinasiyanın müxtəlif formalarından 

istifadə etmək olar (məs., müqavilələr, iyerarxiya, konstitusiyalar, hüquqi sistemlər və s.). 

Lakin qeyri-formal normaların mövcudluğu «sövdələşmə xərclərini» - müqavilələrin hazır-

lanması və bağlanması, onların həyata keçirilməsi ilə əlaqəli xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldır. Bundan əlavə, müəyyən şəraitdə sosial kapital novatorluğa daha çox imkan yaradır və 

qrupdaxili adaptasiyanı yüngülləşdirir. Sosial kapitalın toplanılmasının əsas forması və 

praktikası kimi müxtəlif kredit ittifaqları, vətəndaşlar arasında münasibətləri əlaqələndirən 

ictimai birliklər və təşkilatlar çıxış edirlər. Əməkdaşlıq sayəsində vətəndaşların bir-birinə inamı 

nəinki dərinləşir, eyni zamanda, qarşılıqlı konstruktiv fəaliyyət haqqında informasiya yayılır. 

Azərbaycanın da aid olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artım onların 

modernləşmə proqramlarının müvəffəqiyyətindən xəbər verir. Yaxın perspektivdə ölkəmizdə 

sosial kapital istər milli (ümummilli), istər fərdi (şəxsi), istərsə də kollektiv (korporativ) 

səviyyədə inkişaf etmək iqtidarındadır. Dövlətin və cəmiyyətin modernləşməsi mərhələsində 

sosial kapitalın bu üç səviyyəsinin tarazlaşdırılması vacibdir. Məsələ burasındadır ki, müvəf-

fəqiyyətə yol insanların özləri və onları əhatə edən sosial mühit arasında harmoniyanın 

yaradılmasından keçir. F.Fukuyama buna diqqət yetirir. O, sosial kapitalı cəmiyyətin üzvləri 

arasında etibara əsaslanan onun müəyyən bir potensialı kimi səciyyələndirir (5, s.730). Onun 

fikrincə, sosial kapitalın yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi ölkələrə «seçilmiş» liberal 

demokratiyalar (Almaniya, Yaponiya, ABŞ) aid edilə bilər. Lakin ənənəvi ölkələr (Çin, Mek-

sika, Tayvan, Honkonq), eləcə də Şərqi Avropa və keçmiş Sovet respublikaları onun tərəfindən 

etibarın aşağı səviyyədə olduğu ölkələrə aid edilir. F.Fukuyama həm də vurğulayır ki, sosial 

kapitalın yaranması təkcə iqtisadi münasibətlərin liberallaşması ilə  bağlı deyildir və bu daha 

çox mədəni-sivilizasion ənənələrlə müəyyənləşir. 

Qeyd edək ki, müzakirə kontekstimizdə sosial kapital vətəndaş cəmiyyətinin vacib 

elementi və cəmiyyətin modernləşməyə hazır olması mövqeyindən təhlil olunur. Zənnimizcə, 

əgər vətəndaş cəmiyyəti öz institutları və təşkilatları vasitəsilə sosial kapitalın komponentlə-

rinin yaranmasına şərait yaradırsa, habelə dövlətin öz vəzifələrini icra etməsi üzərində nəzarəti 

təmin edirsə, bununla o, cəmiyyətin modernləşməyə hazırlığına və innovativ iqtisadiyyatın da 

formalaşmasına yardım etmiş olur. Hakimiyyət vertikalı sosial kapitalı sarsıdır, onun faəliyyət 

imkanlarını daraldır. Zəif vətəndaş cəmiyyəti mürəkkəb ictimai problemləri həll etmək 
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iqtidarında deyil və alternativ olaraq bu cür problemlərin həllində dövlətin iştirakını tələb edir. 

Müstəqil birliklər vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğundan daha çox öz maraqlarını irəli sürüb 

onları müdafiə etməyə, ictimai həyatın iştirakçısı olmağa hazır olan vətəndaşların olmasından 

xəbər verir. Bu cür təşkilatlar fərdlərdə sosial kapitalın komponentləri olan keyfiyyətlərin 

(etibarın, məsuliyyətin, dözümlülüyün, həmrəyliyin və s.) yaranmasına yardım edir. Vətəndaş 

cəmiyyəti demokratik institutların saxlanılmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. İnno-

vativ və kreativ iqtisadiyyata keçdikcə vətəndaş cəmiyyətinin rolu artır. Belə şəraitdə azadlığa 

və sərbəst yaradıcılığa mane olmamaq, həddindən artıq reqlamentlərdən qurtulmaq üçün 

cəmiyyətdə sosial kapitalı inkişaf etdirmək lazımdır. Vətəndaş cəmiyyəti ideyası cəmiyyətin 

dövlətdən asılı olmayaraq elə özünütəşkilidir ki, burada insanlar qanunla icazə verilən ictimai 

fəaliyyətlə məşğul olurlar. Vətəndaş cəmiyyətinin tərkibinə ailə institutu, qonşuluq icmaları, 

təsərrüfat-iqtisadi institutları, elmi-təhsil, yaradıcılıq birlikləri,  həmkarlar ittifaqları, siyasi 

partiyalar, müstəqil KİV və s. daxildir. Onlar birlikdə dövlətlə cəmiyyət arasında bufer yaradır 

və cəmiyyətin demokratik təşkilinin mühüm atributunu təşkil edirlər. Vətəndaş cəmiyyətinin 

mahiyyəti haqqında mütəxəssislərin rəyləri müxtəlifdir. Belə ki, onların bir hissəsi vətəndaş 

cəmiyyətini sosiumun müəyyən bir vəziyyəti kimi qəbul edir. İkinci mövqeyə görə isə vətəndaş 

cəmiyyəti elə qeyri-dövlət münasibətləri, strukturları və institutları sferasıdır ki, burada 

dövlətin müdaxiləsi və nizamlaması minimum səviyədədir. Zənnimizcə, ikinci mövqenin 

müəyyən üstünlükləri vardır. Belə ki, onun vasitəsilə cəmiyyətin və sosial strukturun inkişa-

fının real proseslərini əks etdirmək, vətəndaş cəmiyyətini hüquqi dövlətdən və siyasi demokra-

tiyadan fərqli bir hadisə kimi təhlil etmək mümkündür. Belə yanaşmada vətəndaş cəmiyyəti 

dövlətə qarşı qoyulmur. 

Beləliklə, vətəndaş cəmiyyəti ideyası ictimai həyatın müxtəlif sahələrində sistemli 

dəyişikliklərin istiqamətini birləşdirərək daha humanist ictimai quruluşu nəzərdə tutur və 

bununla da dövlətlə cəmiyyət arasındakı münasibətlərə aydınlıq gətirilməsinə imkan yaradır. 

Göründüyü kimi, sosial kapital vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Bəs bu gün Azərbaycanda sosial kapital nə vəziyyətdədir? 

Azərbaycanda sosial kapitalın formalaşdırılmasına töhfə verən qeyri-formal dəyərlər, 

dözümlülük, sosial etibar və könüllülər assosiasiyaları kimi amillərin öyrənilməsi üçün 

sosioloji tədqiqatların nəticələrinə müraciət edək. Bu tədqiqatlardan biri 2007-ci ilin yayında 

Qafqaz Tədqiqat və Resurs Mərkəzinin və Karnegi Fondunun Azərbaycan şöbəsinin dəstəyi ilə 

aparılmışdır. Rayonlaşdırılmış seçmə metodu ilə aparılan tədqiqatda paytaxt Bakının üç 

rayonu, Xaçmaz və Masallı rayonlarının bələdiyyələri əhatə olunmuşlar (7, s.89-115). Tədqiqat 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, respondentlərin əksəriyyəti öz ailə çevrəsini geniş ictimai 

əlaqələrdən üstün tutur ki, bunun da səbəbi öz aləminə (fərdi və ailə) daha çox qapanma və zəif 

ictimai əlaqələrdir. Lakin R.Patnemin qeyd etdiyi kimi, «güclü» şəxslərarası əlaqələr (ailə-

qohum və intim-dostluq tipli) icmanı formalaşdıran və kollektiv fəaliyyəti intensivləşdirən 

«zəif» əlaqələrdən (tanışlıq və ya ikinci dərəcəli qruplarda üzvlükdən) daha az əhəmiyyətlidir 

(8, s.175). Kifayət qədər güclü ailə-qohumluq münasibətləri ailə xaricində geniş, 

ümumiləşdirilmiş sosial etibarın olmaması ilə izah oluna bilər. Onlar üçün dar radiuslu etibar 

səciyyəvidir. Qrupdaxili həmrəylik qrupun üzvlərinin ondan kənarda olanlarla əməkdaşlığını 

məhdudlaşdırır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, etibar həqiqətən də sosial kapitalın digər 

elementləri ilə əlaqəli olan fundamental komponentidir. Böyük sayda adamın eyni hissləri 

bölüşdürə bildiyindən bu hisslər onların davranışına təsir göstərir və etibar sosial psixologiya 

və sosiologiyanın predmetinə çevrilir. Lakin etibar anlayışı həm də iqtisadi kateqoriyadır. O, 

müəyyən subyektlərin qəbul olunmuş normalara uyğun, başqalarının ziyanına olmayaraq 

hərəkət edəcəyini bildirən subyektiv ehtimal, gözləmədir. F.Fukuyamanın qeyd etdiyi kimi, 

«etibar - cəmiyyətin üzvləri arasında yaranan elə bir gözləntidir ki, buna əsasən cəmiyyətin 
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digər üzvləri özlərini vicdanla, başqalarının ehtiyaclarına daha diqqətlə yanaşmaqla, bir sözlə, 

qəbul olunmuş ictimai normalar daxilində aparırlar» (9, s.52). Öz növbəsində vətəndaşların 

rabitə və kütləvi informasiya vasitələrinə daha yaxın olması sosial əlaqələrin əhatə dairəsini 

genişləndirməyə imkan verir və milli birliyə nail olmağa şərait yaradır və beləliklə, insanlarda 

cəmiyyət üçün aktual problemlərə maraq və bağlılıq yaradır. 

Azərbaycanda insanların bir-birinə bəslədikləri inam-etibarın səviyyəsi aşağıdakı 

cavablarda əks olunmuşdur. Belə ki, Bakıda respondentlərin 30%-i, Xaçmazda 47%-i, 

Masallıda isə 37%-i hesab edir ki, "insanlara etibar etmək olar. Lakin eyni vaxtda Bakıda 

cavab verənlərin 70%-i, Xaçmazda 53%-i, Masallıda isə 63%-i hesab edir ki, insanlara 

münasibətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır (Cədvəl 1). 
 

Respondentlərin insanlara etibarını əks etdirən cavablar 

(Sorğuda iştirak edənlərə faizlə münasibətdə) 

Cədvəl 1 
Cavabların variantları Bakı Xaçmaz Masallı 

İnsanlara adətən inanmaq olar 30 47 37 

İnsanlarla münasibətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır 70 53 63 

 

Bu cavablar Azərbaycanda 2004-cü ilin mayından 2006-cı ilin noyabrınadək keçirilən 

tədqiqatlarla təsdiqlənir. Bu layihə geniş beynəlxalq Vətəndaş Cəmiyyəti İndeksi Proqramının 

bir hissəsi olaraq CİVİCUS - Vətəndaş İştirakının Dünya Alyansı ilə əlaqələndirilmiş və 50 

ölkədə tətbiq olunmuşdur. Azərbaycanda sosiomədəni kontekstin indikatorlarını ölçən şkalada 

"0"-la (ən aşağı qiymət) və "3" (ən yüksək qiymət) arasında göstəricilərdən "etibar" "1", 

"tolerantlıq" isə "2" qiymət almışlar. Bu tədqiqata əsasən, respondentlərin yalnız 24%-i hesab 

edir ki, insanların əksəriyyətinə inanmaq olar, 58%-i isə "insanlarla münasibətdə ehtiyatlı 

olmaq lazımdır". Eyni zamanda, respondentlərin 18%-i bu suala cavab verməkdə çətinlik 

çəkmişlər (10, s. 8,48). 

Azərbaycanda keçirilmiş sosioloji tədqiqatlar zamanı sosial kapitalı inkişaf etdirməyə 

imkan verəcək pozitiv məqamları da aydınlaşdırmaq mümkün olmuşdur. Belə ki, insanların 

uzun müddət və kompakt olaraq bir ərazidə yaşaması onlara bir-birini tanımağa, öz aralarında 

yaxşı münasibət qurmağa kömək edir ki, bu da onların həyat və əmək fəaliyyətinə pozitiv təsir 

göstərir və nəticədə onlar yaşadıqları ərazini özləri üçün doğma sayırlar. Belə ki, Bakıda re-

spondentlərin 39%-i, Xaçmazda 92%-i və Masallıda 70%-i hesab edir ki, əhalinin uzun müddət 

bir-birini tanıması və onların kompakt yaşaması yerli bələdiyyənin fəaliyyətinə pozitiv təsir 

göstərir (Cədvəl 2). 
 

Respondentlərin "İnsanların yaxın qonşuluqda yaşaması və bir-birini 

uzun müddət tanıması onların yerli bələdiyyənin fəaliyyətində iştirakına 

pozitiv təsir göstərirmi?" sualına cavabları (Sorğuda iştirak edənlərə faizlə münasibətdə) 
 

Cədvəl 2 
 

Cavabların variantları Bakı Xaçmaz Masallı 

Bəli 39 92 70 

Xeyr 34 4 12 

Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 27 4 18 
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Daha bir pozitiv məqam Azərbaycan cəmiyyətini xarakterizə edən yüksək tolerantlıq 

səviyyəsidir. Faktiki olaraq tolerantlıq geniş qəbul edilmiş normadır və praktiki olaraq istənilən 

milli-etnik və ya dini qrupa qarşı ksenofobiya və dözümsüzlüklə bağlı problem olduqca azdır. 

Sorğunun cavablarına əsasən, respondentlərin çox az bir hissəsi onlarla qonşuluqda olan digər 

xalqın nümayəndəsinə qarşı yad münasibəti göstərərdi (Bakıda 11%, Xaçmazda 3%, Masallıda 

isə 9%). 

Con Dyuinin qeyd etdiyi kimi, "demokratiya evdə başlamalıdır və onun məkanı qonşuluq 

icmasıdır". Burada insanlar dialoqlarda iştirak edir, sosial və vətəndaş bacarıqları əldə edirlər 

ki, bunlar da cəmiyyətin islahatı və təşkili üçün həlledici əhəmiyyət daşıyırlar (11, 338). Sosial 

kapital könüllülük assosiasiyalarının formalaşmasında önəmli əhəmiyyətə malikdir ki, bu da 

eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına həm «zahirən» (dövlətə təsir göstərərək), həm 

də «daxilən» (assosiasiyaların iştirakçılarına təsir göstərərək) təsir edir. Qeyd edək ki, 

assosiativ həyatın və ya onun təşkilinin aşağı səviyyədə olması əksər dünya ölkələrinin istər 

iqtisadi, istərsə də siyasi inkişafını ləngidən əsas amillərdən biridir. 

Assosiasiyalar «daxilən» effektiv özünüidarə üçün zəruri ilkin şərt kimi çıxış edirlər. 

Qonşuluq assosiasiyaları, kooperativlər, partiyalar və s. kimi vətəndaş iştirakı şəbəkələri 

qarşılıqlı əlaqənin üfüqi formasını təşkil edir. Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, vətəndaş 

iştirakının şaquli şəbəkələri sosial etibarı və əməkdaşlığı təmin edə bilmir. Hökumətin effek-

tivlyi birbaşa olaraq regionun vətəndaşlıq şüuru ilə bağlıdır. Emi Qutmanın fikrincə, «təşki-

latlarda üzv olmadan... bizim digər insanlar tərəfindən eşidilməyimiz və ya ictimai-siyasi pro-

seslərə təsir imkanlarımız çox məhduddur" (11, s.338). 

Beləliklə, cəmiyyətdə sosial kapital nə qədər azdırsa, dövlətin payı da cəmiyyətdə bir o 

qədər çoxdur. Bu təbii bir haldır, çünki dövlət və sosial kapital müəyyən dərəcədə bir-birinin 

alternatividirlər: onlardan birinin çatışmaması digərinin artmasına səbəb olur. Lakin zəif sosial 

kapitala malik olan cəmiyyətdə dövlət qeyri-effektivdir. Bu qeyri-effektivlik məhz sosial 

kapitalın çatışmamazlığı üzündəndir: bu cür cəmiyyətlər dövləti nizam-intizama dəvət edə 

bilmir, ondan hesabat istəməkdə gücsüzdür. Başqa sözlə, dövlət sosial kapitala olduqca qeyri-

mükəmməl alternativdir. 
 

Açar sözlər: cəmiyyət, insan, sosial, kapital, etibar, dövlət, modernləşmə , resurs. 
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Агаселим ГАСАНОВ 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Резюме 
 

Социальный капитал - это сочетание социальных институтов, норм, ценностей, 

сетей и организаций, которые создают формы взаимодействия внутри общества и 

являются активом общества, необходимым для создания индивидуального и 

коллективного богатства. Благосостояние обществ с высоким уровнем социального 

капитала обусловлено прежде всего, сокращением затрат на государственные 

институты, контролем за соблюдением соглашений и контрактов как формальной 

основы общественного взаимодействия. Если гражданское общество с помощью своих 

институтов и организаций создает условия для формирования компонентов социального 

капитала, а также контролирует деятельность государства по выполнению своих 

обязанностей, то таким образом оно помогает подготовке к модернизации общества и 

развитию инновационной экономики общества. 
 

Ключевые слова: общество, человек, социальный капитал, доверие, государство, 

модернизация, ресурс. 

Aghasalim HASANOV 
 

SOCIAL CAPITAL AS AN IMPORTANT 

ELEMENT OF A CIVIL SOCIETY 
 

Summary 
 

The social capital is a combination of social institutes, norms, values, networks and or-

ganizations, which create interaction forms in society and are an active of the society, neces-

sary for creation of individual and collective wealth. Welfare of societies with high level of the 

social capital is caused, first of all, by reduction of expenses for the state institutes, control of 

observance of agreements and contracts as formal basis of public interaction. If a civil society 

by aid of the institutes and organizations creates conditions for the formation of components of 

the social capital, also supervises state activity by realization of own responsibilities then by 

this it helps to make ready for modernization of the society and development of its innovative 

economics. 
 

Keywords: society, human, social capital, trust, state, modernization, resource. 
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PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ 
UOT 159.923:316.6 

 

Sevinc SARIYEVA 

doktorant, AMEA FHİ 

 

«DOSTLUQ» ANLAYIŞI PSİXOLOJİ FENOMEN KİMİ
*
 

(Şagird kollektivi timsalında) 

 

Emosional münasibətlərin inkişafında dostluq fenomeni öxünəməxsus rol oynayır. İstənilən 

cəmiyyətdə dostluq münasibətlərinə rast gəlinir. Hər bir insana dost lazımdır, hər bir insan dostluq 

münasibətini qiymətləndirir. İnsan həyatında dostluq hissinin əhəmiyyəti və yeri bütün zamanlar 

üçün aktualdır. İnsanların birgə olması, biri-biri ilə maraqlanması, biri-birinə etibar etməsi dostluq 

deməkdir. Dostluqda əsasən biri-birinə hörmət etmək, öz səhvlərini etiraf etmək, mübahisədə 

səbrli və ədalətli olmaq vacibdir. Dostluq dərin, səmimi münasibətdir, özünə bütünlüklə emosiya 

kompleksini daxil edir. Dostluq üçün insanların qarşılıqlı anlaşılması xarakterikdir. Bu ünsiyyət 

də biri-birini sözsüz, jest və mimikanın köməyilə yalnız dostların hərəkətlərini qavramağa imkan 

verir. Həqiqi dost bizim əhvalımızı, həyəcanımızı hiss edir, öz sevincini, kədərini bölüşür. Dostluq 

qarşılıqlı münasibətdir, qarşılıqlı səmimiyyətə inama, ümumi maraqlara, köməyə əsaslanır. 

Dostluq münasibətləri gizli olmur. İnsanların əksəriyyəti dostluq halını bilsə də, dostluq etməyi 

bacarmır. Bunun səbəbi insan təbiətinin dərk edilməməsidir. Dostluq özünü partnyora reallaş-

dırmaq imkanıdır. İnam, etibar dostluğu möhkəmləndirir. Dostluğun inkişafı qarşılıqlı anlama, 

etibarlılıq, qarşılıqlı yardım, səmimilik və təmənnasız hisslərin olmasını tələb edir. Dostluq 

münasibətləri təmənnasız xidmət daşımaqla, bu prosesdə insan başqasına qarşı həmin hissləri 

keçirməkdən məmun qalır (3, c.97). 

Dostluq birgə fəaliyyət və ümumi maraqlarda mövcuddur. «Dost – güzgüdür» ifadəsi özünü 

dərketmə funksiyasını nəzərə çarpdırır, bu halda partnyor passiv rolu əks etdirir. Dost həmsöh-

bətin dərdinə şərik olaraq emosional həyəcanını təcəssüm etdirir. Dostluq ünsiyyətin kommuni-

kativ tərəfinə - qarşılıqlı anlaşmaya və səmimiyyətə istiqamətlənir. Dostluq ünsiyyətdə yaranan 

emosional münasibətin komponentidir. Psixologiyada “dostluq” anlayışının təhlili sosial psixoloji 

tədqiqatlarda şəxsiyyətlərarası attraksiya ilə əlaqələndirilir. Attraksiya sözünün hərfi mənası 

cazibə, cəlb etmək deməkdir. Sosial psixologiyada şəxsiyyətlərarası attraksiya başqa insana müna-

sibətdə dərketmənin emosional komponenti kimi, sosial yönəlişlik kimi, şəxsiyyətlərarası qav-

ramanın emosional komponenti kimi anlaşılır. İnsanlarda biri-birini cəlb edən nədir? Subyekt 

özünün ehtiyacını, tələbatını qavrayaraq, özünə bu və ya digər partnyoru seçməyə vadar olur. Xü-

susən də qarşılıqlı təsir prosesində partnyorun xüsusiyyəti ona maraq və simpatiyanı stimullaş-

dırır. Bəzi tədqiqatçılar dostluğa emosional tələbatın təmin olunması mübadiləsi kimi, informasiya 

prosesində qarşılıqlı bilik kimi, fərdin sosial qarşılıqlı təsiri kimi baxırlar. Ziqmund Freydin 

fikrincə, insana bağlılıq və meyillilik dostluqda yaranır, valideyn sevgisi və sədaqəti ideyası ins-

tinkt təbiətə malikdir. Birgə fəaliyyətdə qarşılıqlı kömək aramla qarşılıqlı simpatiyaya ötürülür 

(10). Kollektiv öz üzvlərilə ümumi maraq və birgə fəaliyyətin nəticələrinə görə birləşir, həm də 

həmrəylik hissilə əlaqədar olur. Fərdin qrupla eyniləşdirmə dərəcəsi qrup birliyinin əsas 

göstəricisidir. Qrupla eyiləşdirmə onun üzvlərilə qarşılıqlı kömək sayəsində labüddür. «Yoldaşlıq 

hissi» dostluğun əsas ümumi komponentidir. 

Rusiya psixoloqu K.K.Platonov dostluğa mürəkkəb mənəvi hiss kimi baxırdı. Dostluq üçün 

seçmə qabiliyyətinin yüksək dərəcəsi münasibətlərin nisbətən uzun müddətli mövcudluğuna 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Rəfiqə Əzimova tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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əsaslanır. Davis, Todda görə dostluğun elementlərinə bərabərlik, qarşılıqlı yardım, etibar, 

məmnunluq, hörmət, anlama və yaxınlıq daxildir. Əgər hər iki partnyor biri-biri ilə münasibətlər-

də öz məqsədlərini güdürsə, onların dostluğu uzunömürlü ola bilməz (7, s.197). 

Amerika psixoloqu D.Mayers dostluğun yaranmasının dörd amildən asılı olduğunu 

müəyyən etmişdir: 1) yaxınlıq dərəcəsi; 2) fiziki cəlbetmə; 3) oxşarlıq; 4) ustanovka. İnsanlar biri-

birini müəyyən cəhətlərinə görə cəlb edirlər. Bizim kimdən xoşumuz gəlirsə, onunla da dostluq 

etməyə meylli oluruq (8, s.584). 

M.Arqayl dostluq münasibətlərinin qurulmasının üç səbəbini qeyd etmişdir: 

1) maddi kömək və informasiya vacibliyi; 

2) məsləhət formasında sosial dəstəyin vacibliyi; 

3) birgə tapşırıq, ümumi oyunlar, ümumi maraqlar. 

İngiltərə  psixoloqları M.Arqayl və M.Xenderson sorğu yolu ilə dostluq davranışının ümumi 

qaydalarını təyin etmişdilər. Bu qaydalar dostluq münasibətlərinin davamı üçün ən əhəmiyyətli 

hesab edilir, qaydalara riayət edilməməsi onların qırılmasına səbəb olur. Dostluğun iyirmi yeddi 

qaydasından ən əhəmiyyətli olanları seçilmişdir: 

• mübadilə; 

• öz müvəffəqiyyətlərini dostla bölüşmək; 

• dosta emosional dəstək göstərmək; 

• vacib hallarda könüllü kömək etmək; 

• çalışmaq lazımdır ki, dosta xoş olsun; 

• dosta inamaq və ona etibar etmək; 

• dostu müdafiə etmək; 

• dostlara qarşı dözümlü olmaq; 

• hamının yanında dostu tənqid etməmək; 

• hər şeyə görə dosta irad bildirməmək; 

• dostu başqalarına qısqanmamaq; 

* Koordinasiya; 

• zəhlə tökən olmamaq; 

*etibar edilmiş sirri saxlamaq; 

•dostun daxili dünyasına hörmət etmək; 

*dosta paxıllıq etməmək (11, s.211-217). 

Yuxarıda sadalanan qaydalara  nəzər yetirdikdə görürük ki, bu qaydalar içərisində ən vacib 

cəhətləri, vacib hallarda könüllü kömək etmək, hamının yanında dostu tənqid etməmək, dosta 

inanmaq və ona etibar etmək, dosta paxıllıq etməmək, qeyd etmək olar. Çünki, dostluq münasi-

bətləri qarşılıqlı anlaşma, kömək, inam, etibar əsasında qurulur, dost dar gündə tanınır. Dost dosta 

paxıllıq etməməlidir, onun uğuruna sevinməlidir. 

S.Kona görə dostluq münasibətlərinin qurulması səbəblərinə bunlar daxildir: subyektin 

tələabatı onu bu və ya digər partnyoru seçməyə vadar edir; partnyorun xüsusiyyətləri ona marağı 

və ya simpatiyanı stimullaşdırır; qarşılıqlı təsir prosesinin xüsusiyyətləri partnyorların münasi-

bətlərinin inkişafına obyektiv şərait yaradır. İnsanların böyük əksəriyyəti öz yaşıdları ilə dostluq 

etməyə üstünlük verir. Dostların əksəriyyəti biri-birinə bağlanmış olur, təxminən onlar eyni 

intellekt səviyyəsinə malikdirlər (5, s.234). 

Dostluq – psixoloji cəhətdən mürəkkəb qarşılıqlı emosional münasibətdir və bu müna-

sibətlər sosial sistem xaricində mümkün deyildir. Bu o deməkdir ki, dostluğun qorunması 

qayğıkeşlik hissiyyatıyla bağlıdır. Dostluğun davamlılığı partnyorun şüurlu yönəlişliyindən 

asılıdır, eyni zamanda, o öz hissiyyatlar münasibətinin təbiətini müəyyən edir. Dostluq münasi-

bətləri özünüaçma və başqasını anlamaqla sıx əlaqədardır. Amerika psixoloqu S.Jurard özünüaç-
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manı öyrənərək müəyyən etmişdir ki, özünüaçma insan həyatında müsbətlə yanaşı mənfi tənhalıq 

rolunu da oynayır. O, özünüaçmanın parametrlərini belə qiymətləndirmişdir: 

1) Şəxsi informasiya məlumatlarının həcmi. 

2) Subyekt üçün intimlik dərəcəsi. 

3) Özünüaçmanın emosional tonu (lovğalıq, cəsarət və ya utancaqlıq, abır). 

4) Özünüaçmanın emosional tempi, sürəti. 

5) Özünüaçmanın elastikliyi, həmsöhbətin reaksiyasından və ünsiyyətin vəziyyətindən asılı 

olaraq öz səmimiliyinin nizama salınması. 

Jurardın fikrincə, inam simpatiyaya səbəb olur, simpatiyanın əlamətləri qarşılıqlı 

səmimiyyətə xidmət edir. Uşaqlarda ünsiyyətə marağın artması dostluğa səbəb olur. Uşağın 

dostluq bağlılığının genezisinin parametrlərinə aşağıdakılar aiddir: 

1) Dostluğun davranış xarakteristikası, insan öz ətraf dairəsindən özünə dost seçir. 

2) Dostluğun koqnitiv aspekti. 

3) Dostluq münasibətlərinin emosional aspekti. 

4) Dostluğun kollektiv aspekti. 

5) Dostluğun norma – dəyər aspekti. 

Fikrimcə, qeyd olunan parametrlər içərisində şəxsi informasiya məlumatlarının həcmi, 

özünüaçmanın elastikliyi, həmsöhbətin reaksiyasından və ünsiyyətin vəziyyətindən asılı olaraq öz 

səmimiliyinin nizama salınması, özünüaçmanın emosional tonu daha mühüm hesab etmək olar. 

Çünki şəxsiyyətin özünüaçmasında, özünü ifadə etməsində bu parametrlərin olması labüddür. 

Dostluq tanışlıqdan, yoldaşlıqdan başlanır. Dostluğun psixofizioloji əsasını ünsiyyət və 

emosional əlaqə təşkil edir. E.O.Smirnova müxtəlif yaşlı uşaqlar arasında dostluq bağlılıqlarını 

əsas xüsusiyyət kimi göstərmişdir. S.P.Tişenkonun məlumatına görə, beşinci sinif şagirdləri 

əsasən məşhur şagirdlərlə dostluq etmək istəyərdilər; səkkizinci siniflərdə isə dostların seçimində 

bu amil yalnız 20% məktəblidə göründü. Hal-hazırda uşaqların dostluğunda milli mənsubiyyət 

amili mühüm rol oynamağa başlamışdır (8, s. 360). 

Müasir psixologiyada uşaq dostluğuna ya uşağın fərdi inkişafının funksiyası, aspekti kimi, 

ya da qrup, kollektivin inkişaf konteksti kimi baxılır. Tədqiqatlarda müxtəlif yaşlı uşaqların 

dostluğu ünsiyyətdə kəmiyyət və keyfiyyətcə müqayisə olunur (10, s.13). Uşaqlarda dostluq 

münasibətlərinin məzmun keyfiyyəti subyektiv meyarlardan asılı olur. Məktəb uşaq kollektivində 

dosta şəxsi simpatiya və ünsiyyətə maraq nisbətən sabit olur. A.V.Kriçukun fikrincə, birinci sinif 

şagirdləri cütlüklərdə, ikinci və üçüncü sinif şagirdləri üç və daha çox həmyaşıdlarıyla qrupda 

olurlar. Altıncı sinifdə əks proses başlanır, ünsiyyət yaxınlığının artmasıyla əlaqədar mikroqrup 

iştirakçılarının sayı yenidən azalır. İntensiv dostluq münasibətində uşağın həm daxili tələbatı, həm 

də məktəbdə onun xasiyyəti inkişaf edir. Dostluq yalnız uşağın həyat təcrübəsi və özünü dərk 

etməsilə zənginləşmir, həm də onu başqasının qayğısına qalmağa vadar edir, daxili tələbata 

çevrilir. 

Dostluq münasibətlərində müsbət hisslər üstünlük təşkil edir. 

Dostluq münasibətlərinin qurulmasında, inkişaf etməsində şəxsiyyətin tipi də böyük rol 

oynayır. Belə ki, Karl Yunqun nəzəriyyəsində ekstravert və interovert tipləri irəli sürülmüşdür. Bu 

nəzəriyyədən çıxış edərək, demək olar ki, ekstravert tipli uşaqlar əsasən təşəbbüskar, ünsiyyətcil 

olurlar. Onlar asanlıqla əlaqə yaradır, dostluq münasibətləri qururlar. İntrovert tipli uşaqlar isə çox 

vaxt qapalı, həssas, ünsiyyətsiz, özünə təhlilə meylli olurlar. Məktəbdə onlar tənhalığa meylli, 

yaxud sakit davranışlıdırlar. Onlar üçün dostluq münasibəti qurmaq çox çətindir. Zənnimcə, 

bunun əsas səbəbi psixoloji tiplə bağlıdır. 

Azərbaycan psixoloqu S.Məcidova tipologiya «69» adlanan psixoloji tipləri işləyib 

hazırlamışdır. Bu tipologiyanın əsasında şəxsiyyətin özünüdərketməsi dayanır. Özünüdərketmənin 

birinci səviyyəsinə aid olan insanlar bu xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunurlar: soyuqluq, 
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eqosentrizm. Özünüdərketmənin ikinci səviyyəsində insanlar «mən»in mövcudluğunun real 

zamanından çıxaraq «biz»im mövcud olduğu zamana daxil olur. Özünüdərketmənin ikinci 

səviyyəsinin əsas xüsusiyyətləri - ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətlərin dərk edilməsi, güclü 

şəxsiyyətin başqaları ilə münasibətlərin olmasıdır (1, s.403). 

Dostluq uşaqlar arasında könüllü yaxın münasibət, emosional dəstəyin və həyəcan keçir-

mənin mənbəyidir. Dostluq hər bir uşağın istənilən yaş dövrünü əhatə edir. Uşağın həmyaşıdları 

ilə münasibətində emosional cəlbetmə dostluq və yoldaşlıq ola bilər. Dostluq uşağın məktəbdə, 

sinifdə, ailədə öz emosional ünsiyyətini reallaşdırmasıdır. Doistluq münasibətləri demək olar ki, 

sosiallaşmaya gedən yolun başlanğıcıdır. 

Praktik olaraq bu dövrdə bütün dostluq münasibətləri «xeyir və şər» prinsipinə görə qurulur. 

6-10 yaşlı uşaqlar üçün təhsil böyük məna kəsb edir. D.İ.Feldşteynin məlumatına görə, 6-7 yaşlı 

uşaqların 69 faizi yoldaş seçərək, birinci yerə bu amili qoymuşdular. Yeniyetmələrdə bu faiz daha 

yuxarı – 84 faiz olmuşdur. Kiçik yaşlı uşaqlarda dostluq daimi olmayan, situativ xarakteri daşıyır. 

O, boş şeyə görə bitə bilər, çünki onlar şəxsi çatışmazlıqlara görə öz dostlarıyla barışa bilmirlər 

(4). A.Selman uşaqların dostluğunda yaş fərqlərini göstərmişdir. 3-7 yaşlı uşaq üçün dost – bu, 

oyuna görə partnyordur. 4-9 yaşlı uşaq üçün dost – bu, uşaq üçün nəsə edir. 6-12 yaşlı uşaqlar 

dostluğu qarşılıqlı sərfəli kooperasiya kimi anlayırlar. 9-15 yaşlı uşaqlar həyəcan keçirirlər, bu 

zaman dostla problemlərini bölüşməyə ehtiyac yaranır. Amerika psixoloqu M.Şerif sosial-

psixoloji eksperimentdə kollektiv birgə fəaliyyətdə dostluğun yaranmasını göstərmişdir. Biri-

birini tanımayan müxtəlif 10-11 yaşlı məktəbli oğlanlar düşərgədə olurlar. Üç gün ərzində 

oğlanlar biri-biri ilə ünsiyyət saxlayır, onlar arasında müəyyən münasibətlər qurulur. Bir neçə 

gündən sonra uşaqlara tapşırıq verilir ki, özlərinə komanda yaratsınlar. Oğlanlar öz komandalarını 

dost adlandırdıqları, simpatiya etdikləri uşaqlardan tərtib etdilər. Eksperiment göstərdi ki, mürək-

kəb olmayan kollektiv və qrupda dost seçmək mümkündür. Əgər fərd hansısa qrupa daxildirsə, 

özünün məqsədi, rolu varsa, bu, onun üstünlüyüdür. Həmin fərd qrupda özünə dost seçir, gündəlik 

fəaliyyətdə ünsiyyətdə olur (5). Müasir dövrdə hər bir insan eyni zamanda bir neçə qrupda olur və 

öz davranışını qrupa uyğunlaşdırır. Qrup həyatında bir-biri ilə dostluq edənlərin tərbiyəsi, təhsilə 

marağı, sosial normalarda oxşarlığı nəzərə çarpır. Buna uşaqların qarşılıqlı münasibətlərinin 

tədqiqatı sübutdur. Kiçik yaşlı məktəblilər tərbiyə xüsusiyyətlərinin oxşarlıq dərəcəsindən asılı 

olaraq dostluq edirlər. Onun stili və koqnitiv xüsusiyyətlərin oxşarlığı onları daha da yaxınlaşdırır. 

Məktəblilər də oxşarlığın istiqaməti güclənir. Məktəblilər də dost oxşarlığı – sosial və antisosial 

davranış aslılığı, utancaqlıq, depressiya və müvəffəqiyyətə cəhd aydınlaşdırır. Birincisi, dostluq 

oxşarlığı sosial şərtlə formalaşır; məktəbdə uşaqlar özlərinə ümumi əlamətlərə görə dost seçirlər 

(yaş, təhsil səviyyəsi). İkincisi, uşaqları özlərinə oxşarlar daha çox cəlb edir. Üçüncüsü, uşağı bir 

qayda olaraq ondan fərqlənən ziddiyyətli uşaq cəlb etmir. Dördüncüsü, uşaqlar biri-birilə dost 

olduqda onlarda sıx ünsiyyət, bir-birinə oxşar qarşılıqlı təsir güclənir. Bu həmçinin uşaqların dav-

ranış xüsuiyyətlərindən və qarşılıqlı təsirin xarakterindən asılıdır. 

Amerika psixoloqu C.Levinger qarşılıqlı təsirin mərhələlərini müəyyən etmişdir: 

1) Dərketmə, birtərəfli yönəlişlik və təəssürat, qarşılıqsız təsir. 

2) Səthi əlaqə, bəzi qarşılıqlı təsir. Dostların şəxsi xüsusiyyətlərinin «kəsişməsi» onların 

emosional münasibətlərinin dərinliyi ilə sıx əlaqədardır. 

3) İki şəxsin qarşılıqlı münasibətinin kəsişməsi dostluğu təşkil edir (5). 

Kanada psixoloqu D.L.Qaypan 6-14 yaşlı uşaqları normativ gözləmələr nöqteyi-nəzərindən 

öyrənərək, dostluq münasibətinin üç mərhələdən keçdiyini aşkar etdi: 

1) ümumi fəaliyyətlə əlaqədar situativ münasibətlər - ərazi yaxınlığı, qarşılıqlı qiymətlən-

dirilmə; 

2) dostluq münasibətinin uyğun xarakteri – dostun xarakterinə və yüksək tələblərin qay-

dalarına ciddi riayət etmədir; 
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3) ən mühüm «daxili-psixoloji» qiymət mərhələsində şəxsi xüsusiyyətlər - sədaqət, 

səmimiyyət, yaxınlılıq qabiliyyəti əldə edilir (6). 

Kiçik məktəb yaşında dostluq öz xüsusiyyətlərinə malikdir. O, davamsızlıqla fərqlənir, 

dostlar təsadüfi motivlərə görə seçılir. Yəni dostların seçiminə dərk edilmiş münasibət yoxdur. Bu 

yaşda uşaq dosta etdiyi tələbi özünə etmir. Dostluq münasibətlərinin dəyərini itirmək qorxusu 

onlarda olmur. Kiçik məktəb yaşlı uşaqlar fərdi deyil, qrupla dostluq edirlər. Belə münasibətlərdə 

birgə fəaliyyət və ya oyun əhəmiyyət kəsb edir. Bu yaşda uşaqlarda dostluq – daxili həyəcanlara 

nisbətin, bu daha çox xarici əməkdaşlıq üstünlük təşkil edir. 

Kiçik məktəb yaşında dostlar arasında münaqişələr mümkündür. Bu yaşda ən yaxşı dostlar 

münaqişəni həll edərək dalaşa bilərlər. Bunun əsasında özünütəsdiq üçün nailiyyət əldə etmək 

dayanır. Amma bu, bir qayda olaraq, əsas münasibətləri dəyişdirmir. Barışıq bir neçə dəqiqədən 

sonra ola bilər. Bu halda oğlanlar böyüklərdən fərqli olaraq, özlərini heç nə olmamış kimi aparır-

lar. Belə uşaqlar  kişilik keyfiyyətlərini inkişaf etdirməyi, əməkdaşlıq etməyi, rəqabət aparmağı 

öyrənirlər. Bundan başqa, bu yaşda uşaqlar ağıla nisbətən emosiyalarla daha çox yaşayırlar, 

onlarda hələ özünə nəzarət az inkişaf etmişdir.  Biz kollektivdə müşahidə apararkən görürük ki, 

bir oğlanın ünsiyyət dairəsi  daha genişdir, hər zaman onun ətrafında çoxlu dostları olur. Başqaları 

bir-iki  sinif yoldaşıyla ünsiyyət saxlayır. Belə fərq uşağın temperamentindən, onun ünsiyyətcillik 

dərəcəsindən, xarakterinin xüsusiyyətindən asılıdır. Həm qətiyyətsiz, utancaq və ünsiyyətsiz, həm 

də aqressiv məktəb uşaqlarının əhatə dairəsi bu və ya digər normalar çərçivəsində tədricən daralır, 

dostları az olur. Ümumi dostların olmaması həyəcana səbəb olur. Kollektivə belə uşaq çətin birlə-

şir, onun davranışı qəbul edilmir. Aqressiv uşaqlardan sinif yoldaşları uzaqlaşırlar. Belə uşaqların 

kollektivdə nizam-intizam yaratmasını, liderlik etməsini heç kim xoşlamır. Böyük yaşda dostluğu 

anlamaq dəyişir. Böyük yaşda məktəbli özü üçün əhəmiyyətli şəxsi xüsusiyyət və keyfiyyətləri 

seçməyə başlayır. Dostluq daha dərin və anlaşılmış olur, başqalarının hisslərinin qarşılıqlı dərk 

edilməsinə əsaslanır. 

Kiçik məktəblilər yaşıdları ilə daha çox məktəb ləvazimatlarını bölüşən, köçürməyə qoyan 

öz cinsilə dostluq edirlər. Uşaq coğrafi prinsipi nəzərə alaraq dostu seçir - onunla yaxınlıqda 

yaşayan uşaqla dostluq edir, ona baş çəkir, onunla bir partada oturur. Kiçik məktəb yaşında uşaq 

yalnız tədris predmetlərinə yiyələnmir, həm də başqalarıyla münasibətlərini dərk etməyə başlayır. 

Bu sosial bacarıqların və hisslərin inkişafında əhəmiyyətli mərhələdir. Bu yaşda lazımdır ki, 

dostlar özlərini bu münasibətlərdə dərk edərək şəxsiyyətlərarası münasibətləri qurmağı öyrənsin-

lər. Uşaq öz ünsiyyət dairəsindən xüsusi "əks əlaqəni" alır və buna əsasən öz davranışında düzəliş 

edə bilir. 

Beləliklə, uşaqların yaşlarını nəzərdən keçirdikdə, demək olar ki, dostluq münasibətlərinin 

formalaşması bir neçə mərhələdən ibarətdir. 6-10 yaşına qədər uşaqlarda dostluq münasibətləri 

emosional hisslər əsasında formalaşır. 10-14 yaşlı uşaqlarda isə şüurlu münasibətlər emosional 

hissi üstələməyə başlayır. Məktəblilər dostluğu qarşılıqlı əməkdaşlıq kimi qavrayır, öz dostunun 

maraqlarını qəbul etməyi və dərk etməyi tələb etmir. Bu halda praktik olaraq bütün oğlanlar bir-

biri ilə qarşılıqlı işgüzar-predmet münasibətlərini qurur, qızlar şəxsiyyətlərarası etibarlı əlaqələrə 

xüsusi əhəmiyyət verirlər. Uşaqların 80-90 %-i dostlara malik olmasına və dostluq zəncirlərinin 

çox güclü olmasına baxmayaraq, bir qayda olaraq, onlarda dostluq uzunömürlü olmur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, 8-10 yaşlı uşaqlarda ibtidai təhsilin sonunda biri-birinin qarşısında öhdəlik 

anlayışı yaranır, onlar qarşılıqlı kömək mövqelərindən başqalarının hisslərini dərk etməyi 

öyrənirlər. Buna görə də dostluq münasibətlərinin kəsilməsini uşaq əsl itki, kədər, həyəcan hissi 

kimi ağır qəbul edir (məsələn, uşağın başqa məktəbə keçməsi). Bəzən dostluqda başqa maraqlar 

yaranır, uşaqlar yeni yoldaşlara ehtiyaclarını təmin etmək üçün müraciət edirlər. Dost bu, 

mükəmməl insandır. Kiçik məktəblilərlə müqayisədə yeniyetmələr üçün dostla bilavasitə gündəlik 

əlaqələr əhəmiyyətli deyildir, amma qarşılıqlı münasibətlərin dərk edilməsi və rəğbətin rolu 
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əhəmiyyətli dərəcədə böyüyür. Uşaqda dostların əldə edilməsində problemin olması, onun 

şəxsiyyətilə (yüksək emosionallıq, qapalılıq və utancaqlıq) və zahiri xüsusiyyətlərlə (köklük, 

simanın xoşagəlməz cizgilərilə) əlaqədardır. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi uşaqlar yeni kollektivdə 

özünə dost tapa bilmirlər. Psixoloqlar tərəfindən qarşılıqlı simpatiya və antipatiyanın 

mexanizmləri hələlik az öyrənilmişdir. Bir uşaq yaşıdları üçün son dərəcə cazibədardırsa, digəri 

başqaları üçün heç nə deyildir. Yeniyetmə yaşının başlanğıcında 11-14 yaşlılar həmyaşıdlarıyla öz 

gizli sirlərini bölüşürlər, müəllimlərlə mübahisələrdə sinif yoldaşlarının maraqlarını müdafiə 

edirlər. Bu dövrdə yeniyetmə qrup və onun dəyərlərinin təsirinə maksimal meyl edir, yaşıdları 

arasında məşhurluğunu itirməkdən qorxur. Yeniyetmələrin dostluğu çox mürəkkəb və çoxmənalı 

hadisədir. Yeniyetmələr birlikdə vaxt keçirirlər, eyni zamanda, onlar arasında qarşılıqlı dəstək və 

ikitərəfli etibar görünür. Amma bununla yanaşı, bu yaşda müstəqillik, rəqabət və hətta mübahisə 

onlara məxsusdur. Bu, yeniyetmənin öz fərdiliyini axtarmasıyla, psixoloji və emosional tələbatı-

nın təmin olunmasıyla bağlıdır. Yeniyetmə üçün dost bütün ən yaxşını özündə təcəssüm edən mü-

kəmməl insandır. Dosta görə hətta qurban getmək olar. Psixologiyada «ünsiyyətin gözlənməsi» 

adını almış fenomen xüsusilə tipikdir. Mahiyyət ondadır ki, yeniyetmə daima ünsiyyət axtarışın-

dadır və həmişə əlaqəyə  cəhd göstərir. Ona görə də əgər kiminləsə nəsə alınmırsa, hər hansı mü-

naqişə nəticəsində münasibətlərdə soyuqluq yaranırsa, onda tənha qalmamaq üçün təsadüfi  tanış-

lıqlar axtarırlar. Ə.Əlizadənin fikrincə, V-VII sinifdə oğlan və qızlar əsasən iş yoldaşı kimi xarak-

terizə olunduğu halda, VIII-X sinifdə onlar dost kimi səciyyələnirlər. Yuxarı sinif şagirdiləri üçün 

«dostluq» münasibətləri onlar arasında sevginin yaranmasına səbəb olur (2, s. 114). 

Beləliklə, yekun olaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir cəmiyyətdə dostluq münasi-

bətlərinin mövcudluğu hələ uşaqlar üçün əhəmiyyətlidir. Bu gün uşağa sadiq və etibarlı dost 

olmağı öyrətmək lazımlıdır. Dostluq münasibətlərinin inkişaf etməsi  zəruridir və təlim-tərbiyə 

prosesində bu amil nəzərə alınmalıdır. 

Elmi yeniliyi: Məqalədə dostluq münasibətlərinin yaranması, inkişafı məsələləri haqqında 

psixoloji fikirlər təhlil olunmuşdur. Araşdırmalar nəticəsində şagirdlər arasında dostluq 

münasibətlərinin yaranmasının səbəbləri və xüsusiyyətlərinə nəzəri aydınlıq gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Məqalədə əldə edilmiş nəticələr uşaqlarda 

dostluq münasibətlərinin inkişaf etməsi işində istifadə edilə bilər. 
 

Açar sözlər: dost, dostluq münasibəti, hiss, ünsiyyət. 
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Севиндж САРИЕВА 
 

ПОНЯТИЕ «ДРУЖБА» КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

(на примере ученического коллектива) 
 

Резюме 
 

Статья посвящена одной из разновидностей межличностных отношений - дружеским 

отношениям, особенно детской дружбе. В ней рассматриваются различия между 

понятиями «дружба» и «симпатия». Во все времена дружба имела высокую моральную и 

социальную ценность. От чего же зависит глубина и прочность человеческих 

привязанностей? Что подразумевается под понятием «дружба»? Автор пытается обсудить 

эти вопросы. 

Психология феномена «дружба» связана с социально-психологическими исследо-

ваниями межличностной аттракции. Буквально слово «аттракция» означает «притяжение», 

«влечение». 

Дружба - это сложное переплетение встреч, и каждая встреча – это испытание: она 

может принести чувства радости и разочарования. Дружба основана на договоре: счита-

ется, что получить доверие друга можно, только заслужив его. Дружба может быть 

основана на честности, искренности и откровенности. Когда дружишь, следует уметь 

видеть достоинства другого и ценить их. Дружба – это глубокие, искренние отношения, 

содержащие целый комплекс эмоций. Дружба характеризуется глубоким 

взаимопониманием между людьми. 
 

Ключевые слова: дружба, дружеские отношения, чувства, общение. 

 

Sevinj SARIYEVA 
 

CONCEPT «FRIENDSHIP» AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

(on case of the pupils collective) 
 

Summary 
 

The article is dedicated to one kind of interpersonal ralations-friendly relations, in particular, 

childrens friendship, there are considered the differences between the concepts «friendship» and 

«sympathy». At all times friendship was of high moral and social value. What do the depth and 

firmness of human affections depend on What does concept «friendship» mean The author tries 

to discuss these questions. 

Psychology of phenomen «friendship» is connected with the socio-psychological researches 

of interpersonal attractions. The word «attraction» literally means «drawing», «inclination». 

Friendship is a complicated crossing of meetings, and every meeting is probabation: it may bring 

senses of joy or disappointment.  

Friendship is based on agreement: it is considered that one can gain his friends credit only 

after deserving it. Friendship may be grounded on the honesty, sincerity and openness. When you 

are friends you wish somebody should see the dignities of the other and value it. Friendship is 

deep, frank relations including the whole complex of emotions. Friendship is characterized by 

profound mutual understanding of the people. 
 

Keywords: friendship, friendly relations, senses, intercourse. 
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ÇİNLİLƏRİN MİQRASİYASI GEOSİYASİ PROBLEM KİMİ
*
 

 

XX əsrin ikinci yarısında Şərqi Asiyanın iqtisadi inkişafı ən mühüm ictimai hadisələrdən 

oldu. Bu proses 1950-ci ildə Yaponiyada başlanmışdı və müəyyən dövrdə Yaponiyanın qeyri-

Qərb ölkəsi kimi müvəffəqiyyətlə modernləşməsi və iqtisadi inkişafı xüsusi hal kimi qəbul 

edilirdi. Buna baxmayaraq, iqtisadi inkişaf prosesi «Dörd pələng» ölkə olan Honkonq, Tayvan, 

Cənubi Koreya və Sinqapuru, daha sonra isə Çin, Malayziya, Tailand və İndoneziyanı da əhatə 

etdi. Hazırda Hindistan, Filippin və Vyetnamda da iqtisadi yüksəliş müşahidə edilir. Bir çox 

tədqiqatçılar bu prosesi Asiyanın özünütəsdiqi kimi qiymətləndirirlər. 

XXI əsrdə Şərqi Asiyanın iqtisadi inkişafı Asiya və Qərb, xüsusilə də Asiya və ABŞ 

arasında güc tarazlığını dəyişir. İqtisadi yüksəliş dövrünü yaşayan Şərqi Asiya ölkələrinin sa-

kinləri öz mədəniyyətlərinin xüsusiliyini və öz dəyərlərinin üstünlüyünü vurğulamağa çalışır-

lar. Asiya ölkələri tədricən ABŞ maraqlarına və tələblərinə qarşı çıxır və ABŞ, həmçinin Qərbi 

Avropa ölkələrinin təzyiqlərinə müqavimət göstərirlər. Şərqi Avropa ölkələrinin özünə 

güvənməsinin əsas səbəbləri aşağıdakılarla bağlıdır: 

1. Asiyalılar düşünürlər ki, Şərqi Asiya iqtisadiyyatının sürətli inkişafı davam edəcək və 

tezliklə Qərbi ötəcək. 

2. Asiyalılar güman edirlər ki, bu iqtisadi yüksəlişin əsas səbəbi Asiya mədəniyyətinin 

Qərb mədəniyyətindən üstün olması ilə əlaqədardır, çünki Qərb hazırda mədəni və sosial 

tənəzzül dövrünü yaşayır. 

3. Asiya ölkələri və sivilizasiyaları arasındakı fərqləri etiraf edən Şərqi Asiya əhalisi 

əmindir ki, onların mədəniyyət və sivilizasiyalarında əsaslı oxşarlıqlar mövcuddur. Bu dəyərlər 

sistemində qənaətcillik, ailə, iş və nizam-intizama xüsusi yer verilir. Əsas xüsusiyyətlərdən biri 

fərdiliyin və «yumşaq» avtoritarizmin yaxud demokratiyanın məhdud formalarının inkar 

edilməsilə bağlıdır. Asiya ölkələri Qərbə münasibətdə eyni mövqe tuturlar, öz fərqli xüsusiy-

yətlərini və iqtisadi maraqlarını müdafiə etməyə çalışırlar. Asiya sakinləri əmindirlər ki, Cə-

nub-Şərqi Asiya ölkələrinin Assosiasiyası yaxud Şərqi Asiya İqtisadi Şurası kimi Asiyadaxili 

əməkdaşlıq formaları inkişaf etdirilməlidir. 

Şərqi Asiya sakinləri əmindirlər ki, Asiyanın inkişafı və Asiya dəyərləri ümumi model 

kimi bütün qeyri-Qərb ölkələri tərəfindən qəbul edilməlidir. Məhz bu əsaslarda həmin ölkələr 

Qərbə çata bilərlər və Qərb özü də yeniləşmək üçün bu modeli qəbul etməlidir. Şərqi Asiya 

sakinləri üçün iqtisadi yüksəliş mənəvi yüksəlişin göstəricisidir. 

Asiya və Şərq ölkələrində iqtisadi dəyişikliklər, iqtisadi inkişaf və mübadilə xalqlar 

arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olub. Ticarət və gəlirin artması isə 

münaqişənin əsas səbəbi hesab olunur. İqtisadi inkişaf Asiya ölkələrinin öz hərbi qüvvəsini 

artırmasına imkan yaradır və ölkələr arasında rəqabət hissini gücləndirir. 

ABŞ və Asiya ölkələri arasındakı qarşıdurma XX əsrin 80-ci illərindən etibarən güclənib. 

Xüsusilə də Şərqi Asiyanın güclü dövlətləri olan Yaponiya və Çinlə münasibətlər məhz bu 

dövrdən etibarən kəskinləşməyə başlayıb. Tərəflər bu dövrdə onlar arasında soyuq 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.f.d., dos. Zeynəddin Şabanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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müharibənin başlandığını bildirirdilər. ABŞ diplomatları Asiyanın aparıcı dövləti olan 

Yaponiya ilə bağlı iqtisadi problemləri həll etmək üçün danışıqlar aparmağa çalışırlar. Lakin 

ABŞ və Asiya arasındakı münaqişənin əsas mənbəyi - mədəni fərqlilikdir və bu münaqişə ABŞ 

ilə Asiya arasında güc münasibətlərinin dəyişməsində əks olunur. Amerika tədricən tarazlığın 

dəyişməsinə alışır və Asiya dövlətlərinə təzyiq göstərmək iqtidarında olmadığını etiraf edir. 

Məlumdur ki, uzun illər beynəlxalq münasibətlər Qərb tərəfindən müəyyənləşdirilirdi və 

hazırda da bu davam edir. Bütün Qərbi Avropa ölkələri bazar iqtisadiyyatına əsaslanan 

demokratik dövlətlərdir və onların iqtisadiyyatı yüksək səviyyədədir. Lakin müasir dövrdə 

Şərqi Asiya sivilizasiyasının özünəməxsusluğu, həmçinin iqtisadi və siyasi fərqlər Qərblə Şərq 

arasındakı ziddiyyətləri kəskinləşdirir. Çinin bölgədə iqtisadi hakimiyyəti ələ alması və qonşu 

ölkələri onun tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərmə imkanlarının genişlənməsi Qərb 

dövlətlərini və ABŞ-ı narahat edir (7, s.243-249). Belə ki, son illərdə Çin ÜDM həcminə görə 

dünya iqtisadiyyatında liderlik edir və bu istiqamətdə ABŞ-dan sonra ikinci yeri tutur. Çində 

ÜDM-nin illik artımı 10% olduğundan hətta dövlət “iqtisadiyyatın yanması” təhlükəsi ilə bağlı 

inkişaf dinamikasını zəiflətməyə çalışır. ÇXR-in 2050-ci ilədək xalq təsərrüfatının inkişafı ilə 

bağlı planında 2020-ci ilədək ÜDM-nin inkişafı 6,5%, 2030-cu ilədək 5,5%, 2040-cı ilədək 

4,5%, 2050-ci ilədək 3,5% olması nəzərdə tutulub. Belə bir şəraitdə 2020-ci ildə ÜDM-nin – 

4,178 trilyon, 2050-ci ildə isə - 15,634 trilyon olacağı proqnozlaşdırılır. 

Beləliklə, XXI əsrin ortalarında Çin ÜDM-nin inkişafına görə ABŞ-ı ötüb keçəcək. 

«Çinin qloballaşması», həmçinin bu prosesin tərkib hissəsi olan çinlilərin miqrasiyası dünya 

tarixində unikal hadisədir. Belə ki, məhz miqrasiya prosesi ÇXR-in iqtisadi inkişafında əsaslı 

təsirə malik amillərdəndir (6, s.20-41). 

Qloballaşma şəraitində beynəlxalq miqrasiyanın miqyası və qəbul edən ölkələrdə yerli 

əhali arasında mühacirlərin sayı hədsiz genişlənib. Bu prosesin əsas səbəblərindən biri həm 

inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə miqrasiyaya şərait yaradılması ilə bağlıdır 

(4, s.3-4). 

Çin hökuməti ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan çinlilərə «yumşaq güc» aləti kimi baxır. 

Bu insanlar Pekinə müsbət nüfuz yaratmağa, xarici siyasi qüvvələri möhkəmləndirməyə, bir sıra 

daxili siyasi və iqtisadi məsələləri həll etməyə kömək edirlər. Bu əsasda Pekinin beynəlxalq 

siyasətə və həmçinin miqrantları qəbul edən ölkənin siyasətinə təsiri genişlənir. ÇXR-də Çin 

diasporu «Çin millətinin zəruri xəzinəsi», «qiymətli sərvəti», «vətən ilə xarici ölkələr arasında 

əlaqələndirici körpü» adlandırılır. Hesablamalara görə 30-50 milyon insanı əhatə edən Çin 

diasporu dünyada ən böyük diasporadır. Pekində qürurla deyirlər: «Günəşin parladığı hər yerdə 

bizim həmvətənlərimiz var». Həqiqətən də çinlilərin böyük bir qismi hazırda ABŞ, Kanada, 

Avstraliya və Yeni Zelandiya kimi ölkələrdə, Avropa İttifaqı ölkələrinin ərazilərində, Cənub-Şərqi 

Asiya dövlətlərində yaşayırlar. Çinlilərin xaricdəki nümayəndəlikləri ildən-ilə genişlənir. Təkcə 

ABŞ hər il təxminən 70000-80000 çinlini daimi vətəndaşlığa qəbul edir.  

Çin və onun diasporaları çox sıx şəkildə qohumluq, işgüzar, mədəni, məlumat bağları ilə 

bir-birilə əlaqəlidir. Bu əlaqələr həm Pekin, həm də diasporalar üçün siyasi, iqtisadi, mədəni 

baxımdan çox əlverişlidir. Çin diasporu Çin iqtisadiyyatının əsas sərmayəçisi kimi çıxış edir. 

1991-2006-cı illərdə Çin diasporu ölkə iqtisadiyyatına 70%-ə qədər yatırım etmişdir. Çinlilərin 

öz ölkələrinin iqtisadiyyatına böyük sərmayələr qoyması onların milli xüsusiyyəti ilə bağlıdır.  

Cənub-Şərqi Asiya regionunda toplanmış sərvətin 70%-i əhalinin 6%-ni təşkil edən etnik 

çinlilərə məxsusdur. Xaricdə yaşayan və yüksək texnologiyalar sahəsində çalışan çinli 

sahibkarlar müasir texnologiyaların Çinə gətirilməsilə məşğul olurlar. Xaricdə yaşayan çinlilər 

yalnız biznes sahəsində deyil, siyasətdə də uğurlar əldə edirlər. ABŞ-da şəhər merləri və 

konqresmenlər içərisində etnik çinlilər də vardır. 1957-ci ildən etibarən çinlilər Kanada 

parlamentində, 1998-ci ildən isə Senatda bir neçə yerə malikdirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 104 

Kanadanın 26-cı qubernatoru Honkonqdan olan etnik çinli qadın olmuşdur. Çinlilər öz 

ölkələrini bir sıra neqativ səbəblərlə bağlı olaraq tərk etsələr də, hər zaman öz ölkələri ilə əlaqə 

saxlayırlar. Çinlilər onları qəbul edən dövlətə, cəmiyyətə inteqrasiya etmirlər, onlara millətçi-

lik, öz vətəni ilə ənənəvi əlaqə hissi, öz ənənə və dəyərlərinin qorunub saxlanması və yayılması 

xüsusiyyətləri xasdır. Çinlilər üçün xaricdə əsas problem dillə bağlı olur. Bütün bu sadalanan-

lar, həmçinin bütöv ailələrlə emiqrasiya, vətənlə sıx əlaqələrin saxlanması, köç edilən ölkədə 

üzləşdikləri çətinliklər və bu səbəbdən inteqrasiya olunma istəyinin olmaması Chinatown feno-

meninin yaranmasına və “dövlət içində dövlətə” çevrilməsinə səbəb olur. Çinlilər harada 

məskunlaşmalarından asılı olmayaraq öz etnik köklərini unutmurlar (2, s.127-130). 

Qeyd etmək lazımdır ki, transmilli hərəkət neytral təzahür olmadığı üçün həm qəbul 

edən, həm də göndərən ölkə tərəfindən müqavimət doğurur. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdən 

daha kasıb ölkələrə ixrac edilən əmtəə, xidmət, texnologiya və informasiyalar istehsalçı 

ölkənin mədəniyyət daşıyıcıları olub bilavasitə yaxud bilvasitə yerli sosial iqtisadi sistemə və 

mədəni dəyərlərə dağıdıcı təsir göstərir. İqtisadiyyatda da oxşar vəziyyəti müşahidə etmək olar. 

Məlumdur ki, inkişaf etmiş ölkələrdən inkişaf etməkdə olan ölkələrə fabrik-zavod məhsulları 

ixrac olunur və bu eyni məhsulun yerli istehsalına mane olur. 

Miqrantların güclü axını olan ölkələrdə sosial qruplar, regionlar yaxud rayonlar işçi yer-

lərinin ixtisar edilməsindən, işsizliyin artmasından, gəlirlərin azalmasından və s. əziyyət çə-

kirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələr müəyyən müddətdən sonra sosial marginal ərazilərə çevrilə 

bilərlər. Digər tərəfdən, xarici şirkətlərdə çalışan insanların sayı az olur. İşçi qüvvəsinin 

miqrasiyası ziddiyyətli məsələdir, belə ki, digər istehsal amillərindən fərqli olaraq insan dərk 

edilmiş fəaliyyətə malikdir və bu fəaliyyət özünüassimilyasiya yaxud özünüseqreqasiya vasitə-

silə yaşadığı məkanda möhkəmlənməyə çalışır. Mühacirlərin özünüassimilyasiyası qəbul edən 

ölkənin əhalisi tərəfindən sakitliklə qarşılandığı halda, özünüseqreqasiya yaxud özünüfərq-

ləndirmə narazılıq, düşmənçilik doğurur. Xüsusilə də mühacirlərin milli mədəni dəyərləri, 

onların mobilləşməsi və öz milli-mədəni muxtariyyat hüquqları tələbləri ilə çıxış etməsi üçün 

əsas olduqda qarşıdurma yaranır (4, s.3-4). 

Bununla yanaşı, miqrasiya edən asiyalılar və müsəlmanlar öz mədəniyyətlərinin Qərb 

mədəniyyətindən üstün olduğunu vurğulamağa çalışırlar. Qeyri-Qərb sivilizasiyasına aid olan 

hindular, pravoslavlar, latınamerikalılar, afrikalılar öz mədəniyyətlərinin özünəməxsusluğu 

haqqında danışırlar. Asiyanın özünə güvənli olmasının əsas səbəbi onun iqtisadi yüksəlişi ilə, 

özünə güvənməsi isə onların sosial mobilləşməsi və müsəlmanların sayının artması ilə bağlıdır 

(7, s.243-249). 

Digər tərəfdən belə bir yanaşma “miqrantları ixrac edən” dövlətlərin yürütdüyü siyasətlə 

də bağlıdır. Bu mənada Çin dövləti də xarici siyasətin ayrılmaz hissəsi olan miqrasiya prosesini 

idarə etmək üçün vahid millət konsepsiyasını təbliğ edir. Çin hökuməti dövlət və milli maraq-

lar arasındakı fərqi aydın şəkildə müəyyənləşdirib. Dövlət maraqları ÇXR-in dövlət suverenliyi 

ilə, milli maraqlar isə dövlət sərhədlərini aşaraq daha geniş arsenalı əhatə edən Çin millətinin 

vahidliyini və özünəməxsusluğunu qorumaqla bağlıdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün Çin höku-

məti xaricdə yaşayan vətəndaşları ilə bağlı çoxistiqamətli siyasət həyata keçirir (6, s.20-41). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Çin diasporu dünyada ən çoxsaylı diasporadır. Xaricdə yaşayan 

çinlilərlə bağlı Tayvan Komissiyasının statistik məlumatlarına görə 2009-cu ildə Amerika 

qitələrinin hər ikisində yaşayan çinlilərin ümumi sayı 7,29 milyon nəfər olmuşdur və 75,5% 

yaxud 5,51 milyon nəfər çinli ABŞ və Kanadada yaşayır. Hələ 1923-cü ildə Kanadada etnik 

çinlilərin miqrasiyasını qadağan edən qanun qəbul edilmişdi. 1940-cı ildə bu qanun ləğv 

edildikdən sonra çinlilərin ABŞ və Kanadaya miqrasiyası yenidən genişləndi. 1950-ci ildə 

ABŞ-da təxminən 118 min nəfər çinli yaşayırdı. Onların əksəriyyəti İkinci Dünya mühaibəsi 

illərində ABŞ-a gələn ilk mühacirlərin nəsilləri, müqavilə ilə işləyən fəhlələr və hərbçilər 
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idilər. ABŞ-da miqrasiya siyasətinin liberallaşdırılması və köçmə imkanlarının asanlaşdırılması 

burada etnik çinlilərin sayının artmasına gətirdi. Çinlilərə qarşı qanunvericiliyin ləğv edilməsi 

etnik çinlilərə vətəndaşlıq almaq imkanlarını genişləndirdi. 1964-cü ildə ABŞ-da 37 min nəfər 

çinli Amerika vətəndaşlığı almışdı. ABŞ-da etnik çinlilərin sayının artması “yeni” miqrasiya 

dövrünə - 1990 və 2000-ci illərə təsadüf edir. Əgər 1980-ci ildə ABŞ-da Çin diasporunun sayı 

800 min nəfər idisə, 2009-cu ildə 4,18 milyon nəfərə qədər yüksəlmişdi. Oxşar proseslər 

Kanadada da baş vermişdir. 1960-cı illərdən başlayaraq Kanada miqrasiya prosesi ilə bağlı 

məhdudiyyətləri ləğv etdi və bununla əlaqədar meyarları yenidən nəzərdən keçirməyə başladı 

və bu Kanadada çinli mühacirlərin sayının artmasına səbəb oldu. 1958 – 2000-ci illərdə 

Honkonq, ÇXR və Tayvandan olan 1,15 milyon etnik çinli Kanadada daimi yaşayış hüququ 

aldı. Lakin ABŞ-dan fərqli olaraq Kanada mühacirlərin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılma-

sına və ixtisaslarının artırılmasına xüsusi diqqət yetirməyə başladı və bu Kanadada yaşayan 

çinli əhalinin strukturunun dəyişməsinə gətirdi. ABŞ-da olduğu kimi Kanadada da çinli 

miqrantların sayının çoxalması 1980-1990-cı illərə təsadüf edir. Əgər 1980-ci ildə Kanadada 

yaşayan çinlilərin sayı 239 min nəfərə çatırdısa, 2000-ci ildə 1,1 milyon nəfərə çatmışdı. 1990-

cı ildə çinli mühacirlərin əksəriyyəti Honkonqdan köçənlər idi. Belə ki, bu dövrdə Honkonqun 

ÇXR-ə birləşdirilməsi ilə əlaqədar yaranmış təhlükədən ehtiyat edən çinlilər miqrasiya 

etmişdilər. 1996-cı illə müqayisədə 1998-ci ildə  çinlilərin Kanadaya miqrasiyası 2 dəfə 

azalmışdır. İqtisadi yüksəlişlə əlaqədar olaraq onlara Çində ehtiyac yaranmışdı. Bununla yanaşı 

ÇXR-də, Honkonqda və Tayvanda həyat şəraitinin yüksəlməsi çinlilərin Kanadaya miqrasiya-

sının azalmasına səbəb olmuşdu. Eyni vaxtda ABŞ-da və Kanadada anadan olub böyüyən 

çinlilərin – “xuai”lərin ümumi sayı artır. Kanadada “xuai”lər miqrantların 30% -ni təşkil edir. 

1991-ci ildə ABŞ-da onlar mühacirlərin 30%-ni, 2008-ci ildə isə 42%-ni təşkil edirdilər.  

Onların əsas hissəsi – ikinci və üçüncü nəsil olan çinlilərdirlər, dördüncü və beşinci nəsil 

çinlilər “xuai”lərin 7%-ni əhatə edir. Beləliklə, “xuai”lərin əksəriyyəti ikinci (64%) və üçüncü 

(28%) nəsil mühacirlərdir, yəni “yeni” mühacirlərin törəmələridirlər (1, s.51-54). 

XXI əsrdə Avropa ölkələrini əhatə edən iqtisadi böhran miqrantların bu ölkələrdə daimi 

vətəndaşlıq alma imkanlarını genişləndirmişdir. Hazırda Portuqaliyada bahalı mülklərin əsas 

alıcıları varlı çinlilərdir. Belə ki, Portuqaliyada belə bir qanun verilib ki, 500 min avrodan baş-

layaraq mülk alan mühacirlər avtomatik olaraq yaşayış hüququ qazanırlar. Hazırda İspaniya, 

Yunanıstan və Kiprdə də belə bir qanun qəbul edilib. Bu qanun iqtisadiyyatın dirçəldilməsinə 

xidmət edir (5). 

Çinlilərin mühacirəti bir sıra amillərlə bağlıdır. İlk növbədə iqtisadi, ehtiyat və iqlim 

amilləri qeyd edilə bilər. İqtisadi amil Çində işsizliyin aradan qaldırılması və sabit şəraitin 

yaradılması ilə bağlıdır. Rəsmi məlumatlara görə hələ 2000-ci illərin əvvəllərində ölkədə 9 

milyon nəfər işsiz qeydiyyata alınmşdı. Buraya dövlət müəssisələrinin yenidən qurulması 

nəticəsində işsiz qalmış insanları əlavə etdikdə, təxminən 9,8 milyon nəfər olur. 2005-ci ildə 

Çində şəhərlərə miqrasiya edən kəndlilərin sayı 120 milyon nəfər olmuşdur. Proqnozlara görə 

2020-ci ildə Çin şəhərində işsiz əhalinin sayı 90-130 milyon nəfər, kənd təsərrüfatında tələbat 

olmayan işçi qüvvəsinin sayı isə 250 milyon nəfər olacaq. Məlum olduğu kimi, Çində işsiz 

əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi mümkün deyil. Çində əmək ehtiyatlarının istifadəsi ilə 

bağlı iki ziddiyyətli hal mövcuddur: 

1. İşçi qüvvəsinə olan tələb və təklif və məşğulluq strukturu. 

2. Eyni zamanda həm şəhərlərdə, həm də qəsəbələrdə kənddən olan əhalinin həddən artıq 

yerləşməsi ilə əlaqədar olaraq məşğulluqla bağlı problem kəskinləşir. Gənclərin işlə təmin 

edilməsi zərurəti yeni problemə çevrilir. 

İşsizliklə bağlı son 20 ildə Çindən 30 milyon nəfər miqrasiya edib və belə güman etmək 

olar ki, hələ uzun müddət miqrasiyanın miqyası il ərzində 1,5 milyon nəfər olacaq. Belə ki, 
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hazırda Çində demoqrafik artım müşahidə olunur. Doğum rəsmi göstəricilərə görə azalsa da, 

bu müddət ərzində 100 milyon “qeyri-qanuni uşaq” yaxud qeydiyyata alınmamış uşaq doğulub. 

2000-ci ildə Çin qlobal xarici iqtisadi siyasətlə bağlı strategiyasını “xaricə getmək” şüarı ilə 

yeniləşdirib. Bu strategiyanın əsas aspektlərindən biri beynəlxalq əmək bazarının 10%-ni 

tutmaqdır. Hazırda beynəlxalq əmək bazarında Çinin payı 2-3% təşkil edir. Çin iqtisadçılarının 

hesablamalarına görə hər il 1,2 milyon nəfər əmək qabiliyyətli çinlinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

bağlı xaricə axını əsasında Çində və onun hüdudlarından kənarda 10-20 milyon nəfərlik yeni iş 

yerləri yaradıla bilər, bu isə işsizliyin azalmasına və Çin vətəndaşlarının həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. Eyni zamanda çinlilər qəbul edən ölkənin iqtisadiyyatına 

daxil olacaqlar və kapital toplanması imkanı yaranacaq. Toplanmış kapitalı Çindən xammal və 

texnologiyalar alınamasına yönəldilməsi ölkədə istehsalın gələcək inkişafına kömək edə bilər 

(3, s.27-34). 

Dünya Bankının hesablamalarına görə dünya bazarındakı xarici işçi qüvvəsinin 1%-i 

çinlilərin payına düşür və onlar ildə 22,4 milyard dollar gəlir gətirirlər. 2010-cu ildə Çin 

xaricdən pul köçürmələri alan ölkələr arasında Hindistandan sonra ikinci yeri tutmuşdur (6, 

s.20-41). 

Hazırda dünyanın 150 ölkəsində Çin diasporu mövcuddur, müxtəlif göstəricilərə görə 

onların sayı 55 milyondan 62 milyona qədərdir. Çin diasporu öz qanunları, ənənələri, adətləri 

olan sabit birlikdir (6, s.20-41). Əgər əvvəlki dövrlərdə çinlilər diaspora təşkilatları vasitəsilə 

əlaqə saxlayaraq öz identikliklərini və mədəniyyətlərini qoruyurdularsa, hazırda onlar vətənləri 

ilə fəal əlaqə saxlayırlar və Çin hökuməti də buna şərait yaradır. Vətənpərvərlik və tarixi 

vətənə sədaqətin konkret “tsyaosyan”larla (ərazilərlə) məhdudlaşdırıldığı əvvəlki dövrlərdən 

fərqli olaraq 1978-ci illərdən sonra Çini tərk edən mühacirlərin böyük bir qismi Çin dövlətinə 

və millətinə sədaqət nümayiş etdirməklə Çin millətçiliyinin dirçəlişinə əsas oldular. Xaricdə 

yaşayan çinlilərin vətənpərvərliyi Çinin iqtisadi uğurları ilə möhkəmləndi, bu vətənpərvərlik 

ölkəyə mədəni, siyasi və iqtisadi bağlılığı gücləndirdi. Çin hökuməti xaricdə yaşayan çinlilərlə 

əlaqələri möhkəmləndirmək üçün bir sıra tədbirlər görür. Hazırda Çində xaricdə yaşayan 

çinlilərlə bağlı siyasət “ürəkləri birləşdirmək, ağılları yaxınlaşdırmaq, böyük Çin millətinin 

dirçəlişi üçün imkanları inkişaf etdirmək” şüarı altında həyata keçirilir. “Yeni” miqrasiya 

dalğası xaricdə çinlilərin məktəb və KİV-lərinin inkişafına səbəb olmuşdur. Hazırda xaricdə 

çinlilərin 500-ə qədər KİV-i vardır. Avropa və Amerikada Çin dilində tele və radio kanallar 

fəaliyyət göstərir. Kanadada Çin dilində qəzetlərin 70%-i “yeni” miqrantlar tərəfindən təsis 

edilib. Çin saytlarının böyük bir qismi hostinqə malikdir və xaricdə yaradılır. Çin hökuməti 

xaricdə yaşayan çinlilərin KİV-i ilə fəal əməkdaşlıq edir. KİV vasitəsilə onlar Çin, onun 

regionları, müxtəlif sahələrdəki uğurları haqqında məlumat yayırlar. KİV tarixi vətənə məhəb-

bət və sədaqət aşılayan vasitə kimi istifadə edilir. Bu vasitələrlə Pekin həm iqtisadi cəhətdən 

güclü diaspora yaradır, həm də onların yaşadıqları ölkələrin ictimai və siyasi həyatında öz təsir 

dairəsini genişləndirməyə çalışır  (1, s.51-54). 

Beləliklə,
 
«soyuq müharibənin» sonunda Asiya və Amerika ölkələri arasındakı əlaqələrin 

dərinləşməsi və Amerikanın qüvvəsinin nisbi tənəzzülü mədəniyyətlərin toqquşmasını labüd 

etmiş və Şərqi Asiya ölkələrinin Amerikanın təzyiqinə qarşı müqavimət göstərmək imkanı 

genişlənmişdir. Çinin yüksəlişi ABŞ üçün çağırış hesab edilir. Hazırda Çin Amerikanın 

hakimliyini, ABŞ isə Çinin Asiyada ağalığını qəbul etmək istəmir. 

«Soyuq müharibə»dən sonra çoxqütblü, yarımsivil dünya yarandı. Müasir dövrdə 

müsəlman aləmində davam edən demoqrafik artım, Asiyada iqtisadi yüksəliş Qərb və iddiaçı 

sivilizasiyalar arasındakı münaqişələrin əsas mənbəyi olub qlobal siyasətin əsas problem 

sahələri kimi çıxış edir. Ehtimal olunur ki, ABŞ-ın Çin, Yaponiya və digər Asiya ölkələri ilə 

münasibətləri tam münaqişə xüsusiyyətli olacaq. ABŞ-ın Çinin Asiyada hakim dövlətə 
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çevrilməsinə qarşı fəaliyyəti isə irimiqyaslı müharibə ilə nəticələnə bilər. Belə bir şəraitdə 

konfusiyaçı və İslam dünyaları arasındakı əlaqələr genişlənəcək və dərinləşəcək. Bu dövlətlər 

silahlanma, insan hüquqları və s. məsələlərlə bağlı Qərbə qarşı əməkdaşlıq edəcəklər. Bu 

mənada Pakistan, İran və Çin arasında XX əsrin 90-cı illərindən etibarən sıx qarşılıqlı münasi-

bətlər yaranıb.  

Müasir qloballaşma şəraitində sivilizasiyalar və bu sivilizasiyalara aid olan güclü dövlət-

lər arasındakı münasibətlər ikili xüsusiyyətə malik olub daim dəyişikliklərə məruz qalır. Fərqli 

sivilizasiyalara aid olan dövlətlər arasında yaranan münasibətlər hər bir sivilizasiyanın güclü 

dövlətlərinin yeritdiyi siyasətə uyğun olaraq formalaşır. Lakin belə güman etmək olmaz ki, bu 

vəziyyət daim belə davam edəcək. Ümumi maraqlar, ümumi düşmən fərqli sivilizasiyalara aid 

olan dövlətlər arasındakı münasibətlərin möhkəmlənməsinə səbəb ola bilər (1, s.51-54). 

 

Açar sözlər: Şərqi Asiyanın iqtisadi yüksəlişi, Çin diasporası, Çinin miqrasiya siyasəti, 

sivilizasiyaların qarşıdurması. 
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Фатали АБДУЛЛАЕВ 

 

МИГРАЦИЯ КИТАЙЦЕВ КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Резюме 

 

Миграция китайцев связана с некоторыми факторами. В первую очередь следует 

отметить экономические, ресурсные и климатические факторы, приводящие к массовой 

миграции. Китай и его диаспоры тесно связаны между собой родственными, 

культурными, информационными и иными узами, которые удобны для обеих сторон. 

В принимающих странах самоассимиляция мигрантов спокойно принимается 

местными жителями. А самосегрегация, или саморазличие, порождает недовольство, 
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вражду. Ситуация особенно обостряется если национально-культурные ценности миг-

рантов становятся основой их мобилизации и приводят к требованиям о национально-

культурной автономии. 

В современных глобализационных условиях отношения между  цивилизациями и 

сильными государствами носят противоречивый характер, все время изменяются. 

Межгосударственные отношения в мире определяются на основе политики сильных 

государств из разных цивилизаций. 

 

Ключевые слова: экономический подъем Восточной Азии, китайская диаспора, 

миграционная политика Китая, столкновение цивилизаций. 

 

Fatali ABDULLAYEV 

 

CHINESE MIGRATION AS GEOPOLITICAL PROBLEM 

 

Summary 

 

Chinese migration is connected with some factors. First of all the economic, resource and 

climatic factors leading to mass migration should be noted. China and its diasporas are closely 

connected among themselves by relative, cultural, information and other ties which are conven-

ient for both sides. 

In the host countries self-assimilation of migrants quietly is accepted by the locals. And 

the self-segregation, or self-distinction generates discontent, hostility. Sutuation becomes espe-

cially aggravated if national cultural values of migrants become a basis of their mobilization 

and leads to requirements about a national and cultural autonomy. 

In modern globalization conditions the relations between civilizations and the powerful 

states bear inconsistent character, all the time change. The interstate relations in the world are 

defined on the basis of policy of the strong states from different civilizations. 

 

Keywords: economic rise the Eastern Asia, Chinese diaspora, migration policy of China, 

clash of civilizations. 
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Əli İBRAHİMOV 

фялсяфя ц.ф.д., а.е.i., АМЕА ФHİ 
 

M.Ə.RƏSULZADƏNİN İDEYA İRSİNDƏ İSTİQLAL 

VƏ İSTİQBAL MƏSƏLƏLƏRİ
*
 

 

Hər dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən bəhs edərkən ilk öncə müstəqil dövləti 

təmsil edən Milli Şura və onun sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə xəyalımızda canlanır. Bu 

cümhuriyyətin ilk çeşmələri və təməl daşları sayılan «Difai» (düşməndən qorunma), «Hüm-

mət», «Ədalət», «Əhrar» (hürrün cəmi, azad adamlar), «İttihad» (birlik) və bir də Ədəmi-

mərkəziyyət partiyaları XX əsrin əvvəllərində el istəyindən doğaraq meydana çıxmış və geniş 

vüsət almışdı. Görkəmli dövlət xadimi, ictimai fikir xəzinəmizə dəyərli töhfələr bəxş etmiş, 

istiqlaliyyət uğrunda mübarizədə dönməz fədakarlığı ilə seçilən, Şərqdə ilk dəfə olaraq 

milliləşmə prosesində demokratik ideyalar carçısı kimi tanınmış M.Ə.Rəsulzadənin Azərbay-

can xalqının ictimai-siyasi tarixində özünəməxsus xüsusi yeri olduğu təkcə onun Azərbaycan 

xalqı üçün çəkdiyi zəhmət və əziyyətləri əks etdirən yaşadığı dövrün xatirələrindən deyil, həm-

çinin bu günün və gələcək nəsillərin də həyat salnamələrinə milli-mənəvi dəyərləri ilə birlikdə 

daxil olan tükənməz mənbələrdən bəlli olur. Bu bir reallıqdır ki, bütün dünyada sayı 50 

milyonu ötən azərbaycanlıların dilində, kəlməsində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı həmişə 

əzbərdir. Bu ad sanki bir qürur mənbəyi kimi bütün qədirbilən xalqımızın ehtiramla, sevə-sevə 

haqqında bəhs etdiyi, inşalarda yazdıqları el qəhrəmanlarına yönələn sonsuz məhəbbətin cazi-

bəsini xatırladır. 

Heç təsadüfi deyil ki, xalqımızın M.Ə.Rəsulzadəyə olan sonsuz məhəbbətini dəyərlən-

dirən Azərbaycan dövləti 1994, 1998, 2004, 2008 və nəhayət, 2013-cü illərdə həm Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin yubiley və ildönümlərində, həm də ayrıca olaraq M.Ə.Rəsulzadə və 

onun məsləkdaşları haqqında vaxtaşırı olaraq sərəncamlar qəbul etmiş, xalqımız xüsusi tədbir-

lərin həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişdir. 

Akademik Ramiz Mehdiyev Cümhuriyyətin ideyalarını Azərbaycanda ictimai fikir 

tarixinin öyrənilməsi istiqamətində ictimai şüuru və milli mənlik şüurunu oyatmış ilk «təkanın» 

dərk edilməsi kimi dəyərləndirir, elmi və praktiki baxımdan maraq doğurduğunu bəyan edir: 

«Azərbaycan xalqının «milli ideyası» M.A.Şahtaxtinskinin «azərbaycanlılar», «Azərbaycan 

dili»», daha sonra M.Ə.Rəsulzadənin işlətdiyi «Azərbaycan xalqı», «azərbaycanlılar» ifadələri 

ilə özünü göstərsə də, «milli ideya» haqqında diskussiya öz trayektoriyasını dəyişərək, XX 

əsrin əvvəllərində türkçülüyün ideoloqları Əlibəy Hüseynzadə və Ziya Göyalp tərəfindən irəli 

sürülmüş «türkçülük, islamçılıq və müasirlik» triadasında ifadə olunmuşdur» (2, s.62). 

Xalqımızın müstəqillik idealının gerçəkləşdirilməsində, Azərbaycan tarixi dövlətçilik 

ənənələri zəminində milli dövlət quruluşunun dirçəldilməsində, milli istiqlal ideyalarının geniş 

yayılmasında böyük xidmətlər göstərmiş və siyasi publisistikası ilə əbədi ictimai fikir 

tariximizə layiqli töhfələr vermiş görkəmli ictimai-siyasi xadim M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik 

yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 27 noyabr 2013-cü 

il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələr (12, s.4). M.Ə.Rəsulzadənin ideya irsinin daha 

obyektiv şəkildə araşdırılaraq öyrənilməsinə imkan yaradır, eyni zamanda birdən səy və 

bacarığımızın daha da təkmilləşdirilməsi baxımından bu sahənin bəzi qaranlıq məqamlarına 

aydınlıq gətirilməsi tələb olunur. 

                                                 
*Мягаля фялсяфя ц.е.д. Лаля Мювсцмова тяряфиндян чапа мяслящят эюрцлцб. 
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Azərbaycanın sosial-siyasi fikir tarixində, milli mədəniyyətimizin inkişafında, milli 

müstəqilliyimizin ilkin tarixi mərhələsində böyük xidmətləri və rolu olan Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadənin (1884-1955) ideya irsinə münasibətin yeni aspektləri barədə aparılan araşdırma-

lar nəticəsində ümumiləşdirilən müddəaları yenidən gündəmə gətirmək bu böyük dahiyə olan 

sonsuz məhəbbət və maraqların sayəsində olmuşdur. 

Məlumdur ki, M.Ə.Rəsulzadənin sosial-siyasi görüşlərinin leytmotivində müsavatçılıq 

ideologiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. «Müsavat» ərəb mənşəli sözdür. «Müsavi» kimi 

işlənərək «bərabərlik» anlamında hürriyyət və azadlıq, insan haqları, sosial-iqtisadi bərabərlik-

lər və s. kimi milli dəyərlərlə birlikdə ehtiva olunur. M.Ə.Rəsulzadə müsavat ideologiyasını 

irəli sürməklə sübut etdi ki, heç də sosial-demokrat ideyası və islam dini türkçülüyə, ümumilik-

də milli məfkurəyə zidd deyil (8, s.142). Onun bu fikirləri birdən-birə formalaşmamış, çox 

mürəkkəb, uzun axtarışların məhsulu kimi müəyyən mərhələlərdən keçmişdir. Onun əsasən 

gənclik illəri zamanın təlatümlü, keşməkeşli, dünyanın qarışıq və narahat olduğu bir vaxta 

təsadüf edir. Rus imperiyasının «parçala və hökm sür» şovinist mürtəce siyasəti xalqların icti-

mai-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafının qarşısını alır, millətlərin azad və sərbəst yaşamasına 

əngəl törədirdi. Bu dövrün məlum sosial-siyasi hadisələrinin rus-yapon müharibəsinin fəsad-

larından sonra daha da kəskinləşməsi, 1905-1907-ci illər inqilabının çar mütləqiyyətinin təmə-

lini sarsıtması Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun kimi məsləkdaşları təşkil etdikləri «Azər-

baycan gənc inqilabçılar» dərnəyində birləşdirirdi. 

«Yeni inqilab xadimi» və «Milliyyət məsələsi» məqalələrində M.Ə.Rəsulzadə inqilab 

ilə əksinqilabın həmişə vuruşub çəkişməsindən, inqilabın gücünün gündən-günə artmasından, 

əksinqilabın isə zəifləyib puç olmasından bəhs edir, «milliyyət məsələsi»nə gəldikdə isə o, 

Rusiya məmləkətində hökm sürən istibdadın (zülmün) ən qədim və köhnə üsullarından biri 

olan - millətləri bir-birilə vuruşdurmaq, onlar arasına düşmənçilik toxumu səpməkdən danışır 

və buna etirazını bildirən münasibətlərə toxunaraq yazırdı: «Xalis rus firqəsi diyor ki, Rusiya 

ruslarındır, qeyriləri nə ki var – ortadokslara (pravoslavlara) tabe olmalıdırlar. Məktəblərdə, 

hökumət divanxanalarında, məhkəmələrdə və qeyri ictimai dairələrdə ancaq rus dili gərək 

işlənsin, tamam ibadətgahlar gərək, rus ortadoksa müti olsun və hərgiz, hər bir surətdə olsa da 

«bosurmanlara», yadlara heç bir milli müsaidələr (yardım, icazə), məsələn, ana dilində məktəb 

açmaq, cəmiyyəti – xeyriyyələr güşadı (açıqlığı) və qəzetlər nəşrinə izn verilməsin» (8, s.162). 

Aydındır ki, Rusiyanın bəzi şovinist və millətçi dairələri öz tabeliyində olan başqa 

xalqların tərəqqisinə, Qafqazda yaşayan millətlərin milli özünüdərkinə göz yumur, müəyyən 

narazılıqların yaranmasına yol verir və həmişə də kəskin etiraz və tənqidlə qarşılanırdılar. 

Lakin bu işlərin görülməsində ciddi cəsarət, qorxmazlıq, qeyrət və hünər tələb olunurdı. 

M.Ə.Rəsulzadə sözün tam mənasında öz xalqının, vətəninin oğlu olduğundan siyasi əqidəsini 

başqa istiqamətə yönəltdi və bolşeviklərin yalançı marksist, ikiüzlü, hiyləgər olduqlarını anladı. 

Ermənilərlə bağlı məsələyə gəldikdə isə Y.V.Çəmənzəminli kimi M.Ə.Rəsulzadə də 

ermənilərlə azərbaycanlılar arasında baş verən qanlı toqquşmaları, axıdılan nahaq qanları, xara-

baya çevrilən kəndləri, şəhərləri «şeytanın aləti-şəqavətkaranəsi»ndən (şər iş, yaramazlıq (ə)) 

görürdü. 

Böyük mütəfəkkirin niyyəti düşmənçiliyə son qoyub barış üçün yollar axtarmaq idi: 

«İndi olan olub, keçən də keçib, gələcəyə çarə axtarmalı… Fikir etməlidir ki, nə etmək lazım-

dır ki, bir də vətənimiz qan ilə əlvan olmasın» (7, s.29). 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi M.Ə.Sabir də, N.Nərimanov, C.Cabbarlı, C.Məmməd-

quluzadə də 1905-1907-ci illərin qanlı hadisələrində, talan və qırğınlarında Rus imperiyasının 

əli olduğuna əsla şübhə etmirdilər. Çünki sadə xalq kim olmasından asılı olmayaraq həmişə öz 

sadəliyi, xeyirxahlığı ilə sosial cəmiyyətin sosial bəlalarının daşıyıcısı olmuşdur. Burada 
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erməni, azərbaycanlı, gürcü «sindromu» yaradan «şeytan timsallı» insanlar, C.Cabbarlının 

təbirincə desək, «köpək uşaqlar»dır. 

M.Ə.Rəsulzadənin sosial-siyasi görüşlərinin əsaslandığı mənbələr içərisində 1903-1909-

cu illər ərzində yazdığı 205-dən çox məqalə və məktublar mövcuddur ki, bunların da 60-a 

yaxını İran mövzusu ilə əlaqədardır. 

«İranda hürriyyət», «İslam mətbuatı», «İranda inqilab», «Daşnaksutyunsuya rəddiyyə», 

«İrana dair İranda bomba», «Mülkiyyət və ticarət» (Ticarətin beynəlmiləlliyi), «İrana dair 

Təbriz əhvalatı», «İcmali siyasi İran, Türkiyə, Rusiya», «Dövlət duması. Yəhudi məsələsi», 

«Bir qocanın müsibəti», «Yol təəssüratı. Urmiyədən» və s. məqalələri «İrşad», «Təkamül» və 

«Tərəqqi» qəzetlərində çap olunmuşdur. Bu məqalələr müxtəlif mövzulara həsr olunmuşdur: 

elm, təhsil, maarif, mədəniyyət, iqtisadiyyat, siyasət, din və s. Lakin bu yazıların hamısına 

zamanın tələbinə əsasən sosial-siyasi prizmadan baxılır, siyasi mövqedən yanaşılır. 

Sosial-siyasi aspektdən yanaşma yolu ilə M.Ə.Rəsulzadənin məqalələrini təhlil edərkən 

belə bir qənaətə gəlmək olar ki, o Cənubi Azərbaycan mövzusunu daha çox diqqət mərkəzində 

saxlamış, İranın ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni həyatı ilə yaxından tanış olmuş, burada elm, 

din, maarif, siyasət adamları ilə görüşmüş, təmasda olmuş, onlarla müxtəlif mövzularda söhbət 

etmişdir. «İranda hürriyyət» məqaləsində böyük mütəfəkkir iranlıların uzun zamanlar həsrətlə 

gözlədikləri hürriyyətin çox ağır, sonsuz əziyyət müqabilində başa gəldiyini açıqlayır: «Həmin 

tarixlərin səhifələrini öz istedad və mədəniyyəti ilə tənvir edən (aydınlaşdıran) İran nifaq və 

siqaqpərəstlər, müftəxor və müstəbidlər, alimnüma cahillər ucundan bir dərəcəyə çatmışdı ki, 

bu günlərdə qəlbimizdə bir ümid işığı peyda edən İran hürriyyətinə dair teleqraf xəbərlərinə 

heç kəs inanmaq istəmiyordu. Çoxları, bu millət öldü dəxi dirilməz – deyib duruyordu. Amma 

bir az fikr edilirsə, iranlıların qabiliyyət və istidadi – fitriyyələrinə bir nəzər edilərsə, tarixi-

mədəniyyətlərinə imani-nəzər olunursa srağa günkü farsi vərəqəmizdə mündərici-dəsti xətti-

hümayunun (mübarək əlin dəsti-xətti) surəti hər bir bədbin şəxsi şəkk və şübhədən ari etsin 

gərək. Farsi vərəqədə dərc olunmuş dəsti-xətti hümayuni isə farsi bilməyən oxucularımızdan 

ötrü tərcümə edib sonra məqaləmizi qurtaracağız» (3, s.28). 

M.Ə.Rəsulzadə İranda «ədalətxanə» məclisinin tərtibi ilə bağlı şəriət qanunlarına 

müvafiq olaraq bir layihənin hazırlanıb vilayətlərə dair bütün problemlərin öyrənilməsi 

baxımından səmərəli iş kimi təqdim olunmasını dəyərləndirir, İran xalqının ayılıb öz hüququnu 

dərk etməsinin, başqa xalqların öz hüquqlarını dərk etməklə tərəqqi tapmasından nümunə 

götürməyin zamanının çatdığını bir çağırış kimi millətinə, xalqına ünvanlayır: «Asiya özünün 

köhnə aləmini yada salıb təzədən həyata, mədəniyyətə, tərəqqi və rövnəqə üz döndərmişdir. 

Yaponiyanın dünənki haləti, İranın bugünkü təşəbbüsü, Çin, Əfqan və Hindistan məmalikinin 

(məmləkətləri) tərəqqiyə olan meyli cümlə məmaliklə (ölkələr, məmləkətlər) müşahidə olunan 

tərəqqi hürriyyət və səadətçuyanə olan hissiyyati-amiyə (xalqın hissiyyatı), təşəbbüsati-aliyə 

(yüksək təşəbbüslər) iddiamıza şahid deyil də nədir?!» (7, s.56). 

Məhəmməd Əmin İrandakı «Məclisi-məbusana» (deputat, xalq vəkilləri məclisi) 

şəkkaklıqla yanaşan xalqına «Rusiyanın hürriyyəti», «sərbəst və azadlığı kimi» qanun 

əsasında reallaşan imtiyazlara yiyələnməyin yollarını göstərir: «Ey qəflət yuxusu ilə məşhur 

olan qardaşlar, axır ki, ayıldınız! Sübhləriniz xeyir olsun. …Siz indi yerinizdən hərəkət etməyə 

başladığınızda bir qədəm yerinə iki qədəm, bəlkə də on qədəm vurmalısıız ki, qabaq gedənlərə 

çatıb millət və dövləti məzəmmət və zalalətdən qurtarıb mənzili-məqsudə çatasınız. 

Ey iranlı qardaşlarımız! Sizin məqsudə yetmənizdə hər kəs şəkk edirsə, etsin. Mən 

özlüyümdə şəkk etmirəm: sizin əslafınızın (sələflər) tarixi bunu göstərib əlaniyyə diyor ki, 

zöhhaklar zülmünə düçar olduqda gavələr, əfqanlar talanına giriftar olmaqda nadirlər olduğu 

kimi, bu dəfə dəxi istibdad bəlasına aludə varsınızsa da ittihadi-milliyyə (milli birlik); 

məhsusati-ammiyyə (xalq hissiyyatları) sağ olsun!» (3, s.29-30). 
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Müsəlman Şərqində mülkiyyət şüurunun oyanmasında tanınmış İslam mütəfəkkiri Şeyx 

Cəmaləddin Əfqaninin əvəzsiz səyi və xidməti olmuşdur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də 

milliyyət məsələsi üzərində işləyərkən Cəmaləddin Əfqanidən çox faydalanmışdır. 

İstanbulda Əbdül Həmid rejimini sevməyən, istibdad və haqsızlığa qarşı çıxan açıq 

fikirli, milli ruhlu vətənsevər ziyalılarla təmasda olması, milli məfkurənin yetişməsi  və 

təşəkkül tapmasına önəm verməsi M.Ə.Rəsulzadənin həyatında çox uğurlu bir mərhələ təşkil 

edir. 

«Yəhudi məsələsi» məqaləsində M.Ə.Rəsulzadə Rusiyanın Duma iclasında ayrı-seçkilik 

edən deputatların mənasız yerə etdikləri nitqlərinə, vəzirin bəyanatlarına rişxəndlə yanaşır, o 

mənada ki, torpaqlar bölüşdürüləndə kəndçilərə çatan payın özləri tərəfindən kiməsə 

satılmasına icazə verilməsin, çünki onlarla birgə yaşayan yəhudilərin əlinə bu torpaqlar 

keçməməlidir. Belə cəfəng fikirləri sadə xalqın başına yeridən hökumət dairələrinə M.Ə.Rəsul-

zadə öz kəskin etirazını bildirir: «…Madam yəhudilər Rusiyada oluyorlar, Rusiya təbəəsidirlər, 

Rusiya qanunlarının həfz və himayəsi altında dolanırlar, niyə qərək onlar qeyrilərin malik 

olduğu hüquqdan mən (qadağan etmə) edilsinlər» (3, s.268). Rəsulzadə yaxşı bilirdi ki, 

yəhudilər Avropada müxtəlif dövlətlərdə yaşadıqlarından asılı olmayaraq orada mülk və yer 

almaq ixtiyarına malik olub dövlətləri, birgə yaşadıqları xalqları, millətləri zərər və ziyana 

salmamışlar. Lakin rus dumasında bu xüsusda fikirlərin səslənməsi yəhudilər haqda mif 

yaratmaq, təəccüb və təşviş doğurmaqdan başqa bir şey deyildir: «Əvət, yəhudilərdən qorxan 

kəndçilərə böylə bir cavab vermək, onları böylə dost tutmaq və məmləkətpərvər fikirləri ilə 

tərbiyə etmək əvəzinə vəzir cənabları «qorxmayınız, biz sizi yəhudilərdən saxlamaq üçün hər 

bir tədbir görmüşük, biz razı olmarıq ki, sizin sadiq olan kəndçi qullarınızı hiyləgər  yəhudilər 

aldatsınlar» misalında ikimənalı və müftianə tövzihat (izahat) verirlər» (3, s.269). Öz hüququnu 

çox gözəl dərk edən yəhudi kimi xalqlarla qarşılıqlı birgəyaşayış şəraitində ünsiyyətdə olmaq 

Rəsulzadəyə görə hər kəsin əlində şanslı bir imkandan istifadə bacarığıdır. Bu gör-götür 

dünyasında bir xalqın digərindən öyrənməsi, ümumiyyətlə elm, təhsil, din, sosial-siyasi sferalar 

üzrə mübadilələrdən faydalanması ən gözəl cəhətlərdəndir. 

1920-ci ildə yazdığı «Əsrimizin Səyavuşu» ilə M.Ə.Rəsulzadə simvolik məna kəsb edən, 

siyasi xarakterli bir əsərlə oxucularını, demək olar ki, bütün xalqını heyrətə gətirir. Böyük 

mütəfəkkir Səyavuş obrazının timsalında sanki 2 Səyavuşu xarakterizə edir. O, İran dövlətinin 

başındakı Keykavuşun oğlu Səyavuşun timsalında Turandakı dayısı Əfrasiyabın hökmdar 

olduğu ölkədə onun himayədarlığı sayəsində sığınacaq tapmasını, Firəngizlə evlənməsində ali 

məqsəd olaraq insanlara, ölkələrə sonsuz məhəbbət, tükənməz sevginin bariz nümunəsini əks 

etdirməsi kimi bəşəri ideyaları müasirləşdirir. 

Parçalanmış Azərbaycanın başı həmişə bəlalar çəkdiyindən o, 1920-ci ilin aprelində 

başqa bir hədəfə  qırmızı bolşeviklərin işğalına tuş gəldi. M.Ə.Rəsulzadə Səyavuşun faciəli 

həyatı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu arasında bir oxşarlıq görür. Oxşarlıq 

budur ki, Səyavuşun öz sevgilisi Firəngizin 23 aylıq xoşbəxt ömrü ilə Azərbaycan xalqının 

«Xalq Cümhuriyyəti» adlı gəlininin 23 aylıq ömür tarixi eynidir (7, s.79). «Əsrimizin 

Səyavuşu» deyəndə AXC-ni nəzərdə tutan Rəsulzadə ruhdan düşmür və inanır ki, keçmiş 

«Səyavuşlar»ın arzu və istəkləri torpağa gömülsə də, yenilərinin mütləq baş qaldıraraq əsarətə 

qarşı daha kəskin mübarizəyə qalxacağına böyük ümidlər bəsləyir: «…Sizlər, ey gələcək nəsil, 

ey gənclik! Ey əsrimizin Səyavuşunun böyümüş oğlu! Sənin önündə böyük bir vəzifə var. 

Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla 

ucaldaraq dedi ki, «Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!». 

Bu dedikləri ilə günümüzün indiki reallıqları arasında necə də bir uyğunluq və doğmalıq 

var. Böyük demokratın müstəqillik qazanan Azərbaycanı yenidən dirçəldi, sanki bir «qazi» 

(qalib) olaraq meydana atıldı və ürəklərinə enmiş xalqın bu bayrağını təkrar o bina üzərinə 
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qaldırdı. Bununla da tarix M.Ə.Rəsulzadənin peyğəmbərcəsinə dediyi o məşhur kəlamı bir 

daha təsdiq etdi. 

 

Açar sözlər: Xalq Cümhuriyyəti, müsavatçılıq ideologiyası, milli müstəqillik, milli 

istiqlal ideyaları. 
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Али ИБРАГИМОВ 

 

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И 

БУДУЩЕГО В ИДЕЙНОМ НАСЛЕДИИ М.Э.РАСУЛЗАДЕ 

 

Резюме 

 

В статье автор ссылается на Распоряжение президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева о проведении юбилея выдающегося общественно-

политического деятеля М.Э.Разулзаде в связи с 130-летием со дня его рождения. В этой 

связи предложено широко изучать идейное наследие мыслителя по вопросам 

национальной независимости. 

Автор отмечает, что М.Э.Расулзаде говорил о народах, проживающих в 

провинциях Ирана, России, а также в обеих частях Азербайджана, которые подвергались 

лишениям и считал важным вести борьбу против этой несправедливости. В конце статьи 

он в обобщенном виде анализирует произведение М.Э.Расулзаде «Саявуш нашего века» 

и приходит к заключению, что в нем отражены основные социально-политические 

взгляды мыслителя. 

 

Ключевые слова: Народная Республика, идеология мусаватистов, национальная 

независимость, идеи национальной независимости. 
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Ali IBRAHIMOV 

 

THE PROBLEM OF NATIONAL INDEFENDENCE AND FUTURE 

IN THE IDEOLOGICAL LEGACY OF M.A.RASULZADEH 

 

Summary 

 

In the article the author cites the Decree of the President of the Azerbaijan Republic Il-

ham Aliyev in connection with the 130
th

 anniversary of the birthday of M.A.Rasulzadeh, the 

prominent public political figure, in which it is suggested to learn profounndly the ideological 

legacy of the thinker, his ideas on the national independence and national question. 

The author notes that M.A.Rasulzadeh states on men and peoples living in the provinces 

of Iran and Russia, as well in both parts of Azerbaijan, subjected to deprivations and considers 

struggle against this injustice to be important. In conclusion the author of the article analyzes in 

general the work «Sayavush of our era» by M.A.Rasulzadeh and draws the conclusion that 

there the basic socio-political views of the thinker are reflected. 

 

Keywords: People′s Republic, Musavatist ideology, national idea, ideas of national in-

dependence. 
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KÜTLƏVİ ŞÜUR VƏ KÜTLƏ ŞÜURU: FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
*
 

 

Cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayan, bir sosial-siyasi institut kimi təsir 

dairəsinə malik olan kütləvi şüur elə sosiumun kütləviləşməsi və siyasiləşməsi prosesindən doğur. 

Bu siyasi fenomenin formalaşması prosesinin mərhələlər üzrə getməsi, əlbəttə ki, kütlələrin mey-

dana gəlməsi, onların insan cəmiyyətinin həyatında böyük rol oynaması kimi faktorlarla bağlıdır. 

Kütləvi şüur anlayışının araşdırılması 3 əsr boyunca bir çox alimlərin əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindən olub. XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq bu sahədə aparılan tədqiqatlar fun-

damental xarakter daşıyıb və problemə müxtəlif yanaşmalar sərgilənib. Əsasən kütlə psix-

ologiyası, onun davranışı, fərdin kütləviləşməsi və digər məsələlər sosial-siyasi və fəlsəfi kate-

qoriyalar qismində konkretləşdirilib. Bu mənada "kütləvi şüur" probleminin də araşdırılması çox 

vaxt sırf kütlə psixologiyası kimi təqdim edilib. Əslində isə "kütləvi şüur" və "kütlə şüur" an-

layışlarına tamamilə fərqli yanaşma tələb olunur. Ona görə də, kütləvi şüur fenomeninin dərin 

tədqiqatı və onun sosial-siyasi institut kimi əsaslandırılması üçün ilkin olaraq "kütlə" anlayışına, 

onun formalarına, həmçinin kütlə ilə dəstənin fərqlərinə aydınlıq gətirilməlidir. 

Adətən "kütlə" anlayışını işlədərkən hər kəs elə düşünür ki, onu tam şəkildə başa düşür. 

Amma məsələyə elmi-metodoloji yanaşma tətbiq etdikdə görürük ki, "kütlə" təkcə çoxluq, insan 

toplusu deyil. 

Məlumdur ki, qədim zəka xəzinəsində "kütlə" kateqoriyasına kafi prizmadan baxılıb. Çünki 

insan kütlədə fərdiliyini və şəxsi keyfiyyətlərinin unikallığını itirir. Bu mənada "kütlə" və "xalq" 

anlayışlarının mənfi xarakter daşıyan sinonimləri kimi "qaragüruh", "dəstə" meydana çıxıb. 

Qədim dövrlərin mütəfəkkirləri kütlə və dəstələrin cəmiyyətin həyatındakı rolunu görüb və bunu 

təsvir etməyə çalışıblar. 

Dəstə və kütlə probleminə xüsusi mövqeyi, yanaşması ilə seçilən, qaragüruh, xalq problemi 

ilə bağlı "Dövlət" əsərində düşüncələrini açıqlayan N.Makiavelli qeyd edirdi ki, "xalq dövlətin 

daimi və həssas suverenidir. İctimai rəy özünün proqnozlarında hər zaman onun üçün nəyin xoş, 

nəyin pis olduğunu dəqiq bilir. Makiavelli xalqla dəstəni ayırır. Onun üçün xalq – qanuna tabe 

olan kütlədir, dəstə isə – qanuna tabe olmayan, azğın, sirakuz camaatı kimi toplumdur. 

N.Makiavellinin nəzəriyyəsində kütlə dövlətin həyat qabiliyyətinin güc mənbəyi, həmçinin 

iğtişaşların və qarşıdurmaların əsasıdır» (1, s. 85). 

Yeni dövrdə xalq kütlələrinə, dəstələrə, kütlə və hakimiyyətin qarşılıqlı fəaliyyətinə diqqət 

artdı. Qara, cahil xalqın xoşbəxtliyinin zəmanəti kimi onun maarifləndirilməsi vacib hesab 

edilirdi. 

Müasir sosiologiyanın banisi Oqyust Kont isə "xalq", "sinif", "proletariat" terminlərilə 

yanaşı, "proletar kütlə" anlayışını da işlətdi. O, burada konkret olaraq hansısa bir dəstəni nəzərdə 

tutmurdu. Lakin proletariata aralarındakı əlamətlərə görə fiziki baxımdan hədsiz dərəcədə çox 

olan insanların birliyi kimi baxırdı. 

Digər klassik sosioloq Emil Dürkheym "kütlə" kateqoriyasından üzvlərin mütləq şəkildə 

uyğun olduğu sadə cəmiyyət formasından bəhs edərkən istifadə etmişdi: "Əgər şüurlu şəkildə yal-

nız oxşarlıq xüsusiyyətləri əsasında ideal cəmiyyət tipi formalaşdırmağa cəhd göstərsək, o zaman 

onu bir-birindən fərqlənməyən bütün forma və təşkilatlanmadan məhrum olmuş vahid kütlə obrazı 

                                                 
*
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kimi təsəvvür etmək olar. Bu, həqiqətən bütün sosial tiplərin əmələ gəldiyi sosial protoplazm, 

rüşeym olar. Biz bu obrazlı cəmiyyəti vahid qoşun adlandıra bilərik" (2, s. 258). 

Beləliklə də, "kütlə" insan birliklərinin sadə formalarını xarakterizə edən xüsusi anlayışa 

çevrildi. Təbii ki, bu cür yanaşmaların ortaya çıxması bütövlükdə Avrasiya geosiyasi məkanında 

cərəyan edən sosial-iqtisadi və siyasi proseslərlə bağlı idi. Bəllidir ki, məhz XIX əsrə qədər olan 

müddət ərzində kütlə və qaragüruh haqqında təsəvvürlərini müəyyənləşdirən alimlər və 

araşdırmaçılar dəstələrin yalnız dağıdıcı və üsyan xarakterli addımlarına əsaslanıblar. Qeyd etmək 

vacibdir ki, göstərilən dövrədək dünyada kütləvi şüur anlayışı hələ də təcrübədə öz əksini tap-

mamışdı. Çünki cəmiyyətdə yalnız fərdi və qrup şüuru formalaşmışdı. Lakin XIX əsrdən 

başlayaraq sosial-siyasi sferada vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməyə başlaması sənaye inqilabı və 

urbanizasiya proseslərinin, kütləvi sənət növlərinin meydana gəlməsini və həyatın kütləviləşməsi-

ni labüdləşdirdi. İstehsal prosesində de-individualizasiya prosesinin getməsi insanların psixoloji 

vəziyyətinin, şüurunun və davranışlarının tipoloji bölgüsünün meydana gəlməsini şərtləndirdi. 

Şəhərlərin sürətli inkişafı nəticəsində müxtəlif aqrar yaşayış məkanlarından sürətli miqrasiya 

prosesləri müşahidə olunmağa başlandı. Bunun nəticəsində isə milli-etnik və dini-irqi qruplar 

arasında psixoloji sərhədlər dağıldı, düşüncə və davranış tərzləri tədricən eyni xarakter almağa 

başladı. Beləliklə də, təbii surətdə genişmiqyaslı sosial islahatlar getdi, əvvəlki psixoloji tiplərin 

destrukturlaşması baş verdi, yeni, lakin strukturlaşmamış kütləvi şüur formalaşdı. Yəni, 

sözügedən dövrə qədər siyasətdən və ictimai hadisələrdən kənar qalmış insan qlobal kütləvi trans-

formasiya prosesində kütləviləşmiş və siyasiləşmişdi. Daha doğrusu, fərdi şüurun siyasiləşməsi, 

sosiallaşma prosesini keçmiş insanlar arasında sosial-siyasi informasiya və dəyərlər mübadiləsinin 

aparılması sonda qrup və ya sinif şüuru – kütləvi şüurun formalaşmasını şərtləndirdi (cədvəl 1). 

Cəmiyyətin siyasiləşməsi nəticəsində kütləvi şüurun sosial-siyasi institut kimi formalaşması 

və sosiumun həyatında əhəmiyyətli rol oynaması bu problemə və onun daşıyıcısı olan kütləyə 

yanaşmanı şərtləndirdi. Artıq siyasi rejimlərin iradəsindən asılı olaraq, kütlə problemi subyektiv 

şəkildə araşdırıldı, amma onun fəaliyyətinə, düşüncəsinə obyektiv qiymət verilmədi. Buna görə 

də, kütlə probleminə yanaşma özünü iki istiqamətdə göstərməyə başladı: 

- ilkin olaraq, sözügedən kateqoriya haqqında siyasi-ideoloji fikirlər meydana gəldi və dö-

vlət siyasətinin təbiətindən asılı olaraq kütləyə tənqidi fikirlər ortaya qoyuldu; 

- ikincisi, "kütlə" anlayışına elmi yanaşma ortaya qoyuldu və kütləvi şüurun əsasları 

yaradıldı. 

Birinci istiqamət üzrə "kütlə" termini haqqında görüşlər aristokratik tənqidi kontekstində 

inkişaf etməyə başlayıb. İlk dəfə olaraq E.Berk və J. de Mestr həmin dövrdə aristokratları qorxuya 

salmış qüvvəni "dəstə" və ya "kütlə" adlandırıblar. Kütlələrə qarşı çıxmış mütəfəkkirlər arasında 

Şopenhauer və Nitsşe də olub. Kütlələrin idarə olunmasına nifrətlə yanaşan Şopenhauer "iradə" 

anlayışını irəli sürür və kütləvi insanın əvəzinə orta insana üstünlük verir. Mahiyyəti baxımından 

kütləyə qarşı duran zahid onun idealıdır. Nitsşe isə dünyada kütlələrin rolunun artmasını qəbul 

etsə də, cəmiyyətin kütləviləşməsinə qarşı sərt çıxışlar edib. "Yüz insan bir yerə toplaşdığı zaman 

onlar düşüncəsini itirir və başqa bir şeyə çevrilirlər", - deyən Nitsşe yazırdı ki, dəstə, insanlar or-

dusu, qullar insanı öz "Mən"indən imtina etməyə məcbur edir (3, s. 253). 

Məhz, bu dövrdə formalaşmış obrazlı, təsviri və qiymətləndirici ideoloji ifadələr sonradan 

elmi anlayışlar kimi işlədilməyə başlanılıb və bununla da, "kütlə" kateqoriyasına elmi yanaşma 

formalaşıb. 

"Kütlə" kateqoriyasına elmi yanaşmada da bir-birindən fərqli şəkildə tədqiq edilməsi 

mümkün olmayan 2 istiqamət özünü göstərir: a) sosial-psixoloji fenomen kimi; b) ictimai-siyasi 

fenomen kimi. 

Müasir dövrün tədqiqatçısı L.Y.Kekelidze  yazır ki, kütlədən danışarkən bu kateqoriyaya 

fəlsəfi (Sokrat, Platon, Bodler, Nitsşe, X.Orteqa-i-Qasset) və sosioloji (Aristotel, Makiavelli, Le-
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bon, Tard, Freyd və başqaları) yanaşma sərgiləmək lazımdır. Onun fikrincə, kütləyə kəmiyyət 

aspektində nəzər saldıqda, ona dəstə (Lebon, Freyd), ictimaiyyət (Tard), auditoriya (Veber, 

Q.Blumer, Makluen, Lassuel, Mol), keyfiyyət baxımından yanaşma sərgilədikdə, ona sivilizasiya 

(Orteqa-i-Qasset, Şpenqler, Fromm, Manheym, Arendt, Hornhauzer) kimi qiymət verilir. Aparılan 

araşdırmaların nəticəsi bir daha həmin fikri təsdiqləyir (4, s. 78). 

Məlumdur ki, XIX əsrin sonlarında elmi leksikona yenicə daxil olmuş kütlə anlayışına sırf 

fərdlərin psixoloji keyfiyyətlərilə bağlı yanaşma ortaya qoyulmuşdu. Bu yanaşmanın tərəfdarları 

kimi isə Q.Lebonu, Q.Tardı və digərlərini göstərmək olar. 

Belə ki, bütövlükdə kütlə nəzəriyyəsinin qəbul edilmiş ilk araşdırmaçısı Qustav Lebon olub. 

XIX əsrin sonunda "Kütlə psixologiyası" əsərilə gündəmə gələn fransız mütəfəkkirinin for-

malaşdırdığı modelə görə dəstə sosial vəziyyətindən, milliyyətindən, peşəsindən, hətta səbəbdən 

asılı olmayaraq fərdlərin bilavasitə qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı ortaya çıxan psixoloji fenomendir. 

Q.Lebon hesab edirdi ki, istənilən ideya kütləvi auditoriyaya aşağıdakı sxem üzrə təsir edir: 

- ilkin olaraq, cəmiyyətdə nüfuzlu şəxslər və ya rəhbərlər tərəfindən qəbul edilir. Lebon bu 

insanları kütləni cazibəsilə idarə edən "apostollar" adlandırırdı; 

- qəbul etdiyi ideya vasitəsilə nüfuzlu adamlar kütləyə təsir edir, ikinci isə öz növbəsində 

həmin ideyanı qəbul edir; 

- auditoriyaya daxil olmuş ideya hisslərə, sonradan isə ehkama çevrilir. Çox zaman insan-

lar ideyanı tənqid etmədən qəbul edir. Buna isə insanların aldığı tərbiyə, irsiyyət kimi faktorlar 

təsir edir. 

Beləliklə, Lebonun dəstə modelinə görə, insanlar auditoriyada intellektual keyfiyyətlərini 

itirərək şüurlu vəziyyətdən şüursuz səviyyəyə keçir. İnsan dəstəsi inpulsivdir və tez təsirə 

düşəndir. Ona görə də dəstə təsəvvür və instinktlərlə hərəkət edir və davranışlarına hakim ola bil-

mir. Bununla yanaşı, dəstə bütövlükdə rəhbərlərə tabe olur, ikincilər isə öz növbəsində auditori-

yanın düşüncə və davranışlarını diktə edir. 

Q.Lebon yazırdı ki, dəstə hər şeydən əvvəl psixi baxımdan qeyri-müvazinətli, həddindən 

artıq emosional və ağılsızlıq dərəcəsinə çatmış insanlar çoxluğudur (5, s. 124). 

Göründüyü kimi, Qustav Lebon kütlə və dəstə fenomeninə mənfi nöqteyi-nəzərdən 

yanaşaraq bildirib ki, kütlələrə onların davranış və istəklərini lazımi istiqamətdə hərəkətləndirə 

biləcək rəhbərlər lazımdır. Bununla yanaşı, o qeyd edir ki, kütlənin intellektual səviyyəsi aşağı 

olduğundan onunla manipulyasiya etmək mümkün və vacibdir. 

Lakin kütləyə "dəstə" kimi yanaşma modeli çoxdan qəbul olunmuşdu. Müasir elmdə isə 

"dəstə" kütlənin yalnız bir növü kimi qəbul edilmişdi. Görünən odur ki, yeni empirik tendensiya-

ların müəyyənləşdirilməsi kütləyə "dəstə" kimi yanaşmada fikir ayrılıqları yaratmışdı. Lebonun 

"dəstə" fenomenindən sonra kütlə kateqoriyasına əsas model kimi "ictimaiyyət", "tamaşaçı" 

yanaşması gündəmə gəldi. 

Q.Tard artıq dəstə ilə ictimaiyyətin qarışdırılmasının dayandırılmasını istədi. O, ilkin olaraq 

isbatladı ki, insanlar fiziki olaraq vahiddirlər, ikincisi, dağınıqdırlar. Həmçinin onlar həddindən 

artıq hövsələsiz və çox passivdirlər. 

Q.Tardınə kütlə kateqoriyasını araşdırması daha çox təhlil xarakterlidir. Tardın fikrincə, 

təqlidin əsasında reproduksiyaya bioloji cəhd, qüvvəyə qənaət etmək və başqa insanların sözlərini, 

ideyalarını, hərəkətlərini təkrar etməklə, şəxssizləşdirmə hesabına vahid mövcudluğun məhdud-

laşdırılması durur. Alim yazır ki, cəmiyyətin mahiyyəti təqlidetmə vasitəsilə insanların birliyinin 

formalaşmasıdır. Təqlidetmə isə hipnozun bir modelidir. 

Q.Tard sosiologiyanın "arxeoloji" və statistik metodlarından istifadə etməklə kütlənin, 

kütləvi hadisələrin, dəstələrin tiplərini ayırd etmişdi. Tard bildirirdi ki, transformasiya prosesi 

nəticəsində dəstə primitiv və spontan səviyyədən nizamlı və stabil mərhələyə keçə bilər. Bu 

mənada kütlənin təbiətini araşdıran Tard dəstəni təbii və süni tipə ayırır. 
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Süni dəstələr təbii dəstələrdən bir neçə xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir: 

- ümumi inanclar sisteminə dəlalət edən, müəyyən qanunlara tabe olmağı tələb edən təşki-

latın mövcudluğu; 

- süni dəstələri fərqləndirən ikinci xüsusiyyət isə təşkilat daxilində bütün üzvlər tərəfindən 

qəbul edilmiş iyerarxiyanın mövcudluğudur. 

Tard göstərirdi ki, təbii dəstələrdən fərqli olaraq süni dəstələr daha təşkilatlanmış, nizamlı 

xarakter daşıyır. Buna misal olaraq "kilsə və dövləti" təklif edən Q.Tard yazırdı ki, bu tip dəstələr 

dini təsirlər altında formalaşır və inkişaf edir, həmçinin insanın istək və arzuları onları məqsəd 

ətrafında birləşdirir. Spontan dəstələr isə fiziki faktorların və xarici şərtlərin təsiri altında meydana 

gəlir. 

Göründüyü kimi, Lebon və Tardın dəstələrə yanaşma tərzində iki istiqamət meydana çıxır: 

a) kütlə və ya dəstələr mənfi xarakterlidir; b) kütlə və ya dəstələr pozitiv xüsusiyyət daşıya bilir. 

Əlbəttə ki, kütlə problemini araşdırmış Tard kimi Lebon da dəstələrin inqilab proseslərində 

təsəvvür edilməz dərəcədə təhlükəli olduğunu qəbul edir. Lakin Tard sosial nəzəriyyəyə "süni 

dəstə" anlayışını gətirməklə, Lebondan fərqli olaraq bildirib: "Bütün kütlələr cəmiyyətin stabil və 

dinamik inkişafına təhdid deyil. Onlar kor-təbii şəkildə yaranır və yoxa çıxır. Onların stabil 

strukturu yoxdur. Süni dəstələrdə iyerarxiya mövcud olduğundan burada qərarlar mərkəzdən 

gəlir" (6, s. 236). 

XX əsrdə baş vermiş sosial-iqtisadi və siyasi-hərbi hadisələr kütlə probleminə olan diqqəti 

daha da artırdı. Çünki cərəyan edən proseslər birbaşa olaraq kütlələrin davranışına təsir göstərirdi. 

Bu mənada kütlə probleminə yeni yanaşmalar ortaya qoyuldu. 

Birinci Dünya müharibəsinin nəticələrini təhlil edən M.Şeler yazırdı ki, mədəniyyətə in-

stinktlər daxil olur və bu da ağılsızlığa təsir edən vasitələr haqqında düşünməyə vadar edir. O 

hesab edir ki, real dünyada mədəniyyətlə ziddiyyət təşkil edən instinktlər, motivasiyalar hakimlik 

edir. Müasir dövrdə insanların maddi vəziyyətinin bərabərləşməsi homogen cəmiyyətin formalaş-

masına gətirib çıxarır. Bu proses isə irrasional təsirin altında baş verir, həmçinin insanların 

bərabərləşməsi insan təbiətində emosionallığa, destruktivliyə və uşaqlığın yaranması ilə nəticə-

lənir. Bununla da, müasir insan şəxsi keyfiyyətlərindən məhrum olur və kütlənin bir hissəsinə 

çevrilir. 

M.Şeler ilə eyni məntiqi paylaşan Şpenqler isə daha irəli gedərək yazırdı ki, sivilizasiyalara 

formasız və böyük şəhərlərə axışmış qaragüruh tərəfindən rəhbərlik edilir. O, kütləni formasız, 

düşüncəsiz və nifrət daşıyıcısı olan istənilən formalı bir şey kimi təsvir edirdi. Bu, öz gələcəyini 

bilməyən, keçmişini dağıdan böyük şəhərlərin "yeni köçərisidir". Kütlə hər bir şeyin sonudur, 

nəhayət radikal heç bir şeydir. Kütləni cəmiyyətin düşməni adlandıran Şpenqler Avropanın çökü-

şünü məhz böyük şəhərlərə köç etmiş ənənəsi olmayan, formasız kütlə ilə bağlayır (7, s. 133). 

Kütlənin irrasionallığından yazan Manheym isə kütləvi cəmiyyəti sənaye cəmiyyətinin si-

nonimi kimi işlədirdi. Lakin o, irrasionalizmi kütlənin ayrılmaz xüsusiyyəti hesab etmirdi. Bunu 

müəyyən sosial institutların məhsulu sayırdı. Manheym bu prosesi bu cür izah edirdi: «Sosial 

böhranlar zamanı qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmaq üçün vasitə olan funksional rasionalizm po-

zulur və insan belə bir şəraitdə çarəsiz qalır. Xalq kütlələrinin irrasionallığı miflərin, reallaşmayan 

utopiyaların yayılmasına səbəb olur» (7, s. 134). 

Kütlələrin cəmiyyətlərin həyatındakı rolundan "Kütlələrin üsyanı" əsərində geniş bəhs edən 

X.Orteqa-i-Qasset yazırdı ki, keçmişdə ictimai pərdə arxasında qalmış kütlə indi göz önündədir. 

İlk dəfə olaraq o, "kütləvi cəmiyyət" nəzəriyyəsinin "aristokratik" və ya "konservativ" variantını 

işləməyə cəhd edib. Orteqa-i-Qasset iddia edirdi ki, "naşükür kütlələr" elitalarının arxasınca 

getmək əvəzinə, "hakimiyyətə can atırlar". Ümumiyyətlə, idarəçiliyi bacarmayan kütlələr elitanı 

ənənəvi siyasət və mədəniyyət sferalarından çıxarmağa çalışır. Onun fikrincə, bütün bunlar XX 

əsrdə baş vermiş kataklizmlərin əsasıdır. 
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"Kütlələrin üsyanı"nı, müasir vəziyyəti anlamaq üçün X.Orteqa-i-Qasset "insan-kütlə" an-

layışını irəli sürdü. Onun üçün bu, sosial və ya sinfi deyil, sırf psixoloji anlayışdır. Bu orta insan 

özünü hər kəsin olduğu kimi hiss edir. Orteqa-i-Qasset yazırdı ki, belə insanlar bütün siniflərdə, 

hətta aristokratların sırasında da mövcuddur. Onlar üçün yaşamaq aktiv fəaliyyət göstərmək, baş 

verənlərə reaksiya verməkdir. "İnsan kütlə" və ya Orteqa-i-Qassetin dediyi kimi, "yeni insanlar" – 

bunlar barbarlardır. Orteqa-i-Qassetin fikrincə, "kütlələrin üsyanı" cəmiyyətin intellektual və 

mənəvi əsaslarına qarşı çıxmaqdır, eyni zamanda, mədəni mövcudluqdan və qanunlara tabe 

olmaqdan imtina etməkdir (8). 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra kütlə probleminə yanaşma əsasən sosial-politoloji 

istiqamətdə oldu. Xüsusilə də, totalitar rejimlərin formalaşması, eləcə də, cəmiyyət problemlərinin 

tədqiqat obyektivinə çevrilməsi yeni baxışları ortaya qoydu. Belə ki, "Totalitarizmin mənbələri" 

kitabının müəllifi Hann Arendt yazırdı ki, cinayətkar təbiətinə baxmayaraq, totalitar rejimlər 

kütlələrin dəstəyindən geniş istifadə edir. Arendt göstərirdi ki, XX əsrdə imperializm dövründə 

siniflərin kütlələrə çevrilməsi hər zaman destabilliyi gündəmdə saxlayır. Arendt yazırdı ki, 

kütlələr öz maraqlarını müəyyənləşdirə bilmir, həmçinin, ümumi mənafeləri qəbul etmir. O, qeyd 

edirdi ki, kütlə bütün siniflərin nümayəndələrini əhatə etdiyinə görə, ona «xalq» da demək olar (9, 

s. 432). 

Avstriyalı yazıçı E.Kanetti hesab edirdi ki, kütlə yeni orqanizmdir. Hansı ki, ona daxil olan 

fərdlərin sadəcə cəmi deyildir. Bu cür kütlələr sosial-iqtisadi və siyasi şəraitdən asılı olmayaraq, 

hər zaman mövcud olub. Hər bir situasiyada kütlələr eyni təfəkkürə, mexanizmə, mövcudluğa və 

iflasa məhkumdur. E.Kanetti kütlələrin xüsusiyyətlərini də müəyyənləşdirib: 

- kütlə hər zaman artmağa meyillidir; 

- kütlə daxilində bərabərlik mövcuddur; 

- kütlə sıxlığı sevir; 

- kütlə idarə olunmağı üstün tutur (10, s.125). 

Kütləyə daxil olan hər bir fərd şəxsi keyfiyyətlərini aşmış, bütün sərhədləri keçmiş kimi 

özünü hiss edir. Yəni, məsafə ağırlığını atmış insan azad olur və əldə olunmuş bu azadlıq məhz, 

sərhədləri aşmaq deməkdir. 

Ümumi aparılmış araşdırmanın nəticəsi olaraq görürük ki, dəstə müxtəlif situasiyalardan 

asılı olaraq, eşidən və ya gözləyən, laqeyd və ya aqressiv, panik edən və ya passiv xarakterli təsvir 

edilir. Dəstə təhdid edə və ya cinayət törədə bilər, xilaskar rolunu da oynaya bilər. Siyasi dəstə bir 

sıra rəngli və sosial inqilablarda həlledici faktora da çevrilə bilər. Əlbəttə ki, bütün bu deyilənlər 

əsasında söhbət real küçə dəstələrindən, onların fiziki görünüşündən gedir. 

Dəstələrin əsas xüsusiyyətləri kimi isə, birincisi, bu statiklikdir ki, burada kütlə amorfluğu, 

sistemliliyə, strukturlaşmış bütövlüyə, dəstə elementlərinə uymayan əlamətlər nəzərdə tutulur. 

İkincisi, onun stoxastikliyidir. Yəni, dəstənin təbiətindən irəli gələn açıqlıq, «sərhədlərin 

yuyulması», tərkibinin keyfiyyət və kəmiyyət baxımından qeyri-müəyyən olması nəzərdə tutulur. 

Üçüncüsü, onun situativliyi və müvəqqəti mövcudluğudur. Nəhayət, dördüncüsü, dəstənin 

tərkibinin heterogen olmasıdır. 

Kütlənin klassik sosial qruplardan, təbəqələrdən, siniflərdən fərqi onunla əlaqədardır ki, o, 

strukturlaşmamış və təşkil olunmamış düşüncəyə malikdir. Qeyd etmək olar ki, ictimai-siyasi 

proseslərdə aktiv rol oynayan "kütlə" kateqoriyasına yanaşma birmənalı xarakter daşımayıb. Haqlı 

olaraq da, "kütlə" anlayışı "dəstə", "toplu" terminlərindən fərqləndirilib. Kütlə ümumi mənanı 

daşısa da, onu daha çox sinifli cəmiyyət və ya elə xalq da adlandırmaq olar. Lakin böyük fərqləri 

olan "dəstə" ilə "kütlə" arasında bir çox elementləri özündə birləşdirən sərhəd mövcuddur. Bi-

rincisi, kütlə ayrı-ayrı sosial qruplardan, siniflərdən təşkil oluna bilər. Lakin dəstə 

sinifsizləşdirilmiş bir çoxluqdur. İkincisi, dəstədən fərqli olaraq, kütlə cəmiyyəti və insanlığı an-

lamağa imkan verən məhfumdur. Üçüncüsü, kütlə çoxtərəfli, müxtəlif formalı varlıqların 
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yaranmasına rəvac verən materiyadır. Dəstə isə formasız, amorf, struktursuz olduğundan 

müvəqqəti xarakter daşıyır. Dördüncüsü, dəstə lideri, kütlə isə hakimiyyəti dəstəkləyir. Beşincisi, 

dəstə emosiya və şayiələr nəticəsində yaranır, əsas ideya sahibi olan kütlənin struktursuz bir 

hissəsi kimi çıxış edir. 

Məhz, kütləvi şüur xalqın adət-ənənələrindən, milli-mənəvi dəyərlərindən qidalanan ideyanı 

mənimsəməsi nəticəsində əldə etdiyi ümumi düşüncədir. Bu düşüncə isə xalq hakimiyyətin 

siyasətinə təsir edir, eyni zamanda, dövlətə qarşı hər hansı təhdid olduqda həlledici amil rolunda 

çıxış edir. Yəni, kütləvi şüur siyasi-sosial və ictimai institut kimi, xilaskar kimi də diqqət 

mərkəzinə gəlir. Burada ümumi maraqlara və mənafelərə zidd olan əməllərin meydana çıxması 

kütləvi hərəkətə gətirir və kütləvi şüur öz sözünü deyir. Bunu, hətta müasir dövrümüzdə baş ver-

miş hadisələr belə sübut edir. Belə ki, 1995-ci ildə Azərbaycanda antimilli qüvvələr dövlət 

çevrilişi hazırlayarkən Heydər Əliyevin televiziya vasitəsilə bir çağırışı minlərlə insanı Prezident 

Aparatının qarşısına yığmasını labüdləşdirdi. Həmin gecə kütləvi şüurun vahid institut kimi dav-

ranması və dövlətçiliyi müdafiə etmək üçün xarizmatik lideri dəstəkləməsi bir daha Azərbaycan 

üçün təhlükəli vəziyyəti aradan qaldırdı. Eyni zamanda, 2003-cü ildə Heydər Əliyevin 

Azərbaycan xalqına yazılı şəkildə müraciət etməsi və bunun nəticəsində kütləvi şüurun Prezident 

İlham Əliyevi yekdilliklə dəstəkləməsi yuxarıda söylənilən fikri bir daha isbatlayır. 2008-ci ildə 

isə Sürixdə Türkiyə-Ermənistan arasındakı sərhədlərin açılmasını tələb edən sənədlərin im-

zalandığı, eyni zamanda növbəti illərdə İranın Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe sərgilədiyi və 

Ermənistanı dəstəklədiyi, həmçinin "Eurovision-2012" ərəfəsində radikal müxalifətin təxribatlar 

törətdiyi zaman xalqın hakimiyyəti müdafiə edən tədbirlər görməsi bir daha kütləvi şüurun sosial-

siyasi institut kimi fəaliyyətini sübut etdi. 

Göründüyü kimi, dəstə heç bir halda şüura malik ola bilməz. Şüura yalnız ideyanı 

mənimsəmiş və maddiləşdirmiş xalq, kütlə sahibdir. Bu səbəbdən də, kütləvi şüur dedikdə heç də 

destruktiv, emosional dəstənin düşüncəsi nəzərdə tutulmamalıdır. 

Beləliklə də, kütlə ilə dəstənin xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsi, kütləvi şüurun xalqın 

düşüncəsi olduğunun isbatlanması ortaya aşağıdakı nəticələri çıxarır: 

- kütlə emosional, stoxastik və dağıdıcı xarakter daşıyan dəstə deyil; 

- kütlə konkret ideologiyanı mənimsəmiş, adət-ənənəyə əsaslanan siyasi düşüncə və dav-

ranış ortaya qoyan qruplar və ya siniflər toplusudur; 

- kütlə cəmiyyətin həyatında ictimai-siyasi institut kimi çıxış edən kütləvi şüurun 

daşıyıcısıdır; 

- kütləvi şüur xalqın malik olduğu tarixi milli-mənəvi və mədəni dəyərlərdən süzülüb gələn 

düşüncəsidir; 

- siyasi-ictimai fenomen kimi kütləvi şüur insanların siyasi mədəniyyəti və siyasi sistemin 

tələbləri əsasında formalaşmış bir institutdur; 

- ümumi xalqın rəyini əks etdirən kütləvi şüur sosial-siyasi institut kimi siyasi hakimiyyətin 

və dövlətin həyatında mühüm rol oynayır. 

 

Açar sözlər: fərdi şüur, sosiallaşma, kütləvi şüur, sosial-siyasi institut, kütlə, siyasi feno-

men, kütlə psixologiyası, sosial tərəqqi, kütləvi xarakter. 
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Рамиль ВЕЛИБЕКОВ 
 

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ И СОЗНАНИЕ МАСС: 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 
 

Резюме 
 

Политизация индивидуального сознания, обмен социально-политической 

информацией и ценностями между лицами, прошедшими процесс социализации, привели в 

конечном итоге к формированию группового или классово-массового сознания. 

Формирование в результате политизации общества массового сознания как социально-

политического института и его роль в жизни социума способствовало появлению нового 

подхода к этой проблеме и ее носителям. 

По воле политических режимов проблема масс субъективно была исследована, 

однако она не получила объективной оценки. Поэтому подход к этой проблеме ведется в 

двух направлениях. 

Ключевые слова: индивидуальное сознание, социализация, массовое сознание, 

социально политический институт, массы, политический феномен, массовая психология, 

социальный прогресс, массовый характер. 

Ramil VALIBAYOV 

 

MASS CONSCIOUSNESS AND CONSCIOUSNESSES OF 

MASSES: DISTINCTIVE FEATURES 
 

Summary 
 

Politicization of individual consciousness, exchange of sociopolitical information and val-

ues between the persons who have passed the process of socialization, led, finally, to the for-

mation of group or class - mass consciousness. Formation as a result of politicization of society of 

mass consciousness as sociopolitical institute and its role in life of socium led to emergence of a 

new approach to this problem and its carriers. By will of the political regimes the problem of 

masses has been subjectively studied, but it has not received the objective assessment. Therefore, 

an approach to this problem was made in two directions. 
 

Keywords: individual consciousnesses, socialization, mass consciousnesses, social and po-

litical institute, masses, political phenomenon, mass psychology, social progress, mass character. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНФРОНТАЦИИ
*
 

 

Южный Кавказ имеет стратегически важное с точки зрения геополитики 

местоположение. Этот регион часто называют стратегическим мостом, связывающим 

Европу с Азией, Север с Востоком. Расположенный между Черным и Каспийским 

морями, этот регион, сегодня имеет большое значение в плане пересечения здесь 

энергетических и транспортных направлений Юг-Север и Восток-Запад, а также борьбы 

за энергетические источники Каспийского бассейна. При этом Азербайджану уделяется 

особая роль в силу того, что республика является экономическим и политическим 

локомотивом всего региона. Неслучайно З.Бжезинский отмечает по этому поводу: 

«Несмотря на ограниченные территориальные масштабы и незначительное по 

численности население, Азербайджан с его огромными энергетическими ресурсами 

также в геополитическом плане имеет ключевое значение. Это пробка в сосуде, 

содержащем богатства бассейна Каспийского моря и Средней Азии» (13, с.113). 
 

На протяжении столетий географический фактор Южного Кавказа играл 

определяющую роль в определении судьбы региона. Исторически он служил ареной 

борьбы между региональными державами – Ираном, Россией и Турцией. После 

восстановления независимости в начале 90-х годов ХХ века каждая их трех республик 

Южного Кавказа определила собственный путь развития государственности. При этом 

выбор пути сопровождался такими катаклизмами, как кризис системы власти, открытое 

вооруженное противостояние между странами региона, оккупация территорий. «Какой 

из выбранных путей оказался эффективным покажет время, однако в силу указанных 

причин Южный Кавказ не смог пойти дальше географического определения региона, так 

как здесь отсутствует внутренняя интеграция, система безопасности очень хрупка и 

практически нет сдерживающих факторов в случае эскалации существующих 

конфликтов», - отмечает директор Центра стратегических исследований при президенте 

Азербайджана Ф.Мамедов (7, с.4). 

Распад Советского Союза и образование в регионе трех независимых государств 

привели к формированию на этой территории нового экономического, военного и 

политического баланса сил. Страны региона, сталкиваясь с различными угрозами 

безопасности, пытались предотвратить их становясь членами различных региональных и 

международных организациях по безопасности, а также путем расширения 

сотрудничества. На этом этапе Армения отдала предпочтение сотрудничеству с Россией, 

в частности в области экономики и безопасности, тогда как Азербайджан и Грузия 

избрали курс на интеграцию с европейскими и евроатлантическими структурами (3). 

Локальные вооруженные противостояния между странами Южного Кавказа, 

начавшиеся в конце 1980-х годов и продолжающиеся до сих пор, представляют 

серьезную угрозу безопасности региона. Причем вооруженные конфликты предваряло и 

сопровождало использование соответствующей терминологии в субъективной 

                                                 
*
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интерпретации. К примеру, конфликты в Грузии российская сторона до августовской 

войны 2008 года преподносила как «грузино-осетинский» и «грузино-абхазский», тогда 

как грузинские власти характеризуют ситуацию не иначе, как грузино-российское 

противостояние. Далее, грузинская сторона предпочитает не использовать топоним 

«Южная Осетия», который впервые был использован российской военной а затем 

гражданской администрацией лишь в начале ХIХ века. В настоящее время грузинские 

власти в официальных документах и выступлениях используют для именования Южной 

Осетии название «Цхинвальский регион», введенное в употребление во время 

президентства Э.Шеварднадзе, а еще раньше, во время президентства З.Гамсахурдия, 

она имела название «Самачабло», - по фамилии грузинских князей Мачабели, некогда 

владевших пятью из 364 сел на территории Южной Осетии (11). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с Нагорным Карабахом. Армения 

изначально старалась всячески отмежеваться от своей непосредственной причастности к 

оккупации части территории Азербайджана, квалифицируя ситуацию как «ответ народа 

Нагорного Карабаха и его сил самообороны на развязанную против него войну и 

реализацию права на независимость». В этой связи армянская сторона навязывает свое 

мнение о сути конфликта, которое состоит в том, что «кочевые тюркские племена», то 

есть азербайджанцы, появлялись в Нагорном Карабахе лишь в XVIII-XIX веках, а после 

установления Советской власти в 1921 г. по прямому указанию Сталина была совершена 

«историческая несправедливость» - Нагорный Карабах был включен в состав 

Азербайджана.  

Налицо попытки искажения сути конфликта. «С самого же начала не существовало 

никакой нагорно-карабахско-азербайджанской этновойны, но имел место Армяно-

Азербайджанский межгосударственный конфликт и затем война за территорию, 

принадлежащую Азербайджану, которую Армения, проведя этноизгнание (этноцид) 

азербайджанцев, просто присвоила», - отмечает директор Грузинско-Европейского 

института (Париж, Франция) Д. Кашия (6, с.26-27). 

В случае с армяно-азербайджанским противостоянием также имеет место 

искажение топонимов. Армянская сторона применительно к предмету территориального 

спора чаще использует название «Арцах», а не «Карабах», имеющее азербайджанское 

происхождение. Между тем, даже армянское происхождение топонима «Арцах» 

является спорным. Азербайджанские исследователи отмечают, что, в частности, 

название области Арцах впервые встречается еще в Авесте - древнейшем памятнике 

иранских народов в форме «Arzah/Arasahi», в значении «восточная часть земли»; или же 

относится к языку удин, которые в древности под именем «утии» жили именно в 

Карабахе в области Ути (12, с.3-4). 

Продолжая тему «войны топонимов» как средства ведения информационной 

войны, можно привести мнение экс-министра образования Азербайджана, профессора 

Ф.Джалилова, который считает, что западных соседей азербайджанцев нельзя называть 

армянами, поскольку они сами себя называют хаями, хайским народом: «Все 

рассуждения о том, что Армения древняя страна хаев, сразу становятся беспочвенными 

и абстрактными, поскольку нет такой нации - армяне, есть очень древняя историческая 

область Армина в Малой Азии, где проживали тюркоязычные народы… Наша основная 

проблема и слабость, по моему мнению, кроется именно в незнании этих исторических 

азов, подтвержденных мировой наукой, но не афишируемой и замалчиваемой повсюду 

по причине геополитических интересов больших стран. По этим же политическим 

причинам хаи, перекочевавшие и заселившие в средние века область Армину, сегодня 
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тоже не афишируют свое настоящее самоназвание, хотя на своем языке продолжают 

называть себя хаями, а страну Хаястаном» (4). 

Кроме того, информационное противодействие между странами региона 

усугубляет вмешательство внешних игроков. Сегодня на Южном Кавказе конфликты 

находятся в «тлеющем» состоянии и носят перманентный характер. Тем не менее он 

имеет стратегически важное политическое и экономическое значение в регионе 

порождающим дополнительные угрозы в виде геополитической борьбы «сильных мира 

сего» за влияние в регионе. Причем, если раньше в этой борьбе главным образом 

участвовали сугубо региональные государства (Россия, Иран, Турция) то сегодня в силу 

быстро меняющихся процессов в условиях глобализации на сцену вышли и новые 

игроки - США, страны ЕС, Израиль и др.  

В условиях порой жесточайшей конкуренции каждый из внешних игроков широко 

использует посильные возможности для того, чтобы наилучшим образом обеспечить 

свои интересы в регионе. Информационное воздействие на конкурентов и собственно 

самих стран региона является одним из наиболее частых методов этого соперничества.  

Грузия, в частности, внешняя политика которой направлена на вступление в ЕС и 

НАТО, является объектом информационного воздействия со стороны России, которая 

ревностно относится к попыткам стран региона выйти из сферы влияния Москвы. В 

период августовской войны 2008 года это воздействие проявилось наиболее очевидно. 

Помимо этого, Грузия испытывает постоянный информационный прессинг и за 

проводимую ею внутреннюю политику, например, со стороны Армении. Для СМИ 

Армении армянонаселенный грузинский регион Джавахетия, в котором якобы 

притесняются права нацменьшинств, является объектом повышенного внимания. «В 

последние годы и в Армении ведется интенсивная работа по присвоению грузинских 

православных церквей. Делаются попытки объявить древнейшие грузинские 

архитектурные памятники, в частности церкви и монастыри, наследием армянского 

народа. Эта тенденция особенно активизирована в Джавахети. С этой целью на всех 

церквах без исключения стерты лапидарные надписи. И это делается не только в 

настоящее время, но практиковалось в прошлом», - отмечает грузинский историк 

С.Мосидзе (1, с.127). 

Армения в силу своей агрессивной политики в отношениях с соседними странами 

подвергается информационному воздействию практически отовсюду. Не обладающая, в 

отличие от соседей, мощным экономическим либо транзитным потенциалом, а также в 

силу испорченных или сложных отношений с ними, Армения остается изолированной от 

всех региональных проектов. И это является следствием сознательной политики самого 

армянского руководства, вне зависимости от того, кто стоит там у руля власти. 

Национальная идеология Армении, построенная на исключительности армянской нации 

и притязаниях на земли соседних государств, сама же завела страну в изоляцию от всех 

интеграционных процессов в регионе. Идеологи армянского национализма до сих пор 

грезят о реализации мечты-мифа о «Великой Армении от моря и до моря». 

«Рецепт создания национальной идеологии Армении прост. За основу берется миф 

о золотом веке народа, о сказочно прекрасной стране, в которой были молочные реки. 

Потом добавляется миф о коварном и жестоком враге, на котором и лежит 

ответственность за плачевное состояние дел в современности. Все это смешивается и 

подается мировому сообществу как древняя армянская национальная идеология, за 

которую должны ломать голову европейские дипломаты. Завораживает история 

Армении, летописцы которой выводят родословную государства прямо от Ноя. Да, того 
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самого, что спасся от потопа на ковчеге», - отмечает грузинский историк Г.Мархулия (8, 

с.44). 

Активная фальсификация истории и искаженное толкование международного 

права используются армянской стороной для обоснования своих территориальных 

притязаний в отношении соседних Азербайджана, Турции и Грузии, а также введения в 

заблуждение международной общественности. 

Профессор Р.Мустафаев пишет: «Принято считать, что армянство, проводя 

политику «этнически чистых зон» и захватывая чужие территории (бога, культуру, 

историю), тем самым пытается определиться с никак не определяемой своей 

исторической родиной» (9, с.39). 

Для некоторых армянских ученых, вдохновленных идеей «Великой Армении», 

грубое искажение исторических фактов является основным принципом при изложении 

взглядов на историю и нынешнее положение дел в регионе. Это является результатом 

того, что они все еще не освободились от идеи воссоздания «Великой Армении»: «Не 

будь предательства России – союзницы в первой мировой войне – Армения, согласно 

Севрскому договору... имела бы ныне площадь более чем 450 тыс. кв. км с выходом к 

Черному и Средиземному морям» (1, с.337). Поэтому неудивительно, что армяне 

считают Грузию Северной Арменией, а Азербайджанское государство, по их мнению, 

создано на территории Восточной Армении, при этом Бакуракерт (Баку. – Ф.Г.) на 

протяжении тысячелетий был столицей Восточной Армении, в то время как государство 

Армения было образовано в 2107 году до н.э. Таким образом, получается, что весь 

Южный Кавказ и земли вокруг него в течение тысячелетий представляли собой 

Армению. Для сведения отметим, что газета «Мецамор», которая пропагандирует 

подобные фальсификации, печатается в Ереване на русском языке, ее бесплатно раздают 

в компактно населенных армянами районах Грузии. 

Азербайджан же, который не оккупировал ни пяди чужой земли, тем не менее 

испытывает от этого мощный информационный прессинг извне. Основополагающие 

документы Азербайджана прямо увязывают выгодное географическое и экономическое 

положение республики с угрозами национальной безопасности. Так, например, в 

Итоговых положениях Концепции национальной безопасности Азербайджанской 

Республики, утвержденной президентом страны 23 мая 2007 года, отмечается: 

«Стратегическое географическое положение Азербайджанской Республики 

обеспечивает выполнение ею важной роли в политических и экономических процессах 

евро-атлантического пространства. Это проявляется в осуществляемых в регионе 

энергетических и транспортных проектах. В то же время обстановка безопасности 

Азербайджанской Республики характеризуется наличием таких угроз, как военные 

конфликты, международный терроризм, транснациональная организованная 

преступность, незаконная миграция, торговля людьми, контрабанда наркотических 

средств, распространение оружия массового уничтожения, что сталкивает страну с 

некоторыми проблемами безопасности» (5). Разумеется, в таких условиях 

информационное поле Азербайджана подвергается массированному воздействию от тех 

сил, от которых исходят указанные выше реальные угрозы национальной безопасности 

республики. 

Армения является далеко не единственным источником информационного 

воздействия на Баку, хотя именно оттуда исходит большинство угроз информационной, 

и в более широком смысле - национальной безопасности Азербайджана. Эта тема и 

является главным предметом настоящего исследования. Между тем, 

антиазербайджанские материалы, вызванные недовольством определенных кругов 
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внешнеполитическим или внутриполитическим курсом Азербайджана, периодически 

появляются в средствах массовой информации практически всех соседних государств, 

даже стратегического партнера республики - Турции. В последнее же время все чаще 

встречаются антиазербайджанские материалы в российских СМИ. Откровенно 

проармянская подача материала используется при освещении тематики, связанной с 

армяно-азербайджанским конфликтом, а появление таких публикаций в российских 

средствах медиа указывает на попытки давления официальной Москвы на Азербайджан. 

Из последних примеров можно вспомнить публикацию российским государственным 

информационным агентством РИА «Новости» статьи под заголовком «Карабах за 25 лет 

научился быть непризнанным». Причем этот материал с проармянской подачей был 

опубликован за день до 21-ой годовщины Ходжалинского геноцида. В связи с этим МИД 

Азербайджана направил российской стороне ноту протеста (10). Позже материал был 

снят с сайта агентства. 

Это только один из примеров попыток информационного воздействия на 

Азербайджан. Считаем, что это тема отдельного рассмотрения. Сейчас же мы приводим 

этот образец в качестве примера того, что для соседних держав одним из методов 

давления на Азербайджан в условиях, когда с этой страной не проходят более 

привычные в отношении других республик региона методы давления - энергетический, 

экономический, политический являются попытки информационного воздействия 

посредством СМИ. Действительно, экономически независимый и богатый на 

энергоресурсы Азербайджан с его сбалансированной внешней политикой не нуждается 

ни в чьей-либо финансовой помощи, ни в дешевом газе, ни в чем-либо другом. 

Российское предложение вступить в Таможенный союз, Евразийское экономическое 

сообщество и другие инициативы Кремля не были встречены с большим энтузиазмом в 

Азербайджане, ибо он нацелен на евроинтеграцию и к тому же сам является автором 

многих интеграционных инициатив в регионе. 

Между тем, именно азербайджано-грузинское взаимодействие до сих пор было 

стержневым стабилизирующим фактором, обеспечивающим экономическое развитие 

региона и урегулирование региональных конфликтов в нужном русле. Президент Грузии 

М.Саакашвили во время визита в конце февраля 2013 года в Баку открыто заявил, что 

Азербайджан будет стратегическим партнером Грузии вне зависимости от того, кто 

стоит у руля грузинской власти. При этом он подчеркнул: «Без Азербайджана будущее 

Грузии, развитие грузинской государственности невозможно. Это я хотел бы особо 

подчеркнуть. Именно по этой причине мы в прошлом потеряли независимость, потому 

что не смогли тесно сотрудничать. Однако в последние годы мы так укрепили нашу 

дружбу, создали такой прочный фундамент, что сегодня эта дружба непоколебима и 

вечна» (2). 

При этом, идея усиления кооперации между Азербайджаном и Грузией (даже на 

уровне конфедеративных отношений между двумя государствами) периодически звучит 

от представителей Баку и Тбилиси как механизм для более эффективного 

противостояния общим вызовам. Однако время покажет, насколько эффективна эта 

модель с учетом, что и самим двум странам до сих пор не удается обойтись без 

периодического возникновения проблем в двусторонних отношениях и как следствие - 

попыток информационного воздействия друг на друга. 

Как видно, проблема обеспечения информационной безопасности стран Южного 

Кавказа обострена не только вооруженными конфликтами в регионе, но и 

геополитической значимостью региона, что создает основу для информационной 

экспансии сюда внерегиональных государств. В этих условиях странам Южного Кавказа 
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(даже тем из них, которые считаются стратегическими партнерами) приходится 

самостоятельно решать проблемы собственной информационной безопасности. 

 

Ключевые слова: информационная конфронтация, Южный Кавказ, конфликты, 

СМИ, сепаратизм. 
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Fuad HÜSEYNZADƏ 

 

CƏNUBИ QAFQAZIN GEOSИYASИ YERИ ИNFORMASИYA 

QARŞIDURMASININ AMИLИ KИMИ 

 

Xülasə 

 

Məqalədə informasiya texnologiyalarının bütövlükdə siyasətdə və ayrılıqda silahlı müna-

qişələr şəraitində rolu tədqiq edilmişdir. Müəllif qeyd edir ki, informasiya təhlükəsizliyi təh-

didləri təkcə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında silahlı münaqişələr nəticəsində deyil, həmçinin 

dünyanın aparıcı siyasi oyunçularının böyük diqqətini cəlb edən regionun özünün geosiyasi 

əhəmiyyəti ilə yaranır. Əgər Cənubi Qafqaz ölkələrinin özlərindən danışılarsa təhlükəsizliyin, o 

cümlədən informasiya təhlükəsizliyinin başlıca təhdid mənbələrindən birincisi Ermənistandır. 

Bu ölkənin dünyanı qondarma «erməni soyqırımı»na inandırmaq hesabına maddi və ərazi 

qazancları əldə etmək ideologiyası onun xarici siyasətinin təməl daşıdır. Bundan başqa, Abxa-

ziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinin 2008-ci ildə beş günlük müharibəyə keçməsi də 

«dondurulmuş» münaqişənin açıq silahlı qarşıdurma mərhələsinə keçməsi zamanı informasiya 

texnologiyalarının rolunun dəfələrlə artmasını əyani şəkildə sübut etməkdədir. Məqalədə 

konkret misallarla Ermənistan və digər ölkələr və qüvvələr tərəfindən Azərbaycana informasi-

ya təsirinin metodları tədqiq edilir. 

 

Açar sözlər: informasiya qarşıdurması, Cənubi Qafqaz, münaqişələr, KİV, separatizm. 

 

Fuad HUSEINZADE 

 

GEOPOLITICAL LOCATION OF THE SOUTH CAUCASUS 

AS A FACTOR OF INFORMATIONAL CONFRONTATION 

 

Summary 

 

The article investigates the role of information technologies in politics, as a whole, and in 

conditions of the armed conflicts especially. It is indicated that threats to information security 

do not originate from armed conflicts between the South Caucasus nations only, but also ema-

nate from the geopolitical weight of the region itself, since it is within the scope of a height-

ened interest of regional and global political players. If one takes into account the South Cau-

casus nations only, then Armenia emerges as the main source of jeopardy, including the threat 

to information security. The corner-stone of Armenia’s foreign policy implies pursuit of the 

ideology of financial and territorial gains by convincing the world of the Armenian genocide. 

Besides, the escalation of the Abkhazian and South Ossetian conflicts into the five-day war in 

August 2008 was an illustrative example of reiterative enhancement of the role of information 

technology in circumstances leading to the transformation of frozen conflicts into an open con-

frontation involving armed forces. The author investigates the specific cases that depict the 

ways of exposing Azerbaijan to the information impact of Armenia and other countries and 

forces. 

 

Keywords: information confrontation, the South Caucasus, conflicts, mass media, sepa-

ratism. 
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ИФП НАНА 

 

ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ - ЗАГАДКА ИСТОРИИ
*
 

 

Хотя до настоящего времени было выдвинуто множество различных версий 

относительно цели, назначения и времени постройки Девичьей башни, ни одна из них не 

нашла своего подтверждения. Фактические материалы подтверждают, что Девичья башня 

и подобные ей другие архитектурные памятники Абшеронского полуострова были 

построены в ХII-ХIV вв. конкретными архитекторами, имена которых написаны на стенах 

этих башен. Некоторые ученые утверждают, что Девичья башня и другие башни 

полуострова предназначены для военных целей, но практические исследования башен 

доказывают, что они не пригодны для военных целей. Однако версия о том, что Девичья 

башня, являющаяся сложным архитектурным памятником, служила только маяком, также 

не может быть принята. 

Наиболее близка к истине версия о религиозном предназначении постройки башни, 

которая предусматривала использование ее одновременно в качестве маяка и 

обсерватории, составлявших единое целое в храмах Древнего Востока. 

Утверждения исследователей о том, что абшеронские башни построены в ХII-ХIV вв. 

не соответствуют действительности, так как в то время большинство населения 

полуострова исповедовало ислам, а согласно нормам исламского права, возведение таких 

языческих храмов было недопустимым святотатством. 

Впервые об этом высказался азербайджанский ученый Д.Ахундов, который, 

сравнивая архитектурные сооружения Ближнего Востока с архитектурой Девичьей башни 

выдвинул идею о том, что время ее постройки относится скорее к VIII-VII вв. до н.э. Но 

необоснованно искать в каждом проявлении огнепоклонничества элементы арийства или 

зороастризма, поскольку огнепоклонничество было свойственно почти всем языческим 

культурам древнего мира в разных формах его проявления. Сами же арийцы перешли от 

открытой, природной формы в храмовую и идолопоклонническую форму 

огнепоклонничества гораздо позже под влиянием древнего архитектурного искусства 

Древнего Востока. 

Средневековые источники обоснованно утверждают, что распространение 

зороастризма на территории Албании было невозможно, так как во время правления 

Ахеменидов противостояние между скифами и иранцами не благоприятствовало 

культурной интеграции этих народов. К тому же Ахемениды вели толерантную 

религиозную политику по отношению к народам неарийского происхождения. Исходя из 

того, что в Албании не распространился зороастризм и религиозная политика Ахеменидов, 

можно сказать, что кроме построек административных зданий, здесь не воздвигались 

зороастрийские или арийские храмы. 

Сравнивая элементы огнепоклонничества, а также религиозно-культовые сооружения 

на территории Азербайджана и Ирана, можно прийти к выводу, что огнепоклонничество и 

                                                 
*
 Məqalə fəlsəfə ü.f.d., dos. Zeynəddin Şabanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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храмы огня, распространенные на территории Албании, формировались независимо от 

зороастризма под влиянием тенгрианства, составлявшего суть религиозного мировоззрения 

местного населения, что также нашло своё отражение в различных религиозно-культовых 

сооружениях Албании. 

У древних иранцев отсутствовала традиция почитания огня и храмовая форма 

почитания Бога. Изначально у древних иранцев не было специальных мест, 

предназначенных для совершения религиозных культов. Достаточно упоминания Геродота 

и Страбона о том, что персы приняли одежду, архитектуру и прочие элементы культуры от 

других народов (Страбон, 11.13.9 (1); Геродот, 1, с. 135). У ассирийцев, ведущих дотошный 

счет своим военным победам, не сохранили никаких свидетельств о разрушении храмов 

или статуй захваченных мидийских городов. Судя по ассирийским источникам, 

предшественники персов, мидяне не имели храмов, а равно как и персы поклонялись богам 

под открытым небом. Как отмечает Геродот, в В в. до.н.э «воздвигать статуи, храмы и 

алтари (богам) у персов не принято» (1, с.131). Страбон в начале I в. упоминает уже о двух 

параллельных формах огнепоклонничества: это «обширные огороженные священные 

участки», которые являются традиционной открытой формой огнепоклонничества, а также 

храмовая и идолопоклонническая форма огнепоклонничества «в святилищах Анахиды и 

Омана, где находится деревянная статуя Омана» («География», 15.3.15). Этот факт 

подтверждает путешественник Павсаний, который своими глазами видел персидские 

храмы в Лидии: «У лидийцев, которых называют персидскими, есть храмы... в каждом из 

этих храмов есть особое помещение, а в этом помещении есть на алтаре зола» (3, У.273). 

По мнению Страбона, можно сделать вывод о том, что культ Анахиды уже 

распространился среди персов в начале I в. Большинство авестологов утверждает, что 

Анахида не является арийской богиней, потому что в «Авесте» первоначальное название 

богини воды и плодородия звучит как Харахвати Ардви-Сура, что подтверждается также 

названием одноименной ведийской богини Сарасвати Ардви-Сура. Название богини 

трансформировалось в Ардви-Сура Анахида после того, как оседлые иранцы постепенно 

принимали культ Анахиды от местного населения неарийского происхождения. 

Этимология теономии Анахида состоит из двух слов: «Ана» - с тюрского переводится как 

«мать», встречается также в женских теономиях шумеров (нинанна, инанна) и "ид, ит, от, 

од" - с тюркского переводится как "огонь". Первоначальное тюркское произношение этой 

теономии звучало как "Ана од" ("мать огней" или "мать-огонь"), а в арийском 

произношение трансформировалось в "Anahida". 

Страбон о религиозном веровании албанцев пишет: "Из богов они почитают Гелия, 

Зевса и Селену, в особенности же Селену, святилище которой находится вблизи Иберии" 

(1, ХI. 4.7) По Страбону, в Албании была храмовая священная область, во главе которой 

стоял жрец. Дион Кассий указывает, что «около реки Куры есть область Анахиды» (1, ХI. 

4.7). Исходя из этих совпадающих фактов, можно сделать вывод о том, что на территории 

Албании издревле почитался культ богини Анахиды в образе лунного божества (Селена). 

Древние суперэтнические поселенцы Азербайджана скифы-тюрки, в отличие от 

арийцев, имели храмовую и идолопоклонническую форму огнепоклонничества, что 

доказывается древними поселениями Шомутепе, Сарытепе, Гобустан и другими 

неолитическими сооружениями. Археологи в этих неолитических сооружениях 

обнаружили огненные ямы перед входом в храмы и в жилища и ряд женских статуэток, 

напоминающих Анахиду, почитаемую в этих храмах. Огненные ямы обнаруживаются 

также перед входом в Девичью башню. Наличие огненных ям дает возможность говорить о 

ритуале очищения местного населения перепрыгиванием через огонь. Эта традиция 
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существует до сих пор у азербайджанцев и осуществляется во время праздника Новруз 

Байрам. 

Огнепоклонничество древних азербайджанцев во многом отличалось от зороастризма 

персов. Вероятно, кочевые и полукочевые арийцы довольно долго придерживались 

традиционной формы огнепоклонничества в отличие от оседлых арийцев, которые 

постепенно принимали религиозное мировоззрение местного населения. В результате 

этого был издан указ Артаксеркса о принятии храмового и идолопоклоннического 

огнепоклонничества, что отвечало интересам царской власти и жречества. При 

Ахеменидах в числе прочих сооружений в Пасаргадах под открытым небом были 

установлены два каменных алтаря высотой каждый более двух метров, предназначенных 

для огня. Подобные памятники, возможно, являются материальным подтверждением 

упомянутого в Бехистунской надписи Дария I термина «айадана» - «место поклонения». 

В тенгрианстве огонь как магическое средство, перепрыгивая через которое человек 

очищается от отрицательной энергии и может перейти в другое измерение (так в 

азербайджанской народной сказке «Меликмамед» герой, проходя через огненный колодец 

попадает в мир иной), что доказывается существованием в фольклорной традиции 

азербайджанского народа такого праздничного действа, как перепрыгивание через огонь. 

У зороастрийцев существовал иной подход к огню. Зороастризм никогда не одобрял 

перепрыгивания через огонь для отдачи отрицательной энергии. Как свидетельствуют 

Страбон («География», 15.3.15) и Павсаний (3, У.273), персы, наоборот, очень берегли и 

усердно защищали огонь от всякого осквернения. Например, перед огнем они закрывали 

рот специальным покрывалом (падан), которое было предназначено для защиты огня от 

нечистого дыхания. 

Архитектурная структура зороастрийских или арийских храмов никогда не 

соответствовала архитектурной структуре башен на территории Албании. Изначально 

арийские храмы были построены в форме четырехколонного зала. При правлении 

династии Сасанидов храмовая архитектура претерпела некоторые изменения: основное 

помещение храма (как правило, четырехколонный зал) было заменено своеобразным 

купольным киоском чахартаком. 

Зороастрийцы сохраняли огонь в вазах для передвижения с одного места на другое. В 

Девичьей башне огонь помещался на алтаре и не предназначался для передвижения. 

Алтарным предметом являлся, в частности, состоящий из двух частей «теплоугольный» 

жертвенник («Видевдат», 14.7). 

Эти и другие вещественные факты подтверждают, что огнепоклонничество на 

территории Азербайджана резко отличалось от огнепоклонничества на территории Ирана. 

Страбон говорил: «Персы не воздвигают статуй или жертвенников, но приносят жертвы на 

возвышенное место, почитая небо как Зевса. Они чтят Гелиоса, называя его Митрой, 

Селену и Афродиту; затем огонь, землю, ветры и воду» (ХВ.13, с.680). Когда Страбон 

говорит об албанцах, почитающих Гелиоса, он не отождествляет его с Митрой. Если бы 

албанцы и скифы почитали Митру, тогда Страбон вместо теономии Гелиос употребил бы 

название Митры как по отношению к персидскому божеству солнца. Кроме того, римляне 

давно были знакомы с культом Митры и оно почиталось в Риме еще со времен Александра 

Македонского. Страбон, говоря о массагетах, упоминал, что «богом они почитают одно 

только солнце и ему приносят в жертву коней» (ХI.7.6, с.485). Моисей Каланкатуклы в 

сочинении «История Албании» пишет, что гунны (массагеты) «приносили в жертву коней 

к божеству Куар» (5, с.156). Значит на территории Албании большинство населения 

почитало солнечное божество Куар, а не Митру. В таком случае возведение религиозных 

сооружений в честь Митры на территории Албании не соответствует действительности. 
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Гипотеза Д.Ахундова о том, что Девичья башня отражает в себе семеричную систему 

Амеша Спента не соответствует действительности и что связывать этажи башни с 

семеричной системой Амеша Спента вообще неуместно. Во-первых, Девичья башня была 

построена на основе религиозного мировоззрения 7+1, а не 6+1. Надо учитывать, что 

башня состоит не из семи, а из восьми этажей, что отражается также на числе ее окон (8). 

Во-вторых, в истории архитектуры Ирана и частично зороастризма не встречались храмы, 

посвященные именно Амешу Спента. В-третьих, семерка относится к позднему 

формированию зороастризма, так как в Гатах нет конкретных упоминаний о семеричной 

системе Амеша Спента. Это система скорее сформировалась при арийцах под влиянием 

семеричной системы астральных культов Месопотамии. Что же касается восьмеричной 

системы, то она неоднократно находит своё подтверждение в истории архитектуры 

Азербайджана. 

Не верна и версия М.А.Набиева о том, что Девичья башня является зороастрийской 

дахмой. Во-первых, дахма это место, которое в традиции зороастрийцев всегда находилось 

вдалеке от воды, священного огня и от мест поселений («Видевдат» 3. 16-17), что и по сей 

день соблюдается зороастрийцами Ирана и Индии. Автор считает, что Девичья башня 

находится на побережье моря в центре населенного пункта и это исключает 

отождествление ее с дахмой, исходя из того, что под башни были найдены источники вод и 

огня. 

Во-вторых, наличие таких построек, как дахма не подтверждаются археологией и 

«Авестой» (кроме «Видевдата»). Даже в «Видевдате» термин дахма употребляется в 

разных значениях. Например, дахма может быть местом, где «трупы лежат под открытом 

небом» («Видевдат», 7.46), или «трупы, зарытые в землю» («Видевдат», 7.48), а также 

«трупы, похороненные в помещении (дахме)» («Видевдат», 7.49). Страбон пишет, что 

персы «тела усопших погребают, облепляя их воском. Магов же не предают земле, но 

выставляют трупы на съедение птицам». Здесь мы видим две формы погребения, 

упоминаемые в «Видевдате». Третья форма погребения в помещении (дахма) скорее всего 

относится к некоторым представителям местного оседлого населения Ирана. А в 

зороастризме долго не существовало конкретных форм погребений. При возникновении 

текста «Видевдат» (I век.н.э) возникла потребность соблюдать правило чистоты природных 

стихий, независимо от формы погребения. Традиция отделение трупа от земли, которая 

соблюдается некоторыми формами погребения (астодан, кувшины, гроб), наверняка 

исходит от этих древних традиций. 

Дахма, являющаяся местом захоронения трупов («Видевдат», 7.49) больше подходит 

к склепам, распространенным также на территории Азербайджана, поскольку, как 

упоминается в «Видевдате», это помещение «закрыто со всех сторон (паири даезан – 

«Видевдат», 3.18), чтобы препятствовать проникновению света вовнутрь. В современных 

дахмах Ирана и Индии высота постройки не превышает нескольких метров, что не 

составляет труда для поднятия и снятия трупов по лестнице. Девичья башня практически 

не отвечает потребностям погребального помещения. Это религиозное сооружение с 

окнами и большим отверстием сверху для проникновения света во внутрь в определенное 

время. 

В целом, проведенное исследование служит убедительным доказательством того, что 

Девичья башня является архитектурным памятником, который отражает древнюю 

архитектурную традицию и духовно-религиозное мировоззрение азербайджанского 

народа. 
 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 133 

Ключевые слова: Девичья башня, архитектурный памятник, религия, храм, 

зороастризм, огнепоклонничество. 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 134 

Список использованной литературы 

 

1. Страбон. География в 17 книгах. Репринтное воспроизведение текста издания 

1964 г. М.: Ладомир, 1994. Пер. статьи и комментарии Г.А.Стратановского под общей 

ред. проф. С.Л.Утченко. 11.13.9. Также: Геродот. История. М.: Наука, 1972. 

2. Геродот. История. М.: Наука, 1972, 1.131. 

3. Павсаний. Описание Эллады. СПб.: Алетейя, 1996. /Пер. С.П.Кондратьева, под 

ред. Е.В.Никитюк. У.273. 

4. Рак И.В. Авеста. СПб., 1997. 

5. Каланкатуклы М. История Албании. Баку, 1993. 

 

Rauf MƏMMƏDOV 

 

QIZ QALASI – TARИXИN SИRRИDИR 

 

Xülasə 

 

Məqalədə qeyd olunur ki, Qız qalası abidəsinin dini təyinatla əlaqədar olduğunu müdafiə 

edən fikirlər daha həqiqətəuyğundur. Qədim Şərq məbədləri dini məqsədlərlə yanaşı, həm də 

mayak və rəsədxana məqsədilə inşa olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar birmənalı şəkildə sübut 

edir ki, Qız qalası Azərbaycan xalqının qədim memarlıq ənənəsini və dini-mənəvi 

dünyagörüşünü əks etdirən memarlıq abidəsidir. 

 

Açar sözlər: Qız qalası, memarlıq abidəsi, din, məbəd, zərdüştilik, atəşpərəstlik. 

 

Rauf MAMMADOV 

 

THE MAIDEN TOWER AS A RIDDLE OF HISTORY 
 

Summary 
 

The version on religious appointment of the Maiden Tower is closer to the truth. As the 

ancient East temples were constructed along with religious aims, also as a beacon and for the 

observatories purpose. The carried out research proves that the Maiden Tower is an architec-

tural monument which reflects an ancient architectural tradition and spiritual-religious world 

outlook of Azerbaijani people. 

 

Keywords: Maiden Tower, architectural monument, religion, temple, Zoroastrianism, 

fire-worship. 
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UOT 342 

 

Fərhad ABDULLAYEV 

hüquq ü.e.d., AR Konstitusiya 

Məhkəməsinin sədri 

 

KONSTИTUSИYA NƏZARƏTИ ORQANLARININ 

FƏALИYYƏT ИSTИQAMƏTLƏRИ* 

 

Konstitusiyanın və qanunvericiliyin şərhi 

 

Konstitusiya nəzarət orqanlarının konstitusiya nəzarətinin həyata keçirilməsinin formala-

rından biri də kazual və rəsmi təfsir (şərh) vasitəsilə konstitusiya normalarının və sahəvi qa-

nunvericilik aktlarının məzmununun açıqlanmasıdır. Konstitusiya nəzarəti orqanlarının fəaliy-

yətində təfsirin rolu məhkəmənin nəzarət funksiyası ilə şərtlənir. Konstitusiya və qanunların, 

habelə digər normativ-hüquqi aktların təfsiri olmadan heç bir iş mahiyyət üzrə həll oluna bil-

məz. Konstitusiyanın məzmununun hərfi şərhinin, qanunların və digər normativ aktların müd-

dəalarının konstitusion mənasının izah edilməsinin nəticəsi olaraq ifadə edilən hüquqi mövqe 

konkret vəziyyətlərdə mövcud qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılmasına və Konstitusiya Məh-

kəməsinin yekun qərarlarının hüquqi əsaslarına xidmət edir (1, s.95). Təfsiri zəruri edən 

şərtlərdən norma tətbiqetmədə yaranan qeyri-müəyyənlik, hüquq normalarının natamamlığı, 

tam şəkildə işlənilməməsi və s. bu kimi amillər ola bilər. İctimai münasibətlərin dinamizmi, 

dəyişkənliyi, hüquq normaları arasında olan uyğunsuzluq da təfsiri şərtləndirən amil kimi çıxış 

edir. Konstitusiyanın və ya qanun normalarının təfsiri hər bir konkret halda təfsir edilən müd-

dəanın mətninin dəqiqliklə öyrənilməsini, həmin müddəanın yaranma tarixinə, konstitusiya sis-

temində yerinə, məqsəd və mahiyyətinə diqqət yetirilməsini tələb edir. «Təfsirçi şəraitdən asılı 

olaraq konstitusiyanı onun müəlliflərindən daha yaxşı başa düşə bilər» (2, s.108). Konstitusiya-

lar, bir qayda olaraq, uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulur və həmin dövr ərzində konstitu-

siyanın mahiyyəti müəyyən şərtlərin təsiri ilə dəyişə bilər. Burada söhbət konstitusiyanın mət-

ninin dəyişilməsindən deyil, mətnin olduğu kimi saxlanılaraq mahiyyətinin dəyişdirilməsindən 

gedir. Belə ki, zaman keçdikcə obyektiv dəyişikliklər nəticəsində təfsir subyektinin fikirləri 

vaxtilə müvafiq konstitusiya layihəsini hazırlamış və ya qəbul etmiş qanunvericinin fikirləri ilə 

üst-üstə düşməyə bilər.  

Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiyanı və qanunları şərh etmək hüququ bir çox ölkələ-

rin qanunvericiliyində ifadə edilib. Avstriyanın, İtaliyanın, Fransanın Konstitusiyalarında və qa-

nunvericiliyində “şərh etmək” funksiyası konstitusiya nəzarəti orqanlarının fəaliyyəti kimi ifadə 

olunmasa da, konstitusiya məhkəmələri qanunların şərhini Konstitusiyaya uyğun olaraq həyata 

keçirirlər. 

Konstitusiyanı və qanunları şərh etmək hüququnun birbaşa təsbit edildiyi hala misal ola-

raq, İspaniyanın Konstitusiya Məhkəməsi haqqında 3 oktyabr 1979-cu il tarixli təsis aktını gös-

tərmək olar ki, həmin akta əsasən Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanı təfsir etmək hüqu-

quna malikdir. Bolqarıstanın Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyaya (m. 149, bənd 1) və 

«Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanununa əsasən (m. 12, bənd 1) Konstitusiyanın təfsiri-

ni vermək hüququna malikdir (3, s.19). 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Bəhram Zahidov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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AFR-in 12 mart 1951-ci il tarixli Qanununda deyilir ki, Konstitusiyanın pozulması faktı-

nı təsdiq etməklə və Əsas Qanunun pozulmuş müddəalarını sadalamaqla, «Federal Konstitusi-

ya Məhkəməsi, eyni zamanda qərarının nəticə hissəsində Konstitusiya müddəalarının şərhi 

üçün vacib olan hər hansı hüquqi məsələni həll edə bilər». Əsas Qanunu şərh etmək AFR 

Konstitusiya Məhkəməsinin müstəsna səlahiyyəti deyil bu, həm də digər orqanlar tərəfindən 

həyata keçirilir.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin bu funksiyası birbaşa olaraq Kons-

titusiyadan (m.130.IV;VI) irəli gəlir. Azərbaycan Respublikasının prosessual qanunvericiliyinə 

əsasən yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi şərh məhkəmələr üçün məcburidir.  

Konstitusiyanın və sahəvi qanunvericilik normalarının konstitusiya məhkəmə nəzarəti 

orqanı tərəfindən təfsiri zamanı:  

1) konkret qanunvericilik sistemi çərçivəsində Konstitusiya və digər qanunvericilik nor-

malarının daxili iyerarxiyasının müəyyən edilməsi; 

2) qanunvericilikdə ziddiyyətlərin, boşluqların aradan qaldırılması; 

3) ictimai münasibətlərin konstitusiya-hüquqi tənzimlənməsi və qəbul ediləcək qanunve-

ricilik aktı üçün yeni istiqamətlərin formalaşdırılması (4, s.28-29); 

4) konstitusiya ilə beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsip və normaları, tərəfdar çıxı-

lan beynəlxalq müqavilə normalarının qarşılıqlı nisbətinin müəyyən edilməsi təmin edilir.  

Konstitusiya Məhkəməsi öz təşəbbüsü ilə Konstitusiyanın və ya qanunların şərh edilmə-

sini həyata keçirə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsinə öz təşəbbüsü ilə Konstitusiya və ya qa-

nunları şərh edərək qanunvericiliyə və hüquq tətbiqinə təsir etmək imkanının verilməməsi ha-

kimiyyətlərin bölgüsü prinsipinin həyata keçirilməsi baxımından məqbuldur. Konstitusiyanı və 

qanunları şərh etmək təşəbbüsü konkret subyektlərə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiyaya və qanunlara verdiyi təfsir subyektlərdən asılı ola-

raq həm normativ, həm də kazual ola bilər. Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin IV hissəsinə 

uyğun olaraq, burada ifadə edilən subyektlər şərhinə zərurət olduğunu hesab etdikləri istənilən 

Konstitusiya və ya qanun normasının rəsmi təfsir edilməsi xahişi ilə Konstitusiya Məhkəməsi-

nə sorğu ilə müraciət edə bilərlər. Bu sorğular, bir qayda olaraq, normativ təfsirin verilməsini 

tələb edir. Normativ təfsir konstitusiya və ya qanunların normalarının hər hansı bir konkret 

məhkəmə işinə baxılması ilə əlaqədar olmayaraq həyata keçirilir. Belə təfsir mücərrəd formada 

konstitusiya və ya qanunla sorğu vermək hüququ verilmiş subyektlərin müraciəti əsasında hə-

yata keçirilir.  

Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin VI hissəsində Konstitusiyanın və qanunların şərh 

edilməsi ilə bağlı məhkəmələrin müraciət hüququ isə özündə daha çox kazual şərhin əlamətlə-

rini əks etdirir. Normativ təfsir kazual təfsirdən onunla fərqlənir ki, normativ təfsir qeyri-müəy-

yən sayda hallara tətbiq edilir, «kazual təfsir isə baxılan işin predmeti olmuş konkret kazusa şa-

mil edilir» (5, s.620). Hüquq ədəbiyyatında haqlı olaraq göstərilir ki, kazual təfsir formal ola-

raq konkret işlə bağlı olsa da, faktiki olaraq presedent kimi fəaliyyət göstərir (6, s.69). 

Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin VI hissəsinə uyğun olaraq müraciətlər qanunla mü-

əyyən olunmuş qaydada verilməli, insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələləri 

ilə bağlı olmalıdır. Bu müraciətlərin verilməsi «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanunun 

33, 35-ci maddələri, habelə mülki və cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Məh-

kəmələrin insan hüququ və azadlıqlarının həyata keçirilməsi məsələlərinə dair şərhlə bağlı 

Konstitusiya Məhkəməsinə müraciəti onların icraatlarında olan konkret işlərdən irəli gəlməlidir 

və hakimin öz təşəbbüsü ilə, yaxud məhkəmə baxışı tərəfinin vəsatəti əsasında verilə bilər. Ka-

zual təfsir zamanı qeyri-konstitusion hesab edilən akt və ya onun hər hansı müddəası öz qüvvə-

sini itirir, qüvvəyə minməmiş dövlətlərarası beynəlxalq müqavilə isə hüquqi əhəmiyyət kəsb 

etmir və tətbiq edilmir. Normativ təfsirdə isə konstitusiyanın və ya qanunun normasının həqiqi 
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mənası aydınlaşdırılır və bununla da qanunvericilikdə olan boşluq aradan qaldırılır. Bu zaman 

hər hansı digər aktın hüquqi qüvvəsinin itirilməsi baş vermir. 

Qanunların təfsiri zamanı təfsir prosesinə başlamazdan əvvəl Konstitusiya Məhkəməsi 

qanunun Konstitusiyaya uyğunluğunu yoxlaya və müvafiq qanunun konstitusiyaya zidd oldu-

ğunu aşkarlayarsa, həmin qanunu konstitusiyaya zidd elan edə bilər (7). 19 aprel 2001-ci il ta-

rixdə «Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 132-ci maddəsinin ikinci hissəsinin azad-

lıqdan məhrum etmədən islah işlərinə məhkum edilən şəxslərin cəza çəkdiyi müddətin məzu-

niyyət hüququ verən əmək stajına daxil edilməməsi müddəasına dair» qərarda Konstitusiya 

Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 132-ci maddəsini azadlıqdan məh-

rum etmədən islah işlərinə məhkum edilən şəxslərin cəza çəkdiyi müddətin məzuniyyət hüququ 

verən əmək stajına daxil edilməməsinə dair müddəasını Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-

sının 37-ci maddəsinə uyğun olmağına görə qüvvədən düşmüş hesab etmişdir. 

Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətində konstitusiya tənzimlənməsinin təkmilləşdiril-

məsi üçün qəbul ediləcək yeni normaların qəbulu istiqamətinin müəyyən edilməsi xüsusi əhə-

miyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Xüsusən də, şərh edilən normaya hər hansı bir əlavənin 

edilməməsi və yalnız onun həqiqi mənasının və mahiyyətinin müəyyən edilməsi mühüm əhə-

miyyət kəsb edir. Konstitusiya Məhkəməsi qanunvericinin əvəzinə qərar qəbul edə və qanun 

yarada bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, Konstitusiyanın təfsiri ilə həqiqi hüquq yaradıcılığını 

ayıran sərhəd çox həssasdır. Bəzi tədqiqatçılar Kelzen konsepsiyasına uyğun olaraq Konstitusi-

ya məhkəməsinə ikinci qanunverici və ya «neqativ qanunverici» orqan kimi baxırlar. Lakin 

«düzəlişverici» təfsirlə Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi arasındakı sərhəd çox 

az olsa da, onlar ayrı-ayrı anlayışlar və prosedurlardır. Konstitusiyanı qəbul etmək, ona əlavə 

və düzəlişlər etmək konkret subyektin səlahiyyətində olduğuna görə Konstitusiyanı təfsir et-

mək adı altında onun mətninə dəyişikliklər etmək yolverilməzdir. Konstitusiya Məhkəməsi qə-

bul etdiyi qərarı qanunverici, icraedici və ümumi yurisdiksiya məhkəmələrinin əvəzinə deyil, 

yalnız öz konstitusion funksiyaları çərçivəsində qəbul edir və qərar qəbul olunan zaman təfsirin 

təyinatından kənaraçıxmalara yol verilmir. Konstitusiya Məhkəməsi bu və ya digər normanın 

şərhində konkret vəziyyətdən çıxış edir. Hər hansı bir normanın genişləndirici və ya məhdudlaş-

dırıcı təfsiri zamanı dövlətin vətəndaş cəmiyyətinə müdaxiləsinin ən ümumi hədlərini müəyyən 

edən və ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan konstitusiya normaları qarant rolunu oynayır. 

Beləliklə, Konstitusiya normalarının genişləndirici təfsiri dövlətə həddən artıq müdaxilə 

imkanı verir, məhdudlaşdırıcı təfsir isə əksinə olaraq xaosa, insan və vətəndaş hüquqlarının po-

zulmasına gətirib çıxarır. Konstitusiyanın təfsirində bütün bölmələr nəzərə alınmalı, preambu-

lanın məzmunu təfsir və tətbiq üçün ümumməcburi meyar kimi qəbul edilməlidir. Konstitusiya 

normalarının təfsiri digər Konstitusiya normalarına və ümumilikdə Konstitusiyaya və funda-

mental dəyərlərə zidd olmamalıdır. Xüsusən də, Konstitusiyanın 12-ci və 24-cü maddələrinin 

1-ci hissələrinin, 71-ci maddəsinin məzmunu təfsir prosesində əsas götürülməlidir. 

Konstitusiya Məhkəməsi qüvvədə olan qanunların və inzibati praktikanın hamılıqla qəbul 

olunmuş beynəlxalq-hüquqi standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi işində də mühüm rol 

oynayır. Həm uyğunlaşdırma, həm də qanunvericilikdəki boşluqların, qeyri-müəyyənliklərin 

aradan qaldırılması beynəlxalq müqavilə normaları ilə də təmin edilə bilər. Bir şərtlə ki, həmin 

normalar Konstitusiyanın 148-ci maddəsinin II hissəsinə uyğun prosedurdan keçmiş olsun.  

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 

Avropa Konvensiyasını imzalaması və Avropa Şurasına daxil olmaqla İnsan hüquqları üzrə 

Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanıması ilə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən İnsan 

hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinin tətbiqini də stimullaşdırmışdır. Konvensi-

yaya qoşulmamışdan öncə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ona uyğunlaşdırılmış, 

insan və vətəndaşlara kifayət qədər geniş hüquqlar verən Konstitusiya demək olar ki, Konven-
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siyaya zidd heç bir müddəanı özündə əks etdirmir. Konstitusiya Məhkəməsi baxdığı işlərdə 

Konstitusiyaya əsaslandığı üçün onun qəbul etdiyi qərarların Konvensiya ilə hər hansı ziddiy-

yət təşkil etməsi də qeyri-real görünür. Ayrı-ayrı insan hüquqlarının mahiyyəti və ya tətbiqi ilə 

bağlı Avropa Məhkəməsinin müəyyən etdiyi hüquqi mövqelər ümumi qayda gözlənilməklə 

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən də ciddi formada nəzərə alınır. 
 

Beynəlxalq müqavilələrin Konstitusiyaya  uyğunluğuna Konstitusiya nəzarəti 
 

Ayrı-ayrı ölkələrdə konstitusiya nəzarəti institutunun təhlili göstərir ki, məhkəmə konsti-

tusiya nəzarətinin obyektinə aid edilən normativ aktların dairəsi kifayət qədər müxtəlifdir. 

Amerika modeli olan ölkələrdə konstitusiya nəzarəti obyektinə məhdudiyyətsiz olaraq bütün 

normativ aktlar – qanunlar, dövlət başçısının, mərkəzi icra hakimiyyətinin, regional və yerli ha-

kimiyyət orqanlarının aktları, beynəlxalq müqavilələr aid edilir. Konstitusiya nəzarəti xüsusi 

orqanlar tərəfindən həyata keçirilən ölkələrdə nəzarətin obyekti həmin ölkələrin Konstitusiya-

larında və bu orqanlar haqqında qanunlarda bu və ya digər məhdudiyyətlərlə müəyyən edilir. 

Siyasi konstitusiya nəzarəti və kvaziməhkəmə modeli olan ölkələrdə bu aktların dairəsi daha 

məhdud müəyyən edilmişdir. 

Bir çox ölkələrdə, məsələn, Avstriyada, Əlcəzairdə, Bolqarıstanda, Macarıstanda, Alma-

niyada, Yunanıstanda, İspaniyada, Qazaxıstanda, Litvada, Sloveniyada, Tunisdə, Ukraynada, 

Fransada və s. konstitusiya nəzarətinin obyektinə beynəlxalq müqavilələr, bir qayda olaraq, hə-

lə qüvvəyə minməmiş müqavilələr aid edilir. Nadir hallarda olsa da, bəzi ölkələrdə, məsələn, 

Portuqaliyada, qüvvəyə minmiş beynəlxalq müqavilələrin də mübahisələndirilmə imkanı nə-

zərdə tutulur. Beynəlxalq müqavilələrə münasibətdə konstitusiya nəzarətinin məzmunu bu və 

ya digər ölkədə həmin müqavilələrin, konstitusiya da daxil olmaqla, milli qanunlara nisbətdə 

qüvvəsindən asılı olaraq müəyyən edilir. Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələ ilə bağlı öz qərar-

larını əsaslandırarkən, həm konkret məsələlər üzrə, həm də hüququn müxtəlif sahələri üçün 

ümumi olan hüquqi mövqelərini ifadə etməklə konstitusiya-hüquqi doktrinanı formalaşdırır və 

inkişaf etdirir. 

Konstitusiya nəzarəti orqanı beynəlxalq müqavilələrə münasibətdə konstitusiya nəzarəti-

ni həyata keçirərkən, ilk növbədə, Konstitusiyanın ümumi qaydasından çıxış edir. Əgər konsti-

tusiyanın ümumi qaydası ilə beynəlxalq müqavilə arasında ziddiyyət yaranarsa, ya konstitusi-

yaya dəyişiklik edilir, ya da beynəlxalq müqavilənin konstitusiyaya zidd olması səbəbindən hü-

quqi qüvvəsi tanınmır. Beynəlxalq müqavilələrin konstitusiyaya uyğunluğu yoxlanılan zaman 

onların hüquqi təbiəti, o cümlədən əsaslandığı prinsiplərin dairəsi, tənzimetmə predmeti, uni-

versallığı və s. məsələlər nəzərə alınmalıdır. 

Məhkəmə təcrübəsində təsdiqlənmiş qaydaya görə, qanun elə təfsir olunmalıdır ki, qa-

nunvericiliyin digər məqsədi açıq ifadə edilmədikdə belə, bu, beynəlxalq hüquqa zidd olmasın 

(8, s.270). Bir çox Avropa dövlətlərinin müasir konstitusiyalarında məzmunca konstitusiyaya 

zidd müqavilələrin bağlanması zamanı konstitusiyanın qabaqcadan dəyişdirilməsi zərurəti nə-

zərdə tutulur (9, s.62). Fransa Konstitusiyasının 54-cü maddəsinə əsasən Fransanın Konstitusi-

ya Şurası beynəlxalq öhdəliklərin Konstitusiyaya zidd müddəaları əks etdirməsini müəyyən 

edərsə, Şuranın qərarı nəticəsində Konstitusiyaya yenidən baxıla bilər. 

Avstriyanın 1920-ci ildə qəbul edilən Konstitusiya qanununda göstərilir ki, «Konstitusiya 

məhkəməsi, beynəlxalq hüququn hər hansı İttifaq qanununun müddəalarını pozub-pozmaması-

nı müəyyən edir» (10, s.70). Buna yaxın mövqeyi Fransanın Konstitusiya Şurası tutur. Şura 

Konstitusiyanın preambulasında nəzərdə tutulan birbaşa istinada əsasən qanunvericiliyin bey-

nəlxalq hüquq normalarına uyğunluğuna nəzarət etməkdə özünü səlahiyyətli hesab edir (11, 

s.57). Şuranın hüquqi mövqeyi spesifikliyə malikdir. Qeyd edilir ki, qanunun konstitusiyaya 
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uyğunluğu onun etibarlılığını müəyyən edir və mütləq əhəmiyyətə malikdir, müqavilənin kons-

titusiyaya uyğunluğu isə onun tətbiq edilə bilməsini müəyyən edir və nisbi əhəmiyyət daşıyır. 

Qanunun qeyri-konstitusion hesab edilməsi onu hüquqi baxımdan etibarsız edir. Müqavilənin 

konstitusiyaya uyğun olmaması isə onun daxili hüququn hissəsi kimi tətbiq edilməməsi ilə nə-

ticələnir. 

Müqavilənin tətbiq edilməzliyi əksər hallarda beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilmə-

məsinə görə beynəlxalq-hüquqi məsuliyyətin yaranması ilə nəticələnir. ABŞ Konstitusiyası 

müəyyən edir ki, «Konstitusiya və ona uyğun qəbul edilən qanunlar və Birləşmiş Ştatların bağ-

ladığı və bağlamalı olacağı bütün müqavilələr ölkənin ali hüququdur və Ştatların Konstitusiya 

və ya qanunlarının hər hansı müddəalarından asılı olmayaraq hər bir ştatın məhkəmələri üçün 

məcburidir». Bu müddəanın beynəlxalq müqavilələrə aid olan başlıca funksiyası ştatların ona 

riayət etməsini təmin etməkdir. Bu məqsədlə onlar federal qanunlara bərabər tutulur və birbaşa 

qüvvəyə malik olur. 

Konstitusiya və beynəlxalq hüququn qarşılıqlı əlaqəsi ilə bağlı konstitusiya məhkəmə nə-

zarəti təcrübəsi az olsa da, məhkəmə təcrübəsində üstünlük konstitusiyaya verilməkdədir. 

Konstitusiyanın müqavilələr üzərində üstünlüyü əsassız müəyyən edilməmişdir. Qanunlarla 

müqavilələrin münasibətinə gəldikdə isə onların statusu bərabərləşdirilir. Beynəlxalq müqavi-

lələrlə konstitusiya və qanunvericilik normalarının status nisbəti Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasında da təsbit edilib. Beynəlxalq müqavilələrin milli hüquq sisteminə daxil olan 

normativ-hüquqi aktlar sistemində yeri Konstitusiyanın «Beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi» 

adlanan 151-ci maddəsində öz əksini tapmışdır. Həmin maddəyə görə, Konstitusiya və referen-

dumla qəbul edilmiş aktlar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik siste-

minə daxil olan normativ-hüquqi aktlar ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlət-

lərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. 

Maddənin məzmunundan göründüyü kimi, dövlətlərarası beynəlxalq müqavilələr öz hü-

quqi qüvvəsinə görə, Konstitusiya və referendumla qəbul edilmiş digər aktlardan başqa, bütün 

digər normativ aktlardan, o cümlədən qanunlardan, fərmanlardan, Azərbaycan Respublikası 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu 

maddə əslində beynəlxalq müqavilələrin müəyyən etdiyi qaydalarla Azərbaycan Respublikası-

nın normativ-hüquqi aktları arasında mümkün ziddiyyətləri aradan qaldırmağa yönəlmişdir 

(12, s.29). 

Beynəlxalq müqavilə ilə Konstitusiya və referendumla qəbul edilmiş digər aktlar arasın-

da ziddiyyət yaranarsa, hətta bu qaydanın dövlətin beynəlxalq öhdəliklərinə zidd olmasına bax-

mayaraq, məhkəmələr Konstitusiya və referendum müddəalarını rəhbər tutmalıdır. Lakin fikri-

mizcə, normanın hərfi mənasından irəli gələn bu prioritet mütləq deyildir. Güman ki, ziddiy-

yətlər yaranarsa, məhkəmələr və digər hüquq tətbiqedici orqanlar, digər dövlətlərin məhkəmə 

təcrübəsində istifadə edilən «beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşma» prinsipini (13, s.69) rəhbər 

tutaraq, müvafiq milli hüquq normasını elə təfsir etməlidir ki, onu beynəlxalq hüquq norması 

ilə uzlaşdırmaq mümkün olsun. Konstitusiyanın 148-ci maddəsinin II hissəsində həm dövlətlə-

rarası, həm də hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələrin ümumi inkorporasiyası müəyyən edil-

sə də, 151-ci maddədə yalnız dövlətlərarası beynəlxalq müqavilələrin milli hüquq sistemindəki 

yerindən bəhs edilir. Hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələrə münasibətdə, 130-cu maddənin 

III hissəsinin 6-cı bəndinə əsasən, belə nəticəyə gəlmək olar ki, onlar normativ-hüquqi aktlar 

iyerarxiyasında Konstitusiya və qanunlardan aşağı hüquqi qüvvəyə malikdir. 

Konstitusiyanın 151-ci maddəsi dövlətlərarası müqavilələrin normativ-hüquqi aktlara 

münasibətdə prioritetini qəbul etməklə, həm də onlara münasibətdə dövlətlərarası müqavilələr 

lexspecialis xüsusiyyəti kəsb edir. Konstitusiyanın 151-ci maddəsinə görə (Azərbaycan Res-

publikası üçün – müəll.) beynəlxalq müqavilə istər qüvvəyə minənədək, istərsə də qüvvəyə 
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mindikdən sonra qəbul olunmuş hər hansı normativ-hüquqi akt barəsində üstünlüyə malikdir 

(12, s.31). 

Konstitusiyanın aliliyi öncə ifadə edilən və konstitusiya məhkəmə icraatı qaydasında həll 

edilən məsələləri təsbit edən 130-cu maddənin III hissəsinin 6-cı bəndindən, 147-ci maddədən 

meydana gəlir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 151-ci maddəsi dövlətlərarası bey-

nəlxalq müqavilələr üçün Konstitusiya və referendumla qəbul edilmiş aktlardan aşağı hüquqi 

qüvvə müəyyən etsə də, onun digər 12-ci maddəsi beynəlxalq hüquq normalarının xüsusi bir 

kateqoriyasını – insan hüquqlarına dair beynəlxalq müqavilə normalarını Konstitusiya ilə eyni 

səviyyəyə qoyur. Həmin maddənin II hissəsində qeyd edilir ki, “Bu Konstitusiyada sadalanan 

insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəl-

xalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir”. Normanın mətnindən göründüyü kimi, “insan və vətən-

daş hüquq və azadlıqlarına” aid olan beynəlxalq normalar Konstitusiya normalarının beynəl-

xalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılmaqla tətbiq edilməsini tələb edir. Bu tələb həmin mad-

dənin I hissəsindəki “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin 

əsas məqsədidir…” müddəası ilə qətiləşdirilir. Bu norma beynəlxalq hüquq normalarının hətta 

Konstitusiyaya münasibətdə prioritetini nəzərdə tutur. Bu isə öz növbəsində Konstitusiyada 

onun hüquqi qüvvəsini müəyyən edən Konstitusiyanın 130.III(6) və 147(I) Azərbaycan Res-

publikası Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir; (II) 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir; (III) Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin əsasıdır – 

müddəaları ilə «qeyri-müəyyənlik» təşkil edir. Konstitusiyanın 130.III(6) və 151-ci maddələri 

ilə 12-ci maddənin nisbətinə münasibətdə ədəbiyyatda haqlı olaraq göstərilir ki, «burada 

lexspecialisderogatlegi generali qaydası tamamilə tətbiq ediləndir. Konstitusiyanın beynəlxalq 

müqavilələr üzrə prioritetinin elan edilməsi ümumi müddəadır. İnsan hüquqlarına dair beynəl-

xalq razılaşmaların hüquq tətbiqetmə zamanı müvafiq hissədə Konstitusiyadan üstün hüquqi 

qüvvəyə malik olması haqqında göstəriş isə xüsusi müddəadır (12, s.32). İnsan hüquqlarına da-

ir beynəlxalq müqavilə müddəalarının hamısına deyil, yalnız birbaşa tətbiq oluna bilən müddə-

alara müvafiq statusun verilməsi məntiqlidir». Beləliklə, Konstitusiyanın 12-ci maddəsinə uy-

ğun olaraq dövlətlərarası müqavilələrin hüquq standartlarının Konstitusiya normalarına müna-

sibətdə xüsusi primatına o halda müraciət edilməlidir ki, Konstitusiya normalarının hüquqi mə-

nasını dəqiqləşdirmək, “təbii hüquqlar” konsepsiyasına (Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yası, m.24.I, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq Pakt, m.5) uyğun olaraq onları in-

kişaf etdirmək mümkün olsun. 

Beynəlxalq müqavilələrdə onların həyata keçirilmə proseduru (implementasiyanın üsulu) 

müəyyən edilmir. Beynəlxalq müqavilə normalarının məhkəmə tərəfindən tətbiqinin texniki-

hüquqi aspektləri daxili hüquq sisteminin müəyyən etdiyi qaydada təmin edilir. Beynəlxalq 

müqavilələrin hüquqi təbiətindən asılı olaraq dövlətdaxili hüquqla onların dövlətlər üçün hüqu-

qi tanınması konkret imzalanma, bəyənilmə, qəbul edilmə prosedurundan asılı edilir. Məhkəmə 

qərarlarının təhlili göstərir ki, əksər hallarda müqavilələrin qeyri-konstitusion hesab edilməsi, 

onların konstitusiyaya ziddiyyət təşkil etməsi deyil, konstitusiya ilə müəyyən edilən qaydalara 

uyğun olmayaraq bağlanması səbəbindən baş verir.  

Müqavilələr hüququ haqqında 1969-cu il Vyana Konvensiyasının 27-ci maddəsinə görə 

«iştirakçı dövlətlər müqavilədən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməmək üçün özlərinin mil-

li hüququnun müddəalarına əsaslana bilməzlər». Konvensiyaya (m.46) görə bu müddəadan yal-

nız biri istisna edilə bilər. Bu da müqaviləni bağlamaq səlahiyyətləri ilə bağlı dövlətdaxili hü-

ququn müddəalarının pozulmasına aiddir (13, s.69-129). Müvafiq pozuntu çox ciddi olmalı və 

daxili hüququn xüsusi əhəmiyyətli norması ilə bağlı olmalıdır. Şübhəsiz ki, burada «çox ciddi və 

əhəmiyyətli pozuntu»nu qiymətləndirməkdə məhkəmələrin subyektiv baxışı da istisna edilmir. 
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Müqavilənin Konstitusiyaya uyğunluğuna məhkəmə nəzarəti iki mərhələdə – bağlanma-

mışdan əvvəl və sonra həyata keçirilir. Müqavilə bağlanana qədər onun müddəalarının Konsti-

tusiyaya uyğunluğu müəyyən edilir və onun qəbul edilməsi məsələsi həll edilir. Ratifikasiya 

edilməli olan müqavilə üzərində ilkin konstitusiya nəzarətinin müəyyən edilməsinin çox az hal-

ları məlumdur. Ratifikasiyaya qədər bütün müqavilələr Konstitusiyaya uyğunluğunun müəyyən 

edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilə bilər (14, s.38). Birinci mərhələdə mü-

qavilənin konstitusiyaya uyğunluğu məsələsinə çox vaxt Konstitusiya Məhkəməsində deyil, 

parlamentdə baxılır. İkinci mərhələdə müqavilə bağlandıqdan sonra müqavilənin məzmunu de-

yil, onun bağlanma qaydasının Konstitusiyaya uyğunluğu yoxlanılır. 

Daxili hüquq prosedurunun pozulmasına nümunə kimi ilk məhkəmə baxışlarından Polşa-

nın Ali Məhkəməsinin 10 may 1921-ci il tarixli qərarı qeyd edilə bilər. Məhkəmə ölkəsi üçün 

Sen-Jermen sülh sazişinin məcburi qüvvə kəsb etməməsini müəyyən edir və səbəb kimi həmin 

sazişin ratifikasiya edilmədiyini göstərir. 

Banqladeş Ali Məhkəməsi 3 sentyabr 1974-cü ildə qəbul etdiyi qərarda ərazinin güzəştə 

gedilməsi barədə müqavilənin həyata keçirilə bilməməsini və belə müqavilənin yalnız parla-

mentin razılığı ilə bağlana bilməsini göstərir.  

ABŞ Apellyasiya Məhkəməsi 15 yanvar 1999-cu il qərarında Ümumdünya Poçt Konven-

siyasını tətbiq etməkdən imtina etmişdir. İmtinanın səbəbi kimi Konstitusiyanın müəyyən etdi-

yi kimi Konvensiyanın Senatın razılığı ilə deyil, Poçt Nazirliyinin rəhbəri tərəfindən Preziden-

tin razılığı ilə imzalanması göstərilir (15, s.314). 

Müqavilənin bağlanması üzrə Konstitusiya qaydalarının pozulması beynəlxalq müqavilə-

ni etibarsız etmək səlahiyyəti vermir. Məhkəmələr əslində beynəlxalq müqavilənin məcburili-

yinə razılıq üzrə daxili hüquq prosedurunun pozulub-pozulmaması məsələsini müəyyən edir. 

Məsələn, İtaliyanın Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsində müqavilənin özü deyil, onun 

implementasiyası üçün qəbul edilən qanunları və ya əsasında müqavilə bağlanan normativ akt-

lar qeyri-konstitusion hesab edilir. Məhkəmənin qərarı ABŞ-la 1979-cu ildə bağlanmış müqa-

vilənin implementasiyası üçün 1974-cü ildə qəbul edilən qanunla bağlı olmuşdur. Həmin mü-

qaviləyə görə yetkinlik yaşına çatmayanların verilməsi imkanı nəzərdə tutulur. Yalnız tələb 

edən tərəfin qanunu ilə həmin şəxs yetkinlik yaşına çatmış hesab olunmalıdır. Belə müddəa 

yetkinlik yaşına çatmayanların müdafiəsi ilə bağlı İtaliya Konstitusiyasının prinsiplərinə uyğun 

gəlmədiyindən Məhkəmə ratifikasiya haqqında qanunun qeyri-konstitusion xarakterli olması 

haqqında qərar qəbul edir. 

Beynəlxalq müqavilə ilə bağlı implementasiya qanununun konstitusiyaya uyğun olmayan 

hesab edilməsi müvafiq müqavilə müddəalarının dövlət daxilində fəaliyyətini dayandırmış 

olur. Bu məsələ ilə bağlı İtaliya Konstitusiya Məhkəməsi qeyd edir ki, müqavilələrin Konstitu-

siyaya uyğunluğuna dolayısı ilə, yəni onları implementasiya edən qanunları qeyri-konstitusion 

hesab etmək yolu ilə nəzarət edilir. Bu zaman məhkəmə qərarı bilavasitə müvafiq müqavilə 

normalarını İtaliya hüququna implementasiya edən qanunun müddəalarına aiddir. Bu mənada 

hüquqi qüvvəsi digər hüquq sisteminə tabe olan beynəlxalq müqavilənin konstitusiyaya uyğun-

luğu barədə qərar müqavilənin maddi xarakterindən deyil, onun qanunla müəyyən olunan döv-

lətdaxili implementasiyasının metodlarından asılı olacaq. Bu isə beynəlxalq hüquqa görə döv-

lətin səlahiyyətindədir. Əgər Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bu və ya digər müqavilə müd-

dəalarının dövlət daxilində həyata keçirilməsini mümkünsüz edirsə, dövlət müqavilənin digər 

tərəfləri qarşısında müvafiq müqavilə normalarının təftişi üzrə məsələ qaldırmalıdır. 

Müqavilənin bağlanması zamanı konstitusiya qaydalarının pozulması halları istisna ol-

maqla, göstərilən sferada müxtəlif dövlətlərin məhkəmə təcrübəsinin təhlili belə bir nəticəyə 

gəlməyə əsas verir ki, bu sahədə fəaliyyət istiqamətləri bir-birindən çox fərqlənir. 
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Hakimiyyət orqanları arasında mübahisələrin həlli 
 

Hakimiyyət orqanının səlahiyyəti dedikdə, həmin orqanın vəzifə və funksiyalarını yerinə 

yetirməsi zamanı müvafiq hüquqi aktlar qəbul etməsi və əməli (operativ) tədbirləri görməsi 

üçün ona verilmiş hüquq və öhdəlikləri nəzərdə tutur. Hakimiyyət orqanı özü də dövlət haki-

miyyət orqanlarını və qeyri-dövlət hakimiyyət orqanı kimi bələdiyyə (yerli özünüidarə) qurum-

larını ehtiva edir. Dövlət hakimiyyət (ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti) orqan-

larının öz aralarında və onlarla yerli hakimiyyət orqanları arasında səlahiyyət bölgüsü onların 

ictimai-hüquqi təbiətindən irəli gəlir və konstitusiya quruluşunun əsasını təşkil edən müvafiq 

prinsiplərə əsaslanır. Hakimiyyətin ayrı-ayrı qollarına mənsub olan orqanların səlahiyyətlər üz-

rə mübahisələri hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipindən və konstitusiya ilə onlara verilmiş səla-

hiyyətlərinin müstəqil şəkildə həyata keçirmək hüququndan irəli gəlir. Bu müstəqillik Azərbay-

can Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin III hissəsində nəzərdə tutulan hakimiyyət-

lərin bölgüsü ilə şərtlənir. Hakimiyyət orqanlarının hüquqi fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, cə-

miyyətdə hüquqi ziddiyyətlərin bir çox hissəsi məhz hakimiyyət orqanlarının rəngarəngliyi şə-

raitində, onların bərqərar olduğu dövrdə öz səlahiyyətlərini aşması nəticəsində yaranır. «Belə 

mübahisələr bir orqanın digər orqanın səlahiyyətlərinə müdaxilə etməsi, normativ və ya hüquq 

tətbiqedici akt qəbul etməklə digərlərinin səlahiyyətlərini mənimsəmə və ya müvafiq səlahiy-

yətləri yerinə yetirən orqandan yayınaraq hüquqi xarakterli fəaliyyət həyata keçirmək və s . za-

manı yaranır» (16, s.503). 

Səlahiyyətlər barədə mübahisə o halda konstitusiya-hüquqi xarakter kəsb edir ki, onun iş-

tirakçıları konstitusiya-hüquq münasibətlərinin subyektləri olsun, onların statusları və deməli, 

həm də mübahisələndirilən səlahiyyətləri Konstitusiya və qanunla müəyyənləşdirilsin (17, 

s.36). Hakimiyyət orqanlarının müstəqilliyi həmin orqanlara konstitusiya, qanun və digər nor-

mativ aktlarla müəyyən edilmiş hüquqi statusları çərçivəsində malik olduqları səlahiyyətlərini 

«öz mülahizələrinə görə” tətbiq etmək imkanı verir. Lakin hakimiyyət orqanları bir-birindən 

təcrid olunmuş şəkildə fəaliyyət göstərmir. Onları dövlət və ictimai əhəmiyyətli məsələlərin 

həlli birləşdirir ki, bunun da nəticəsində dövlət hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətləri kəsişir. 

Xarakterinə görə səlahiyyətlər bölgüsü ilə əlaqədar mübahisələri bir neçə növə bölmək 

olar. Dövlət hakimiyyətinin – qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətlərinin səlahiyyət 

bölgüsü mübahisələri və dövlət hakimiyyəti orqanları ilə yerli hakimiyyət orqanları arasında 

yaranan mübahisələri göstərmək olar. 

Səlahiyyət mübahisələrinin meydana çıxması bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblərlə 

bağlıdır. Obyektiv səbəblər qanunvericilikdə hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinin qeyri-

müəyyən təsbit edilməsi; səlahiyyət müəyyən edən normaların müddəalarında ziddiyyətlərin 

olması; səlahiyyətləri əks etdirən normaların təkrarlığı; səlahiyyət müəyyən edən normaların 

mətninin qeyri-müəyyənliyi və s. ilə meydana çıxır. Səlahiyyətlər bölgüsü ilə əlaqədar konsti-

tusion-hüquqi mübahisələrin yaranmasının subyektiv səbəbləri kimi hakimiyyət orqanlarının 

aktlarının hazırlanmasına, qəbuluna və tətbiqinə məsul olan şəxslərin şəxsi maraqlarını göstər-

mək olar. 

Müxtəlif dövlət orqanları, o cümlədən dövlətin ali orqanlarının özlərinin aralarında və dövlə-

tin ali orqanları ilə yerli özünüidarəetmə orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünə dair mübahisələrə 

baxılması Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III hissəsinin 8-ci bən-

dində öz ifadəsini tapıb. «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanunun 40-cı maddəsində konstitu-

siya məhkəmə icraatının xüsusiyyətləri kimi Konstitusiyanın 130-cu maddəsinin III hissəsinin 8-ci 

bəndinə əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə 

bağlı mübahisələrlə əlaqədar sorğular üzrə işlərin icraatı qeyd edilir. 
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Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət hüququnun subyektləri olan orqanlar səlahiyyət mü-

bahisəsinin predmetini təşkil edən normativ aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması 

üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verdikləri zaman həmin akt üzrə orqanın səlahiyyətini 

mübahisələndirmirlərsə, bu halda Konstitusiya Məhkəməsi qeyd olunan sorğuya səlahiyyət 

mübahisəsi kimi deyil, normativ aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması kimi baxır. 

Lakin Konstitusiya Məhkəməsinin təcrübəsi göstərir ki, səlahiyyət mübahisələrinin predmetini 

normativ akt təşkil etdikdə, adətən, həmin aktın Konstitusiyaya və ya qanunlara uyğunluğu 

yoxlanılır. Bəzən normativ aktın, məsələn, yerli icra hakimiyyətinin qərarının Konstitusiyaya 

uyğunluğunun yoxlanılması Konstitusiya ilə Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətinə aid edi-

lir. Lakin həmin aktın səlahiyyət mübahisəsinin predmeti kimi Konstitusiya Məhkəməsi tərə-

findən yoxlanılması istisna edilmir. Buna misal olaraq, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkə-

məsinin sorğusu əsasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Bakı Şəhər İc-

ra Hakimiyyəti başçısının 1995-ci il 14 iyul tarixli 876 saylı sərəncamı ilə əlaqədar hakimiyyət-

lər arasında səlahiyyətlərin bölünməsinə dair mübahisə üzrə baxdığı işi göstərmək olar.Konsti-

tusiya Məhkəməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə mülkiyyətin hüquqi rejiminə 

dair ümumi qaydaların müəyyən edildiyi nəticəsinə gələrək göstərmişdir ki, Konstitusiyanın 

130-cu maddəsinin III hissəsinin 5-ci bəndində bələdiyyə aktlarının Konstitusiyaya, qanunlara, 

Prezidentin fərmanlarına, Nazirlər Kabinetinin qərarlarına uyğunluğunun Konstitusiya Məh-

kəməsi tərəfindən yoxlanılması nəzərdə tutulur. Lakin Konstitusiyanın həmin maddəsində icra 

hakimiyyəti orqanları aktlarının Konstitusiyaya, qanunlara və digər normativ hüquqi aktlara 

uyğunluğunun yoxlanılması nəzərdə tutulmamışdır. Buna görə də, Məhkəmə göstərilən sərən-

camın Konstitusiyaya və qanunlara uyğunluğunun yoxlanılması məsələsinin öz səlahiyyətində 

olmadığı qənaətinə gəlmişdir. Bununla belə, Konstitusiya Məhkəməsi hesab etmişdir ki, Bakı 

Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının adı çəkilən sərəncamı Konstitusiyanın 7-ci maddəsinin III 

hissəsində təsbit edilən hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipinə, həmçinin 81-ci maddəsinin və 

94-cü maddəsinin I hissəsinin 12 və 13-cü bəndlərinin müddəalarına ziddir. Konstitusiyanın 

81-ci maddəsinə əsasən ölkədə qanunvericilik hakimiyyətini Milli Məclis həyata keçirir. Kons-

titusiya Məhkəməsi qeyd olunan sərəncamın 2.2.1 və 3-cü bəndlərini Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin III hissəsinə, 81-ci maddəsinə, 94-cü maddəsinin I hissəsinin 

12 və 13-cü bəndlərinə zidd hesab edərək qüvvədən düşməsi barədə qərar qəbul etmişdir. 

Burada səlahiyyətlər üzrə mübahisəyə baxmaq səlahiyyəti Konstitusiya Məhkəməsinə 

normativ aktın Konstitusiyaya uyğunluğunun yoxlanılmasını təmin etmək üçün əlavə səlahiy-

yət rolunda çıxış etmişdir. Səlahiyyət üzrə mübahisə predmeti müvafiq orqanın hərəkəti və ya 

hərəkətsizliyi olduqda isə Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlər üzrə mübahisəyə baxmaq 

səlahiyyəti norma nəzarətindən fərqlənir. Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri kompleks 

xarakter daşıyır və o öz səlahiyyətlərini həyata keçirən zaman zərurət yaranarsa, mübahisə 

predmeti üzrə Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş digər səlahiyyətləri çərçivəsində də qərar qə-

bul edə bilər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin 

sorğusu əsasında xüsusi konstitusiya icraatı üzrə cinayət mühakimə icraatında zərər çəkmiş 

şəxsin məhkəmə çıxışlarında iştirakının mümkünlüyünün şərh edilməsinə dair işə baxılması 

nəticəsində qəbul etdiyi 04 iyun 1999-cu il tarixli qərarı ilə həmin dövrdə qüvvədə olmuş Cina-

yət-Prosessual Məcəlləsinin 316-cı maddəsinin ikinci hissəsinin müddəalarını Konstitusiyaya 

uyğun olmadığına görə qüvvədən düşmüş hesab etmişdir. 

Qanunvericilikdə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimiyyətin müxtəlif qollarına və növləri-

nə mənsub orqanlar arasında və ya eyni hakimiyyət qoluna mənsub müxtəlif iyerarxiyalı orqanlar 

arasında səlahiyyət mübahisələrini həll etməsi məsələsi dəqiq ifadə olunmasa da, təcrübədə səla-

hiyyət bölgüsü mübahisələrinə baxarkən hakimiyyətin bir qoluna mənsub orqan tərəfindən elə 

həmin hakimiyyət qoluna mənsub digər orqanın səlahiyyətlərini öz üzərinə götürməsi faktının 
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Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən müəyyən edildiyinə rast gəlinir. Belə ki, «Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının «Mənzil xidməti tariflərinin tənzimlənməsi haqqında» 1999-cu il 5 okt-

yabr tarixli 961 saylı sərəncamına dair Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun sorğusu ilə 

bağlı konstitusiya işinə baxarkən Konstitusiya Məhkəməsi həmin sərəncamla icra hakimiyyəti 

başçısının Milli Məclisin səlahiyyətlərini həyata keçirməsi ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin də səlahiyyətlərini öz üzərinə götürdüyünü qeyd etmişdir. 

Səlahiyyətlər bölgüsü üzrə mübahisələrə baxılması zamanı daha bir maraqlı məsələ 

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən digər orqanların səlahiyyətinə müdaxilə etmək ehtimalıdır. 

Konstitusiya və qanunların təfsiri, istərsə də bu və ya digər qanunun Konstitusiyaya uyğun ol-

mayan hesab edilərək qüvvədən salınması Konstitusiya Məhkəməsinə qanunverici orqanın sə-

lahiyyətlərinin sərhədinə həddən artıq yaxınlaşmaq imkanı verir. Bu həddi aşmamaq üçün 

Konstitusiya Məhkəməsi norma yaradıcılıq fəaliyyətinə daxil olmamalı, yalnız qəbul edilməli 

qanunvericilik aktının hüquqi meyarlarını göstərməlidir. 
 

Konstitusiya nəzarətində fərdi konstitusiya şikayəti 
 

Müasir konstitusionalizmin mühüm hüquqi ölçülərindən biri də əsas hüquq və azadlıqların 

məhkəmə müdafiəsinin təmin edilməsidir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə hüquqi müdafiə mexanizm-

ləri də təkmilləşdirilir. Konstitusiyada təsbit edilən əsas hüquq və azadlıqların konstitusiya nəza-

rəti qaydasında qorunması da Konstitusiyanın əsas dəyəri olan fərdin konstitusion-hüquqi azadlı-

ğının qorunmasının yeni səviyyəyə qaldırılması kimi qiymətləndirilməlidir. 

İnsan hüquqlarının qorunması ilə bağlı şikayət və müraciət edən, sorğu verən konstitusi-

ya subyektləri sırasında xüsusi yer fərdlərə verilib. Konstitusiya nəzarəti hər bir halda insan hü-

quq və azadlıqlarına, fərdin qanuni maraqlarına toxunur. Hüquq sistemində Konstitusiyaya uy-

ğun olmayan, hüquq və azadlıqların pozulmasına səbəb olan normativ aktın və ya məhkəmə 

təcrübəsinin Konstitusiya nəzarəti qaydasında mübahisələndirilməsi konstitusionallaşma prose-

sinin çevikliyinə təminat yaradır (18, s.148). 

Fərdi konstitusiya şikayəti Avropa ölkələrində, o cümlədən Avstriyada, İspaniyada, İs-

veçrədə, Almaniyada, Çexiyada və s. tətbiq edilir. Fərdi konstitusiya şikayətilə şəxslərin kons-

titusiya məhkəməsinə müraciətinə ABŞ modelində zərurət yaranmır. Burada məsələ ümumi id-

dia icraatı qaydasında həll edilir. 

Azərbaycanda 2002-ci il 24 avqustda referendum yolu ilə Konstitusiyanın mətninə edil-

miş dəyişikliklər nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ olan subyekt-

lərin dairəsi xeyli genişlənmiş, hər kəs, İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil və məhkəmələr Konsti-

tusiya Məhkəməsinə müraciət hüququ əldə etmişdir. Bundan sonra 2003-cü il dekabrın 23-də 

qəbul edilmiş «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» yeni qanunda konstitusiya icraatının yeni 

təşəbbüslərinə dair tələblər müəyyən olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

130-cu maddəsinin V hissəsi və «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanununun 34-cü və 35-

ci maddələrinə uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsinə fərdi şikayətlər verilə bilər. Bir sıra 

ölkələrdə, o cümlədən postsovet ölkələrinin əksəriyyətində məhkəmə aktları üzərində konstitu-

siya nəzarəti yalnız konkret məhkəmə aktında tətbiq edilmiş normativ-hüquqi aktların Konsti-

tusiyaya uyğunluğunun yoxlanılması ilə məhdudlaşır. Azərbaycan Respublikasında Konstitusi-

ya nəzarətinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də Konstitusiya Məhkəməsinin Ali Məhkəmə tə-

rəfindən qəbul edilmiş qərarların Konstitusiyaya və qanunlara uyğunluğunun yoxlanılması və 

məhkəməyə müraciət hüququnun pozulması halları üzrə səlahiyyətə malik olmasıdır. Ali Məh-

kəmənin qərarları üzərində konstitusiya nəzarəti hələ «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» ilk 

Qanunda nəzərdə tutulsa da, bu institutun tətbiqi yalnız sorğu verən dövlət orqanlarının müs-

təsna səlahiyyətində olduğu üçün 2004-cü ilədək təcrübədə istifadə olunmamışdı. Lakin yeni 
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qanunla fərdi şikayətlər institutunun fəaliyyətə başlamasından və hər kəsə məhkəmə aktlarını 

Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında mübahisələndirmək imkanının verilməsindən sonra Kons-

titusiya Məhkəməsinin bu istiqamətdə fəaliyyəti xeyli genişləndi.  

Konstitusiya Məhkəməsinin məhkəmə aktları üzərində nəzarəti bir sıra spesifik xüsusiy-

yətlərə malikdir. Əvvəla, bu icraat çərçivəsində Konstitusiya Məhkəməsi mülki və ya cinayət 

işinə, iqtisadi mübahisəyə mahiyyəti üzrə baxmır. Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun iclas-

larında iş üzrə faktiki hallar yoxlanılmır. Faktiki halların təhlili, nəticə etibarı ilə sübutların qiy-

mətləndirilməsinə gətirib çıxarır. «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanunun 34.3-cü mad-

dəsində qeyd edilir ki, Ali Məhkəmə tərəfindən baxılmış işin faktiki hallarının yoxlanılmasına 

yol verilmir. 

Məhkəmə aktları üzərində konstitusiya nəzarətini həyata keçirməsi Konstitusiya Məhkə-

məsini heç bir halda üçpilləli məhkəmə sisteminin davamı kimi çıxış edən növbəti instansiyaya 

çevirmir. Konstitusiya Məhkəməsində icraatın tərəfləri onun əsasını təşkil edən konkret mülki, 

cinayət işinin tərəfləri deyil, pozulmuş hüquqlarının bərpası məqsədilə Konstitusiya Məhkəmə-

sinə şikayət vermiş ərizəçi və onun hüquqlarını pozduğu ehtimal edilən məhkəmə aktını qəbul 

etmiş cavabverən dövlət orqanıdır. Bu orqan qismində isə bir qayda olaraq, Azərbaycan Res-

publikasının Ali Məhkəməsi çıxış edir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə konstitusiya şikayəti müəyyən 

tələbləri gözləməklə verilir. Fərd şikayətlə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməzdən əv-

vəl qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hüquq-müdafiə vasitələrindən mütləq istifadə etməlidir. 

Şəxs bütün məhkəmə instansiyalarını keçməli və yalnız kassasiya instansiyası kimi Azərbaycan 

Respublikası Ali Məhkəməsi tərəfindən iş üzrə yekun qərar qəbul edildikdən sonrakı 6 ay müd-

dətində şikayətlə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Digər tələb məhkəməyə müraci-

ət hüququnun pozulması ilə bağlıdır və bu zaman müvafiq hüququn pozulduğu andan 3 ay müd-

dətində Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verilə bilər. 

«Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanunun 34.2-ci maddəsində qeyd edilir ki, Ali 

Məhkəmənin qərarlarından verilən şikayətlərə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən baxılması-

na: tətbiq edilməli normativ-hüquqi akt məhkəmə tərəfindən tətbiq edilmədikdə; tətbiq edilməli 

olmayan normativ-hüquqi akt məhkəmə tərəfindən tətbiq edildikdə; normativ-hüquqi akt məh-

kəmə tərəfindən düzgün şərh edilmədiyi hallarda yol verilir.  

Konstitusiya məhkəmələrinə münasibətdə onların hüquq müdafiə vasitəsi kimi daxili hü-

quq sistemində yerinə də birmənalı qiymət verilmir. Konstitusiya məhkəmələrinin xüsusi məh-

kəmə icraatı onları daxili hüquq sistemində əlavə (subsidiar) hüquq müdafiəsi vasitəsi kimi 

qiymətləndirməyə əsas verir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin insan hüquqlarının po-

zulmasını müəyyən edərkən öz qərarında insan hüquqlarını müdafiə etmək səlahiyyətinə malik 

dövlətdaxili institutları tükədilməsi zəruri olmayan vasitələri müəyyən etməsi bu baxımdan 

diqqətəlayiqdir. Məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Babayev Azərbaycana qarşı iş 

üzrə 27.05.2004-cü il tarixli qərarında Ali Məhkəmənin  əlavə kassasiya icraatının səmərəli hü-

quq müdafiə vasitə hesab edilməməsinə dair mövqeyi qeyd edilə bilər. İsmayılov Azərbaycana 

qarşı iş üzrə 17 yanvar 2008-ci il tarixli qərarında isə Məhkəmə Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Məhkəməsini də səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsi kimi tanımamış və bunun səbə-

bi kimi konstitusiya şikayətinin verilməsi üçün əlavə kassasiya qaydasında səmərəsiz hesab 

edilmiş şikayətin verilməsi tələbinin olması ilə izah etmişdir. Bu qərardan sonra Konstitusiya 

Məhkəməsinin təcrübəsində müvafiq dəyişiklik edilmiş və belə istiqamət müəyyən edilmişdir ki, 

vətəndaşlara qanunun onlara təqdim etdiyi vasitədən (əlavə kassasiya icraatından) istifadə etmə-

ləri tövsiyə olunsun, lakin bu imkandan istifadə etmək istəməyən ərizəçilərin Konstitusiya Məh-

kəməsinə müraciət hüququ məhdudlaşdırılmasın (19, s.3). 
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Seçkilərin nəticələrinin konstitusiyaya uyğunluğunun 

yoxlanılması və konstitusiya dəyişikliyinə dair rəy verilməsi 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 86-cı maddəsinə uyğun olaraq Konstitusiya 

Məhkəməsi Milli Məclis deputatlarının seçkilərinin nəticələrini yoxlamaq və təsdiq etmək səla-

hiyyətinə malikdir. Bu səlahiyyətin yerinə yetirilmə qaydası «Konstitusiya Məhkəməsi haqqın-

da» Qanun və Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Mərkəzi Seçki Ko-

missiyası dairə seçki komissiyalarının protokollarını yoxladıqdan sonra Konstitusiya Məhkə-

məsinə təqdim edir. Konstitusiya Məhkəməsi göstərilən sənədləri aldıqdan sonra 10 gün müd-

dətində müvafiq mütəxəssisləri cəlb etməklə həmin sənədlərin Seçki Məcəlləsinə uyğunluğunu 

yoxlayır. Yoxlama prosesi tələb etsə, Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarı ilə bu müddəti artıra 

bilər. Konstitusiya Məhkəməsi bu müddəti öz mülahizəsinə görə müəyyən edir. Dairə seçki ko-

missiyalarının protokolları Seçki Məcəlləsinin tələblərinə cavab verdikdə Konstitusiya Məhkə-

məsi seçkilərin yekunlarını təsdiq edir. Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri yoxlayarkən apell-

yasiya məhkəmələrindən və Ali Məhkəmədən seçki hüquqlarının müdafiəsinə dair işlər üzrə 

baxılmış ərizələr haqqında məlumat tələb edə bilər. Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu yox-

lama nəticəsində Milli Məclisə seçkilərin nəticələrinin bütövlükdə təsdiq edilməsi, qismən təs-

diq edilməsi və ya təsdiq edilməməsi barədə hakimlərin beş səs çoxluğu ilə qərar qəbul edir və 

əgər seçkilərin yekunları bütövlükdə təsdiq edilməzsə, müvafiq qanunvericiliyə uyğun qaydada 

yeni seçkilər təyin edilir. 

Həm Seçki Məcəlləsi, həm də «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanun Konstitusiya 

Məhkəməsinin seçkilərin nəticələri üzrə səlahiyyətini Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 

təqdim edilmiş sənədlərin Məcəlləyə uyğunluğunun yoxlanılması ilə məhdudlaşdırır və Konsti-

tusiya Məhkəməsinin işin faktiki hallarını müəyyən etmək, o cümlədən seçki saxtakarlıqlarını 

aşkar etmək imkanı və mexanizmi yoxdur. 

«Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanunun 55-ci maddəsinə əsasən Konstitusiya 

Məhkəməsi Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş hallarda Milli Məclisin ilk iclasının keçirilmə 

vaxtını da müəyyən edir. Milli Məclisə seçkilərdən sonra martın 10-dək 83 deputatın səlahiy-

yətləri təsdiq edilməzsə, Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin ilk iclasının keçirilməsi vaxtı-

nı təyin edir. 

Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclis deputatlarının seçkilərinin nəticələrini yoxlamaq 

və təsdiq etməklə yanaşı, deputat mandatını ləğv etmək hüququna malikdir. Seçki Məcəlləsinin 

175-ci maddəsinə əsasən seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda, de-

putatın mandatdan məhrum edilməsi haqqında qərar Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul 

edilir. 

Konstitusiya Məhkəməsinin digər mühüm səlahiyyəti «Konstitusiya Məhkəməsi haqqın-

da» Qanunun 56-cı maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin nəti-

cələrinin rəsmən elan edilməsidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası səsvermə günündən başlayaraq 

10 gündən gec olmayan müddətdə prezident seçkilərinə yekun vurur və nəticələrini təsdiq 

olunmaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edir. Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu 

Prezident seçkilərinin yekunlarına dair sənədləri öyrənir, apellyasiya məhkəmələrindən və Ali 

Məhkəmədən seçki hüquqlarının müdafiəsinə dair işlər üzrə baxılmış ərizələr haqqında məlu-

mat tələb edir. Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sənədlərinin Seçki Mə-

cəlləsinin tələblərinə uyğun olduğunu müəyyən etdikdə seçkilərin nəticələrinin təsdiq edilməsi 

barədə qərar qəbul edir və seçkilərin yekunları haqqında məlumatı səsvermə günündən sonra 

14 gün ərzində rəsmən elan edir. Qərar Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun iclasında hakim-

lərin beş səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 

Konstitusiya Milli Məclis deputatlarının seçkilərinin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiq 
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edilməsi üzrə Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətini bilavasitə əks etdirsə də, Prezident seç-

kilərinin yekunlarını yalnız elan etmək səlahiyyətini təsbit edir. Buna baxmayaraq, «Konstitu-

siya Məhkəməsi haqqında» Qanuna əsasən Konstitusiya Məhkəməsi Prezident seçkilərinin nə-

ticələrini nəinki təsdiq edir, habelə həmin nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar çı-

xarmaq hüququna da malikdir. Konstitusiya müddəalarının onu tamamlayan digər qanun nor-

maları («Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanunun və Seçki Məcəlləsinin müvafiq müddə-

aları) ilə birgə analizi nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, Konstitusiyanın 102-ci maddə-

sində müəyyən edilən, Prezident seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın Konstitusiya Məh-

kəməsi tərəfindən rəsmən elan edilməsi daha geniş anlayış olmaqla, Prezident seçkilərinin nəti-

cələrinin yoxlanılması və təsdiq edilməsi səlahiyyətlərini də əhatə edir. 

Konstitusiya Məhkəməsinin Konstitusiya və «Konstitusiya Məhkəməsi haqqında» Qanu-

nun 61-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş daha bir səlahiyyəti Konstitusiyanın mətnində dəyişik-

liklərə dair rəy verməsidir. Konstitusiyanın 153-cü maddəsinə görə Konstitusiyanın mətnində 

dəyişiklikləri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və ya Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti təklif etdikdə, təklif olunan dəyişikliklərə dair əvvəlcədən Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi alınır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və ya 

Milli Məclis Konstitusiyanın mətnində dəyişikliyə dair təklif verdikdə, Konstitusiya Məhkəmə-

si belə rəyin verilməsindən imtina edə bilməz. Təkliflərə mahiyyəti üzrə baxılması onların dərc 

olunduğu gündən ən geci yeddi gün keçənədək başlanmalıdır. 

Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiyanın mətnində dəyişikliklərə dair rəy verərkən xüsu-

silə Konstitusiyanın 155-ci maddəsini nəzərə almalıdır. Göstərilən maddə Konstitusiyanın 1-ci, 

2-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci və 21-ci maddələrində dəyişikliklər edilməsinə və ya onların ləğv edilməsi-

nə, 3-cü fəslində nəzərdə tutulmuş insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının ləğvi və ya 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğundan 

daha artıq dərəcədə məhdudlaşdırılması haqqında təkliflərin referenduma çıxarılmasını qada-

ğan edir. 

Konstitusiyaya əlavələrin edilməsi Konstitusiyanın mətnində dəyişikliklər edilməsi kimi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Lakin Konstitusiya ona əlavələrin edilməsi zamanı Kons-

titusiya Məhkəməsinin rəyinin alınması tələbini təsbit etməmişdir. Konstitusiyaya əlavələr Konsti-

tusiya qanunları şəklində edilir və bu qanunlar Konstitusiyanın əsas mətninə zidd olmamalıdır. 

Fikrimizcə, belə ziddiyyətin olub-olmamasını müəyyən etməyin də Konstitusiya Məhkəməsinə 

həvalə edilməsi. 

 

Açar sözlər: normativ-hüquqi aktlar, Konstitusiya Məhkəməsi, insan hüquqları, beynəlxalq 

aktlar, konstitusiya nəzarəti. 
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Фархад АБДУЛЛАЕВ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Резюме 
 

Раскрытие сущности конституционных норм и отраслевых законодательных актов 

путем казуального и официального толкования является одной из форм проведения 

конституционного контроля органами конституционного контроля. Роль толкования в 

деятельности органов конституционного контроля обусловливается контрольной 

функцией суда. Это нужно понимать не как изменение текста конституции, а как 

изменение сущности конституции. Конституционный суд Азербайджанской Республики 

дает толкование Конституции и законов по инициативе конкретных субъектов. 

Подписание Европейской Конвенции по правам человека и основных свобод, а также 

признание юрисдикции Европейского Суда по правам человека после вхождения в 

Совет Европы стало основанием для претворения практики Европейского суда 

Конституционным судом. Конституционный орган, проводя конституционный контроль 

в отношении международных договоров, в первую очередь выступает с позиции общих 

правил Конституции. 

Рассмотрение Конституционным судом споров по распределению полномочий, 

толкование Конституции и законов, отмене норм или законов в силу их несоответствия 

Конституции дает возможность Конституционному суду ближе подойти к границе 

полномочий законодательного и других органов. Чтобы не перешагнуть этот рубеж, 
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Конституционный суд, не занимаясь нормотворческой деятельностью, должен только 

указывать правовые критерии принимаемого законодательного акта. 

 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, Конституционный суд, права 

человека, международные акты, конституционный контроль. 

 

Farhad ABDULLAYEV 

 

DIRECTIONS IN THE ACTIVITY OF THE BODIES 

OF THE CONSTITUTIONAL CONTROL 

 

Summary 
 

Revealing an essence of the constitutional norms and sectoral legislative acts by casual 

and official interpretation is one of the forms of carrying out the constitutional control by bod-

ies of the constitutional control. The role of interpretation in the activity of bodies of the consti-

tutional control is caused by the control function of court. It is to be understood not as change 

of the text of the constitution but as that of essence of the constitution. The Constitutional 

Court of the Republic of Azerbaijan gives interpretation of the Constitution and laws at the ini-

tiative of specific subjects. Signing the European Convention on Human Rights and also 

recognition of jurisdiction of the European Court of Human Rights after joining to the Council 

of Europe became the basis for realization of case-law of the European Court by the Constitu-

tional Court. The constitutional body, carrying out the constitutional control concerning inter-

national treaties, first of all acts from a position of the general rules of the Constitution. 

Consideration by the Constitutional Court of disputes on distribution of powers, interpre-

tation of the Constitution and laws, abrogation of norms or laws because of their contradiction 

to the Constitution gives the chance to the Constitutional Court to approach closer to limit of 

powers of legislative and other bodies. Not to step over this boundary the Constitutional Court 

activity, has only to show legal criteria of the adopted act without being engaged in rule-

making. 

 

Keywords: normative-law acts, Constitutional Court, human rights, international acts, 

constitutional control. 

 

 

 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 150 

UOT 341 

 

Xaliq ƏHMƏDZADƏ 

a.e.i., texnika e.ü.f.d. 

AMEA FHİ 

 

QLOBALLAŞMA VƏ TERROR. TERRORİZMİN 

YAYILMASINDA QLOBALLAŞMA AMİLİ
*
 

 

XXI əsrin əvvəllərində geniş vüsət almış qloballaşma şəraitində bəşəriyyətin tərəqqisinə 

xidmət edən hadisələrlə yanaşı, ümumi məqsədlərdən, böyük amallardan kənara çıxan 

arzuolunmaz hadisələr də baş verir ki, bunların vahid kontekstdə öyrənilməsinə böyük ehtiyac 

vardır. 

Qloballaşma dövrü adlandırılan XX əsrin sonu − XXI əsrin əvvəlləri dünya miqyasında 

terrorçuluq fəaliyyətinin indiyə qədər görünməmiş dərəcədə  artması ilə müşayiət olunur. 

Dünya birliyinin bir sıra dövlətləri sözün əsl mənasında terrorizmin girdabına düşmüşlər. 

Hadisələrin gedişi göstərir ki, artıq fəlakətə çevrilən terrorçuluq əməlləri heç bir milli sərhəd və 

milli mənsubiyyət tanımır. Buna misal olaraq, Nyu-Yorkda böyük miqyaslı  ticarət  mərkəzinin 

dağıntıları altında minlərlə insanın məhv olmasını, Rusiyada, İspaniyada, İraqda, Türkiyədə 

törədilmiş və geniş ictimai rezonans doğurmuş aksiyaları göstərmək olar. Terrorçuluq dalğası 

Azərbaycandan da yan keçməmiş, son iyirmi ildə ölkəmizdə də onun ayrı-ayrı epizodları baş 

vermişdir. 

Artıq ümumbəşəri problemə çevrilmiş, kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimai və siyasi 

xadimlərin dilindən düşməyən, xeyli sayda beynəlxalq tədbirlərin baş mövzusu olan 

terrorçuluq hər dəfə özünü yeni, indiyə qədər məlum olmayan qiyafədə, diqqətdən kənarda 

qalmış və ya unudulmuş keyfiyyətdə nümayiş etdirir. Bunu görən dünya ictimaiyyəti, 

mütərəqqi insanlar bu bəla ilə mübarizədə səyləri birləşdirməyin qaçılmaz olduğunu, 

vəziyyətdən çıxmaq üçün birgə yollar axtarışının zəruriliyini dərk etmişlər. Bu istiqamətdə 

artıq xeyli işlər görülmüş, bütün dünya səviyyəsində qlobal terrorçuluqla ciddi mübarizə 

aparılması üçün aparıcı dövlətlərin də daxil olduğu antiterror koalisiyası yaradılmışdır.  

11 sentyabr 2001-ci ildə ABŞ-da törədilmiş dəhşətli terror hadisəsi planetimizdə və 

insanlar arasında böyük vahimə yaratdı. Bu terror aktı nəinki ABŞ-a, həm də bütövlükdə 

bəşəriyyətə böyük zərbə oldu. Bəşəriyyət bu hadisəni nə emosional müstəvidə, nə də digər 

əlaqədar sahələrdə həzm edə bilmədi. Hətta bir-birinə zidd qütbləri belə bir araya gətirən, 

əkslikləri vəhdətdə götürən Hegelin dialektik məntiqi də bu hadisəni qavramaqda aciz idi. Ona 

görə də ümumbəşəri idrak yolayrıcında dayanıb baş verənlər üçün yeni qəlib, yeni şablon, yeni 

paradiqma axtarır. Ancaq hələ ki, belə bir paradiqma tapılmayıb. Doğrudur, hadisələr davam 

edir. Lakin təəssüf ki, hər şey yenə də köhnə təfəkkür standartları və ənənəvi ideoloji yönüm 

istiqamətində davam edir. 

Terror kütləvi insan ölümünə səbəb olur, əsrlərlə bərpası mümkün olmayan mənəvi, 

maddi, mədəni dəyərləri məhv edir. O, sosial və milli qruplar arasında inamsızlıq yaradır. 

Terror aktları onlarla beynəlxalq mübarizə sisteminin yaradılması zərurətini doğurur. Terror bir 

çox təşkilatlar, qruplar, insanlar üçün bir sıra siyasi, dini, milli problemlərin həlli üsuluna 

çevrilmişdir. Terrorizm – konfliktlə heç bir əlaqəsi olmayan istənilən günahsız insanların 

qurbanı olduğu cinayətkar təcavüz növünə aid edilir. 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Əfsər Sadıqov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 151 

Qloballaşma prosesi terror biznesinin qanunsuz və kriminal fəaliyyətlərlə birləşməsini 

xeyli asanlaşdırdı. Bu, böyük iqtisadi gəlirlər demək idi. Bu gün onların illik dövriyyəsi 1,5 

trilyon dollar həcmindədir. Bu da Birləşmiş Krallığın ümumi daxili məhsulundan yüksəkdir (9, 

s. 119). 

1990-cı illərdən etibarən beynəlxalq iqtisadi və maliyyə sərhədləri aradan 

qaldırıldığından müxtəlif təyinatlı terrorçu qrupları öz bizneslərini genişləndirərək beynəlmiləl 

birliklərə çevrilməyə başladılar. Bu gün terror pulları Yusif  Nadanın və İdris Nəsrəddinin 

birləşmiş biznes imperiyası vasitəsilə artmaqda davam edir. Onların hər ikisi Bin Ladenin 

tərəfdarlarıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, onların biznesi Avropanı və 

Afrikanı əhatə edən balıqçılıqdan ibarətdir və 100 milyon dollar  məbləğində  dəyərləndirilir 

(BMT-nin 46-cı sessiyası, Kofe Annanın çıxışı). 

İndi Amerika və bütün dünya seçim qarşısındadır: ya ictimai rəyə və kütləvi şüura uyğun 

olaraq, emosional səviyyədə qərarlar qəbul etmək, “qisas” mövqeyindən çıxış etmək, ya da 

dünyada terrora rəvac verən əsl səbəbləri aşkar etmək, onun ideoloji, siyasi və iqtisadi 

köklərini üzə çıxarmaqla daha geniş miqyaslı  fəaliyyət  strategiyası seçmək. 

Hadisələr göstərir ki, ABŞ bu yollardan hər ikisini seçmişdir. Həm yaxın müddətli 

proqramın tələblərinə uyğun olaraq, terrorçu qruplaşmaların və təşkilatların güc tətbiq etməklə 

ləğvinə nail olmaq təşəbbüsü göstərilir, həm də uzunmüddətli proqramın tələblərindən çıxış 

edərək terrorun, bir spesifik ictimai hadisə kimi, ideoloji, silah və maliyyə qaynaqlarını 

müəyyənləşdirmək istiqamətində axtarışlar aparılır. Lakin qısamüddətli proqramın həyata 

keçirilməsində ifrata varmaq ikincinin uğurlu icrasına mane ola bilər.  

ABŞ alimi Ancelo Korlet yazır: “Bir sıra ölkələrin siyasətçiləri öz ölkələrinə və 

müttəfiqlərinə qarşı yönələn siyasi zorakılıqları terrorizm kimi pislədikləri halda, öz 

dövlətlərinin həqiqi terroru himayə etdiklərini qəbul etməyi bacarmırlar”. Başqa sözlə, terrora 

münasibətdə ikili standartların aradan götürülməsi zərurəti Amerikanın özündə də elmi 

ictimaiyyət tərəfindən mühüm şərt kimi irəli sürülür (1, s. 48). 

Güc tətbiq edilməsi səbəbləri deyil, hansısa nəticələri aradan qaldıra bilər. Əsas məsələ 

isə əvvəllər ideoloji müstəvidə yol verilmiş səhvlərin aradan qaldırılması olmalıdır. Bu 

səhvlərdən biri də dini qarşıdurmalara şərait yaradılması, KİV-də buna geniş yer verilməsi, bu 

və ya digər ölkədən çıxmış ekstremist qruplaşmaların fəaliyyətinin onların mənsub olduğu 

dinlə əlaqələndirilməsidir. “İslam fundamentalizmi” ideyasının həddindən artıq qabardılması 

və bəzi terrorçu dəstələrin qəsdən dini ehkamlara istinad etmək cəhdlərini təkzib etmək 

əvəzinə, bunun qeyri-şərtsiz qəbul edəilməsi də həmin səhvlərə aid edəlməlidir. Nəticədə 

ictimai şüurda hansısa terrorçu təşkilatların fəaliyyətini dinlə əlaqələndirmək meyilləri 

formalaşır ki, bu da qətiyyən yolverilməzdir. Çünki bütün dinlər kimi islam da hər cür 

zorakılığın, günahsız qurbanların, insan həyatına qəsd etməyin qəti əleyhinədir. Bu məsələdə 

islamın sadalanan təməl prinsiplərindən terrora qarşı mübarizə üçün istifadə edilməsi daha 

məqsədəuyğun olardı (8, s. 98). 

Təsadüfi deyildir ki, 11 sentyabr terroru dünya ictimaiyyətinə ayrı-ayrı adamların, 

minlərlə insanın şəxsi faciəsi şəklində təqdim edilmədi. Əgər biz televiziya kanallarının terrorla 

bağlı göstərdiyi süjetlərə diqqət yetirsək görərdik ki, şəxsi faciələrdən, insanların müsibətindən, 

göz yaşından söhbət getmir. Biz ekranlarda qan görmədik, meyitlər, cənazələr, kəsilmiş, 

parçalanmış bədən üzvləri görmədik. Biz həlak olanların yaxın qohum-qardaşının ah-naləsini 

görmədik. 

Bütün televiziya kanalları eyni bir süjeti göstərdi. Biz ekranlarda bir növ hərbi güc-

qüdrətin simvolu olan Pentaqonun və sivilizasiyanın simvolu olan “qoşa göydələnlər”in 

zərbələrə məruz qaldığını və necə çökdüyünü gördük. Bu, əlbəttə, təsadüfi deyildi. Bunun 

özündə bir rəmz vardır. Faciənin miqyası və əsl obyekti bu halda daha aydın görünür. 
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Bu gün terror təşkilatları təkcə ayrı-ayrı təxribatlar törətmir, həm də təyyarələri qaçırır, 

insanları girov götürür, etnik təmizləmə həyata keçirirlər. Terror qruplarını müasir silahla 

təmin edən və onların arxasında duran dövlətlər də mövcuddur. Bunun nəticəsində müasir 

terror təxribat aktları törətməklə irimiqyaslı silahlı konfliktlərdə iştirak etmək iqtidarındadır (3, 

s. 4). 

Paradoksal hal odur ki, ümumbəşəri tərəqqiyə, sivilizasiyaya qarşı yönəldilmiş terror 

aktının özü də bu sivilizasiyanın məhsuludur. Elmi-texniki inkişafın sürəti, ən müasir silah 

növlərinin ixtirası, yeni texnologiyaların və nou-hauların tətbiqi potensial olaraq özündə mənfi 

faktorları da daşıyır. Təsadüfi deyildi ki, nəzəri fizikanın və atom fizikasının baniləri olan A. 

Eynşteyn, N.Bor, Openheymer, Frederik J. Küri və başqaları atom silahının tətbiq olunmasının, 

silah istehsalının əleyhinə çıxış edirdilər. Göründüyü kimi, elmi-texniki tərəqqi sülhə xidmət 

etdiyi kimi, müharibəyə də xidmət edə bilər (7, s. 45). 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra bəşəriyyətin bütün mütərəqqi qüvvələri yaranmış 

yeni təhlükələri görərək, ona qarşı mübarizə aparmağın yeni formalarını axtarmağa başladılar. 

Bununla əlaqədar olaraq, beynəlxalq hüquq normaları yaradıldı və dünyanın bütün ölkələrinin 

bu normalara riayət etməsi uğrunda mübarizə başlandı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa 

Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı və s. beynəlxalq qurumlar yaradıldı. Bir sözlə, yeni 

dünya müharibəsinə qarşı bütün qüvvələr səfərbər edildi. 

Lakin bəşəriyyət müharibəyə qarşı mübarizə formaları axtardığı bir vaxtda beynəlxalq 

arenada yeni bir təhlükə mənbəyi meydana çıxdı. İndi müasir silahların təkcə dövlətlər 

tərəfindən deyil, həm də ayrı-ayrı şəxslər və qruplaşmalar tərəfindən ələ keçirilərək istifadə 

olunması ən böyük təhlükəyə çevrilmişdir. Bu, ən müasir texnika ilə təchiz olunmuş 

beynəlxalq terrordur. Dövlətlərə nəzarət etməyin, sivil qaydalarla beynəlxalq münasibətlər 

sistemini təkmilləşdirməyin terrora qarşı mübarizə aparmaqdan daha asan olduğu məlum olur. 

Onun spesifik və ən mənfi cəhəti bəşəriyyətin neçə əsrlər ərzində əldə etmiş olduğu sivil 

normalara, beynəlxalq hüququn tələblərinə, mənəvi və dini prinsiplərə məhəl qoymamasıdır. 

Bununla yanaşı, terrora münasibətdə ikili standartdan çıxış etmək, onu bu və ya digər dini 

təlimlərlə əlaqələndirmək yolverilməz haldır (2, s. 120). 

Zaman göztərir ki, hər bir mübarizə müəyyən mənəvi dəyərlərə və ideyalara əsaslanır. Bu 

mənəvi dəyərlər və ideyalar hamı tərəfindən qəbul edilməyə də bilər. Lakin bir məqsəd naminə 

onlarla, yüzlərlə və ya minlərlə insanları “əsir” edən həmin mənəvi dəyərlər və ideyalar “siyasi 

ədalət”in bərpası uğrunda istənilən formada mübarizəyə böyük təkan vermək iqtidarındadır. 

Bir nəfər və ya bir qrup şəsx, vahid bir xalq özü üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bir 

məsələnin həllinə kənardan ədalətsiz münasibət gördükdə əlinə silah alaraq “öz ədalətinin” 

bərpası uğrunda mübarizəyə qalxır və bu yolda həyatını belə əsirgəmir. Bu mübarizə müxtəlif 

formalarda təzahür edə bilər. 

Əlbəttə, yüksək mənəvi dəyərlər mövqeyindən çıxış etməklə “qanı qanla yumazlar”, “bir 

zorakılıq başqa zorakılıqla aradan qaldırıla bilməz” fəlsəfəsini ön plana çəkməklə, ABŞ-ın 

Əfqanıstanda həyata keçirdiyi genişmiqyaslı qisas aksiyasını qınamaq da olardı. 

Qisas aktının daha konkret ünvana, məhz Bin Ladenə və onun terrorçu qrupuna qarşı və 

ya konkret olaraq, digər terrorçu təşkilatların cəzalandırılmasına yönəldilməsi, əlbəttə, daha 

düzgün olardı. Lakin Bin Ladeni dəstəkləyənlərin vaxtında düzgün nəticə çıxara və rasional 

mövqe nümayiş etdirə bilməməsinin məsuliyyəti təkcə ABŞ-ın yox, həm də Taliban 

liderlərinin üzərinə düşür. 

Bəs onların belə qeyri-rasional mövqe tutması, öz milli maraqlarına biganəlik göstərməsi 

nə ilə bağlı idi? Burada təkcə rəhbərlərin deyil, həm də  əhalinin fanatizmi əsas rol oynayır. 

Lakin kütləni bağışlamaq olar, lideri isə yox. 

Birini qorumaq naminə başqalarını, yüzlərlə, minlərlə günahsız insanı ölümün güdazına 
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vermək və ya həyatlarını təhlükə altına almaq nə dərəcədə məqbul addımdır və islam dininin 

prinsiplərinə, şəriətə, eləcə də “şərəf”, “qeyrət” kimi ənənəvi anlayışlara nə dərəcədə uyğun 

gəlir? 

XXI əsr üçün nə qədər qəribə görünsə də, Qərb təfəkkürü üçün nə qədər ağlasığmaz olsa 

da, məhz dövlətçilik şüurunun çatışmaması, yaxud sosial-siyasi idrakın yoxluğu bəzi Şərq 

ölkələrində bu cür addımlar atılmasına gətirib çıxarır. 

İkili standart göz qabağındadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu 

ikili mövqeyə kəskin münasibət bildirərək demişdir: “Haqq anı gəlib çatmışdır. Bəzi ölkələr 

üçün eyni zamanda ikili mövqe tutub, həm terrorizm qurbanları, həm də terrorun təşkilatçıları 

ilə yaxşı əlaqələri qorumağa çalışmaq və bunu tarazlaşdırılmış siyasət adlandırmaq 

yolverilməzdir. Bu siyasət tarazlaşdırılmış adlandırıla bilməz, belə siyasət kəskin tənqidə layiq 

siyasətdir. Terrorizmi birbaşa və ya dolayısı ilə dəstəkləyən hər bir ölkə və ya təşkilat 

beynəlxalq birlik tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır” ( 4, s. 17). 

Taliban hakimiyyətinin rasional dövlətçilik təfəkküründən məhrum olmasını islam 

faktoru ilə əlaqələndirmək haqsızlıq olardı. Bu hadisə ilə bağlı Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, 

Özbəkistan və digər müsəlman dövlətlərinin tutduqları rasional mövqe bir daha göstərdi ki, 

terrora münasibətin dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əksinə, terrordan ən çox ziyan çəkənlər də 

məhz müsəlman ölkələridir. Burada ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyənin neçə illər ərzində 

mütəşəkkil terrora məruz qaldığını xatırlatmaq yerinə düşərdi. Təəssüf ki, bu məsələdə nə 

ABŞ, nə də Avropa ölkələri Azərbaycan və Türkiyəni kifayət dərəcədə dəstəkləmədilər. Təəs-

süf ki, Türkiyə və Azərbaycana qarşı terror əməliyyatları həyata keçirən bir sıra terror 

təşkilatları Ermənistan dövləti tərəfindən aşkar dəstəkləndiyi halda, ABŞ Konqresinin 

Ermənistana maliyyə dəstəyi göstərməsi, Azərbaycanın isə yardımdan məhrum edilməsi bu 

gün də davam etməkdədir. Digər tərəfdən, ərazimizi işğal etməklə kifayətlənməyən ermənilərin 

“Sadval” terrorçu təşkilatının əli ilə Bakıda dalbadal terror aktları törətməsi faktı da, təəssüf ki, 

böyük dövlətlərin diqqətindən kənarda qaldı. Heydər Əliyevin dediyi kimi, “kiçik bir regionda 

terrorçuların bu cəhdləri dünya ictimaiyyətini çox da narahat etmirdi. Lakin beynəlxalq 

terrorizmin getdikcə daha çox cəzasız qaldığı, Nyu-Yorkda və Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş 

Ştatlarına qarşı bəşər tarixində görünməmiş terror əməlləri törətmək səviyyəsinə gəlib çıxdığı 

bir vaxtda, biz hamımız bütün dünya birliyi üçün və təbii olaraq, hər bir ölkə, hər bir insan 

üçün necə bir təhlükənin yaxınlaşdığını bilməliyik” (6, s. 21). 

Fikrimcə, terrorun kiçiyi-böyüyü yoxdur. Ona görə də  hər bir terror təzahürünə qarşı 

dünya ictimaiyyəti birgə mübarizə aparmalıdır.  ASALA  kimi beynəlxalq terror təşkilatlarının 

bu gün də nəzarətdən kənarda qalması və ermənilərə “xüsusi münasibət” göstərilməsi təəccüb 

doğurmaya bilmir.  

Cəmiyyətin ümumi yaradıcılıq potensialı heç də sonsuz deyil. Ümumi intellektual 

potensialın cəmiyyətin təşkilatlanmasına və təbiətin məqsədyönlü surətdə dəyişdirilməsinə, 

təbii enerjinin insan maraqlarına yönəldilməsinə sərf olunması da itkisiz həyata keçirilə bilər. 

İdeyadan praktik tətbiqə gedən yolda səmərəsiz məsrəflər də olur. Təbiətdə enerji itkisinin 

qarşısını almaq mümkün olmadığı kimi, intellektual enerjidə də itkilər labüddür. Lakin bu 

itkilər hara sərf olunur və burada faydalı iş əmsalını artırmaq nəyin sayəsində mümkündür? 

Təbiətşünaslar əsrlər boyunca bu problem üzərində çalışmış və müəyyən uğurlar əldə edə 

bilmişlər. Lakin cəmiyyətdə bu problem hələ də lazımi səviyyədə öyrənilməmişdir. 

Ümumiyyətlə, bəşər tarixində müxtəlif xalqların və insan nəsillərinin vahid bir inkişaf 

prosesində təmsil olunması və birgə səylər nəticəsində əldə olunan dəyərlər sivilizasiya adlanır. 

Bu böyük sivilizasiyalardan kənarda qalan məhdud sayda insanların nisbətən kiçik dövr 

ərzində birgə fəaliyyətinin nəticələri də şübhəsiz ki, nəzərə alınmalıdır. Belə lokal, davamlı 

inkişaf daha böyük miqyaslı proseslərlə, bəşəriyyətin ali məqsədlərini ifadə edən böyük ictimai 
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fəaliyyətlərlə – sivilizasiyalarla üst-üstə düşmədikdə, bəzən ona əngəl törədir və hətta 

sivilizasiya əleyhinə yönələn proseslərə çevrilir. 

Sivilizasiyanın önündə gedən və ona bələdçilik məsuliyyətini üzərinə götürən belə 

dövlətlər təkcə öz xalqlarını deyil, bütövlükdə Yer kürəsi sakinlərinin, bəşəriyyətin taleyi üçün 

məsuliyyət daşıyırlar. Lakin heç də bütün xalqlar və ölkələr bəşəriyyət qarşısında duran qlobal 

problemləri çözmək, ictimai inkişafı daha dayanıqlı etmək, təbiətlə üz-üzə dayanan 

bəşəriyyətin təhlükəsiz gələcəyini təmin etmək istiqamətində zəruri səyləri göstərmirlər. Buna 

onların elmi-texniki inkişaf səviyyəsinin, intellektual potensialının, yoxsa ictimai təşkilatlanma 

səviyyəsininmi imkan verməməsi ayrıca bir məsələdir. Reallıq isə bundan ibarətdir ki, bu gün 

dünyada ən qabaqcıl ölkə sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları başqa ölkələrə təkcə elmi-texniki 

və iqtisadi potensialını artırmaqda və ümumilikdə sivilizasiya proseslərinə qatılmaqda deyil, 

həm də ictimai təşkilatlanmanın daha mütərəqqi üsullarına, demokratik inkişaf formasına 

yiyələnməkdə yardım etməyə çalışır. Superdövlətin bu səyləri bəzən dünya imperializmi, 

militarizm və birqütblü qloballaşma aspektindən izah edilir. Halbuki bu yardım öz iradəsini 

başqasına qəbul etdirmək yox, başqasının da ictimai proseslərdə iştirak edə bilməsi üçün düzgün 

istiqamətə yönəldilməsi kimi dəyərləndirilə bilər. 

Lakin dayanıqlı inkişaf prosesinə, sivilizasiyaya, qlobal problemlərin həllinə yönəldilmiş 

ümumictimai səylərlə yanaşı, əldə olunmuş elmi-texniki nailiyyətlərdən digər məqsədlər üçün 

istifadə edənlər də vardır. Böyük elmi-texniki nailiyyətləri və onların törəməsi olan müasir tipli 

silahları antisivilizasiya qüvvələrindən qoruyub saxlamaq heç də asan iş deyil. Ümumi 

gövdədə bitən bic zolaqlar kökdən gələn qidanı bəzən daha çox sovurub alır. Sivilizasiyadan 

bəhrələnən, lakin ona qarşı yönələn qüvvələr, şitillərdəki bic zolaqlar kimi, vaxtında qırılıb 

atılmalıdır. Biz bu prosesi obrazlı şəkildə xərçəng xəstəliyi ilə müqayisə edə bilərik. 

Beynəlxalq terror orqanizmin enerjisini mənimsəyən, lakin onun əsas funksiyalarına xidmət et-

məyən, nəticə etibarilə orqanizmi zəiflədən və məhvə sürükləyən “xərçəngi” də xatırladır.  

İctimai inkişafın öz dialektikasından çıxan və yeni total silahlanmanın mutasiyası olan bu 

sosial bəlanın səbəblərini dini əqidələrdə axtaranlar, heç şübhəsiz, ünvanı səhv salırlar. Sivili-

zasiyada “xəstəlik” olan bu hadisə bütün bəşəriyyətin birgə səyləri ilə aradan qaldırılmalıdır. 

Həm də zəruri “cərrahiyyə müdaxiləsi” ilə yanaşı, daha çox “terapevtik müalicə” üsulu ilə. 11 

sentyabr hadisəsinin, bütövlükdə beynəlxalq terrorun həqiqi miqyasını dərk etmədən, onun 

səbəblərini ictimai inkişafın öz daxilində arayıb tapmadan və aradan qaldırmadan, lokal 

“cərrahiyyə əməliyyatları” məqsədə nail olmaq üçün əsla kifayət deyil. Bu əməliyyatlara aludə 

olaraq əsl səbəblərin arxa plana keçirilməsi, bəşəriyyətin özünüdərk prosesinin və beynəlxalq 

miqyasda ictimai təşkilatlanmada yol verilən nöqsanların araşdırılması zərurətinin yaddan 

çıxarılması qorxulu bir haldır. 

Bizcə, fəlsəfəyə qayıtmağın əsl vaxtıdır. Bəşəriyyət özünü dərk etmədən hansı 

proseslərin sivilizasion, hansıların isə antisivilizasion olduğunu müəyyənləşdirmək çətin 

olacaqdır. Yeni dövrün fəlsəfəsi bütün xalqların birgə səyi ilə yaradılmalı və qloballaşma 

şəraitində ümumbəşəri idealları əks etdirən bu fəlsəfəyə uyğun olaraq siyasi və hüquqi 

üstqurum daha da təkmilləşdirilməlidir.  

XXI əsrdə terrorizm bir sıra yeni xüsusiyyətlər əldə etmişdir. Bir çox anlayışlar öz 

ənənəvi məzmunundan kənara çıxaraq yeni məna kəsb edirlər. Sülhün də, müharibənin də yeni 

formaları, əslində, əvvəlkindən köklü surətdə fərqlənən, məzmununa və mahiyyətinə görə yeni 

hadisələr meydana çıxarır.  

Total müharibələr dövründən fərqli olaraq, indi dövlətə münasibətlə xalqa, əhaliyə 

münasibət arasında fərq qoyulur. Dövlət qurumlarına, hərbi obyektlərə bomba zərbələri 

endirilir, dinc əhaliyə isə maddi yardım göstərilir, qida paketləri atılır. Bu bir növ əksliklərin 

yeni məzmunlu vəhdətidir, dövlətçilik şüuru ilə, hüquqi təfəkkürlə, beynəlxalq normalarla 
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birgə humanitar təfəkkürün, insan hüquqlarının paralel mövcudluğu faktıdır.  

Qloballaşma dövründə terrorçuluğun qazandığı yeni əlamətlər sırasında terrorçulara 

sığınacaq verilməsi (ingiliscə − harboring of terrorism) və terrorçuluq hərəkətlərinə bəraət 

qazandırılması (apologizing of terrorism) kimi məsələlər diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bu cür 

əməllərə əl atan dövlətlər terrorçuların fəaliyyəti (yaşaması, təlim keçməsi, terror aktlarının 

hazırlanması və s.) üçün öz ərazilərində və ya təsir dairələrində olan digər dövlətlərin 

ərazisində lazımi şəraiti yaradır, terror aktları törətmiş cinayətkarların başqa dövlətlərdə siyasi 

sığınacaq tapmasına yardım edir, terrorçuluğa bəraət qazandırmağa, xüsusən onu başqa 

keyfiyyətdə təqdim etməyə yönəlmiş mənfur informasiya kampaniyaları təşkil və ya təşviq 

edirlər. Xüsusilə, terrorçulara “milli qəhrəman”, terrorçuluğa isə “haqq uğrunda mübarizə” və 

s. bu kimi ideoloji don geyindirilməsi böyüməkdə olan yeni nəslin terrorçu mübarizə ruhunda 

tərbiyə olunmasına, bununla da terrorçuluğun potensial gələcəyinə rəvac verir. (5) 

Bu cür dövlətlər sırasında Ermənistan xüsusi yer tutur. Qeyd etmək kifayətdir ki, XX 

əsrin 70-80-ci illərində Parisin “Orli” aeroportunda, Moskva metropolitenində terror aksiyaları 

törədən, İsveçrədə və Yunanıstanda türk diplomatlarının qətlini təşkil edən, Türkiyənin 

Parisdəki səfirliyini zəbt edən və digər məlum cinayətləri törədən erməni terror təşkilatlarının 

fəalları Ermənistan tərəfindən dövlət səviyyəsində reabilitasiya olunmuşlar.  

Müasir sivilizasiyanın inkişaf səviyyəsi və xüsusiyyəti yalnız ayrı-ayrı adamların, sosial 

qrupların, millətlərin, siniflərin, regionların və qitələrin deyil, bütün bəşəriyyətin taleyinə 

toxunan qlobal poblemlərin mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Müasir dövrümüz terrorizm 

təhlükəsi və onun bütün xüsusiyyətlərini əks etdirən çox kəskin problemlərin olması ilə 

səciyyələnir. 

Terrorizmin tarixi, inkişafı və onun sosial-dağıdıcı xüsusiyyətləri barədə dünya 

ictimaiyyəti kifayət qədər məlumatlandırılmış və xəbərdar edilmişdir. Bizim cəmiyyətimiz və 

dövlətimiz üçün isə bu problemlər siyasi, iqtisadi və sosial münasibətlərdə köklü 

dəyişikliklərin baş verdiyi son zamanlarda meydana çıxmışdır. XX–XXI əsrlər hüdudunda 

terrorizmdə meydana çıxmış yeni əlamətləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

1. Əgər əvvəllər terrorizm sırf ideoloji hərəkat idisə, müasir terrorizm amorf (forması 

olmayan) irqi, antiqərb, antiamerika, apokaliptik (dünyanın axırı) motivlərlə fərqlənir. Müasir 

dünyada solçu, milliyyətçi, neofaşist, dini-ekstremist strukturlar formalaşmışdır. Əgər solçu 

ekstremizmin əsas məqsədi dünya imperializminin məhv edilməsidirsə, islam terrorizminin 

əsas məqsədi Qərb sivilizasiyasının və ABŞ-ın qismində “iblisin şərinin” məhv edilməsidir. 

2. Terrorçuluq daha qəddar olmuşdur. Əgər əvvəllər terrorun obyekti hakimiyyət 

nümayəndələri, hərbçilər, ictimai xadimlər, yəni tək-tək adamlar olurdularsa, Almaniyada 

nasizmin, SSRİ-də stalinizmin bərqərar olmasından, Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki 

şəhərlərinin atom bombardmanına məruz qalmasından sonra insan həyatına münasibət qlobal 

miqyasda dəyişdi. Öz gücünün nümayişi və vahimə yaratmaq naminə yüz minlərlə insanın 

məhv edilməsi adi hala çevrildi (Nyu-Yorkda 11 sentyabr 2001-ci il terror aktı). Artıq uşaqlar 

da terror hadisələrinin qurbanlarına çevrilirlər. 

3. Terrorçuluğun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birləşməsi. Dövlət strukturlarının 

narkobiznes, qanunsuz silah dövriyyəsi ilə mübarizəsi ona səbəb oldu ki, bir tərəfdən, kriminal 

strukturlar hakimiyyətdə təmsil olunmağa can atmağa başladılar, digər tərəfdən isə dövlət 

proqramlarına qarşı mübarizədə terrorçu vasitələrdən istifadə etməyə başladılar.  

4. Elmi-texniki tərəqqi, informasiya texnologiyalarının inkişafı, yeni silah növlərinin 

meydana çıxması terrorçuların dağıdıcı potensialının güclənməsinə səbəb oldu. Onlar həyata 

keçirdikləri terror aktlarında kimyəvi, bioloji vasitələrdən istifadə etməyə başladılar. Terror 

strukturları daim nüvə silahı axtarışındadırlar. Onlar yeni partlayıcı maddələrdən istifadə 

edirlər və onların tətbiqi metodikası da dəyişmişdir (minalanmış avtomobillər, kamikadzelər). 
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5. Terrorizmin siyasi mübarizənin taktiki vasitəsindən strateji vasitəyə transformasiyası 

baş verir: iri terrorçu təşkilatlar çoxfunksiyalı qanunsuz silahlı birləşmələrə çevrilirlər. Yaxın 

Şərqdə, Cənubi Asiyada, Latın Amerikasında dayanıqlı terror ocaqları meydana çıxmışdır. 

Dünyanın bir sıra ölkələrində inkişaf etmiş struktura malik olan beynəlxalq terorçu təşkilatlar 

yaranmışdır. Məsələn, 1988-ci ildə yaranmış “Əl-Qaidə” təşkilatının 60 ölkədə strukturları 

mövcuddur ki, onun düşərgələrində 70 mindən artıq insan təlim keçir. 

6. Terrorizmin yeni metodları və vasitələri meydana çıxmışdır: elektron terrorizmi və 

kompüter terrorizmi – bunlar da milli və beynəlxalq təhlükəsizlik üçün (xakerlərin dövlət 

əhəmiyyətli məlumat sistemlərinə daxil olması) böyük təhlükədir. Terrorizmin əvvəllər 

mövcud olmayan virtual terrorizm, telefon məişət terrorizmi kimi növləri də meydana 

çıxmışdır. 

XXI əsrdə terrorizmin artmasının səbəbləri bunlardır: 

− Dünyada böhran hallarının artması, cəmiyyətin mürəkkəb sosial-iqtisadi prosesləri 

tənzimləməyə qadir olmaması; insan dəyərlərinin və siyasi  idealların 

 sürətlə dəyişməsi, heç bir təcrübəsi olmayan geniş əhali kütləsinin siyasi həyata cəlb 

olunması. 

− İqtisadi və maliyyə böhranları, hərbi xərclərin artması, kəskin sosial parçalanma, 

işsizliyin və cinayətkarlığın artması. 

− Hakim siniflərin ikili və qeyri-ardıcıl davranışı, terrorizmə qarşı yarımçıq tədbirlərin 

həyata keçirilməsi, bu problem üzərində liderlərin siyasi kapital qazanmağa can atması. 

− Terrorizmin mütərəqqi və müxalifətçi qüvvələr, arzuolunmaz siyasi rejimlərlə 

mübarizədə münasib bir alətə çevrilməsi – bir sıra ölkələrdə terrorizmə qarşı mübarizə 

bəhanəsi ilə diktator rejimlərinin yaradılması.  

− Dünyanın qloballaşması, birqütblü dünyanın yaranması, dünyanın zənginliklərinin və 

maddi nemətlərinin düzgün yerləşdirilməməsi və xalqlar arasında ədalətlə bölünməməsi, 

insanların “ağalar”a və “toxunulmazlar”a bölünməsi ilə sağlam rəqabət və tərəfdaşlıq 

prinsiplərinin “qızıl milyard” və tam hüquqsuz periferiya konsepsiyası ilə əvəz olunması. 

− Şəxsi inciklik, paxıllıq, lazımsızlıq hissi, sadizm və digər emosional amillər. 

 

Açar sözləri: qloballaşma, terror, terrorizm, ABŞ, beynəlxalq münasibətlər. 
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Халиг АХМЕДЗАДЕ 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТЕРРОР. РОЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 В РАСПРОСТРАНЕНИИ ТЕРРОРИЗМА 

 

Резюме 

 

В статье исследуются вопросы распространения терроризма в условиях 

глобализации. В конце ХХ и в начале ХХI века терроризм перешагнул общепринятые 

границы государств и превратился в настоящий бич для ряда государств. Он не обошел 

стороной и наше государство. Терроризм принял доселе невиданные формы и способы 

осуществления. События 11 сентября в Нью-Йорке создали большой резонанс во всем 

мире. Все это вызвало необходимость сформирования целостной и эффективной 

системы борьбы против терроризма. Следует отметить, что процесс глобализации 

способствовал расширению связей терроризма с незаконным бизнесом и криминальной 

деятельностью. Террористические сообщества превратились в интернациональные 

сообщества. Автор статьи подробно исследует противодействие и борьбу Соединенных 

Штатов Америки против радикального исламского терроризма, исследует его 

финансовые основы. Однако, он совершенно справедливо отмечает, что применение 

силы способно лишь устранить последствия, а не причины террористических актов. 

Автор также исследует фактор фанатизма в террористической деятельности. 

Затрагивается проблема терроризма в отношении Азербайджана и Турции, а также роль 

Армении в осуществлении такой деятельности. Кроме того, затрагиваются вопросы 

борьбы с терроризмом на цивилизационном уровне, в контексте высших человеческих 

идеалов. Излагаются новые признаки терроризма, возникшие на перекрестке ХХ−ХХI 

веков. 

 

 

Ключевые слова: глобализация, террор, терроризм, США, международные 

отношения. 
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Khalig AHMADZADEH 

 

GLOBALIZATION AND TERROR. GLOBALIZATION'S 

ROLE IN SPREADING OF TERRORISM 

 

Summary 

 

In article the questions of spreading of terrorism in conditions of globalization are inves-

tigated. At the end of the XX
th 

and at the beginning of the XXI
st
 century terrorism stepped over 

the generally adopted borders of the states and became the real scourge for a number of the 

states. He didn't avoid also our state. The terrorism took the unprecedented forms and ways of 

implementation hitherto. The events on September 11 in New York created a big resonance 

around the world. All this caused the necessity of a formation of complete and effective system 

of struggle against terrorism. It should be noted that the process of globalization promoted ex-

pansion of communications of terrorism with illegal business and criminal activity. Terrorist 

communities became international communities. The author of article in detail investigates 

counteraction and fight of the United States of America against radical Islamic terrorism, in-

vestigates its financial bases. However, he absolutely fairly notes that the use of force is only 

capable to eliminate consequences, but not the reasons of terrorism acts. The author also inves-

tigates a fanaticism factor in terrorist activity. The terrorism issue concerning Azerbaijan and 

Turkey and a role of Armenia in implementation of such activity is touched upon. Besides 

there are also analyzed questions of fight against terrorism at the civilization level, in the con-

text of the highest human ideals. The new signs of terrorism which arose at the intersection of 

the XX - XXI centuries are stated. 

 

Keywords: globalization, terror, terrorism, USA, international relations. 
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Bəşəriyyət, müstəmləkəçilik, ərazilərin işğalı və təbii sərvətlər uğrunda qanlı mübarizə 

tarixində, doğma Vətəninin yerli sakinlərinin - aborigenlərin əsrlər boyu kütləvi surətdə və 

amansızcasına qırılmasına və soyqırım siyasətinə məruz qalmasına dair çoxsaylı faktların şahid-

idir. Hətta bu gün demokratiyadan və insan hüquqlarından ağızdolusu danışan, “dərs verməyi” 

sevən bir sıra böyük və qədim dövlətlərin tarixi, belə utancverici səhifələrlə “zəngindir”. Dünyada 

hegemonluğu ələ keçirmək istəyən qüdrətli dövlətlərin iddiaları, bu gün də bitib-tükənmək bilmir. 

Elə buna görə də keçən əsrdə baş verən iki Dünya Müharibəsi bəşəriyyətə çox böyük itkilər 

hesabına başa gəlsə də, işğalçı ordular və onların rəhbərləri dünya birliyi qarşısında, haqq-ədalət 

qarşısında diz çökdü, məğlub oldu. Nəticədə, beynəlxalq miqyasda sülhü və təhlükəsizliyi 

qoruyub saxlamaq, beynəlxalq mübahisələrin və münaqişələrin dinc vasitələrlə və ədalətlə nizama 

salınmasını təmin etmək, insan hüquq və azadlıqlarını qoruya bilən və dünya dövlətlərinin 

iradəsini ifadə edən beynəlxalq bir təşkilatın yaradılmasına böyük zərurət yarandı. Bu məqsədlə 

1945-ci ilin iyun ayının 26-da San-Fransiskoda Birləşmiş Millətlər Konfransının yekun iclasında 

yeni bir təşkilatın - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi təsdiq olundu və bu, 1945-ci ilin 

oktyabr ayının 24-dən etibarən qüvvəyə mindi (1, s.7-34). BMT-nin Baş Məclisi 11 dekabr 1946-

cı il tarixli 96 saylı Qətnaməsində soyqırımın beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu, xeyirxah 

bəşəriyyətin ruhuna və məqsədlərinə zidd olduğunu, sivil dünyanın onu pis bir əməl kimi 

səciyyələndirdiyini nəzərə alaraq, belə əməllərin cinayət kimi qiymətləndirilməsini zəruri hesab 

etdi. Buna görə də tarixdə ilk dəfə olaraq 1948-ci ilin 9 dekabrında "Genosid cinayətinin qarşı-

sının alınması və onun cəzalandırılması haqqında" BMT Konvensiyası qəbul edildi. Bu konven-

siya 1951-ci ilin yanvar ayının 12-də qüvvəyə mindi (2, s.283-287). 

Beynəlxalq hüquqda «genosid», yunan dilində olan «genos» - nəsil, kök, soy mənasını 

verən sözlə, latın dilində «öldürürəm» mənasını verən "caedo" sözlərinin birləşməsi nəticəsində 

yaranan «genosid» termini - Azərbaycan dilində «soyqırım» mənasını verməklə, ilk dəfə olaraq 

1944-cü ildə yəhudi mənşəli polşalı hüquqşünas Rafael Lemkin tərəfindən, Avropa yəhudilərinin 

faşistlər tərəfindən milli mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə, dövlət səviyyəsində, planlı surətdə 

məhv edilməsi siyasətini ifadə edən bir termin kimi işlədilməyə başlanıldı (3, s.3-4; 4, s.225). Bu 

siyasətin sonrakı mərhələlərində, ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquqda, insan qruplarının milli, 

etnik, irqi, dini mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə məhv edilməsinə yönələn cinayət əməlləri 

«soyqırım» hesab edildi (5, s.94-104). Nəticədə 9 dekabr 1948-ci ildə «Genosid cinayətinin 

qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında» BMT Konvensiyası qəbul edildi (2, 

s.283). Həmin Konvensiyanın 2-ci maddəsinin tələbinə görə milli, etnik, irqi, yaxud dini qrupun 

üzvlərinin öldürülməsi, onlara ağır bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, hər hansı qrup üçün qəsdən 

onun tam, yaxud qismən fiziki məhvini nəzərdə tutan həyat şəraitinin yaradılması, bu qrupdan 

olan doğumun qarşısını almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi, uşaqların zorla bir insan 

qrupundan alınıb başqasına verilməsi kimi hərəkətlər "soyqırımı" hesab edilir (2, s.283-284). 

Konvensiyanın 3-cü maddəsinin tələbinə görə soyqırımı, belə əməlləri törətməyə yönəlmiş gizli 

sövdələşmə, soyqırımı cinayətlərini törətməyə birbaşa və açıq təhrik, soyqırımı törətməyə 

                                                 
*
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yönəlmiş qəsd və soyqırımında iştirak etmək kimi əməllərin hər hansı birini törətmiş şəxslər, 

soyqırımı cinayətini törətmiş hesab olunur və cəzalandırılırlar (2, s. 284). 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının üzvlüyünə qəbul edildi. Bundan sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin bilavasitə 

rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq ölkəmiz, 31 may 1996-cı il tarixli qanunla BMT-nin «Genosid cina-

yətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında» 9 dekabr 1948-ci il tarixli 

Konvensiyasına qoşuldu (2, s.283). 26 mart 1998-ci il tarixli Fərmanla, ölkəmizdə hər ilin 31 mart 

tarixi «Azərbaycanlıların soyqırım günü» kimi qeyd edilir (3, s.20). Ulu Öndər Heydər Əliyevin 

25 fevral 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə hər ilin fevral ayının 26-da saat 17:00 radələrində 

Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram 

əlaməti olaraq sükut dəqiqəsi keçirilir (3, s.21). 

Müstəqillik illərində qəbul edilən Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsinin 

«Sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər»ə görə məsuliyyət nəzərdə tutan VII bölməsinin «Sülh 

və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər» adlanan VI fəslinin 103-cü maddəsi «Soyqırım»a, 104-cü 

maddəsi «Soyqırımının törədilməsinə təhrik etmə"yə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmuşdur 

(6, s.61). 

Bu tərkiblər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə ilk dəfə olaraq daxil edilsə 

də, milli qanunvercilikdə bu cinayətlərə görə cəzanın sonradan – 30 dekabr 1999-cu il tarixli 

Qanunla müəyyən edilməsi cinayətkarların cəzalandırılması üçün heç bir maneə yaratmır. 

Beynəlxalq hüququn üstünlüyünü qəbul edən Azərbaycan Respublikasında, törədildiyi zaman 

cinayət sayılan əməlin milli hüquq sistemində retroaktiv tətbiq edilməsi tamamilə qanuni hesab 

olunur. Belə ki, sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərə, soyqırıma və müharibə cinayətlərinə 

görə məsuliyyət nəzərdə tutan Qanunun qüvvəsinin geriyə şamil olunması haqqında 05 dekabr 

2006-cı il tarixli Konstitusiya Qanunu, bunu tamamilə mümkün hesab edir (7). Azərbaycan 

Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsinə, soyqırım əməllərinə görə məsuliyyət müəyyən edən 

cinayət hüquq-normaları - cinayət tərkibləri 30 dekabr 1999-cu il tarixli Qanunla daxil edilsə də, 

əslində, millətimizə qarşı soyqırım cinayətlərinin tarixi yüz ildən artıq bir dövrü əhatə edir. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin imzaladığı «Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında» 26 mart 1998-ci il 

tarixli Fərmanda 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-1994-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı 

sistemli şəkildə soyqırım cinayətlərinin törədildiyi xüsusi olaraq vurğulanmışdır. 

Tarixən «Şərq məsələsi»nin tərkib hissəsi kimi formalaşdırılan «Erməni məsələsi»nin ideo-

loqları zaman-zaman milli ədavəti qızışdırmış, milli münaqişələr salmış, tarixən türk və müsəlman 

xalqlarına məxsus olan ərazilərin işğalı hesabına «Böyük Ermənistan» yaratmaq arzusunda olmuş-

lar. Daşnakların bu niyyəti faşist ideologiyasına çox oxşardır. Belə ki, özlərini «ali irq» kimi təq-

dim edən alman faşistləri də «Generalplan Ost» planına əsasən, «aşağı irq» hesab etdikləri slav-

yanların yaşadıqları SSRİ-nin və Şərqi Avropanın bəzi ərazalərinin etnik təmizlənməsi və işğalı 

hesabına «alman xalqlarının həyati məkanı»nı yaratmaq arzusunda olduqları kimi, erməni faşits-

ləri də «dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan» yaratmaq arzusu ilə daim türk-Azərbaycan xalq-

larına qarşı düşmənçilik siyasəti yeritmişlər. Bu da onların «erməni faşistləri» kimi səciyyələn-

dirilmələrinin kifayət qədər əsaslı olduğunu bir daha təsdiq edir. Beynəlxalq güclərin, beynəlxalq 

kəşfiyyatın və beynəlxalq erməni təşkilatlarının birgə səyi ilə 1988-ci ilin fevral ayından başlaya-

raq, vaxtılə Azərbaycan Respublikasının tərkibində fəaliyyət göstərən keçmiş Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin ərazisində milli münaqişələr yenidən qızışdırıldı, Ermənistandan və Azərbay-

canın Dağlıq Qarabağ ərazisindən azərbaycanlılar milli, etnik və dini mənsubiyyətinə görə 

qovuldu, öldürüldü və ən qəddar cinayətlərə məruz qaldı. Etiraf edək ki, 1992-ci ilin fevral ayının 

25-dən 26-a keçən gecə törədilən «Xocalı soyqırımı» bütün bu cinayətlər içərisində, xüsusilə ağır 

ictimai təhlükəliliyi və dəhşətləri ilə erməni faşizminin iç üzünü açmaq baxımından səciyyəvi 

mahiyyət daşıyır. 
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Keçmiş SSR İttifaqının Zaqafqaziyada yerləşən 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasının 366-cı 

motoatıcı alayının (alay komandiri Zarviqorov Yuriy Yuriyeviçdir) tərkibində milliyyətcə erməni 

olan, yaxud erməni millətçiləri tərəfindən ələ alınmış çoxsaylı hərbçi xidmət edirdi. Alayın ikinci 

motoatıcı tağımının komandiri, mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin özü (hazırda Ermənistanın 

müdafiə naziri və generaldır), üçüncü motoatıcı tağımının komandiri, mayor Nabokixin Yevgeniy 

Aleksandroviçin isə həyat yoldaşı milliyyətcə erməni idilər. Birinci tağımın qərargah komandiri, 

milliyətcə erməni olan Citciyan Valeriy İsaakoviç, topçu tağımının komandiri isə kapitan 

Q.Liqodexiya idi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qızğın dövründə 366-cı alayın tabe olduğu 

Zaqafqaziya hərbi dairəsinin komandir müavini, general-leytenant Q.Ohanovun da milliyyətcə 

erməni olması mövqelərin real vəziyyəti haqqında müəyyən təsəvvürlər yaratmağa imkan verir. 

Beləliklə, o dövrün müasir sovet döyüş silahları ilə yaxşı təchiz olunmuş 366-cı motoatıcı alayın 

«Dağlıq Qarabağ separatçı qüvvələri»nin qərargah rəisi Arkadi Tomasyanın, müdafiə naziri Serj 

Sarkisyanın (Ermənistan Respublikasının hazırkı prezidenti), həmin vaxt Xankəndi şəhər daxili 

işlər şöbəsinin rəisi işləmiş Armo Abramyanın, Əsgəran rayon daxili işlər şöbəsinin rəisi işləmiş 

Mavrik Qukasyanın, onun müavini Şaqen Barseqyanın, Dağlıq Qarabağda erməni xalq cəbhəsinin 

sədri olmuş Vitali Balasanyanın, Xankəndində yerləşən həbsxananın rəisi Serjik Koçaryanın, 

hərbi qulluqçular Slavik Artunyanın, Andrey İşxanyanın, Sergey Beqlaryanın, Movses Akopya-

nın, Qriqori Kisebekyanın, Vacik Mirzoyanın, Vacaqan Ayriyanın, Aleksandr Ayrapetyanın, Karo 

Petrosyanın, Seyran Tumasyanın, Valerik Qriqonyanın və digərlərinin bilavasitə iştirak etdikləri 

hərbi qüvvələr, Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert Köçeryanın və digər erməni liderlərinin 

təşkilatçılığı və rəhbərliyi ilə Xocalı şəhərində azərbaycanlılara və məhsəti türklərinə qarşı 

soyqırım cinayəti həyata keçirdilər (8, s.9). Belə ki, 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən 

gecə separatçı erməni hərbi birləşmələri 366-cı alayın şəxsi heyəti ilə birlikdə Xocalı şəhərinin 

dinc əhalisinə qarşı silahlı hücuma keçdi. Yeddi min nəfər əhalisi olan bu şəhər yerlə yeksan 

edildi. Şəhərin əhalisi yalnız azərbaycanlı, türk və müsəlman olması əlamətlərinə görə kütləvi 

surətdə qətlə yetirildilər. Müharibə qanunları tamamilə pozularaq dinc əhaliyə - qocalara, 

qadınlara, uşaqlara, xəstələrə qarşı ən amansız  üsullarından istifadə edildi. Nəticədə Xocalı 

əhalisinin 5379 nəfəri deportasiyaya məruz qalmış, 613 nəfər, o cümlədən onlardan 106 nəfər 

qadın, 63 nəfər uşaq və 70 nəfər qoca xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 8 ailənin həyatına 

tamamilə son qoyulmuş, 27 ailənin yalnız bir üzvü qalmış, 239 ailənin başçısı məhv edilmiş, 25 

uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmiş, 487 nəfər ağır yaralanmış, 1275 

nəfər əsir götürülmüş, o cümlədən onlardan 150 nəfərin taleyi haqqında indiyə qədər heç bir 

məlumat yoxdur. Bunlardan 68 nəfəri qadın və 26 nəfəri uşaq olmuşdur. 1 aprel 1992-ci il tarixli 

vəziyyətə görə Xocalı hadisəsi nəticəsində Azərbaycan dövlətinə və xalqına 5 milyard rubl 

dəyərində maddi zərər vurulmuşdur (10). Qətliam zamanı beynəlxalq hüquq normaları kobud 

formada pozularaq girovlar əzizlərinin gözü qarşısında güllələnmiş, hamilə qadınların qarınları 

yarılaraq bətnində olan azərbaycanlı uşaqlar süngüyə keçirilmiş, başlarının dərisi soyulmuş, 

müxtəlif əzaları kəsilmiş, körpələrin və yaşlıların gözləri çıxarılmış, diri-diri torpağa basdırılmış, 

əhalinin bir qismi ac-susuz və yaralı vəziyyətlərdə soyuqda saxlanılmış və onlara insanlığa 

yaraşmayan işgəncələr verilmişdi. Azərbaycanlı döyüşçülər erməni qəbirləri üzərində «qurban» 

kəsilmiş, alçaldılmış və təhqir edilmişlər. Girov götürülmüş əsirlərə qarşı da ən qəddar işgəncələr 

verilmişdir. Xocalıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş əməllərdə sülh və insanlıq əleyhinə olan və 

müharibə cinayətlərinin - Azərbaycan Respublikası CM-in 103 (soyqırım), 104 (soyqırımın 

törədilməsinə təhrik etmə), 105 (əhalini məhv etmə), 107 (əhalini deportasiya etmə və məcburi 

köçürmə), 112 (beynəlxalq hüquq normalarına zidd azadlıqdan məhrum etmə), 113 (işgəncə), 115 

(müharibə qanunlarını və ədaləti pozma), 116 (silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar 

hüququ pozma), 117 (silahlı münaqişə zamanı cinayətkar əmr vermə), 118 (hərbi soyğunçuluq) və 

başqa maddələrində nəzərdə tutulan ağır cinayət əməllərinin tərkibi vardır (11). 
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Ötən dövr ərzində aparılan gərgin və böyük zəhmət tələb edən istintaq və əməliyyat-axtarış 

tədbirləri nəticəsində Xocalı şəhərində azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım cinayətlərinin - 

bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət əməllərinin törədilməsi Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin deputat-istintaq komissiyasının, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun xüsusi 

istintaq qrupunun topladığı çoxsaylı materiallarla - ifadələrlə və üzləşmələrlə, sənədlərlə, maddi 

sübutlarla, videoçəkilişlərlə, məhkəmə ekspertizasının rəyləri ilə mübahisəsiz və tamamilə sübuta 

yetirilmişdir. Buna görə də ölkənin prokurorluq orqanları MDB-yə məxsus olan 366-cı motoatıcı 

alayın komandiri Zarviqorov Yuriy Yuriyeviçin, alayın 1-ci batalyonun qərargah rəisi Çitçyan 

Valeri İsaakoviçin, alayın kəşfiyyat rəisi işləmiş Ayriyan Vaçaqan Qriqoryeviçin, alayın 1-ci 

batalyonunun 2-ci rotasının komandiri Akopyan Movses Qrantoviçin, Xankəndindəki 11-ci alayın 

komandiri Abramyan Poqos Qarnuşeviçin, 366-cı alayın rabitə rotasının komandiri Kisebkyan 

Qriqoriy Akopoviçin, alayın 5-ci rotasının komandiri Arutyunyan Slavik Vadimoviçin, alayın 1-ci 

təchizat tağımının komandiri İşxanyan Andrey Artyuşeviçin, alayın 2-ci batalyonunun tağım 

komandiri Beqlaryan Sergey Yurikoviçin, 366-cı alayın təmir rotasının tağım komandiri 

Danielyan Armen Borikobiçin, alayın zabitləri Qarmaş Viktor Anatoliyeviçin, Smaqin Aleksandr 

Vladimiroviçin, Balyazin Oleq Viktoroviçin, alayın 1-ci rotasının baş texniki Beqlaryan Armen 

Volodiyeviçin, alayın giziri Ayrapetyan Aleksandr Aleksandroviçin, alayın 2-ci rotasının çavuşu 

Mirzoyan Vaçik Qrabtoviçin, alayın 3-cü rotasının çavusu Ayrapetyan Vaçik Qurqenoviçin, 

Xankəndi şəhər Daxili İşlər Şöbəsinin sabiq rəisi Abramyan Armo Aramoviçin, Əsgəran Rayon 

Daxili İşlər Şöbəsinin sabiq rəisi Qukasyan Mavrik Araratoviçin, Əsgəran Rayon Daxili İşlər 

Şöbəsinin sabiq rəisi Aqacanyan Karlen Levonoviçin, Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin rəis 

müavini Barseqyan Şaqen Semyonoviçin, Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin Yanğın 

Təhlükəsizliyi bölməsinin rəisi Petrosyan Karo Vaniyeviçin, Xankəndi şəhər həbsxanasının rəisi 

Koçaryan Şerjik Sumbatoviçin, Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin müfəttişi Ayriyan Samvel 

Samurkayeviçin, Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin əməkdaşları Qriqoryan Edik Emirvaro-

viçin, Qriqoryan Ararat Rantikoviçin, Həsənabad kənd sovxozunun əməkdaşları Akopyan Oleq 

Nikolayeviçin, Qriqoryan Valerik Sergeyeviçin, Babayan Georgi Ginikoroviçin, Xasq kəndində 

sürücü işləyən Tumasyan Seyran Aprakoviçin, Dağlıq Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərən 

erməni xalq cəbhəsinin sədri Balasanyan Vitaliy Mixayloviçin, Xankəndi şəhəri 2718 saylı 

avtomobil dəstəsinin rəisi Mirzoyan Maksim Mixayloviçin, əvvəllər Xocalı şəhərində yaşamış 

Babayan Bahadur Giniqoroviçin, Qriqoryan Canpolad Xanlaroviçin, Əsgəran rayonunun 

Daşbulaq kənd sakinləri Manqasaryan Artik Qurgenoviçin, Kaqramanyan Hamlet Asriyeviçin, 

Əsgəran rayonunda iaşə xidmətinin müdiri işləmiş İşxanyan Yura Georgiyeviçin törətdikləri 

cinayət əməlləri onlara tamamilə sübuta yetirilmişdir. Bütün bunlara görə də respublikanın 

prokurorluq orqanları qeyd edilən həmin şəxslərin, müvafiq qaydada Azərbaycan Respublikası 

CM-nın 103, 104, 105, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 118 və digər maddələri ilə təqsirləndirilən 

şəxs kimi cəlb edilməsi haqqında qərar çıxarmışdı. Onların törətdikləri əməllərin xüsusilə ağır 

ictimai təhlükəliliyi və qaçıb gizləndikləri nəzərə alınaraq, haqlarında məhkəmənin qərarı ilə həbs-

qəti imkan tədbiri seçilmiş və beynəlxalq axtarış elan edilmişdir. Sülh və insanlıq əleyhinə və 

müharibə cinayətləri törətdiklərinə görə haqlarında həbsli axtarış elan edilmiş həmin şəxslər 

barəsində toplanmış sənədlər beynəlxalq axtarışın həyata keçirilməsi məqsədi ilə İnterpolun 

Azərbaycandakı Milli Bürosuna göndərilmişdir
 
(11, s.12). Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

olan digər epizodlar üzrə hazırda Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda intensiv surətdə 

istintaq davam etdirilsə də, ölkə vətəndaşları Xocalı genosidini törədən canilərin, nəhayət ki, 

məhkəmə qarşısında cavab verəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Azərbaycan Respublikasının 

qoşulduğu BMT-nin «Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması haqqında» 

9 dekabr 1948-ci il Konvensiyasının 6-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət və 

Cinayət-Prosessual məcəllələri, Xocalıda soyqırım kimi ağır cinayətləri törətməkdə ittiham olunan 
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şəxslərin cinayət işlərinə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli məhkəmələrində, yaxud yuris-

diksiyası tanınmış Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində baxılmasını, təqsirli şəxslərin layiqincə 

cəzalandırılması üçün bütün qanuni tədbirlərin görülməsini tələb edir (2, s.283-286). 

Son illər müxtəlif şəxslər Xocalı soyqırımına görə ittiham olunan cinayətkarların Haaqa 

Tribunalında – Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində cəzalandırılmaları barədə tez-tez bəyanatlar 

səsləndirir və təkliflər irəli sürürlər. Millətimizə qarşı belə qəddar cinayətləri törətmiş erməni 

faşistlərinin, onların himayədarlarının qanun qarşısında nəhayət ki, cavab verməli olmalarına dair 

belə iddialar tamamilə haqlı olsa da, lakin bu beynəlxalq və milli hüquqda ciddi prosedur 

qaydalara əməl edilməsini tələb edir. Buna görə də beynəlxalq hüquqda Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsi və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutu məsələsinə müəyyən aydınlıq 

gətirilməsinə zərurət vardır (13, s.7-21). 

BMT Nizamnaməsinin 92-ci maddəsinə əsasən Beynəlxalq Məhkəmə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının əsas məhkəmə orqanı hesab olunur (1, s.29). Baş Məclis və ya Təhlükəsizlik Şurası 

Beynəlxalq Məhkəmədən istənilən hüquqi məsələ üzrə məsləhət xarakterli rəy verməyi xahiş edə 

bilər (1, s.30). Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinə görə (1, s.35). 

BMT-nin əsas məhkəmə orqanı kimi yaradılan Beynəlxalq Məhkəmə öz Nizamnaməsinin müd-

dəalarına müvafiq olaraq təşkil olunur və fəaliyyət göstərir. O öz funksiyasını həyata keçirmək 

üçün prosedur qaydalar müəyyən etmək səlahiyyətlərinə malikdir (mad. 30). Məhkəmənin yuris-

diksiyasına dövlətlərin ona təqdim etdiyi bütün işlər aiddir, o cümlədən BMT Nizamnaməsində və 

Konvensiyalarda xüsusi olaraq göstərilmiş bütün məsələlər üzrə işlərə baxa bilərlər. Bütün bunlara 

baxmayaraq, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Nizamnaməsinin 34-cü maddəsinin tələbinə görə 

«yalnız dövlətlər Məhkəmənin baxdığı işlərdə tərəf ola bilərlər prinsipi» birmənalı şəkildə təsdiq 

edir ki, bu məhkəmə ayrı-ayrı fiziki şəxslərin törətdikləri cinayət əməllərinə baxmaq statutuna 

malik deyildir (1, s.42). Lakin bütün bunlar o demək deyildir ki, soyqırım və digər ağır cinayətləri 

törədənlərin əməlləri cəzasız qalmalıdır. 

Tarixə ekskursiya edək. Bəşər tarixinin ən qəddar müharibələrindən olan II dünya mühari-

bəsindən sonra bəşəriyyət əleyhinə törədilmiş ən ağır cinayətlərə görə Nürnberq Beynəlxalq 

Tribunalı 8 avqust 1945-ci ildə SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa hökumətləri arasında Av-

ropa ölkələrində əsas hərbi cinayətkarların tribunala verilməsi və cəzalandırılması haqqında bağ-

lanmış dövlətlərarası saziş əsasında, Tokio tribunalı isə 19 yanvar 1946-cı ildə müttəfiq 

dövlətlərin baş komandanlarının birgə iclasında təsis edilmişdir (1, s.35-50). 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yaradılması üzrə BMT-nin himayəsi altında səlahiyyətli 

nümayəndələrin diplomatik konfransı İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində 15 iyun - 17 iyul 1998-

ci il tarixlərində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutunu təsdiq etmişdir. Bu məhkə-

mə beynəlxalq birliyi narahat edən ən ciddi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə münasi-

bətdə yurisdiksiyasını həyata keçirməyə səlahiyyətli olan daimi bir orqan kimi yaradılmışdır (1, 

s.257-335). Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunun 5-ci, 6-cı maddələrinə əsasən bu 

məhkəmə genosid cinayətlərini icraata qəbul etmək və mahiyyəti üzrə ona baxmaq səlahiyyətinə 

malikdir (1, s. 259). Bütün bunlarla yanaşı, Roma statutunun «Ratione temporis yurisdiksiyası»na 

(11-ci maddə) görə məhkəmə yalnız status qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, yəni, 17 iyun 1998-ci 

ildən sonra törədilmiş cinayətlərə münasibətdə müvafiq yurisdiksiyaya malikdir (1, s.264-265). 

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunun 5-ci maddəsinin tələbinə əsasən, bu 

məhkəmənin yurisdiksiyası yalnız Roma statutunun iştirakçısı olan dövlətlərə şamil edilə bilər. 

Haaqa tribunalında isə məsələyə o vaxt baxıla bilər ki, həmin cinayətlər Roma statutunu 

ratifikasiya etmiş dövlətin ərazisində və Roma statutunu ratifikasiya etmiş dövlətin vətəndaşı 

tərəfindən törədilmiş olsun. 

BMT Nizamnaməsinin VII fəslində göstərildiyi kimi Təhlükəsizlik Şurası hər bir halda 

sülhə təhlükənin yaranması, sülhün pozulmasının və ya təcavüz aktının olmasını müəyyən edir, 
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...beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanılması məqsədi ilə Nizamnamənin 41-ci və 

42-ci maddələrinə uyğun olaraq, müvafiq tədbirlər görülməsi barədə qərar qəbul etmək 

səlahiyyətlərindən istifadə edir (1, s.16). 

Soyqırım cinayətlərinin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə yaradan vəziyyətdə 

törədildiyi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının BMT Nizamnaməsinin VII bölməsində göstərilən hallar 

mövcud olduqda, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət edilməsi soyqırım cinayətlərinə 

baxılması üçün hüquqi əsas ola bilər. Lakin bu hüquqi əsaslar və hüquqi şərtlər hazırda mövcud 

olmadığına görə Xocalı soyqırımını törədənlərin cinayət işinə Haaqa tribunalında baxılması 

mümkünsüzdür. Çünki Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Roma statutunu 

imzalamamışdır və ölkəmiz bu beynəlxalq təşkilatın subyekti deyildir. Ermənistan isə 1 oktyabr 

1999-cu ildə Roma statutunu imzalasa da, lakin onu indiyə qədər ratifikasiya etməmişdir. Buna 

görə də Xocalı soyqırımını törədənlərin əməlləri Haaqa tribunalının yurisdikasiyasının təsiri altına 

düşsə belə, Azərbaycan bu statutu imzalamadığından xalqımıza qarşı törədilən soyqırım 

cinayətinə baxılması barədə Azərbaycanın müraciəti icraata qəbul edilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, 

Azərbaycan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü və Roma statutunu ratifikasiya etsə belə, 

yenə də bu barədə toplanmış materiallar icraata qəbul edilə bilməz, ona görə ki, Xocalı soyqırımı 

25-26 fevral 1992-ci il tarixlərində baş verərkən, Azərbaycan bu məhkəmənin üzvü olmamışdır. 

Buna görə də məhkəmə həmin cinayət işini icraata qəbul etmək və mahiyyəti üzrə baxmaq 

səlahiyyətinə malik deyildir. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, məsələnin başqa bir hüquqi həlli yolu da vardır. Azərbaycanın 

səlahiyyətli orqanlarının vəsatətləri əsasında Xocalı soyqırımı üzrə, yaxud ümumiyyətlə Ermənis-

tanın və onun separatçı qüvvələrinin, hərbçilərinin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri sülh 

və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərə görə xüsusi səlahiyyətli Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin, 

yaxud Hərbi Tribunalının yaradılması da tamamilə mümkündür. Bunun üçün Azərbaycanın 

səlahiyyətli orqanlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında məsələ qaldırması zəruridir. 

Xocalı soyqırımı üzrə xüsusi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılarsa, həmin məhkəmədə 

məsələyə mahiyyəti üzrə baxılıb təqsirləndirilən şəxslərin layiqincə cəzalandırılmaları təmin edilə 

bilər. Bu barədə müvafiq təcrübə də vardır. 

BMT Nizamnaməsinin VII fəslində göstərildiyi kimi sülhə təhlükə, sülhün pozulması və 

təcavüz aktlarının baş verdiyi hallarda, məsələnin Təhlükəsizlik Şurasında baxılması prosedurunu 

nəzərdə tutsa da, lakin Nizamnamədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının, fərdi şəxslərin cinayət 

əməlləri üzrə məhkəmə yaratmaq səlahiyyətləri nəzərdə tutulmamışdır. Buna baxmayaraq keçmiş 

Yuqoslaviya ərazisində sülh və insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayətlər üzrə ekspertlərin topladığı 

materialları nəzərdən keçirən BMT-nin sabiq baş katibi Butros Qalinin təşəbbüsü ilə BMT 

Nizamnaməsində Təhlükəsizlik Şurasının səlahiyyətlərinə dair normalar yenidən nəzərdən 

keçirilmiş, ona müvafiq şərhlər və əsaslandırmalar verilməklə, keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəl-

xalq Hərbi Tribunalın yaradılması haqqında Təhlükəsizlik Şurası 23 fevral 1993-cü il tarixdə 808 

və 25 may 1993-cü il tarixdə 827 saylı qətnamə qəbul etmişdir (14). Bununla da, Təhlükəsizlik 

Şurasının fəaliyyətində yeni bir presidentin əsası qoyulmuşdur. Məhz bunun nəticəsidir ki, 

sonradan Təhlükəsizlik Şurasının 8 noyabr 1994-cü il tarixli qətnaməsi ilə Ruanda işi üzrə 

fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Hərbi Tribunal təsis edilmişdir. Ötən dövr ərzində Yuqoslaviya və 

Ruanda Beynəlxalq Hərbi Tribunalları öz Əsasnamələrinə müvafiq olaraq sülh və insanliq 

əleyhinə və müharibə cinayətləri törətmiş canilərin layiqincə cəzalandırılnmasını təmin etmək 

sahəsində böyük işlər həyata keçirmişdir. Bütün bunlar BMT-nin, onun Təhlükəsizlik Şurasının 

nüfuzuna əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

Belə bir təcrübədən bəhrələnərək BMT Xocalı soyqırımı, eləcə də Ermənistanın təcavüzkar 

hərbi qüvvələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi, sülh və insanlıq əleyhinə olan əməllərə görə 

xüsusi Beynəlxalq Hərbi Tribunalın yaradılması məsələni həll edə bilər. Hesab edirəm ki, 
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münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnamə qəbul etməsi və bu qətnamələrin 

heç birinin indiyə qədər icra edilməməsi, münaqişə zamanı törədilmiş ağır cinayətlərlə bağlı "ad 

hoc" xüsusi beynəlxalq tribunalın yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qaldırdığı 

vəsatət BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təmin edilə bilər. 

Hazırkı vəziyyətdə beynəlxalq hüquqda məsələnin daha optimal bir həlli yolu da vardır. Bu 

da onunla əlaqədardır ki, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin tələbinə uyğun olaraq Xocalı soyqırımı 

barədə cinayət işi universal yurisdiksiya prinsipinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının 

səlahiyyətli məhkəmələri tərəfindən icraata qəbul edilə və həmin cinayəti törədənlər öz layiqli 

cəzalarını ala bilərlər. Beynəlxalq hüquq, nəinki milli məhkəmələrə belə bir imkanı verir, hətta 

onların üzərinə belə bir öhdəlik qoyur. Müxtəlif ölkələrin milli məhkəmələrinin təcrübəsində belə 

çoxsaylı işlərə baxılmışdır. «Polyuxoviçin Avstraliya İttifaqına qarşı» işi üzrə Avstriya məhkə-

məsinin, Adolf Ayxmanın işi üzrə Yerusəlim məhkəməsinin (1961-ci il), Rafik Sariçə qarşı 

Danimarka milli məhkəməsinin (1994), Duşko Tadiçə qarşı Almaniya Ali Məhkəməsinin (1994), 

Darko Kneceviçə qarşı Niderland Ali Məhkəməsinin (1997) və onlarca digər faktlar üzrə milli 

məhkəmələrin hökmləri buna misal ola bilər. Dünya təcrübəsi tam təsdiq edir ki, Xocalı qətliamını 

törədənlərin cinayət işinə Azərbaycanın Xocalı ərazisi üzrə Ağır Cinayət Məhkəməsində - Gəncə 

Ağır Cinayət Məhkəməsində baxıla bilər. Çünki Xocalı soyqırımı Azərbaycan ərazisində, bəziləri 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan ermənilər tərəfindən, Azərbaycan vətəndaşı olan 

azərbaycanlılara və məhsəti türklərinə qarşı törədilmişdir. Bu, milli və beynəlxalq hüququn 

tələblərinə tamamilə müvafiqdir. Çünki universal yurisdiksiya prinsipinə görə genosid və başqa 

beynəlxalq cinayət törətmiş şəxsləri mühakimə etmək Azərbaycanın, onun istintaq və məhkəmə 

orqanlarının borcudur. Burada həm də nəzərə almaq lazımdır ki, belə cinayətləri törətmiş şəxslərin 

Ermənistanın, Rusiyanın və hər hansı başqa bir ölkənin ərazisində olmasından asılı olmayaraq, 

onların tutulub Azərbaycana ekstradisiya edilməsi beynəlxalq hüququn tələblərindən irəli gəlir. 

Belə ki, Soyqırım Konvensiyasının 7-ci maddəsinin tələbinə görə təqsirləndirilən şəxslərin 

verilməsi məsələsində soyqırım, eləcə də Konvensiyanın 3-cü maddəsində sadalanan digər 

əməllər siyasi cinayətlər hesab edilmir. Bu da onu göstərir ki, təqsirləndirilən şəxslərin hər hansı 

bir siyasi motivlə əlaqələndirilməsi və Azərbaycana verilməkdən, ekstradisiya olunmaqdan imtina 

edilməsi mümkünsüzdür. 

Bütün bu şərhlərimiz bir daha nəzərdən keçirilərkən aydın olur ki, hazırki vəziyyətdə Xocalı 

Genosidini törədənlərin müəyyən bir hissəsi haqqında respublikamızın Baş Prokurorluğu kifayət 

qədər mötəbər sübutlar toplamış, canilərin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi və 

haqlarında həbs-qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında məhkəmələr qərarlar çıxarmışlar. Həmin 

şəxslərin tutulması haqqında İnterpol xətti ilə beynəlxalq axtarış verilmişdir. Axtarışın 

nəticəsindən asılı olaraq ərazi aidiyyatı üzrə Xocalı soyqırımı törədənlərin cinayət işinə Gəncə 

Ağır Cinayət Məhkəməsində baxılması mümkün olacaqdır. Hesab edirəm ki, o gün uzaqda deyil 

və müstəqil Azərbaycanın hüquq – mühafizə orqanları bu şərəfli vəzifəni şərəflə yerinə yetirməyə 

nail ola biləcəklər. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi və Xocalı genosidinin 

hüquqi təhlili problemlərinin öyrənilməsi göstərir ki, beynəlxalq hüququn bir sıra ciddi 

problemlərinin həlli vaxtı çatmışdır. BMT-nin qəbul etdiyi bir sıra Konvensiyalar müasir dövrün 

tələblərinə cavab vermir, köhnəlmişdir, ayrı-ayrı normalar mükəmməl hesab edilə bilməz, eyni 

məsələlər üzrə müxtəlif vaxtlarda qəbul edilən Konvensiyalar işlək deyildir, dövlətdaxili 

qanunlarla beynəlxalq hüquq normaları arasında aşkar uyğunsuzluqlar vardır, onların icra 

mexanizmləri yoxdur. Elə «Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun cəzalandırılması 

haqqında» BMT Konvensiyasında müəyyən qüsurlar vardır. Bu Konvensiya müasir tələblərə 

cavab vermir, vurulmuş maddi və mənəvi zərərlərin kompensasiya mexanizmləri yoxdur. 

Azərbaycan-Ermənistan və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
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məlum qətnaməsi icrasız qalmışdır. BMT-nin üzvü olan və bir çox Konvensiyaları ratifikasiya 

etmiş Ermənistan beynəlxalq hüququn və beynəlxalq birliyin əksəriyyətinin iradəsini ifadə edən 

qətnamələrə məhəl qoymur, onları icra etməkdən qəsdən imtina edir. Sivilizasiyaların ən yüksək 

təkamül mərhələsi hesab olunan hazırkı dövrdə, dünyada qlobal problemlərin hüquq müstə-

visində, dinc və danışıqlar yolu ilə, qanunla və ədalətlə deyil, çox təəssüf ki, zorla və silah gücünə 

həll edilməsinə üstünlük verilir. Kiçik dövlətlərə münasibətdə ikili standartlar kifayət qədər geniş 

yayılmışdır. Bu gün hələ dünyada yüzlərlə münaqişələr və mübahisələr qalır. Dünyanın müxtəlif 

ölkələrində və müxtəlif regionlarında ərazi, dini, irqi, milli, etnik və digər zəminlərdə münaqişələr 

və müharibələr davam edir, minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnir. Bir müstəqil ölkə başqa bir 

müstəqil ölkənin hakimiyyətini devirir, ərazisini işğal edir, əhalisini qırır, təbii sərvətlərini ələ 

keçirir. Yaşadığımız balaca planet sanki «qan çanağı»na çevrilmişdir, tərəqqipərvər bəşəriyyət isə 

aciz vəziyyətdə gözləyir. Bütün bunlar təəssüf ki, bu günümüzün reallıqlarıdır. Demokratiya və 

insan hüquqlarının müdafiəsi problemi beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin əsas 

prioritetləri kimi təqdim edilsə də, əslində məsələn, Ermənistan kimi işğalçı bir dövlətə onların 

münasibəti yalnız təəccüb doğurur. Ərəb ölkələrində, Afrika ölkələrində, Əfqanıstanda, Pakis-

tanda baş verən hadisələr beynəlxalq hüququn elementar standartlarına cavab vermir. Beynəlxalq 

Təşkilatlar isə bütün bunları yalan vədlərlə, sükutla qarşılayır. Suveren Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü 26 ildən çoxdur ki, qonşu dövlət tərəfindən silah gücünə işğala məruz qalmışdır. Dağlıq 

Qarabağın nəzarətsiz ərazilərində terrorçu qrupların yetişdirilməsi, narkoplantasiyaların salınması, 

narkolaboratoriyaların məhsulları dünyanın müxtəlif ölkələrinə eksport edilməsi və əldə edilən 

vəsait hesabına separatçı qurumun maliyyə problemlərinin həll edilməsi BMT-ə də, NATO-ya da, 

ATƏT-də başqa böyük dövlətlərə də tam aydındır. Əgər dünya həqiqətən də terrorçuluğa və 

narkobiznesə qarşı mübarizə aparırsa, onda nə üçün təcavüzkar dövlət olan Ermənistana, separatçı 

və qondarma qurum olan “Dağlıq Qarabağ”a qarşı biganə münasibət göstərir? Bu sualın cavabını 

hamı kimi biz də yaxşı bilirik. Çünki dünyada ikili standartlar mövcuddur, “doğma” və “yad”, 

“müsəlman” və qeyri-dinlərə məxsus olan ölkələr vardır. Ayrı-seçkiliyin də kökündə digər 

amillərlə yanaşı məhz bu amil dayanır. Bu gün nəhayət ki, dünyanın qüdrətli dövlətləri beynəlxalq 

təşkilatlarla birlikdə bir araya gəlib bütün bu məsələlərin həllini təmin etməyə, XXI əsrin qlobal 

çağırışlarına müsbət cavab verməyə borcludur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropa Birliyinin, 

Avropa Şurasının, ATƏT-in və digər bu kimi beynəlxalq və regional təşkilatların ayrı-ayrı aktual 

məsələlər üzrə vahid, Yekun Konvensiyalarının hazırlanması və qəbul edilməsi vaxtı çatmışdır. 

Beynəlxalq və regional münaqişələrin, mübahisələrin və problemlərin həlli istiqamətində qəbul 

edilmiş qətnamələrin icrasını təmin edən işlək mexanizmlərin yaradılması bu gün son dərəcə 

aktualdır. Bu zəmində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin, Cinayət Məcəlləsinin və Mülki 

Məcəllənin mükəmməl və işlək formada, beynəlxalq standartlara cavab verən bir səviyyədə 

hazırlanması, normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi və icra mexanizmləri üzrə vahid 

orqanın yaradılması vaxtı çatmışdır. 

 

Açar sözlər: genosid, beynəlxalq hüquq, cinayət, etnik təmizləmə, Cinayət Məhkəməsi. 
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Бахрам ЗАХИДОВ 

 

ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД: ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Резюме 

 

Акт геноцида, совершенный армянскими захватчиками против азербайджанского 

народа, произошел в городе Ходжалы. Во время геноцида было убито 613 человек (в том 

числе 196 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков), 487 человек стали инвалидами, 

1275 мирных жителей взяты в плен, 150 человек пропали без вести. В результате этого 

акта некоторые семьи были полностью вырезаны. Убийство невинных младенцев, 

женщин, стариков - кровавая трагедия в истории человечества: за одну ночь был стерт с 

лица земли целый город. Самое главное, в массовом порядке было нарушено право 

человека на жизнь. Во время следствия полностью подтверждено, что Ходжалинский 

геноцид является международным преступлением. Людей уничтожали за их 

национальную, религиозную и расовую принадлежность. 

9 декабря 1948 года впервые в истории человечества была принята Конвенция 

ООН «О предотвращении и наказании преступлений геноцида», которая вступила в силу 

с 12 января 1951 года. После восстановления независимости Азербайджанская 

Республика была принята в члены ООН. Законом от 31 мая 1996 года наша страна 

присоединилась к Конвенции. Статья 103 Уголовного кодекса АР (принят 29 декабря 

1999 г.) предусматривает уголовную ответственность за «геноцид». На основе анализа 

международного права и Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 

преступления, совершенные в Ходжалы, являются геноцидом. Важно, чтобы мировое 

сообщесто верно оценило действия армянских преступников. 

В статье анализируется Ходжалинский геноцид с юридической точки зрения, в 

этой связи даются соответствующие рекомендации и предложения. 

 

Ключевые слова: геноцид, международное право, преступление, этническая 

чистка, Уголовный Суд. 
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Bahram ZAHIDOV 

 

KHOJALY GENOCIDE: LEGAL ANALYSIS 

 

Summary 

 

The act of genocide committed by the Armenian aggressors against Azerbaijani people 

took place in a city of Khojaly during which there were murdered 613 persons including 196 

women, 63 infants, 70 old men, 487 became disabled, 1275 peaceful inhabitants were taken 

prisoner, 150 men were missing. As a result of this act some families were massacred com-

pletely. Murdering the innocent babies, women, old men is a blody tragedy in history of the 

mankind as a whole city was wiped off the face of the earth in one night. The most principal is 

that human right of life was violated on a mass scale. In the course of investigation it has been 

confirmed in full that Khojaly genocide is the international crime. The people were subjected 

to genocide for their national, religious, racial belongings. 

On December 9, 1948 for the first time in the history of humanity, the UN Convention 

“On prevention and punishment of the crime of genocide” was adopted. The Convention came 

into force since 12 Yanuary 1951. After the restoration of its independence the Republic of 

Azerbaijan was accepted to the United Nations membership and by the law dated May 31, 

1996 our country joined the UN Convention. 

Article 103 of the Criminal Code of AR adopted on December 29, 1999 judged criminal 

liability for “genocide”! Based on the analysis of the international law and the Criminal Code 

of the Azerbaijan Republic, the acts committed in Khojaly are genocide and, what is important, 

they must be appraised properly by the World community. In the article the analysis was made 

of Khojaly genocide from the juridical point of view and the corresponding recommendations 

were put forward. 

 

Keywords: genocide, international law, crime, ethnic cleaning, Criminal Court. 
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UOT 343.1 

 

Xanlar VƏLİYEV 

hüquq ü.f.d. 

 

BƏZİ XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN CİNAYƏT PROSESİNDƏ PROKURORLUQ OR-

QANLARININ YERİ VƏ DÖVLƏT İTTİHAMININ MAHİYYƏTİ
*
 

 

Hüquq elmində tədqiq edilən hər hansı bir institutun mahiyyətinin açılmasında müqayi-

səli-təhlil metodunun əhəmiyyəti böyükdür. Məhz bu metod vasitəsilə qabaqcıl dünya döv-

lətlərinin təcrübəsi milli təcrübə ilə müqayisə edilir, çatışmazlıqlar müəyyən edilir və onların 

həlli üçün artıq sınaqdan çıxmış yollar barədə aydın təsəvvür əldə edilir. 

Bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci il 

tarixli Konstitusiyasına əsasən, prokurorluq orqanlarının hüquqi statusu kifayət qədər müfəssəl 

tənzimlənmişdir. Konstitusiyanın 133-cü maddəsinin I hissəsinə görə, Azərbaycan Respublika-

sının Prokurorluğu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda qanunların icra və tətbiq 

olunmasına nəzarət edir, qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və istintaq 

aparır, məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir, məhkəmədə iddia qaldırır və məhkəmə 

qərarlarından protest verir. Bəzi ölkələrin qanunvericiliyinə əsasən, prokurorluq orqanları 

məhkəmə hakimiyyətinin bir qolu, bir hissəsi hesab edilir. Bəzi ölkələrdə isə əksinə 

prokurorluq orqanları icraedici hakimiyyət orqanı kimi təsbit olunur. Elə ölkələr də var ki, 

əsassız olaraq prokurorluq orqanlarını qanunverici hakimiyyətə aid edirlər, bunu da proku-

rorluğun qanunvericilik təşəbbüsü səlahiyyəti ilə bağlayırlar. Lakin sonuncu mövqeni məqsə-

dəmüvafiq hesab etmək zənnimizcə, doğru deyil.  

N.Q.Stoyko göstərir ki, Fransa və Almaniyada prokurorluğun kvazi-məhkəmə orqanı 

kimi nəzərdən keçirilməsi mövqeyi geniş yayılmışdır. Bu yanaşmada prokurorluq nə 

məhkəmə, nə də icra hakimiyyətinə aid bir orqan kimi nəzərdən keçirilməsə də, o, «ədalətin 

əli», «məhkəmənin köməkçisi» hesab edilir (12, s. 151). Avropa Şurasının ekspertləri belə 

hesab edirlər ki, müasir hüquqi demokratik dövlətdə prokurorluq yalnız cinayət mühakimə 

icraatı (cinayət təqibi) prizmasından insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi və cinayət 

qanununun tətbiq edilməsi üzərində cəmiyyətin maraqları naminə nəzarət həyata keçirən orqan 

olmalıdır (6, s. 27). 

Hüquq ədəbiyyatında prokurorluq orqanı tərəfindən həyata keçirilən funksiyaların və 

nəzarət modellərinin müxtəlif təsnifatı təqdim edilir. Onlardan birinə görə, prokurorluq orqa-

nının aşağıdakı əsas tipləri fərqləndirilir: 

1. Prokurorluğun Qərbi-Avropa tipi - burada prokurorluğun əsas səlahiyyəti məhz dövlət 

ittihamıdır və prokurorluq, bir qayda olaraq, hökumətə tabedir (məsələn, Yaponiya, əksər 

Qərbi-Avropa dövlətləri); 

2. Müstəqil konstitusion orqan kimi prokurorluq - bu tipdə prokurorluq daha geniş 

səlahiyyətlərə malikdir. Müəllif bu tipə MDB prokurorluqlarını aid edir. Bura həmçinin Çin, 

İspaniya, Portuqaliya prokurorluqları da aiddir; 

3. İngiltərə hökumətinin hüquqi xidmətləri; 

4. ABŞ Attorney xidmətləri (7, s. 8). 

Artıq qeyd edildiyi kimi, bəzi ölkələrdə prokurorluq müstəqil orqan kimi, bəzilərində isə 

məhkəmə hakimiyyətinin bir qolu kimi göstərilir. Məsələn, İspaniyada, Latviyada, Gürcüs-

tanda prokurorluq məhkəmə sisteminə daxil edilmişdir. Yunanıstanda Ali Məhkəmə olan 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Bəhram Zahidov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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Aeropaqın yanında Baş Prokuror vəzifəsi təsis edilmiş, apellyasiya və əyalət məhkəmələri 

nəzdində prokurorluq orqanları yaradılmışdır. 1947-ci il Yaponiya Konstitusiyası Prokurorluq 

orqanına cəmi bir cümlə həsr etmişdir. Orada qeyd olunur ki, «prokurorluq Ali Məhkəmənin 

müəyyən etdiyi qaydalara riayət etməlidir» (8, s. 438). Yaponiyada prokurorluq orqanları 

təşkilati struktur baxımından Ədliyyə Nazirliyinin tərkibinə daxil olmaqla, prokuror nəzarəti 

orqanlarının vahid strukturu prinsipi əsasında qurulmuşdur. Qeyd olunan ölkədə prokurorluğun 

fəaliyyəti üzərində məhkəmə nəzarəti ilə yanaşı, ictimai nəzarət də həyata keçirilir. Bu növ 

nəzarət forması hər bir diyar üzrə püşkatma yolu ilə seçicilərdən ibarət olan xüsusi komis-

siyalar vasitəsilə yerinə yetirilir. Sözügedən dövlətdə prokurorluq orqanlarının səlahiyyətlərinə 

nəticədə məhkəməyə təqdim olunmaqla, xüsusilə mühüm və mürəkkəb cinayət işlərinin istin-

taqı; bir sıra cinayət işlərinin məhkəməyədək həlli; cinayət təqibinin başlanması və materialın 

məhkəməyə təqdim olunması; məhkəmədə ittihamın müdafiəsi; polis tərəfindən həyata 

keçirilən cinayət işinin istintaqı üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi; məhkəmələr tərəfindən 

təyin olunmuş cəzaların icrası üzərində nəzarət daxildir (9, s. 647). 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının VII fəsli «Məhkəmə hakimiyyəti» adlanır 

və həmin fəslin 133-cü maddəsi Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğuna həsr edilmişdir. 

Bununla, prokurorluğun məhkəmə hakimiyyətinə aid olması dolayı da olsa təsbit edilir. 

Avstriyada, Belçikada, Danimarkada, Fransa və Almaniya Federativ Respublikalarında 

isə prokurorluq Ədliyyə Nazirliyinin yanında icra orqanı kimi fəaliyyət göstərir. Lakin İtaliya 

və Rumıniya Respublikalarında isə prokurorluq ədliyyə strukturu ilə məhkəmə hakimiyyəti 

arasında aralıq mövqe tutur. İtaliya Respublikasında cinayət işləri üzrə ittiham funksiyasını ya 

prokuror, pretorlar tərəfindən dövlət qulluqçularından birinə həvalə edilmiş şəxslər, yaxud da 

ki, polis zabitləri tərəfindən müdafiə edilir. Lakin İtaliyada formalaşmış sistemin özünəməxsus 

cəhəti ondan ibarətdir ki, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində dövlət 

ittihamını baş prokurorlar, tribunallarda isə respublika prokurorları müdafiə edirlər. Onlar da, 

bir qayda olaraq, Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərirlər. 

Kanada dövlətində prokurorluq orqanı funksiyasını icra edən attorney Ədliyyə Nazirli-

yinin tərkibindədir və bir qayda olaraq, məhkəmələrdə dövlət ittihamını müdafiə edərək, cina-

yət təqibini həyata keçirir və ona bilavasitə nəzarət edir. İstər ABŞ-da, istər Böyük Britaniya və 

Kanadada prokurorluq adlı orqan mövcud deyildir. Bu ölkələrdə prokurorluğu əvəz edən Attor-

ney sistemi fəaliyyət göstərir ki, onların da başlıca funksiyası cinayət təqibini məhkəməyəqədər 

həyata keçirmək, məhkəmədə isə dövlət ittihamını müdafiə etməkdir. 

İspaniya Respublikasının 1978-ci il tarixli Konstitusiyasına əsasən, prokurorluq ədalət 

mühakiməsinin həyata keçirilməsinə qanunçuluğun, vətəndaşların qanunla qorunan ictimai 

maraq və mənafelərinin müdafiə edilməsinə yardımçı olmalıdır. Respublikanın Baş Prokuroru 

Hakimlər Şurasının rəyinə əsasən hökumətin təklifi ilə Kral tərəfindən təyin edilir. Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına görə, Respublikanın Baş Prokurorunu Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə təyin və 

vəzifədən azad edir. 

Fransız modelinə uyğun olaraq, təşkilati və struktur baxımından prokurorluq orqanları 

məhkəmələrin tərkib elementi kimi fəaliyyət göstərməklə, qanunçuluq və hüquq qaydası 

üzərində heç bir nəzarət funksiyasına malik deyildir. Bir çox Avropa ölkələrində prokurorluq 

hakimlərlə birgə magistratlar korpusunun ümumi hüquqi rejiminə tabedirlər. Albaniya 

Konstitusiyasının 148-ci maddəsinə əsasən, prokurorluq mərkəzləşmiş orqan kimi məhkəmə 

sistemi çərçivəsində təşkil olunur və fəaliyyət göstərir, habelə cinayət təqibini həyata keçirir və 

dövlət ittihamını təmin edir. Niderland Krallığının Konstitusiyasının 117-ci maddəsinin 1-ci 

hissəsinə uyğun olaraq, Baş Prokuror Kral tərəfindən ömürlük vəzifəyə təyin olunmaqla, Ali 

Məhkəmə yanında fəaliyyət göstərir. Belçikada prokurorluq korpusunun magistratları icraedici 
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və məhkəmə hakimiyyətini təmsil etməklə, eyni zamanda, hakimlər korpusuna daxildirlər. 

Yəni, prokurorlar öz fəaliyyətlərində ikili keyfiyyətə malik olmaqla, hakimiyyətin hər iki 

qolunun işində yaxından iştirak edirlər. 

Bir sıra Avropa ölkələrində məhkəmələrlə prokurorluq orqanları arasında qarşılıqlı 

əlaqənin həyata keçirilməsi ilə bağlı fransız modelindən imtina hallarına da rast gəlmək 

mümkündür. Məsələn, Macarıstanda prokurorluq məhkəmə magistrantlarından deyil, dövlət 

qulluqçularından ibarətdir. Fəaliyyət istiqamətləri baxımından, məhkəmələrin fəaliyyətinə və 

qanunçuluğa nəzarətin həyata keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi və s. kimi 

funksiyaları özündə birləşdirir. Andorra Knyazlığının Konstitusiyasının 93-cü maddəsinə əsa-

sən, prokurorluğun əsas vəzifəsi qanunçuluğa əməl olunması və qanunların tətbiqi, məhkə-

mələrin müstəqilliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının qorunması və 

ictimai maraqların müdafiəsinin təmin edilməsidir (10, s. 252). İsrail Dövlətinin hüquq-

mühafizə xidmətinin başçısı sayılmaqla, Dövlət Prokuroru cinayət, mülki və inzibati məhkəmə 

proseslərində ölkəni təmsil etmək üçün fövqəladə səlahiyyətə malikdir. Dövlət idarələri Dövlət 

Prokurorunun rəyinə əsasən, qanuna zidd olan hər hansı hərəkəti, məhkəmə onların qanuni 

olduğunu isbat etməyincə həyata keçirə bilməzlər. Dövlət Prokurorunu Hökumət təyin etsə də, 

öz fəaliyyətində siyasi sistemdən asılı olmayaraq tam müstəqil hərəkət edir (3, s. 587). 

Yunanıstanda isə özünəməxsus bir təcrübə formalaşmışdır ki, bəzi kateqoriya ağır cinayətlərin 

istintaqı istintaq hakimlərinə həvalə olunur. Digər cinayətlərin istintaqı isə polis idarələri 

tərəfindən həyata keçirilir. İspaniyada və İtaliya Respublikasında istintaq orqanı kimi həm 

polis, həm də istintaq hakimləri çıxış edir ki, zənnimizcə, belə bir təcrübə olduqca mürəkkəb və 

sistemsizdir. Cinayət mühakimə icraatı nəzəriyyəsində 3 başlıca funksiya göstərilmişdir ki, 

onlardan biri ittiham funksiyası, digəri müdafiə funksiyası, sonuncu isə işi həll etmək funksi-

yasıdır. Sonuncu funksiyanın tək və əvəzolunmaz subyekti qismində məhkəmə çıxış edir. 

Məhkəmədə hakimlər arasında istintaq hakimlərinin fərqləndirilməsi və onun istintaq hakimi 

adlandırılması hakimlərin əsas fəaliyyətinə və təyinatına ziddir və bununla da, məhkəmə təkcə 

işi həll etmək funksiyasının deyil, həm də ittiham funksiyasının subyekti qismində çıxış etmiş 

olur ki, bu da qəbulolunmazdır. 

Roman-german hüquq sisteminin formalaşaraq mövcud olmasına baxmayaraq, Almaniya 

Federativ Respublikasında Prokurorluğun fəaliyyətini tənzim edən ayrıca qanun mövcud 

deyildir. Prokurorluğun fəaliyyətini Respublikanın Konstitusiyası və eləcə də, Torpaqların 

Konstitusiyaları tənzimləyir. Prokurorluğun formalaşması və onun fəaliyyət mexanizmi AFR-

in Konstitusiyasına görə, hər bir dövlətin tarixi, iqtisadi-sosial vəziyyət və mədəni səviyyəsi ilə 

əlaqədardır. Hər bir halda prokurorluq orqanlarının qanunçuluğun və ictimai asayişin təmin 

olunmasının təminatlı mexanizminin hazırlanması və vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində insan 

hüquq və azadlıqlarının qorunmasının təmin olunması funksiyalarının mövcudluğu daim təsbit 

edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən, hazırda prokurorluğun iki mühüm modeli tanınır. Onlardan 

birincisi prokurorluğa qanunçuluğa nəzarət edən orqan kimi baxır, ikinci model isə prokurorlu-

ğu cinayət təqibi orqanı kimi qəbul edir (Koreya Xalq Respublikası və Koreya Xalq Demokra-

tik Respublikası). Lakin prokurorluğun əsas funksiyalarının - cinayət qanunvericiliyi siyasə-

tinin və yeni normaların işlənib hazırlanmasında fəal iştirak etmək, hüquq mühafizə orqan-

larının fəaliyyətinə ümumi nəzarət və tənqidi yanaşma olması hər iki modelin oxşar cəhəti kimi 

qiymətləndirilə bilər. Məhz göstərilən xüsusiyyətlərdən qanunvericilik təşəbbüsü funksiyası 

Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğuna da aiddir. 

İspaniya qanunvericiliyinə uyğun olaraq, prokurorluq qanunçuluğun, vətəndaşların 

hüquqlarının və qanunla qorunan ictimai maraqların müdafiəsində ədliyyə orqanlarına kömək-

lik göstərir, eləcə də, tribunalların müstəqilliyinə əməl olunmasına riayət etməklə, bu qurum-

larda ictimai maraqların müdafiəsini həyata keçirir. Məhkəmə hakimiyyətinin tərkib elementi 
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kimi funksional muxtar statusa malik olan prokurorluq orqanları fəaliyyətin vahidliyi və tabelik 

münasibətləri əsasında öz vəzifələrini yerinə yetirir. Prokurorluq orqanlarına rəhbərlik edən 

Baş Prokuror məhkəmə hakimiyyəti sistemində Ali Tribunalın sədrindən sonra ikinci şəxs 

hesab olunur (9, s. 648). 

Müasir dövrdə bir çox ölkələrin qanunvericilikləri prokurorluq orqanlarının statusunu, 

onun konkret funksiya və səlahiyyətlərini təsbit etmir. Buna görə də, prokurorluğun bəzi 

qabaqcıl Avropa ölkələrində konkret hansı orqan kimi çıxış etməsi praktiki nöqteyi-nəzərdən 

bir qədər çətinlik yaradır. Avropa Şurasının üzvlərindən biri Portuqaliyanın dövlət quruluşu 

sistemində prokurorluğun özünün xüsusi bir yeri müəyyən olunmuş, dövlət hakimiyyətinin bir 

qolunu təşkil edir. Bununla da, Portuqaliya Respublikasında olan bu qayda həm Rusiya Fede-

rasiyasının, həm də Azərbaycan Respublikasında formalaşmış olan təcrübə ilə üst-üstə düşür. 

Portuqaliya Respublikasının Konstitusiyasının 4-cü bölməsi bütövlükdə prokurorluq orqanına 

həsr edilmişdir. Həmin Konstitusiyanın 221-ci maddəsinə əsasən, prokurorluq orqanının 

aşağıdakı funksiyaları mövcuddur: cinayət təqibini həyata keçirmək; demokratik quruluşun, 

qanunla qorunan maraq və mənafelərin müdafiə edilməsi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Braziliyada Prokurorluq orqanının xüsusi çəkisi Konstitusiyaya 

edilmiş 1988-ci il tarixli əlavə və dəyişikliklərlə müəyyən edilmişdir. Belə ki, həmin dəyi-

şikliyə əsasən, Braziliyada prokurorluq İctimai Nazirlik adlandırılmış və onun funksiyası kimi, 

birinci növbədə, məhkəmələrdə cinayət mühakimə icraatı zamanı dövlət ittihamını müdafiə 

etmək, vətəndaşların hüquqlarının, ictimai maraqların müdafiə edilməsi sahəsində inzibati 

nəzarəti həyata keçirmək göstərilmişdir. Prokurorluq orqanının fəaliyyətində müstəqilliyi təmin 

etmək məqsədilə Konstitusiyanın 127-ci maddəsinə əsasən, prokurorluq işçiləri ömürlük 

vəzifəyə təyin olunurlar. Bununla da, prokurorluq orqanın özünəməxsus forması olan Braziliya 

modeli yaranmışdır. 

Almaniya Federativ Respublikasının hüquq və qanunvericilik sisteminə nəzər salsaq 

görərik ki, prokurorluq orqanı olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edən, qanunların dürüst 

icrasının təminatçısı kimi çıxış edən bir qurumdur. Prokurorluğun təşkilati fəaliyyətinin əsası 

kimi «Ədalət mühakiməsi haqqında» Qanun çıxış edir. Prokurorluq Ədliyyə Nazirliyinə tabe 

olur, strukturu məhkəmə hakimiyyətinin strukturu ilə üst-üstə düşür. Prokurorluğun özünəməx-

sus cəhəti ondan ibarətdir ki, məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror araşdırıl-

masını cinayət mühakimə icraatına həvalə edərkən, hansı məhkəmənin və hakimin daha 

məqsədəmüvafiq olmasını özü müəyyənləşdirir. Bununla da, prokuror bilavasitə hakimin seçil-

məsində iştirak etsə də, prokurorluğun başlıca səlahiyyəti cinayət təqibini aparmaqdan 

ibarətdir. Prokuror cinayət işinin sonunda təqsirləndirilən şəxsə ittiham elan edərək ictimai 

iddia ilə cinayət işini məhkəməyə təqdim edir. Prokuror cinayət mühakimə icraatının birinci 

instansiyasında iştirak etməli, məhkəmənin qərarı ilə müəyyən olunduğu hallarda icra funk-

siyasını həyata keçirməli və ya məhkəmə hökmündən və ya qərarından protest verməlidir. Bəzi 

kateqoriya cinayətlərin məhkəmədə baxılması zamanı cinayət mühakimə icraatının məhkəmə 

istintaqı mərhələsində, bir qayda olaraq, istintaq hakimləri iştirak edir ki, bununla da, dövlət 

ittihamçısının məhkəmə istintaqında rolu kifayət qədər aşağı salınır. Bu zaman dövlət 

ittihamının müdafiəsi üzrə funksiya həmin istintaq hakiminə həvalə olunur ki, bu da zənnimiz-

cə, məqsədəmüvafiq deyildir. XX əsrin 80-cı illərində AFR-də prokurorluğun təsir dairəsi 

olduqca artırılmışdı. Belə ki, prokurorluqda ağır cinayətlərin istintaqı üzrə idarə, dövlət 

cinayətlərinin, siyasi cinayətlərin, ekoloji cinayətlərin, iqtisadi sahədə olan cinayətlərin, patent 

və müəlliflik hüquqları sahəsində, o cümlədən, piratçılıq sahəsində olan cinayətlərin istintaqı 

üzrə müvafiq şöbələr yaradılmışdı. Lakin, son vaxtlar isə, cinayət işləri üzrə istintaqın 

aparılmasında prokurorluğun rolu azalmışdır və hazırda onun başlıca səlahiyyəti polis tərəfin-

dən aparılan istintaqın ümumiləşdirilməsini həyata keçirməkdir. Cinayət mühakimə icraatı 
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zamanı isə dövlət ittihamçısı kimi iştirak edən şəxs müxtəlif orqanların əməkdaşı, o cümlədən, 

polis zabiti də ola bilər. Prosesin ən mühüm mərhələsi olan məhkəmə istintaqı zamanı isə 

məhkəmədə fəaliyyət göstərən istintaq hakimi iştirak edir. Azərbaycan Respublikasında isə 

məhkəmə icraatının əvvəlindən sonuna qədər ictimai və ictimai-xüsusi ittiham üzrə dövlət 

ittihamını prokuror ( dövlət ittihamçısı) müdafiə edir. 

Bütün hüquq sistemlərində dövlət ittihamının formalaşması məhkəməyədək icraatda 

başlanır. Odur ki, xarici dövlətlərin cinayət prosesində dövlət ittihamının mahiyyətini dərk 

etmək məhkəməyədək icraatın, xüsusilə də, ibtidai istintaqın prosessual qaydalarına nəzər 

salmadan mümkün deyildir. Dünya dövlətlərində istintaq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi müx-

təlif orqanlar tərəfindən aparılır. Belə ki, AFR-də bu funksiyanı müstəqil olaraq polis orqanları 

aparır. Bəzi ağır cinayətlərdə, istintaqı mürəkkəb olan cinayət işlərini prokurorluq aparır ki, bu 

zaman həmin istintaqda polis əməkdaşlarının iştirakı da məcburi xarakter daşıyır. Cinayət 

mühakimə icraatı zamanı isə məhkəmə istintaqı müxtəlif hakim təhqiqatçılar, sahə hakimləri 

tərəfindən aparılır. Almaniyada ibtidai araşdırma təhqiqat formasında aparılır, təhqiqat orqanı 

prokurorluqdur, prokurorluğa ərizə və ya digər mənbələrdən cinayətin törədilməsi barədə şüb-

hələr məlum olduğu andan etibarən o, işin hallarını araşdırmağa başlamalı və bunun əsasında 

ictimai ittihamın başlanması barədə məsələni həll etməlidir (2, s. 393). AFR CPM-in 160-cı 

paraqrafına əsasən, Almaniya prokurorluğu yalnız işin ittihamedici hallarını deyil, həm də 

bəraətverici hallarını tədqiq etməli, itmə ehtimalı olan sübutları qorumalı, cəza tədbirinin 

müəyyən edilməsi və cinayət qanununun tətbiq edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edən halları 

müəyyən etməlidir. AFR-də polis təhqiqat orqanı deyildir. AFR CPM-in 163-cü paraqrafına 

görə, polisin vəzifəsi cinayətlərin araşdırılması və cinayət işinin araşdırılmasının sonradan 

mürəkkəbləşməməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsidir və belə hallarda 

polis bütün materialları dərhal prokurorluğa verməlidir. 

ABŞ-da istintaq fəaliyyətini, bir qayda olaraq, Federal Təhqiqatlar Bürosu və ya müxtəlif 

Federal xidmətlər, müstəqil olan polis idarələri aparırlar. İstintaq fəaliyyətinin subyektləri olan 

polis idarələri ya Ştat rəhbərliyinə, ya da ki, yerli rəhbərliyə tabe olub, onun qarşısında 

məsuldurlar. Bütün istintaq hərəkətləri polis tərəfindən məhkəmənin sanksiyası olduğu təqdir-

də aparılır. Bəzi cinayətlər üzrə isə araşdırma federal attorney tərəfindən və ya yerli attorney 

idarələri tərəfindən aparılır. Azərbaycandan fərqli olaraq, ABŞ-da ibtidai araşdırma mərhələ-

sində cinayət təqibini çoxsaylı federal orqanlar və qeyri-hüquq-mühafizə orqanları həyata 

keçirir. ABŞ prokurorluğunun ibtidai istintaq fəaliyyəti ilə məşğul olmaması da iki dövlət 

arasında fərqləndirici xüsusiyyətdir. Cinayət təqibi subyekti kimi xüsusi detektivlərin çıxış 

etməsi və onların dövlət orqanları tərəfindən də dəvət edilməsi isə respublikamız üçün namə-

lum təcrübədir (2, s. 396-397). 

Qarışıq və ya kontinental cinayət prosesinin klassik forması kimi Fransa cinayət prosesi 

çıxış edir. Cinayət prosesinin bu forması üçün müstəqil və inkişaf etmiş ilkin məhkəmədən 

kənar istintaq mərhələsinin mövcud olması və onun cinayət işinin mahiyyəti üzrə məhkəmə 

araşdırması mərhələsindən dəqiq şəkildə ayrılması xarakterikdir. Həmçinin, burada ibtidai 

araşdırma gizli və yazılı xarakter daşıyır, məhkəmə araşdırması isə aşkarlıq, şifahilik, bilavasi-

təlik və çəkişmə prinsiplərinə əsaslanır (5, s. 232). Burada diqqəti cəlb edən əsas məsələ kimi 

digər kontinental sistem dövlətlərinin cinayət prosesindən fərqli olaraq, Fransanın cinayət 

prosesində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar kimi prosessual sənədin 

olmamasıdır. Fransanın CPM-in 80-1-ci maddəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb 

edilmənin aşağıdakı mümkün variantları nəzərdə tutulur: 

- ibtidai araşdırmada təqsirləndirilən şəxs proses iştirakçısı kimi ilk dəfə istintaq hakimi-

nin (müstəntiqin) yanına gətirildiyi andan meydana çıxır (interrogatoire de premiere compa-

rution); 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 174 

- təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə həm də istintaq hakiminin (müstəntiqin) Fransa 

CPM-in 122-136-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş əmrlərdən (çağırılma, gətirilmə, həbs və 

tutulma haqqında əmrlər) birini verdiyi andan etibarən təzahür edir. Bu zaman gətirilmə, həbs 

və tutulma haqqında əmrlərdə aşağıdakılar göstərilməlidir: təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyəti, 

onun hansı konkret əməlin törədilməsində təqsirləndirilməsi haqqında məlumatlar, belə əməlin 

hüquqi tövsifi və həmin əməli nəzərdə tutulan cinayət qanunu. Lakin barəsində əmr verilən 

şəxs yalnız ilk dəfə gətirildiyi andan təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarına malik olur (80-1-ci 

maddənin 2-ci hissəsi); 

- istintaq hakimi (müstəntiq) şəxsə onun hansı əməldə təqsirləndirilməsini, bu əməlin 

hüquqi tövsifini, habelə belə şəxsin müdafiəçiyə malik olma hüququnu özündə əks etdirən 

sifarişli məktub göndərməklə də, həmin şəxsi təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edə bilər (80-

1-ci maddənin 3-cü hissəsi); 

- nəhayət, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə kimi istintaq hakiminin tapşırığı üzrə 

fəaliyyət göstərən məhkəmə polisi zabitinin yuxarıda göstərilən məlumatları şəxsə bildirməsi 

çıxış edir. Bu barədə protokol tərtib edilir. Təqsirləndirilən şəxs həmin protokolu imzalayır və 

onun surətini alır.  

Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmənin son iki variantı istintaq hakiminə (müstənti-

qə) imkan verir ki, təqsirləndirilən şəxs ilk dəfə onun yanına gətirildikdə həmin şəxsi dindirsin 

(116-cı maddə). 

Azərbaycan Respublikasının və Fransanın CPM-i arasında təqsirləndirilən şəxs qismində 

cəlb etmənin formaları ilə bağlı bir sıra fərqli cəhətlərin olmasına baxmayaraq, nəticə eynidir. 

Əgər cinayətin müəyyən şəxs tərəfindən törədilməsini təsdiq edən sübutlar toplanmışdırsa, 

həmin sübutlar əsasında şəxs təqsirləndirilən qismində cəlb edilir və bu andan etibarən müvafiq 

hüquqlara malik olur. 

Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə hələ təqsirləndirilən şəxsin cinayət məsuliyyəti 

daşıması demək deyildir. Ittiham hökmü çıxarılanadək təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə 

aktının bütün nəticələri ibtidai araşdırma mərhələsi çərçivəsində qalır. Təqsirləndirilən şəxs 

qismində cəlb etmə qərarı mövcud olduqda ibtidai araşdırma davam edir. Onun gedişində həm 

təqsirləndirilən şəxsi ifşa edən, həm də ona bəraət verən, onun məsuliyyətini həm ağırlaşdıran, 

həm də yüngülləşdirən bütün hallar müəyyən edilməli və araşdırılmalıdır; təqsirləndirilən şəxs 

yalnız məhkəmədə deyil, həm də ibtidai araşdırma mərhələsinin özündə bəraət almaq və 

ittihama etiraz etmək imkanına malikdir. Buna görə də, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb 

etmədən sonra, ibtidai araşdırma gedişində ittihamı dəyişən və ya onu inkar edən və hətta işə 

xitam verilməsinə səbəb olan halların müəyyən edilməsi istisna olunmur. 

Beləliklə, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə şəxsin təqsirli bilinməsini və cinayət 

məsuliyyəti üçün əsasların müəyyən edilməsini deyil, həmin şəxsin təqsirliliyi və təqsirsizliyi 

haqqında məsələnin gələcəkdə həll edilməsi üçün zəruri halların müəyyən edilməsini ifadə 

edir. İbtidai araşdırma gedişində cinayət əməlinin olub-olmaması, əgər belə əməl baş 

vermişdirsə onun kim tərəfindən törədilməsi müəyyən edilir. Təqsirləndirilən şəxs qismində 

cəlb etmə təqsirləndirilən şəxsin qanunla ona verilmiş müdafiə hüququnu reallaşdıran fəal pro-

ses iştirakçısına çevrilməsini nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq, müstəntiq şəxsi təqsirləndirilən 

şəxs qismində cəlb etdiyi an sübut edilməli olan hallar barədə tam məlumatlara malik olma-

dığından, o, ittiham elan etməklə təqsirləndirilən şəxsin ifadələrinin və prosesdə iştirak edən 

müdafiəçinin iradlarının həqiqətə uyğunluğunu araşdırarkən həmin şəxsin təqsirliliyi haqqında 

fərziyyələri yoxlamalıdır. Fransa cinayət prosesində praktiki olaraq qəbul edilmiş yanaşma 

mahiyyətcə bundan ibarətdir. Bu yoxlama məhkəmədə də davam edir. Çünki ittiham aktında 

elan edilmiş ittihamın təsviri öz əksini tapır. Qeyd etmək lazımdır ki, Fransanın CPM-i ittiham 
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aktı kimi mühüm prosessual sənəddən imtina etmişdir. Onun əvəzinə təqsirləndirilən şəxsin 

məhkəməyə verilməsi haqqında qərar qəbul olunur. 

Fransanın CPM-ə görə (80-1, 116-cı maddələr) istintaq hakimi ittihamı şəxsən (təqsir-

ləndirilən şəxs ilk dəfə onun yanına gətirilərkən - interrogatoire de premiere comparution) və 

ya tapşırıq verdiyi məhkəmə polisi zabiti vasitəsi ilə elan edir. Hər iki halda təqsirləndirilən 

şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilir, təqsirləndirilən şəxsin hansı əməldə törədilməsində 

təqsirləndirildiyi ona elan edilir, həmin əməlin hüquqi tövsifi göstərilir və bu barədə protokol 

tərtib edilir. İstintaq hakimi ittihamı həm də yazılı surətdə, təqsirləndirilən şəxsə ittihamın 

təsvirini özündə əks etdirən məktub göndərməklə elan edə bilər. Fransa qanunvericiliyinə görə, 

əgər təqsirləndirilən şəxs hələ müdafiəçi dəvət etməmişdirsə və ya müdafiəçiyə malik olmaq 

istəyini ifadə etməmişdirsə, istintaq hakimi ittihamı elan edərkən ona vəkil seçmək və ya 

vəkilin verilməsini xahiş etmək hüququnu izah edir. Təqsirləndirilən şəxs ona müdafiəçi 

ayrılmasını xahiş etdikdə, belə vəzifə istintaq hakiminə həvalə olunur (Fransa CPM-nin 116-cı 

maddəsi). Təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçinin xidmətlərindən imtina etməsi, habelə onun 

müdafiəçi ilə bağlı istənilən digər qərarı qəti xarakter daşımır. Belə ki, təqsirləndirilən şəxs 

istənilən an öz qərarını dəyişə və özünün müdafiəçiyə malik olmaq və ya ondan imtina etmək 

hüquqlarından istifadə edə bilər. Müdafiəçinin işdə iştirakının məcburi olduğu hallarda 

(məsələn, yetkinlik yaşına çatmayanların işlərində) təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçidən imtina 

etməsi istintaq hakimi üçün məcburi deyildir. Vəkil prosesə qoşulan kimi dərhal işin bütün 

materialları ilə tanış olur və müdafiə etdiyi şəxslə məhdudiyyətsiz olaraq görüşə bilər (Fransa 

CPM-nin 116-cı maddəsinin 3-cü hissəsi). Göründüyü kimi, Fransa qanunvericiliyi cinayət 

işinin materiallarının vəkilə tam həcmdə təqdim edilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman 

materialların tam həcmdə təqdim edilməməsi istənilən halda qanunla ziddiyyət təşkil edir və 

həm prosessual hərəkətin özünün, həm də iş üzrə sonrakı icraatın təsir qüvvəsini azaldır. Buna 

görə də materialların vəkilə verilməsi ilə dindirmə arasında əldə edilmiş materiallardan 

dindirmədə istifadə edilə bilməz. 

Fransa cinayət prosesində mövcud olan çəkişmə prinsipləri başlıca inkvizisiya ideyasını 

toxunulmamış saxlayır, onu ehtiva edir, müasir şəraitə uyğunlaşdırır və hüquqi dövlət 

konsepsiyasına tam cavab verməsini təmin edir (4, s. 129). 

ABŞ-ın cinayət prosesində cinayət işinin qaldırılması bir vəzifəli şəxs tərəfindən eyni 

vaxtda həyata keçirilən və formulə edilən prosessual akt kimi çıxış etmir. Prosesin bu mərhə-

ləsi bir neçə vəzifəli şəxsin qərar və hərəkətlərindən irəli gəlir və Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyindən fərqli olaraq geniş prosessual tənzimetmə ilə xarakterizə olunmur. 

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət qədər əsaslar olduqda polis və 

ya digər istintaq orqanının əməkdaşı şəxsin tutulmasına order verilməsi və ya onun olduğu 

ərazinin axtarılması haqqında akt tərtib edir. Həmin akt rəsmi sənəd olsa da, cinayət işinin 

başlanılması üzrə formal akt hesab olunmur. O, and içmə şərti ilə hakim-magistrata təqdim 

edilir. Hakim-magistrat kifayət qədər əsasların olub-olmamasını yoxlamalı, sonra isə order 

verməli və ya bundan imtina etməlidir. Orderin verilməsi prosessual akt olub formal şəkildə 

cinayət təqibinin başlanmasını bildirir. Həbs və ya axtarış üçün verilən orderin özü isə ilkin (az 

əhəmiyyətli cinayətlər üzrə isə yeganə və son) ittiham aktı və iş üzrə icraatın rəsmi olaraq 

başlanmasını bildirən yeganə sənəd kimi çıxış edir. 

Həbs və ya axtarış üçün verilən orderin hakimlər - «neytral və qərəzsiz magistratlar» 

tərəfindən təsdiq edilməsi cinayət işinin başlanması üçün kifayət qədər əsasların olması, qanun-

çuluq və vətəndaşların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin əsaslılığı kimi konstitusion 

tələblərə əməl edilməsi üzərində məhkəmə nəzarətini təmin etməlidir. Hesab olunur ki, məh-

kəmə hakimiyyətinin nümayəndəsi cinayət təqibinin başlanmasının əsaslılığını obyektiv, ney-

tral və qərəzsiz surətdə qiymətləndirir. Bunu öz funksiyalarının ittihamedici təbiətinə görə polis 
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və ya attorney xidməti edə bilməz. Həbs və axtarış üçün verilən orderin təsdiq edilməsi 

səlahiyyətinin kimə məxsus olması məsələsi ilə bağlı hakimlər ciddi mövqe tuturlar. ABŞ Ali 

Məhkəməsinin bir sıra qərarları bu səlahiyyətin magistratın müstəsna hüququ olmasını 

müəyyən etmişdir. Qanunvericiliyi orderin ittihamçı tərəfindən verilməsi imkaınını nəzərdə 

tutan ştatlarda belə praktika ABŞ Ali Məhkəməsinin şərhlərinə uyğun olaraq ABŞ Konsti-

tusiyasına zidd elan edilmişdir. 

Müasir dövrdə ABŞ cinayət prosesində cinayət işinin başlanılması haqqında məsələnin 

həll edilməsinin əsas xüsusiyyəti dövlət ittihamçısının rolu ilə bağlıdır. 

ABŞ-da dövlət ittihamçısının funksiyalarını attorney xidməti yerinə yetirir. Cinayət işi 

üzrə ittiham dövlət attorney xidmətinin mühüm, yalnız yeganə olmayan funksiyasıdır. Attorney 

xidməti dedikdə, hökumətə hüquqi məsləhətlər verən, məhkəmədə onun maraqlarını ifadə edən 

və qanunların icrasını təmin edən hüquq tətbiqedici icra hakimiyyəti orqanlarının (federal, ştat 

və yerli səviyyəli) məcmusu başa düşülür. Qanunların icrasını təmin etmək funksiyasını real-

laşdırmaqla attorney xidməti dövlətin adından cinayət işinə başlamaq, qanunların pozulması 

hallarını araşdırmaq, hüquq pozan şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək, məhkəmədə itti-

hamı müdafiə etmək üçün müvəkkil edilmiş ittiham xidməti kimi fəaliyyət göstərir. Attorney 

xidməti ABŞ üçün xarakterik (tipik) olan dövlət hakimiyyəti institutu kimi çıxış edir. Belə ki, 

digər dövlətlərin hüquq sistemlərində onun tam analoqu olmasa da cinayət təqibi üzrə attorney 

xidmətinin səlahiyyətləri digər dövlətlərdə fəaliyyət göstərən prokurorluğun funksiyaları ilə 

oxşardır. Buna görə də, hüquq ədəbiyyatında amerikan attorney xidmətini, adətən, «proku-

rorluq», attorneylərin özünü isə «prokuror» adlandırırlar (11). 

Son onilliklər ərzində ABŞ attorney xidmətinin səlahiyyətləri və prestiji öz fəaliyyətinə 

görə o dərəcədə dəyişmişdir ki, təcrübədə cinayət təqibinin başlanması onun təkbaşına 

hüququna çevrilmişdir. Bu məntiqi olaraq onun dövlətin adından cinayət təqibini həyata 

keçirmək funksiyasından irəli gəlir. Bu dəyişikliklər cinayət mühakimə icraatının prosessual 

yönümlü modelindən daha çox cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə yönələn modelinə keçidlə 

bağlıdır. ABŞ-da cinayətkarlıq 1980-cı illərin əvvəlləri ilə müqayisədə daha mürəkkəb və daha 

təşkilatlanmış xarakter almışdır, xüsusən də terrorçuluq, narkotizm, vəzifə rüşvətxorluğu, 

biznesdə dələduzluq sferasında və s. Buna görə də, ona qarşı mübarizə də daha koordinasiya 

olunmuş, geniş miqyaslı və düşünülmüş xarakter daşımalıdır. Prokuror öz biliyi və təcrübəsi ilə 

bu islahatların mərkəzi fiquruna çevrilmişdir. 

Cinayət təqibinin başlanması haqqında qərarı ittihamçı, polis və digər istintaq orqanları, 

o cümlədən, attorney xidmətinin müstəntiqləri tərəfindən aparılmış istintaq materialları əsasın-

da qəbul edir. Istintaq materiallarına əsaslanan nəticələrlə yanaşı attorney xidmətinə qeyri-

formal olaraq təsdiq edilməsi üçün həbs və ya axtarış haqqında akt da təqdim edilir. İtti-

hamçının razılığı olmadan birbaşa magistrata müraciət edilməsi əhəmiyyətsizdir. Belə ki, son-

radan ittihamçının onun razılığı olmadan verilmiş order əsasında cinayət təqibinin həyata 

keçirilməsindən imtina etməsi həmin orderi mənasız edir. Bir qayda olaraq, ittihamçı həbs və 

ya axtarışa order verilməsi haqqında müraciətə razılıq verməklə, kifayət qədər əsasların ol-

masına görə cinayət işinə o zaman başlanılır ki, işi uğurla başa çatdıra biləcəyinə ümid edir. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, işin uğurla başa çatdırılması - təqsirləndirilən şəxsin 

mühakimə olunması - amerikan ədalət mühakiməsi sistemində heç də həmişə işin hallarının 

məhkəmə tərəfindən tam və hərtərəfli araşdırılması zamanı həqiqətə nail olunması kimi qəbul 

edilmir. Belə nəticə çox zaman özünəməxsus «razılaşma» nəticəsində şəxsin təqsirli olmasını 

etiraf etməsi əsasında onun mühakimə olunmasına dəlalət edir. ABŞ cinayət prosesində şəxsin 

öz təqsirini etiraf etməsi sübutların araşdırılması ilə tam məhkəmə baxışını istisna edir. Bundan 

başqa, ittihamçı istintaq materiallarını öyrənməklə polis tərəfindən toplanmış sübutları onların 

əldə edilməsi metodlarının qanunauyğunluğu, habelə məhkəmə araşdırması üçün mümkünlüyü 
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baxımından qiymətləndirir. İttihamçı həm bilavasitə qeyri-qanuni üsullarla, həm də qanuniliyi 

az da olsa şübhə doğuran üsullarla əldə edilmiş sübutları işin materiallarına əlavə etməkdən 

imtina etmək hüququna malikdir. Sübutların, məsələn həbs və ya axtarış üçün verilən orderin 

icrası zamanı polis tərəfindn əldə edilmiş sübutların mümkünlüyünü qiymətləndirməklə itti-

hamçı mahiyyətcə polisin fəaliyyətinə dolayı və kifayət qədər effektiv nəzarət həyata keçirmiş 

olur. Belə ki, ittihamçının axtarışın nəticələrini və ya polis tərəfindən əldə edilmiş digər sübut-

ları işin materiallarına əlavə etməkdən imtina etməsi polisin işini heçə endirir. Digər tərəfdən 

isə, cinayət işinin başlanması ilə bağlı məsələlərdə ittihamçının tələbkarlığı polisin iş 

metodlarının cilalanmasına və daha da təkmilləşməsinə səbəb olur (11). 

ABŞ cinayət prosesində cinayət işinin başlanılmasından sonra əhəmiyyətinə görə ikinci 

və işin sonrakı inkişafını müəyyən edən qərar kimi təqsirləndirilən şəxsin məhkəməyə veril-

məsi haqqında qərar çıxış edir. Onun qəbul edilməsindən sonra rəsmi ittiham aktı formulə və 

elan edilir, sonra isə iş məhkəməyə göndərilə bilər. Daha ciddi cinayət işləri üzrə məhkəməyə 

vermə funksiyası Böyük Jürinin müstəsna səlahiyyətini təşkil edir. Digər cinayət işləri üzrə isə, 

bu, magistratın səlahiyyətinə aiddir. Yeri gəlmişkən, magistrat dedikdə, az əhəmiyyətli cina-

yətlərlə bağlı işlərə təkbaşına baxıb həll etmək, şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi 

üçün kifayət qədər əsasların olub-olmamasını yoxlamaq, habelə bir sıra istintaq hərəkətlərini 

icra etmək səlahiyyətlərinə malik olan hakimlər başa düşülür. 

Magistrat işə ilkin baxılması üçün məhkəməyə vermə haqqında qərar qəbul edir. Müx-

təlif ştatların qanunvericiliyinə uyğun olaraq, işə ilkin baxış təqsirləndirilən şəxsin və onun 

müdafiəçisinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Magistrat ittiham və müdafiə tərəfinin şahidlərini 

dinləyə, digər sübutları öyrənə və bundan sonra işin məhkəməyə verilməsi haqqında əmr çıxara 

bilər. İlkin baxış bir çox hallarda bütün sübutların diqqətlə hazırlanmasını tələb etməyən və 

asanlıqla qət edilən mərhələyə çevrilir. Magistrat orderə sanksiya verməklə, ittihamçıya etibar 

edir. Attorney xidməti şəxsin cinayət təqibinə başlayarsa işi mühakimə olunmaya qədər davam 

etdirir. Buna görə də, ilkin baxış zamanı kifayət qədər əsasların olmasının magistrat tərəfindən 

yoxlanması ittihamçının cinayət təqibi haqqında qərarının təsdiq edilməsi proseduruna çevrilir. 

Magistrat məhkəməyə vermə mərhələsində əsasların kifayət qədər olmamasına görə ci-

nayət işinə xitam vermək hüququna malikdir. Təcrübə göstərir ki, o, bu hüququndan nadir 

hallarda istifadə edir. Bu funksiyanın Böyük Jüri tərəfindən yerinə yetirildiyi hallarda da attor-

ney xidməti məhkəməyə verilməyə nəzarət edir. Qeyd edək ki, Böyük Jüri ABŞ cinayət proses-

inin qədim institutlarından biridir. Federal ədalət mühakiməsi üçün bu institut ABŞ Konsti-

tusiyasına edilmiş V düzəlişdə nəzərdə tutulmuşdur. Amerikan dövlətçilik ənənələri çərçi-

vəsində bu institut vətəndaşların əsassız cinayət təqibindən müdafiəsi vasitəsi kimi inkişaf 

etmişdir. Hesab olunur ki, vətəndaşlar sırasından seçilən andlılar kollegiyası itthamın əsaslarını 

diqqətlə araşdırır və ittihamçı tərəfindən sui-istifadə hallarına yol verilməsinə imkan vermir. 

Böyük Jüri və ya magistrat tərəfindən məhkəməyə vermə haqqında qərar qəbul edildik-

dən sonra ittiham müvafiq sənədlərlə rəsmiləşdirilir, ittihamçı tərəfindən təsdiq edilir və rəsmi 

şəkildə təqsirləndirilən şəxsə elan edilir. İttiham aktı ilə tanışlıqdan sonra təqsirləndirilən şəxs 

təqsirin etiraf edilməsi və ya bundan imtina edilməsi haqqında vəsatət vermək hüququna 

malikdir. ABŞ federal məhkəmələri üçün cinayət prosesi qaydalarında müəyyən olunur ki, 

məhkəmə təqsirin etiraf edilməsi haqqında vəsatəti qəbul etməkdən imtina edə bilər. Təqsir-

ləndirilən şəxs şəxsən müraciət edib bildirsə ki, vəsatət könüllü verilmir, güc və ya hədə tətbi-

qinin və ya əldə olunmuş razılaşmadan başqa vədin nəticəsidir, məhkəmə vəsatəti qəbul 

etməməlidir. 

İttihamçıya verilən səlahiyyətlər ittihamdan əsaslandırılmamış şəkildə imtina etmək 

hüququnu ehtiva edir. Onun bu hüquqdan istifadə etməsi avtomatik olaraq cinayət işinə xitam 

verilməsinə səbəb olur. Bu ittihamçının hüquqi statusunun xüsusiyyəti kimi çıxış edir. Onun 
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əsasında hər hansı cinayət işi üzrə «iddia»nın taleyinə sərəncam verilməsi sahəsində dövlət 

«vəkilinin» tam hakimiyyətə malik olması haqqında ideya dayanır. Onilliklər ərzində amerikan 

hakimləri bu hüquqa - nolle prosequi - ittiham hakimiyyətinin müstəsna səlahiyyəti kimi 

yanaşırdılar. İttihamçının nolle prosequi qaydasında işə xitam veriliməsi haqqında qərarı qəti 

xarakterli və məhkəmə tərəfindən nəzarət edilməyən qərar kimi çıxış edirdi (11, s. 131). 

Müasir dövrdə də nolle prosequi dövlət «vəkilinin» ümumi hüquqa görə ona məxsus olan 

ayrılmaz səlahiyyəti hesab olunur. Qanunvericilik və məhkəmə təcrübəsinə əsasən nolle prose-

qui hüququ cinayət prosesinin işə mahiyyəti üzrə baxılmasından əvvəlki bütün mərhələlərində 

ittihamçının mütləq hüququ kimi qəbul edilir. Bir sıra ştatlarda qanunvericilik ittihamçı tərəfin-

dən işə xitam verilməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, heç bir məhdudiyyət müəyyən etmir. ABŞ ci-

nayət prosesinin federal qaydalarına uyğun olaraq ittiham aktı elan edildikdən sonra attorneyin 

ittihamdan imtina edilməsi ilə bağlı qərarı yalnız məhkəmənin razılığı ilə verilə bilər. İşə 

mahiyyəti üzrə baxılması zamanı ittihamdan imtina təqsirləndirilən şəxsin razılığı olmadan 

elan edilə bilməz. Amerika hüquqşünaslarının qeyd etdiyi kimi praktiki olaraq məhkəmə çox 

nadir hallarda işə xitam verilməsi haqqında ittihamçının qərarını təsdiq etməkdən (qanuna görə 

belə təsdiq etmə tələb olunduğu hallarda) imtina edir. Buna görə də, məhkəmənin icazəsi itti-

hamçının mülahizə azadlığı üçün real məhdudiyyətindən daha çox potensial məhdudiyyət kimi 

çıxış edir. Nolle prosequi məhkəmələr tərəfindən ittihamçının vahid səlahiyyətlər kompleksinin 

tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu, məntiqi baxımdan ittihamın təşkilinin amerikan sis-

teminin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Belə ki, burada cinayət təqibi dövlət attorneyinin-

ittihamçının vəzifəsini deyil, hüququnu təşkil edir. ABŞ-da ittihamçının prosessual vəziyyəti-

nin fərqləndirici xüsusiyyəti onun ittiham hakimiyyətindən istifadə mülahizəsidir. Ittihamçının 

geniş mülahizə azadlığı amerikan hüquq sisteminin ənənəvi xüsusiyyəti kimi çıxış edir. 

Amerika alimi K.Devis özünün «Mülahizə əsasında ədalət mühakiməsi» adlı kitabında gös-

tərir: «Geniş perspektivdə götürülmüş amerikan hüquq sistemi üçün çoxsaylı lazımsız və 

nəzarət edilməyən diskression səlahiyyətlər xarakterikdir. Onlardan biri xüsusilə qabarıq şəkil-

də özünü biruzə verir, bu məhkəmə təqibini həyata keçirmək səlahiyyətidir». Polis tərəfindən 

aparılan istintaqın materialları daxil olduqdan sonra və məhkəməyə qədər həyata keçirilən 

bütün prosessual hərəkətlər ittihamçının prizmasından keçir. İttihamçının mülahizəsinə əsasən 

cinayət təqibinin əsas məsələləri həll edilir: cinayət işinin başlanılması, ittihamdan imtina 

edilməsi, cinayətin tövsifi, təqsirləndirilən şəxslə təqsirin etiraf edilməsi haqqında saziş 

bağlanması. İttihamçının hətta kifayət qədər əsasların olduğu təqdirdə belə, artıq başlanmış 

olan cinayət təqibindən imtina etməsi əsaslandırılmır və faktiki olaraq müzakirə obyekti ola 

bilməz. Cinayət işinin başlanmasından əsaslandırılmamış surətdə imtina edilməsi iş üzrə icraat 

başlandıqdan sonra cinayət təqibindən imtina ilə bağlı diskression səlahiyyətlə uzlaşır. İtti-

hamın təsdiq və elan edilməsi anına qədər nolle prosequi qaydasında işə xitam verilməsinə, 

qeyd edildiyi kimi, heç kim tərəfindən nəzarət edilmir. İttiham elan edildikdən sonra cinayət 

təqibindən imtinaya prinsip etibarı ilə məhkəmə tərəfindən nəzarət edilir, lakin faktiki olaraq, 

məhkəmə nadir hallarda attorneyin qərarına qarşı çıxır (11, s. 143). 

İttihamçının diskression səlahiyyətlərinin uzun müddət ərzində reallıq kəsb etməsi və 

möhkəm əsaslara malik olması bir sıra səbəblərlə izah olunur. Əsas səbəb ondan ibarətdir ki, öz 

hüquqi xüsusiyyətləri baxımından ittihamçının mülahizəsi «iddia» xarakterli amerikan cinayət 

prosesində güclü şəkildə inkişaf etmişdir. Qanun ittihamçının mülahizəsi məsələsinin 

üzərindən sükutla keçsə də, dövlət vəkili kimi cinayət «iddiası»na müstəqil sərəncam vermək 

səlahiyyətləri ittihamçının statusunun immanent xüsusiyyəti kimi çıxış edir. Bu, ingilis ümumi 

hüququnda öz əksini tapmışdır və amerikan məhəkəmə təcrübəsində daha da inkişaf 

etdirilmişdir və bu baxımdan möhkəm hüquqi əsaslara malikdir. ABŞ-ın tarixi ərzində həm 

federal, həm də ştat səviyyəli məhkəmələr ittihamçının mülahizəsini onun ümumi hüquqa görə 
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bu vəzifənin təbiətindən irəli gələn ayrılmaz xüsusiyyəti kimi nəzərdən keçirmişlər. Təcrübədə 

prokurorun səlahiyyətləri sahəsində belə dəyişikliklər cinayət mühakimə icraatı sistemində bal-

ansın ittihamın xeyrinə əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına gətirib çıxarmışdır. Istintaq, ittiham, 

təqsirin etirafı və hökmün çıxarılması sahəsində prokurorun səlahiyyətləri o dərəcədə 

genişlənmişdir ki, bu bərabərsizlik məhkəmə prosesinin çəkişmə prinsipi üçün ciddi təhlükəyə 

çevrilmişdir. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında cinayət prosesi məhkəməyəqədər icraata aid 

hissədə əsasən kontinental hüquq sisteminin ənənələrini qəbul etmişdir. Məhkəmədə ittihamın 

müdafiə edilməsinə aid hissədə Azərbaycan Respublikası cinayət-prosessual qanunvericiliyinin 

formalaşmasında isə müəyyən dərəcədə amerikan cinayət prosesinin təsirləri özünü göstərir. 

Fikrimizcə, amerikan cinayət-prosessual sistemi kifayət qədər spesifik xarakter daşıyır. O, 

başlıca olaraq, presedent hüququna və «formal» ibtidai araşdırmanın olmamasına əsaslanır. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, burada işlərin tam əksəriyyəti təqsirləndirilən şəxsin öz təqsirini etiraf 

etməsi haqqında sazişlə (razılaşma) başa çatır. Bu baxımdan hesab edirik ki, Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyində məhkəmə icraatı ilə bağlı ABŞ qanunvericiliyində əks olunan 

müddəaların təsbit edilməsi düzgün olmazdı. Buna baxmayaraq, amerikan cinayət-prosessual 

sisteminin bəzi ayrı-ayrı müsbət elementlərindən istifadə etmək olar. Fikrimizcə, Azərbaycan 

Respublikası cinayət-prosessual qanunvericiliyinin kontinental avropa cinayət prosesi 

ənənələrinə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsi daha məqsədəmüvafiq olardı. Lakin onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, sistemləşmə baxımından Azərbaycan Respublikasında prokurorluq orqanına 

məxsus olan səlahiyyət bölgüsünün müəyyən edilmə qaydası olduqca uğurlu və daha 

məqsədəmüvafiqdir. 

 

Açar sözlər: cinayət prosesi, dövlət ittihamı, prokurorluq, funksiyalar, xarici dövlətlər, 

müqayisəli tədqiqat. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

НЕКОТОРIХ ЗАРУБЕЖНIХ ГОСУДАРСТВ 

 

Резюме 

 

Роль метода сравнительного анализа для раскрытия сущности какого-либо 

исследуемого института в правовой науке весьма велика. С ее помощью сравнивают 

практику передовых государств с национальной, выявляют ее недостатки и 

приобретается ясное представление об апробированных путях решения проблем. В 

статье автор рассматривает вопросы, касающиеся роли органов прокуратуры и сущности 

института государственного обвинения в уголовном процессе некоторых зарубежных 

государств. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, государственное обвинение, прокуратура, 

функции, зарубежные государства, сравнительное исследование. 
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ESSENCE OF STATE CHARGE IN CRIMINAL-PROCEDURE 

OF SOME FOREIGN STATES 

 

Summary 

 

The role of a method of the comparative analysis for disclosure of essence of any studied 

institute in legal science is very great. By means of this method they compare the practice of 

the advanced states with national one, reveal all its shortcomings and acquire the clear idea of 

the approved ways of solutions to problems. In the article the author considers the questions on 

a role of the bodies of prosecutor's office and essence of an institute of state charge in criminal 

procedure of some foreign states. 
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Али РЗАЕВ 

д.ю.н., в.н.с., ИФП НАНА 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АППАРАТ: СУЩНОСТЬ И ИХ СООТНОШЕНИЕ
*
 

 

Термин «механизм» является общеупотребительным и общенаучным. В «Словаре 

иностранных слов» механизм (греч. mexane – орудие, машина) – 1) устройство для 

передачи и преобразования движений, представляющее собой систему тел; 2) 

внутреннее устройство, система чего-либо; 3) совокупность состояний и процессов (8, 

с.317). Характеристика явления и процесса как механизма (в самом широком смысловом 

значении данного понятия) предполагает: во-первых, сложность его структурного 

строения; во-вторых, системность, согласованность организации его элементов; в-

третьих, его способность к динамике, к определенной целенаправленной деятельности; 

в-четвертых, его подверженность самоуправлению либо внешнему управлению (10, 

с.13). 

Базовый элемент термина «государственный механизм» есть понятие самого 

механизма. Механизмы бывают разные по конструкции и назначению, составляют 

основу большинства машин, приборов и устройств. Механизм придает управлению 

динамичный характер. В юридической науке понятие «механизм» употребляется в 

переносном смысле и означает «внутреннее строение, систему чего-либо». Скорее всего 

этот термин заимствован из естественных и технических наук. …Понятие «механизм» 

можно применять на любом уровне управления - обществом, государством, народным 

хозяйством, отраслью, регионом, предприятием. 

В отечественной и зарубежной научной литературе неоднократно обращалось 

внимание на многоаспектное понимание государственного механизма, анализировались 

его организационные, функциональные особенности, принципы построения. Однако 

проблема выработки единого определения данного института в отечественной 

юридической науке до настоящего времени не решена. 

Государственный механизм рассматривается как «сложная система 

государственных органов и иных организаций, которые находятся в тесной взаимосвязи 

при осуществлении своих задач и властных функций»; «совокупность органов, 

осуществляющих управление обществом, реализующих основные направления  

государственной деятельности»; «система органов, постоянно действующих на основе 

единых, законодательно закрепленных принципов, непосредственно осуществляющих 

свою деятельность по реализации управления обществом и наделенных при этом 

властными полномочиями государственных учреждений и организаций, а также 

материальные придатки госаппарата - внутренние силы, полиция, опираясь на которые 

государственный аппарат действует»; «совокупность всех органов государства, 

осуществляющих его функции, как обладающих государственной властью, так и не 

обладающих ею»; «целостная иерархическая система взаимосвязанных друг с другом 

государственных органов и учреждений, практически осуществляющих 

государственную власть, задачи и функции государства и управление делами общества»; 

«функционирующую систему государственных органов, обеспечивающих общие дела»; 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Habil Qurbanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 182 

«систему органов государственной власти (аппарат государства) и других основных 

институтов государства». 

Механизм современного государства - это признание единых законодательно 

закрепленных принципов, основанных на разделении властей, располагающий 

необходимыми материальными придатками системы государственных органов, 

посредством которой осуществляются задачи и функции государства. 

Анализируя определение государственного механизма мы выделили следующие 

его характерные признаки. 

1. Это целостная иерархическая система государственных органов и учреждений. 

Целостность ее обеспечивается едиными принципами организации и деятельности 

государственных органов и учреждений, едиными задачами и целями их деятельности. 

2. Первичными структурными частями (элементами) механизма являются 

государственные органы и учреждения, где работают государственные служащие. 

Государственные органы связаны между собой на началах субординации и 

координации. 

3. Для обеспечения государственных властных велений существуют 

непосредственные орудия (учреждения) принуждения, соответствующие техническому 

уровню каждой эпохи, - вооруженные отряды людей, тюрьмы и др. Без них не может 

обойтись ни одно государство. Государственный механизм располагает также 

необходимыми материальными, информационными, организационными и др. 

средствами. 

4. При помощи механизма практически осуществляется власть и выполняются 

функции государства, надежно гарантируются и охраняются законные интересы и права 

своих граждан. 

Государственный механизм - это не только совокупность органов, но и сложные 

структурные строения, система взаимосвязанных органов. Под структурой механизма 

государства понимают его внутреннее строение, порядок расположения его звеньев, 

элементов, их соподчиненность, соотношение и взаимосвязь. Если структура 

отражает организацию системы, то механизм показывает функциональную роль 

системы. Другими словами, структура является внутренней организацией – 

«топологией» системы, а механизм отражает процесс действия, функционирования 

этой системы. Таким образом, структура отражает статику управления, а механизм его 

динамику. Только единство статичных элементов и динамика их взаимодействия внутри 

механизма создают систему государственного механизма. 

Каждая система - это целое, единое, но состоящее из частей. Поэтому механизму 

государства как системе органов присущи системные связи, без которых невозможно 

единство и взаимодействие органов государства. Наличие этих связей придает 

множеству элементов единство и целостность. 

Важное значение в государственном механизме имеют вертикальные 

горизонтальные связи. Вертикальные связи - это иерархические связи, в основе которых 

лежит подчинение одних органов другим. Этот вид связи обеспечивает прямую и 

обратную связь между вышестоящими и нижестоящими органами. Горизонтальные 

связи - это параллельные связи, в основе которых лежит координация действий для 

выполнения общих задач. 

По вопросу понимания государственного механизма существуют следующие 

наиболее распространенные точки зрения: 
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Первая - это концепция широкого и узкого толкования государственного 

механизма, определяющая его в узком смысле как аппарат государственной власти, а в 

широком - как политическую систему общества. 

Вторая - традиционная, рассматривающая государственный механизм только как 

аппарат государственной власти. Здесь государственный механизм понимается как 

система государственных органов (понятия «механизм государства» и 

«государственный аппарат» тождественны). 

Третья - расширительная, характеризующая государственный механизм как 

систему всех государственных органов, организаций, предприятий и учреждений. 

Государственный механизм – это совокупность не только органов государственной 

власти (законодательных, исполнительных, судебных), но и государственных 

организаций, предприятий, учреждений (учебных, научных, лечебных и иных), а также 

так называемых «материальных придатков» (армии, правоохранительных органов, 

исправительно-трудовых учреждений и других). 

Четвертая - государственный механизм – это функционирование, действие органов 

государства, их динамика. 
 

Соотношение механизма государства и государственного аппарата 
 

Вопрос соотношения механизма государства и государственного аппарата среди 

ученых был и остается дискуссионным. Ниже перечислим следующие точки зрения. В 

юридической литературе высказывалось множество, порой абсолютно 

противоположных, точек зрения по поводу соотношения этих двух понятий. 

1. Понятия «государственный механизм» и «государственный аппарат» не 

тождественны. Под государственным аппаратом понимается единая, стройная система 

органов, наделенных властными полномочиями для осуществления государственных 

функций и обладающих для этого материальными средствами. Первичной единицей 

механизма государства является государственный орган, а его основную (материальную) 

часть составляют государственные предприятия и государственные учреждения. 

2. Понятие «государственный механизм» шире, чем понятие «государственный 

аппарат». В механизм государства входят государственный аппарат (система 

государственных органов) и государственные предприятия и учреждения. 

3. Понятие «государственный механизм» может быть тождественно понятию 

«государственный аппарат» только в том случае, если понятие «государственный 

аппарат» понимается в широком смысле слова как система всех организаций, 

составляющих вместе с органами государства единое целое. 

В одном ряду с понятием государственного механизма широко употребляется 

механизм государства, механизм политической власти, механизм государственного 

управления. 

Известный ученый В.В.Лазарев и другие предлагают рассматривать понятие 

«государственный механизм» двояко, в статике и динамике. Причем, механизм 

государства в статике, то есть «совокупность органов, осуществляющих управление 

обществом» предлагается именовать «государственным механизмом», а механизм 

государства в динамике, то есть «…совокупность… средств, обеспечивающих действие 

составных частей государства в их взаимозависимости, предлагается называть 

«механизмом функционирования государства». Таким образом, понятие «механизм 

государства» следует рассматривать не только в статике, как совокупность 
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государственных органов, но и в динамике, наличие у них определенных задач, 

функций, а также методов, средств их осуществления и реализации (6, с.43, 45). 

В юридической литературе механизм государственной власти, как правило, 

отождествляют либо с государственным аппаратом, либо с механизмом государства, 

либо с тем и другим сразу, поскольку между государственным аппаратом и механизмом 

государства нередко не проводят никакого различия. 

Механизм государственной власти – понятие более широкое, чем механизм 

государства и государственный аппарат. Механизм государственной власти 

складывается из механизма государства, главной составной частью которого является 

государственный аппарат, и негосударственных организаций, обладающих 

государственно-властными полномочиями. Подводя итог, можно отметить, что 

«государственный механизм» включает три составляющие: структурную - совокупность 

определённых органов; функциональную - совокупность определенных функций, для 

реализации которых, и создана указанная выше группа органов; 

инструментальную - совокупность определенных полномочий, способов, методов, 

приёмов и средств реализации указанных функций. Все эти составляющие находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости. 
 

Механизм государственного управления понятие и содержание 
 

Сущность системы управления можно определить через механизм 

государственного управления. При рассмотрении на механизм управления как на 

систему с теоретической точки зрения требуется нахождение в нем качеств, 

порождающих систему. Все это позволяет глубоко вникать в этот механизм, отделить от 

других проявлений, усовершенствовать структуру. Механизм управления создается в 

государственных органах, позволяет раскрыть динамику системы. 

В литературе для раскрытия и использования социального механизма действия 

закономерностей общественного развития подчеркивается значение социального 

механизма управления. В социологии социальный механизм рассматривается как 

процесс реализации в управленческой деятельности установленных норм и правил 

поведения, раскрывается по существу лишь один из элементов механизма 

управления - динамика социальных норм. В философской литературе была предпринята 

попытка и более широкой трактовки целого ряда механизмов управления. Они 

определялись прежде всего посредством общей характеристики функционирования и 

развития как двух основных особенностей социальный системы (9, с.42). 

Понятие «механизм государственного управления» является базовым при 

формировании управленческого воздействия, реализуемого системой государственного 

управления. 

Существуют два основных подхода к определению понятия «механизм 

управления» - структурно-организационный и структурно-функциональный. В 

соответствии с первым подходом механизм характеризуется как совокупность 

определенных составляющих элементов, которые создают организационную основу 

определенных явлений, процессов, а механизм государства - как «совокупность 

учреждений», в рамках которых осуществляется «государственное руководство 

обществом». Во втором подходе внимание акцентируется не только на организационной 

основе его построения, но и на его динамике, реальном функционировании. Механизм 

государственного управления является сложным и системным образованием, которое 

органически объединяет в себе те или другие составляющие элементы. Составные части 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 185 

механизма Ю.Р.Тихомиров обозначает как элементы, одновременно выражающие и 

момент статики (структуру) и момент динамики (9, с. 45). 

В правовой науке значительное внимание уделяется юридическому механизму 

управления. Исследование юридического механизма управления зависит от того, в какой 

степени юридический анализ сочетается с общефилософским, социологическим 

анализом управления. Именно эта связь позволяет выяснить их место в механизме 

социального управления. Анализ управленческого воздействия права на общественные 

отношения показал, что оно осуществляется с помощью норм права, функционирующих 

в единой системе с другими юридическими средствами. Применение права 

рассматривается не только как одна из юридических форм государственной 

управленческой деятельности, но и как одно из объективно необходимых политике 

юридических средств управления поведением людей. Таким образом, складывается 

своеобразный юридический механизм управления. Понятие юридического механизма 

управления пока не получило широкого распространения в юридической науке. 

В литературе юридический механизм управления рассматривается как процесс 

управленческого воздействия компетентных органов государства на деятельность 

объектов управления с помощью права в целях создания общественно-полезных 

результатов. Эффективности управления фактически достигают усилиями объектов 

управления, юридический же механизм лишь организует их достижение. 

В литературе по административному праву механизму управления уделялось 

много внимания. Механизм управления включает в себя несколько элементов, каждый 

из которых является сложным образованием. Например, управленческий процесс 

состоит из решений, действий с информацией, планирования и т.д. Взаимодействие 

элементов выражается в том, что механизм управления обеспечивает их органическую 

связь между собой, придает им новые качества, обеспечивает их взаимный переход и ту 

комбинацию, которая характеризует динамику управленческого воздействия. 

Целостная система – это определенный состав, набор элементов, компонентов, 

частей. Для нее характерна строгая внутренняя организация, взаимосвязь, воздействие 

образующих ее элементов. Именно структура связывает в единое целое отдельные 

элементы, придает им общность и целостность, вызывает возникновение новых 

системных качеств. 

Сказанное позволяет кратко охарактеризовать взаимодействие между элементами 

механизма управления. Сам «набор» элементов определяется единым 

критерием - организацией динамичного управленческого взаимодействия. Именно их 

совокупность, системная связь между ними и обеспечивает цельность и 

целенаправленность воздействия. На основе теории системного анализа можно глубже 

понять устройство, назначение и отображение механизма управления, 

характеризующего упорядоченность элементов, находящихся во взаимодействии между 

собой. 

Как в механизме государства, так и в механизме государственного управления 

выделяется три элемента: система государственных органов как управляющих звеньев 

процесса управления, выражающий динамику; сам механизм функционирования 

государств; участие граждан в процессе управления, поскольку они приводят в 

движение широкие массы, порождают их инициативу и стимулируют творческий труд. 

Органическая взаимосвязь названных элементов – придает механизму управления 

целостный характер, отсутствие одного из них делает односторонним любое 

управленческое воздействие. 

Для достижения эффективности работы механизма в процессе государственного 
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управления необходимо, чтобы данный механизм обеспечивался рациональной 

организационной структурой (без лишних иерархических уровней, согласований и 

дублирования функций) и оптимальными взаимодействиями между элементами 

(компонентами) данной структуры, построенными на основе адекватного механизма 

распределения полномочий и ответственности между уровнями иерархии. 

Следовательно, механизм требует оптимального распределения полномочий и 

ответственности. 
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Государственный аппарат: понятие, структура и 

 пути совершенствования 
 

Государство свои задачи и функции осуществляет посредством государственного 

аппарата, обладающего иерархической структурой. Государственный аппарат как 

система органов, создана на основе принципа разделения властей. В широком смысле 

государственный аппарат включает в себя все органы государства, все структуры 

государственной власти, а в узком - государственный аппарат включает в себя только 

исполнительно-распорядительные органы управления, так как именно здесь в наличии 

аппарат, состоящий из профессиональных служащих. Известно, что государство для 

осуществления своих полномочий создает внутреннюю структуру-государственный 

аппарат. История развития государства в значительной степени связана с 

государственным аппаратом. Исторические факты подтверждают, что государство, 

формируемое за счет налогов, расширяется и осложняется его государственный аппарат 

прошел путь от монархического дворца до создания современного государственного 

аппарата, позволяющего лучше реагировать на функциональные императивные 

экономические модернизации. 

М.Вебер считал, что в основе каждого этапа развития государства управленческий 

аппарат выступает как условие власти и подчинения. Если организация небольшого 

размера, то управленческая функция проста и члены группы могут это осуществить. С 

расширением этой функции управление усложняется, власть и управление 

бюрократизируются и становятся причиной самостоятельной, независимой деятельности. 

Появляется слой чиновников, представляющих государственную идею и эту власть (4, 

с.143). Таким образом, появляется управленческий аппарат соответствующий 

историческому типу государства и власти. Государственный аппарат, осуществляет 

экономические, научно-технические, социальные и культурные мероприятия по 

укреплению государственного механизма. 

Существуют три основные модели государственного аппарата: централизованный 

сегментальный; моноцефальный (от греч. «голова»), монотеократический. 

Централизованная сегментальная власть присуща странам гражданского общества, 

осуществляющим концепцию разделения властей; в моноцефальной системе не 

принимается разделение властей, она выступает в соответствии с принципом единства 

государственной власти сверху вниз, осуществляется единовластие. Во главе этой 

системы стоит один орган (должностное лицо), которому предоставлены все властные 

полномочия. Для этой системы характерна вертикальное подчинение органов. 

Монотеократические системы присущи государствам, где религия объявлена как 

официальная идеология. Эта система объединяет в себе два элемента: единовластие, 

основывающееся на религии, и правила исполнения, подвергнутые  некоторым 

изменениям. 

Государственный аппарат обладает следующими признаками:  

а) он создается в установленном государством порядке; б) ему предоставляются 

государственно-властные полномочия; в) его основные направления деятельности 

определяются целями и функциями государства; г) государственный аппарат является 

составным элементом единой государственной системы.  

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, формирование 

государственного аппарата проходит несколько этапов: создание государственного 

аппарата и его органов на основе принципа разделения властей и закрепления этой 
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нормы в Конституции (ст. 7); формирование органов государственной власти, четкое 

установление их полномочий и функций (ст. 95, 104, 125 Конституции АР); создание 

Кабинета Министров, формирование центральных и местных органов исполнительной 

власти, Президентской администрации с целью организации осуществления 

исполнительных полномочий Президентом Азербайджанской Республики (ст. 114, 109.7, 

109.13 Конституции АР); формирование внутренних структур государственных органов, 

разделение полномочий между подразделениями, регламентация вопросов координации 

и субординации; разработка и утверждение штатного расписания, классификация 

должностей государственной службы в пределах расходов, предусмотренных для этих 

целей государственным бюджетом Азербайджанской Республики; комплектация 

должностей путем проведения конкурсов или собеседования, назначений и повышений 

по службе, формирование государственной службы. 

Сущность деятельности и направление реформ государственного аппарата в 

историческом аспекте можно разделить на два периода, резко отличающихся друг от 

друга. 

Первый - государственный аппарат, осуществлявший свою деятельность в 

Советское время, под руководством Коммунистической партии СССР; второй – 

государственный аппарат переходного периода после приобретения независимости 

Азербайджанской Республики, строящей демократическое правовое государство и 

гражданское общество. 

Первый советский период. Организация государственного аппарата и принципы 

его деятельности, кадровый состав, формы и методы работы в первую очередь 

определялись классовой сущностью государства. В начале строительства социализма 

государственный аппарат отождествлялся с государством, вместо термина государство 

применялось выражение государственный аппарат. 

Применение идей В.Ленина в произведении «Государство и революция», 

указывающих, что «государство - это аппарат, механизм подавления одного класса над 

другим», «сохранение власти одного класса над другим, уничтожение старого 

государственного аппарата и создание нового государственного аппарата». Это стало 

причиной предоставления больших полномочий государственному аппарату, с помощью 

которого осуществлялась пролетарская диктатура. Поэтому, советский государственный 

аппарат со дня возникновения в классовой борьбе рассматривался как одно из важных 

средств пролетарской диктатуры. В советское время перед государственным аппаратом 

были поставлены задачи развития общества и государства в три этапа: в первом этапе 

построение основ социализма в соответствии с пролетарской диктатурой; во втором 

этапе переход от пролетарской диктатуры к развитому социализму; в третьем этапе 

создание общенародного государства. В первой Конституции СССР (1924) было 

объявлено о заложении социальных основ создания СССР; во второй Конституции 

(1936) о создании социалистического государства рабочих и крестьян, в третьей 

Конституции (1977) о создании социалистического общенародного государства. В то 

время государственный аппарат состоял из государственной власти, органов 

управления, суда и прокуратуры. 

С первых дней создания Советского государственного аппарата полную власть 

государства обеспечивают представительные органы – Советы. Советы, занимаясь 

законодательной деятельностью и исполнением законов, в государственном механизме и 

единой управленческой системе, занимали центральное место. Государство при 

осуществлении управления Советов создавали с другими органами правовые 
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отношения, определяли принципы организации и деятельности государственных 

органов управления. 

Таким образом, в советское время государственная власть сосредоточилась в 

государственном аппарате, а он в свою очередь управлялся коммунистической партией. 

Поэтому ликвидация КПСС привела к разрушению государственного аппарата и краху 

советского государства, и в результате 15 республик, в том числе и Азербайджан, 

находящиеся в составе СССР, объявили о своем суверенитете и создали похожие друг на 

друга государственные правовые институты. 

Второй период. После завоевания суверенитета в Азербайджанской Республике 

начинается новый период перестройки государственного аппарата. Переходный период 

отражается в условиях борьбы старых и новых общественных отношений, элементов 

прошлого, нового и будущего политического строя. Эти приметы проявляют себя и в 

праве: некоторые законы, принятые до провозглашения независимости остаются в силе 

и принимаются новые нормативные акты в связи с возникновением правового 

демократического государства и рыночных отношений. Принцип то, что не запрещено, 

разрешено имеет силу (5, с.94). 

В соответствии с характером внутренних и внешних объективных и субъективных 

функций требуется совершенствование государственного аппарата, под которым 

понимается осуществление целого ряда комплексно-поисковых мероприятий, 

направленных на достижение наиболее оптимальной структуры, наиболее 

целесообразных форм к методам деятельности, а также практическая реализация всех 

потенциальных возможностей государственного аппарата для приближения к 

идеальному воздействию на управляемые объекты. 

В совершенствовании государственного аппарата Азербайджанской Республики 

важнейшую роль сыграли Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 

Закона) Азербайджанской Республики в связи с совершенствованием системы 

государственного управления» от 5 марта 1991 года, Конституция Азербайджанской 

Республики 1995 года. В них легитимизированы президентский институт, законодательно 

закреплены исполнительная власть за Президентом Азербайджанской Республики, Совет 

Министров был заменен Кабинетом Министров, а органы государственного управления 

органами исполнительной власти. Впервые было проведено разделение государственной 

власти на уровне законодательства. В результате проведенных реформ произошли 

качественные изменения в содержании, сущности и структуре государственного аппарата. 

Он был модернизирован на основе синтеза практики стран развитой демократии и 

национальных особенностей Азербайджана (7, с.64-65). 
 

Сущность компетенции государственных органов 
 

Одним из основных показателей отличия государственных органов от 

негосударственных органов является наличие у него компетенций власти. Компетенция 

(от лат. competere - добиваться, соответствовать, подходить; англ. 

competence) - совокупность установленных нормативными правовыми актами задач, 

функций, прав и обязанностей (полномочий) государственных органов, должностных 

лиц, общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Компетенция также используется, как способность применять знания, умения успешно 

действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода в 

определенной широкой области. Компетенции государственной власти закреплены в 

http://www.pravoteka.ru/enc/3747.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4003.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1937.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1937.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3845.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3667.html


«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 190 

Конституции АР, в законах, указах и распоряжениях Президента АР, в решениях 

Кабинета Министров, в положениях об органах и в других юридических актах (8, с.247). 

Следует обратить внимание на наличие в научной литературе споров по поводу 

понятий «компетенция» и «полномочия». 

Компетенция показывает круг полномочий какого-либо органа или должностного 

лица. Компетенция – юридическое отражение совокупности функций, прав и 

обязанностей органа в различных областях общественной жизни (2, с.12). Она 

обусловлена предметом ведения, то есть конкретными задачами и функциями, которые 

решает и выполняет государственный орган. Компетенция обычно юридически 

закреплена в конституции или текущем законодательстве. Реализация органом 

государства своей компетенции - это не только его право, но и обязанность. 

Компетенция каждого государственного органа определяется с учетом их 

специфической роли в соответствии с «разделением труда». 

Компетенция (как категория публичного права) - это правовое средство, 

позволяющее определить роль и место конкретного субъекта в управленческом процессе 

путем законодательного закрепления за ним определенного объема публичных дел. По 

характеру компетенции выделяют: органы общей компетенции (органы, 

рассматривающие и решающие широкий круг вопросов - Президент, Милли Меджлис, 

Кабинет Министров; органы специальной компетенции (обладают полномочиями для 

решения вопросов в узкой сфере своей деятельности - министерства, ведомства); органы 

исключительной компетенции (органы, которые специально создаются для решения  

конкретных задач при чрезвычайных обстоятельствах). 

При осуществлении компетенций государственных органов государство 

непосредственно регулирует три вида отношений: первое - постоянно действующие 

отношения между государством и его органом (орган представляет государство и в 

указанных пределах выражает его волю); второе - отношения между органами управления 

и объектами управления; третье - между органом управления и другими органами, 

отношения между различными органами управления (3, с.17). 

Как было отмечено, государственному органу, выступающему от имени 

государства, компетенция власти предоставляется как структурной единице 

государственного аппарата. Принятые ими нормативные акты в пределах своих 

полномочий в отношении определенных вопросов носят обязательный характер. 

Необходимо отметить, что государственная власть неделима, власть принадлежит 

только государству. Каждый государственный орган обладает юридическим статусом, 

образованным из различных элементов. Полномочие органа – важный элемент его 

юридического статуса. Согласно своей компетенции орган государства обладает 

властными полномочиями, которые выражаются: а) в возможности издавать 

обязательные к исполнению правовые акты. Эти акты могут быть нормативными или 

индивидуально-определенными (акты применения норм права); б) в обеспечении 

выполнения правовых актов органов государства путем применения различных методов, 

в том числе методов принуждения. В Конституции и в законах определяются только 

лишь полномочия основных органов. В каждом органе для оперативного осуществления 

полномочий создается система структурных единиц, и каждый из них в юридической 

форме выполняет одну часть компетенций этого органа. Одна из проблем заключается в 

том, что несмотря на различия понятий «компетенция» и «полномочия», оба эти понятия 

на азербайджанский язык переводятся как «səlahiyyət». 

Каждый государственный орган характеризуется прежде всего своим назначением, 

целенаправленностью, контуром, структурным устройством, юридическим 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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регулированием, финансированием, формами и методами функционального назначения, 

видами принятых юридических актов и способами, обеспечивающими их практическое 

осуществление; отличаются друг от друга по положению и уровню, полномочиями, 

юридическим статусом, отражающим соответствующую организационную структуру. 

В настоящее время от государственного аппарата и от его служащих требуется 

повышение жизнедеятельности общества, человеческой судьбы и его благосостояния, 

гуманизма общественных отношений, морального обогащения людей, 

усовершенствования государственных и общественных институтов и внесения 

конструктивных изменений в соответствии с интересами общества. 

 

Ключевые слова: механизм, государственный механизм, механизм государства, 

механизм государственного управления, государственный аппарат, государственный 

орган, система, структура, компетенция. 
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Əli RZAYEV 

 
DÖVLƏT MEXANИZMИ VƏ DÖVLƏT APARATI: 

MAHИYYƏTИ VƏ ONLARIN NИSBƏTИ 

 

Xülasə 

 

Məqalədə «mexanizm» termininin ümumi elmi, müxtəlif aspektli və universal termin 

kimi dövlət mexanizminin, hakimiyyət mexanizminin idarəetmə mexanizminin və s. baza ele-

menti olduğu göstərilir. 
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Məqalədə mexanizm, dövlətin mexanizmi, dövlətin idarəetmə mexanizmi, dövlət aparatı 

anlayışları və onların mahiyyəti, dövlət mexanizmi ilə dövlət aparatının nisbəti, dövlət 

orqanlarının səlahiyyət məsələsi təhlil edilir, mexanizmin strukturuna aydınlıq gətirilərək, qeyd 

olunur ki, əgər struktur sistemin təşkilini, onun statikasını, topologiyasını ifadə edirsə, mex-

anizm sistemin funksional rolunu, dinamikasını göstərir. 

 

Açar sözlər: mexanizm, dövlət mexanizmi, dövlətin mexanizmi, dövlət idarəetmə mex-

anizmi, dövlət aparatı, dövlət orqanı, sistem, struktur, səlahiyyət. 

 

Ali RZAYEV 
 

STATE MECHANISM AND STATE APPARATUS: 

AN ESSENCE AND THEIR CORRELATION 

 

Summary 

 

In the article, the term «mechanism» as a general scientific, universal term with different 

aspects is shown to be a basic element of a state mechanism, power mechanism, governing 

mechanism, etc. 

In the article notion of mechanism, state mechanism, mechanism of state governing and 

their essence, correlation of state mechanism with a state apparatus, the question of the state 

bodies authorities are analyzed and a structure of mechanism is made clear, it is noted that a 

structure expresses organization of a system, its statistics, topology, while mechanism plays the 

functional role, dynamics of the system. 
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PLAGİATIN MAHİYYƏTİ ВƏ HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏRİ
*
 

 

İnsanların yaşamaları və fəalliyyət göstərmələri üçün zəruri olan nemətlər maddi və 

mənəvi növlərə bölünür. İnsanlar maddi nemətlərsiz yaşaya bilmədikləri kimi mənəvi 

nemətlərsiz də keçinə bilməzlər. İnsana çörək və digər gündəlik tələbat şeyləri kimi musiqi və 

ədəbiyyat da lazımdır. Maddi nemətlər istehlak edildikdə dərhal və yaxud tədricən öz 

dəyərlərini və təyinatlarını itirdikləri halda, mənəvi nemətlər, xüsusilə əsər kimi formalaşan 

nemətlər daimi qalaraq bəşəriyyətə xidmət edir. Məhz buna görə mənəvi nemətlərin mühafizəsi 

və onları yaradanların maraqlarının qorunması sivil cəmiyyətlərdə olduğu kimi ölkəmizdə də 

diqqət mərkəzindədir. 

«Plagiat» ifadəsi latınca «plaqiatus» sözündən əmələ gəlib, «müəllifliyin oğurlanması» 

mənasını ifadə edir (1). Şəxsə məxsus maddi nemətin oğurlanması və yaxud sair formada 

mənimsənilməsi ona maddi zərər dəyməsi ilə nəticələnsə də, onun eyni növ başqa əmlakı əldə 

etməsini istisna etmir. Lakin əsər unikal və əsər üzərində müəlliflik fərdi xarakter daşıdığına 

görə onlara dair hüquqların bərpası yalnız plagiatın ifşa edilməsi ilə mümkün olur. Bu 

baxımdan müəllifliyin oğurlanması maddi nemətlərin oğurlanmasından az təhlükəli deyildir, 

hətta demək olar ki, daha təhlükəlidir. «Plagiat» ifadəsinin məzmununu açmaq üçün ilk 

növbədə onun mahiyyəti ilə bağlı olan «müəllif» və «müəlliflik hüququ» ifadələrini nəzərdən 

keçirmək lazımdır. 

5 iyun 1996-cı ildə qəbul edilmiş «Müəllflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsində «müəllif» ifadəsinin anlayışı ver-

ilmişdir. Həmin maddəyə görə müəllif dedikdə əsərin yaradıcısı olan fiziki şəxs nəzərdə tu-

tulur. Əsər yaratmaq fəaliyyəti faktiki hərəkət olduğu üçün yaşından, psixi vəziyyətindən, 

fəaliyyət qabiliyyəti olub-olmamasından asılı olmayaraq hər bir fiziki şəxs müəllif ola bilər. 

Lakin Azərbayçan Respublikası Mülki Məcəlləsinin (MM-nin) 30.2.2-ci maddəsinə əsasən 14 

yaşı tamam olmayan müəlliflərin adından onların hüquqlarını qanuni nümayəndələri (valideyn-

ləri,qəyyumları) həyata keçirirlər. 

«Müəlliflik hüququ» ifadəsi hüquqi dildə obyektiv və subyektiv mənalarda işlədilir. 

Obyektiv mənada müəlliflik hüququ dedikdə müəllifliklə bağlı hüquq normalarının cəmi, 

subyektiv mənada müəlliflik hüququ dedikdə isə qanunvericilikqə müəlliflər üçün müəyyən 

olunmuş hüquq və azadlıqların məcmusu anlaşılır.Subyektiv müəlliflik hüququnun 

məzmununu müəllifin mütləq və müstəsna səlahiyyətləri və hamının buna əməl etməsi vəzifəsi 

təşkil edir. 

Müəlliflik hüququ yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri olan elm, ədəbiyyat və incəsənət 

əsərlərinə şamil edilir. Qeyri-yaradıcılıq fəaliyyəti (texniki iş) müəlliflik hüququ yaratmır. 

Deməli, plagiat başqasının yaradıçılıq fəalliyyəti məhsulunun və onun üzərində müəllifliyin 

mənimsənilməsində özünü göstərə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, yaradıçılıq geniş sferaya 

malikdir. Bu və ya digər əsərin plagiata məruz qalıb-qalmamasını müəyyənləşdirmək üçün 

bəzən hətta ekspertlər, mütəxəssislər də çətinlik çəkirlər. Fikrimizcə, plaqiatın mövcudluğunu 
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aşkar etmək üçün ilk növbədə başqasının əsərindən istifadə etmənin hüquqi hədlərini 

müəyyənləşdirmək lazımdır. 

Yaradıçılıq fəaliyyəti bir sıra elmlərin (fəlsəfə, psixologiya, kibernetika, ədəbiyyatşünas-

lıq, incəsənətşünaslıq, hüquq) tədqiqat obyektidir. Fəlsəfi baxımdan yaradıcılıq insan təfəkkürü 

və təcrübəsi ilə üzvi əlaqədə olub, obyektiv gerçəklikdə  mövcud olmayan yeni şeylərin və 

hadisələrin meydana gəlməsində və insanlar tərəfindən yaradılan maddi və mənəvi nemətlərin 

təkmilləşdirilməsində özünü göstərir (2). Əsər sırf fərdi xarakterı daşidiğı üçün insan əməyinin 

bu nəticəsi təkrarolunmazlıq, unikallıq xüsusiyyətinə malikdir. Bununla bərabər, hüquqi 

mənbələrdə yeni əsər yaratmaq məqsədi ilə başqasının əsərindən istifadə edilməsinə yol verilir. 

Lakin hər bir halda yeni yaradılan əsərdə müstəqil yaradıcılıq əlaməti olmali, istifadə olunan 

əsərin təkrarı olmamalıdır. Didər tərəfdən, yaradıcılıq fəaliyyəti nəticələrinin fərdiliyi onların 

eyniliklə başqa şəxsə məxsus olmasını istisna edir. Əks halda plaqiat məsələsi ortaya çıxır. 

«Plagiat» ifadəsi hüquqi termin olsa da bu terminin hüquqi mahiyyəti, anlayışı və məz-

munu hüquq ədəbiyyatında kifayət qədər araşdırılmamış,yalnız ayrı-ayrı əsərlərdə yeri gəldikcə 

bu məsələyə toxunulmuşdur .V.İ.Serebrovskinin fikrincə, plagiat başqa şəxsə məxsus müəl-

lifliyin özünə məxsus müəlliflik kimi ictimaiyyətə təqdim edilməsi və yaxud əksinə, şəxsə 

məxsus olmayan müəllifliyin ona aid edilməsi kimi qanunsuz hərəkətlərdə özünü göstərir (3). 

A.İ.Vaksberqin yazdığına görə plagiatın zəruri əlaməti istinad olunan mənbəyin göstərilmə-

məsidir (4). V.Y.İonasın nöqteyi-nəzərinə görə, bədii əsərlərdə plagiat obrazlar sisteminin və 

bədii formanın eyni olmasıdir (5). S.A.Sudarikovun qeyd etdiyinə görə plagiat müəllifi tərə-

findən yaradılan əsərin başqası tərəfindən mənimsənilməsi deməkdir (6). 

Plagiat müəlliflik hüququnun obyekti olan elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinə və 

texniki yaradıcılıq nəticələrinə münasibətdə mümkündür. V.Y.İonas əsərlərin quruluş ün-

sürlərini iki qrupa: hüquqi əhəmiyyət kəsb edən və hüquqi əhəmiyyət kəsb etməyən qruplara 

bölmüşdür. Onun yazdığına görə birinci qrupa əsərin mövzusu, sujeti və ideya məzmunu, ikin-

ci qrupa əsərin daxili formasını təşkil edən ünsürlər -əsərin forması və bədii ifadələri daxildir 

(7). Təbiidir ki, bu və ya digər mövzuda, sujetdə və ideya məzmununda ayrı-ayrı müəlliflər 

tərəfindən saysız-hesabsız əsərlər yaradıla bilər. Bu əsərlərdə göstərilən ümumi cəhətlərin ol-

ması onların müstəqil və oriqinal olmalarını şübhə altına almağa əsas vermir. Plaqiat əsərin 

hüquqi əhəmiyyət kəsb edən ünsürlərində ola bilər. 

«Müəlliflik hüququ və əlaqəli huquqlar haqqında» Qanunun 8-ci maddəsinin 1-ci 

hissəsində müəlliflik prezumpsiyası təsbit olunmuşdur. Müəlliflik prezumpsiyasına görə əsərə 

müəlliflik, digər sübutlar yoxdursa, adı altında açıqlanmış şəxsə məxsusdur. Təbii olaraq belə 

bir sual yaranır: eyni əsər iki şəxsin adı altında açıqlandıqda müəlliflik kimin xeyrinə həll 

olunmalıdır? Bu halda hər şeydən əvvəl həmin əsərlərdən hansının plagiat olması ay-

dınlaşdırılmalıdır. Bir müəllifin adı altında açıqlanmış əsərin başqa müəllif tərəfindən öz adı ilə 

açıqlaması şübhəsiz plaqiat olacaq. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, «Müəlliflik hüququ 

və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 14-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin «b» yarımbəndinə 

görə müəllifin əsərdən öz adı ilə, təxəllüsü ilə və yaxud adsız (anonim) istifadə etmək və ya bu 

cür istifadəyə icazə vermək hüququ vardır. Həmin Qanunun 8-ci maddəsinin 3-cü hissəsinə 

görə əsərin anonim və ya təxəllüslə dərc edildiyi hallarda (müəllifin təxəllüsünün onun şəxsiy-

yətini şübhə altında qoymadığı hallar istisna olmaqla) əsərdə adı göstərilən naşir,digər sübutlar 

olmadıqda, bu Qanuna uyğun olaraq müəllifin nümayəndəsi sayılır və bu simada müəllifin 

hüquqlarını qorumaq və həyata keçirmək səlahiyyətinə malikdir. Bu müddəa müəllifin öz 

şəxsiyyətini açıqladığı və müəllifliyini bəyan etdiyi ana kimi qüvvədə qalır. 

Plagiat nəinki kənar şəxslərin, habelə müəlliflik münasibətlərində olan şəxslərin hərəkət 

və hərəkətsizliyində də özünü göstərə bilər. Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən əsər üzərində 

şərikli müəlliflik hüququ olduqda müəlliflik hüququ həmin əsərin ayrılmaz, bütöv və ya 
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müstəqil əhəmiyyətə malik olan ayrı-ayrı hissələrdən ibarət olmasından asılı olmayaraq 

birlikdə şərik müəllıflərə məxsusdur. Şərik müəllifin digər müəllifin adını göstərmədən birgə 

əsəri təkcə öz adı ilə təkrar nəşr etməsi və s. şübhəsiz plaqiat olacaq. 

«Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 6-cı maddəsində müəlliflik 

hüququ şamil edilən əsərlərə törəmə əsərlər də aid edilmişdir. Həmin maddədə törəmə əsərlərə 

tərcümələr, dəyişdirmələr, iqtibaslar, səhnələşdirmələr, elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin 

yenidən işlənməsi və s. daxil edilmişdir. 

Törəmə əsərlərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu əsərlər başqa əsərin yaradıcılıqla ye-

nidən işlənməsi nəticəsində əmələ gəlir. Qanunvericilik törəmə əsərlərin hüquqi mühafizəsi 

üçün iki şərt müəyyən etmişdir: törəmə əsərin müstəqil yaradıcılıq fəaliyyəyinin məhsulu ol-

ması və istinad olunan əsərin müəllifinin hüquqlarına əməl olunması. 

Azərbaycan ədəbiyyatında hələ keçmişdə təbdil, iqtibas, nəzirə və s. ədəbi vasitələrdən 

istifadə etməklə yeni əsərlər yaradılırdı. 1912-ci ildə ibtidai siniflər üçün hazırlanan «Gülzar» 

adlı dərsliyə A.Şaiq A.Çexovun «Dilənçi» hekayəsini təbdildə daxil etmişdi. Bundan başqa, 

A.Şaiq 1912-ci ildə nəşr etdirdiyi «Kimdir haqlı?» kitabını L.Tolstoydan iqtibas etmişdi. 

A.Şaiq həmin əsərləri Azərbaycan məktəblisinin dünyagörüşünə uyğun dəyişərək yenidən 

işləmişdi. A.Şaiq bunu həmin əsərlərin əvvəlində bilavasitə qeyd etməsəydi şübhəsiz plagiat 

olacaqdı. 

Törəmə əsərlərin ən geniş yayılmış növünü tərcümə təşkil edir. 

Törəmə əsər kimi tərcümənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki əgər orjinal əsərin obyektini 

insanlar, onların qarşılıqlı münasibətləri, təbiət və s., ümumiyyətlə obyektiv gerçəklık təşkil 

edirsə tərcümənin obyektini başa çatmış əsər təşkil edir. B.H.Tahirbəyovun yazdığına görə 

tərcümə prosesində üçlük təşkil edən qarşılıqlı münasibətlər: obyektiv gerçəklik, orjinal əsər və 

tərcüməçi münasibətləri mövcud olur (8). Tərcüməçinin əsas vəzifəsi orjinal əsəri başqa dildə 

dəqiq ifadə etməkdən ibarətdir. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, tərcümə işi texnikı xarak-

ter daşıyır, onda yaradıcılıq əlaməti yoxdur. Ədəbiyyatşünaslıqda yekdil fikrə görə tərcümə 

əsərində orjinal əsərin bütövlüyü və bədii keyfiyyətləri saxlanılmaqla bərabər tərcüməçinin 

yaradıcılığı da ifadə olunur. Məhz buna görə «Müəlliflik hüququ və əlaqəli huquqlar haqqında» 

Qanunun 11-ci maddəsində tərcüməçinin müəlliflik hüququ təsbit olunmuşdur. Orada deyilir 

ki, tərcümə edilən əsərin müəllifinin hüquqları saxlanılmaqla tərcüməçi də etdiyi tərcüməyə 

müəlliflik hüququ əldə edir. 

Orjinal əsərlər fərdi və unikal olduqları halda onların ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən edilən 

bir neçə tərcüməsi ola bilər. Həmim tərcümələrin əsasını eyni orjinal əsər təşkil etməsinə bax-

mayaraq müəlliflik hüququ baxımından tərcümələr də öz-özlüyündə fərdi olmalıdır. 

Tərcümələrin eyni olması da plagiata əsas verir. N.Poqodinin «Kreml zəngləri» adlı əsəri keçən 

əsrin sonlarında səhnələşdirilərək Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. 

Bundan sonra həmin əsərin tərcüməsi və səhnələşdirilməsi üstündə Ə.Ş. ilə R.M. arasında 

mübahisə yaranmışdı. Onlar bir-birini plagiatda təqsirləndirirdilər. Müəlliflik Hüququ Agentli-

yində həmin mübahisəyə baxıldıqda ekspertlər belə rəy vermişlər ki, hər iki tərcümədə ara-sıra 

eyni ifadələr olsa da həmin tərcümələrin hər ikisi müstəqil olub, bir- birindən köçürmə deyildir. 

Fikrimizcə, orjinal əsərdə olduğu kimi tərcümədə də məhz tərcüməçiyə xas olan bədii 

keyfiyyətlər olur. Məlum olduğu kimi A.S.Puşkinin «Yevgeni Onegin» əsəri ayrı-ayrı 

müəlliflər tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. S.Vurğunun tərcüməsinə qiymət 

verən tənqidçilər bu tərcümənin hətta orjinaldan güclü alındığını bildirmişlər. S.Vurğun bunun 

sirrini həmin əsəri Azərbaycan muğamlarını dinləyə-dinləyə tərcümə etməsi, buna görə milli 

ruhumuza daha doğma alınması ilə izah etmişdir. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, mövcud elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərindən yeni əsər 

yaradılması məqsədi ilə istifadə edilə bilər. «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» 
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Qanunun 19-cu maddəsinə görə müəllifin və müəlliflik hüququnun digər sahibinin razılığı ol-

madan və müəlliflik haqqı verilmədən, lakin istifadə edilən əsərin müəllifinin adını və 

götürülmə mənbəyini mütləq göstərməklə əsərdən istifadə edilməsinə yol verilir. Qanunun bu 

müddəasına əsasən demək olar ki, həmin qaydalara əməl etmədən əsərdən istifadə etməklə 

yaradılan əsər və yaxud onun hissəsi şübhəsiz plaqiat olacaq. 

Təcrübə göstərir ki, plagiat hallarına elmi əsərlərin yazılmasında, dissertasiya işlərinin 

hazırlanmasında daha cox təsadüf olunur. Məsələ ondadır ki, həmin əsərlərdə bu və ya digər 

elmi problem tədqiq edildikdə başqa müəlliflərin əsərlərinə istinad etmək zəruridir. Əks halda 

bu həmin əsərlərin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya-

ninda Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyəti dissertasiyalarda rast gəlinən plagiat 

hallarıni müntəzəm müzakirə edərək aşkar olunan nöqsanları dissertasiya şuralarının, elmi 

rəhbərlərin və müdafiəcilərin nəzərinə çatdırmışdır. 

«Müəlliflik huququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 5-ci maddəsinə görə müəl-

liflik hüququ təyinatından, dəyərindən və məzmunundan, habelə ifadə formasından və üsulun-

dan asılı olmayaraq yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi olan həm açıqlanmış, həm də 

açıqlanmamış, obyektiv formada mövcud olan elm,ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinə şamil 

edilir. Həmin maddədə daha sonra qeyd edilmişdir ki, müəlliflik hüququnun yaranması və 

həyata keçirilməsi üçün əsərin qeydiyyata alınması, yaxud hər hansı üsulla rəsmiləşdirilməsi 

tələb olunmur. Bununla bərabər Azərbaycan Respublikası Müəlliflik Hüquqları Agentliyi 

tərəfindən təsdiq edilmiş 3 may 2000-ci il tarixli «Müəlliflik hüququ obyektlərinin qeydiyyatı 

Qaydaları»nın 1.3-cü bəndində göstərilmişdir ki, müəllif və ya müəlliflik hüququnun obyektinə 

müstəsna hüquqların sahibi əsəri müəlliflik hüqunun qüvvədə olduğu müddətdə könüllü 

qaydada Agentlikdə qeydiyyata aldıra bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, qanuna əsasən əsərlərin 

hüquqi mühafizəsi üçün onların qeydiyyatının əhəmiyyəti yoxdur. Bu qeydiyyat müəlliflik 

mübahisələrinin həllı, xüsusilə plaqiat ilə bağlı mübahisələrin həlli zamanı əsərin birinciliyini 

müəyyənləşdirmək üçün sübut kimi qiymətləndirilə bilər. 

«Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 6-cı maddəsinin 3-cü hissə-

sinə müvafiq olaraq müəlliflik hüququ öz-özlüyündə ideyalara şamil edilmir. Qanunun bu 

müddəasına əsasən demək olar ki, əsər formasına görə hüquqi mühafizə obyekti olduğuna görə 

hər hansı obyektiv formada ifadə edilməyən ideyalarda plagiat mümkün deyildir. 

Diqqətəlayiq məsələlərdən biri də müəlliflik hüququ ilə qorunmayan əsərlərə münasibət-

də plagiatın mümkünlüyü məsələsidir. «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» 

Qanunun 7-ci maddəsində müəlliflik hüququ ilə qorunmayan əsərlərin dairəsi müəyyən olun-

muşdur. Bu siyahıya rəsmi sənədlər (qanunlar, məhkəmə qərarları, qanunvericilik, inzibati və 

məhkəmə xarakterli digər mətnlər), həmçinin onların rəsmi tərcümələri; dövlət rəmzləri və 

nişanları) bayraqlar, gerblər, himnlər, ordenlər, pul nişanları, digər dövlət rəmzlərı və nişanları; 

xalq yaradıçılığı (folklor) nümunələri; günün yenilikləri, müxtəlıf faktlar və hadisələr barədə 

informasiya xarakterli məlumatlar daxil edilmişdir. 

Xalq yaradıçılığı (folklor) nümunələri ilə əlaqədar plagiat hallarına daha çox təsadüf olu-

nur. Həmin əsərlərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların konkret müəllifləri məlum olmur. 

Bu o demək deyildir ki, həmin əsərlər ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən mənimsənilə bilər. «Azər-

baycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu-

nun 8-ci maddəsinə görə dərc edilmiş bütün əsərlərdə, folklor nümunələrinin kütləvi ifa və ya 

bildiriş hallarında onların mənbəyi, həmçinin istifadə olunan folklor numunəsinin yarandığı 

yerin coğrafi adı və mənsub olduğu xalqın (cəmiyyətin) adı dəqiq göstərilməlidir. Müəllif 

əsərlərində bu qaydaya əməl olunmadan folklor nümunələrindən istifadə olunması plagiat kimi 

qiymətləndirilə bilər. Folklor nümunələrinin ümumdünya səviyyəsində qorunması beynəlxalq 

müqavilələrə və sazişlərə əsasən həyata keçirilir. Təəssüf doğuran hal odur ki, ayrı-ayrı folklor 
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nümunələrimiz ermənilər tərəfindən məninsənilərək dünya ictimaiyyətinə özlərinki kimi 

çatdırılır, onlar oğruluqlarını ümumdünya səviyyəsində nümayiş etdirirlər. Təhsil, elm və 

mədəniyyət məsələləri üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (YUNESKO) hələ xeyli müddət əvvəl 

- 15 noyabr 1989-cu ildə qəbul etdiyi «Folklorun qorunması haqqında tövsiyələr»ində (9) folk-

loru bəşəriyyətin ümumi irsinin tərkib hissəsi sayıb,onun sosial, iqtisadi, mədəni əhəmiyyətini 

və xalqın tarixindəki rolunu qeyd edərək üzv dövlətlərə həvalə etmişdir ki, folklor material-

larının mənşəcə mənsub olduğu ölkədə, yaxud digər dövlətlərin ərazisində olub-olmamasından 

asılı olmayaraq bu materialların korlanmasına, dəyərlərinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilən 

hərəkətlərdən çəkinsinlər. Bunlara baxmayaraq Ermənistan dövləti üzərinə düşən öhdəlikləri 

yerinə yetirmir. 

Müəllif hüquqlarının pozulması, o cümlədən plagiat Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericiliyinə uyğun olaraq mülki, inzibati və cinayət məsuliyyəti yaradır. 

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 18-ci maddəsi mülki hüquqların müdafiəsi 

üsullarına həsr olunsa da orada müdafiə üsulları konkret müəyyən olunmamışdır. Həmin mad-

dəyə və «Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında» Qanunun 44-cü maddəsinə əsasən 

müəlliflık hüquqları pozulduqda həmin hüquqların müdafiəsi aşağıdakı üsullarla həyata 

keçirilir: hüquqların tanınması; hüquq pozuntusu baş verənədək mövcud olan vəziyyətin 

bərpası; hüquqların pozulmasına yönələn hərəkətin qarşısının alınması; zərərin, o cümlədən 

mənəvi zərərin ödənilməsi və s. 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 50-ci maddəsinə görə müəllif 

hüquqlarının pozulması nəticəsində müəllifə və yaxud müəlliflik hüququ sahibinə az miqdarda 

ziyanın vurulması inzibati məsuliyyət yaradır. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 165-ci maddəsinə əsasən müəlliflik 

hüququ və əlaqəli hüquq obyektlərindən qanunsuz istifadə etmə, yəni özgənin elmi, ədəbi, 

bədii və ya başqa əsərini öz adı ilə nəşr etdirmə və ya özgənin müəllifliyini baçqa cür 

mənimsəmə, bu cür əsəri qanunsuz olaraq yenidən dərc etmə və ya yayma, habelə şərikli 

müəllifliyə məcbur etmə, əgər bu əməllər nəticəsində xeyli miqdarda ziyan vurularsa, həmin 

əməllər cinayət sayılır. 

 

Açar sözlər: plagiat, hüquq, müəllif hüququ, törəmə əsər, tərcümə, orijinal əsər. 
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Багир АСАДОВ 

 

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАГИАТА 

 

Резюме 
 

За годы независимости приняты последовательные и систематические меры в 

сфере надежной защиты прав и свобод человека. Интеллектуальная собственность и 

свобода творчества граждан Азербайджанской Республики гарантируются 

Конституцией. Также показывается, что авторское право, право изобретения и право 

интеллектуальной собственности охраняется законом. Все блага интеллектуальной 

собственности – как продукция творческой деятельности в науке, литературе, искусстве 

и других областях общественной жизни принадлежат только конкретной личности, их 

создателю или создателям. 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности и нарушение 

авторских прав регулируются законом. За нарушение этого права предусмотрена 

ответственность. Потому вопросы регулирования авторского права и связанных с ним 

прав все более совершенствуются. 

В последние годы в некоторых странах мира растет число фактов присвоения 

авторства различного рода трудов продукции творческой деятельности. 

С этой точки зрения в статье внесена ясность в сущность и правовые вопросы – 

присвоения авторского права как продукции творческой деятельности, выдвинуты 

предложения и соображения с целью обеспечения строго порядка в этой сфере. 
 

Ключевые слова: плагиат, право, авторское право, компилятивный труд, перевод, 

оригинальный текст. 

 

Bagir ASADOV 
 

THE MAIN POINT AND JURIDICAL ISSUES OF PLAGIARISM 
 

Summary 
 

In the years of independence the consecutive and systematic measures have been taken in 

a sphere of reliable protection of human rights and freedoms. In the Constitution the rights of 

intellectual property and freedom of creation of the citizens of the Azerbaijan Republic are 

guaranteed. It is also shown that copyright, right of invention and intellectual property are pro-

tested by law. The objects of right of intellectual property – the wealth of the product of crea-

tive activity in science, literature, art, technics, culture and other fields of public life, belong 

only to a concrete person, its author or authors. The legal protection of the objects of intellectu-

al property and piracy of authorship’s right are regulated by law. Responsibility for violation of 

this right is envisaged. Recent years in various countries the facts of misapprorating the copy-

right of works been the products of creative activity, are being increased. There fore, the issues 

of regulation as regards the copyright and related rights should be more and more improved. 

From this point of view, in the article appropriation of the authorship, the product of artistic 

creative activity – i.e. plagiarism, its essence and juridical issues are made clear, the thoughts 

and considerations for the purpose of providing a strict order in this sphere are put forward. 
 

Keywords: plagiarism, right, copyright, complilative work, translation, original text. 
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Oruc MƏMMƏDOV 

kafedra müdiri, hüquq ü.f.d., dosent, 

AR Prezidenti yanında DİA 

 
VƏTƏNDAŞLARIN DÖVLƏTИN ИDARƏ EDИLMƏSИNDƏ 

ИŞTИRAKININ ИNSAN HÜQUQLARI SИSTEMИNDƏ YERИ VƏ ROLU
*
 

 

Müasir dövrdə hüquqi islahatlar uğurla həyata keçirilən məqsədyönlü islahatların tərkib 

hissəsi kimi çıxış edir. Hüquqi islahatlar hüquqi dövlət quruculuğunun sürətli inkişafı, demokratik 

prinsiplərə əsaslanan vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olunması, insan və vətəndaş hüquqlarının, 

azadlıqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, ictimai münasibətlə-

rin sivil hüquqi normalarla tənzimlənməsi və s. bu kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələləri 

özündə ehtiva edir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı möhtərəm 

Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən hüquqi islahatların nəticəsi 

olaraq Azərbaycan Respublikasının bütün qanunvericilik sistemi insan və vətəndaş hüquqlarının, 

azadlıqlarının təminatı, müdafiəsi kontekstində təkmilləşdirilmişdir. 

Azərbaycanın hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi konsepsiyası çərçivəsində həyata keçiri-

lən islahatlar qanunvericiliyik bazasının davamlı inkişafına, insan və vətəndaşların hüquq və 

azadlıqlarının təminatına yönəldilmişdir. Bunun əsas səbəblərindən biri kimi XX əsrin sonu və 

XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş vermiş əsaslı dəyişikliklər çıxış 

edir. Dövlətin idarə edilməsində vətəndaşların iştirak hüququnun mövqeyinin müəyyən edilmə-

sinə dair elmi mülahizələr bir sıra aktual cəhətləri ilə xarakterizə edilir. Müasir dövlət quruculuğu 

prosesi qanunvericiliyin mütəmadi olaraq demokratik prinsiplər əsasında təkmilləşdirilməsi ilə 

müşahidə olunur. Bunun nəticəsi olaraq real ictimai münasibətləri tənzimləyən normaların sayı 

xeyli artmışdır. Bu tip inkişaf meylləri dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların 

iştirakı formaları haqqında qanunvericilik üçün də səciyyəvidir. Fikrimizcə, müasir dövrdə 

vətəndaşların dövlətin idarə edilməsində iştirak hüququnun insan hüquqları sistemində tutduğu 

yerin və oynadığı rolun elmi cəhətdən tədqiqinə, bu sahə üzrə münasibətləri tənzimləyən hüquqi 

normaların təhlilinə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının dövlət hakimiyyətinin həyata 

keçirilməsində iştirakını tənzimləyən müasir qanunvericiliyin təkmilləşməsinə bu və ya digər 

dərəcədə ehtiyac vardır. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı 

formaları haqqında qanunvericiliyin əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilməsi onun zamanın 

tələblərinə uyğunlaşdırılması, təsirinin və nüfuzunun artması ilə nəticələnər. Bu baxımdan dövlət 

hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı formalarının təsbit edildiyi müasir 

qanunvericiliyin təşəkkülü və inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir ictimai münasibətlərin demokratik prinsiplər əsasında tənzimlənməsinə yönələn 

hüquqi mexanizmlərin yaradılması vəzifəsi adekvat olaraq hüquq normalarının təkmilləşməsi ilə 

şərtlənir. Bu baxımdan ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 

məqsədyönlü hüquqi islahatların ardıcıl və uğurla həyata keçirilməsi, demokratik təsisatların və 

qanunun aliliyi prinsipinin möhkəmləndirilməsi, qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətlə-

rinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında hüquqi islahat komissiyasının yaradılması haqqında» 1996-cı il 21 fevral tarixli 

sərəncamını (3) xüsusi qeyd etmək lazımdır. Dövlət idarəetmə sistemində islahatların böyük 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Habil Qurbanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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əhəmiyyət kəsb etdiyini və miqyasını nəzərə alaraq, bu islahatların həyata keçirilməsini təmin 

etmək məqsədi ilə «Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində islahatlar aparılması 

üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında» ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 29 

dekabr tarixli fərmanı (4) da olduqca böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Hər iki komissiya 

ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərmiş və digər sahələrlə yanaşı, 

insan hüquqlarının, o cümlədən vətəndaş hüquqlarının təminatı sahəsində də öz müsbət 

nəticələrini vermişdir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində islahatlar aparılması üzrə Dövlət 

Komissiyasının yaradılması haqqında fərmanda göstərilir ki, cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi 

və bazar münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün dövlət idarəetməsində köklü islahatlar 

aparılması prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə islahatlar dövlət idarəetməsinin səmərə-

liliyini artırmalı, iqtisadiyyatın tarazlaşdırılmış tənzimlənməsi məqsədi ilə zəruri təsisatların 

formalaşdırılmasını, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunmasını 

sürətləndirmək məqsədi ilə iqtisadi fəaliyyət üçün beynəlxalq standartlara cavab verən idarəetmə 

sistemi və hüquqi baza yaradılmasını təmin etməlidir. Eyni zamanda, bu məqsədlər üçün dövlət 

xərclərinin şəffaf tənzimlənməsi mexanizminin formalaşdırılması, audit və dövlət idarəetmə (o 

cümlədən dövlət qulluğu) sisteminin yenidən qurulması, iqtisadiyyatın idarə olunmasının təsisat 

sisteminin təkmilləşdirilməsi, hüquqi və məhkəmə islahatlarının aparılması sistemli yanaşma 

əsasında, kompleks şəklində həyata keçirilməlidir (4). Dövlət komissiyasının tərkibində aşağıdakı 

istiqamətlər üzrə 4 işçi qrupu yaradılmışdır: 

1) dövlət xərclərinin idarə olunması sisteminin yenidən qurulması; 

2) audit sisteminin islahatı; 

3) dövlət idarəetmə sisteminin islahatı; 

4) hüquq və məhkəmə sisteminin islahatı. 

Dövlət xərclərinin idarə olunması sisteminin yenidən qurulması və audit sisteminin islahatı 

istiqamətləri üzrə işçi qruplarına rəhbərlik Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.T.Rəsulzadə 

dövlət idarəetmə sisteminin islahatı və hüquq və məhkəmə sisteminin islahatı istiqamətləri üzrə 

işçi qruplarına rəhbərlik isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri, 

akademik R.Ə.Mehdiyev tərəfindən uğurla həyata keçirilmiş və kifayət qədər səmərəli nəticələrə 

nail olunmuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin memarı olduğu Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 

12 noyabr tarixli Konstitusiyası vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olunması, demokratik prinsiplərə 

əsaslanan hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində, o cümlədən insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarının təminatı sistemində, onların sonrakı qanunvericilik bazasının yaradılması və 

təkmilləşdirilməsi işində öz əhəmiyyətinə görə xüsusi statusa malikdir. Dövlət hakimiyyətinin 

həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı haqqında müasir qanunvericiliyin inkişafında ölkənin 

siyasi sisteminin və hüquq qaydasının əsasını təşkil edən Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə 

qəbul olunmuş Konstitusiyası mühüm rol oynamışdır. Bu Konstitusiya Azərbaycanın demokratik 

islahatlar siyasəti yolu ilə inkişafının mübahisəsiz sübutu olmuş və ölkədə sosial, siyasi, iqtisadi 

vəziyyətin sabitləşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərmişdir. Azərbaycan Respubli-

kasının Konstitusiyasının «Dövlətin ali məqsədi» adlanan 12-ci maddəsində(2) təsbit edilibdir ki, 

«İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına 

layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu Konstitusiyada sadalanan 

insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir». Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 24-

cü maddəsində (2) isə «İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının əsas prinsipi» kimi 

aşağıdakılar ifadə edilmişdir: «Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz 
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hüquqları və azadlıqları vardır. Hüquqlar və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər 

qarşısında məsuliyyətini və vəzifələrini də əhatə edir». 

Azərbaycan Respublikasında dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi kimi insan və vətəndaş 

hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində bir sıra önəmli sənədlər qəbul edilmiş və 

həyata keçirilmişdir. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində 

dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərini müəyyən edən aşağıdakı sənədlərin məzmun və 

mahiyyət etibarı ilə əsas müddəalarını nəzərdən keçirmək faydalı olardı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti «İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının 

təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında» 1998-ci il 22 fevral tarixli fərman (17) imzalamışdır. 

Həmin fərmanla Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının 

təmin edilməsi ümumdövlət vəzifəsi hesab edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyun tarixli sərəncamı (18) ilə «İnsan 

hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı» təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramı Azərbaycanın 

konkret inkişaf mərhələsinə uyğun olaraq insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən 

tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə hazırlanmışdır. Dövlət Proqramında aşağıdakılar 

nəzərdə tutulmuşdur: 

1) Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları haqqında beynəlxalq sazişlərə qoşulması; 

2) insan hüquqları sahəsində elmi-tədqiqat institutunun yaradılması; 

3) normativ-hüquqi aktların insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartlara tam 

uyğunluğunun təmin edilməsi; 

4) hüquqi mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi; 

5) insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın daha da 

inkişaf etdirilməsi; 

6) insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq institut və mərkəzlərdə tədqiqat 

və təhsil proqramları üzrə mütəxəssislərin hazırlanması; 

7) insan hüquqları haqqında öhdəliklərə riayət edilməsi; 

8) digər məsələlər. 

Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin 

edilməsi ümumdövlət vəzifəsi hesab edərək, BMT-nin «Minilliyin inkişaf məqsədləri»nin və 

Avropa Şurasının III Zirvə Görüşünün insan hüquqlarının müdafiəsi və demokratiyanın, qanunun 

aliliyinin təmini sahəsində müəyyən etdiyi prioritetləri nəzərə alaraq, insan hüquqlarının müdafiəsi 

sahəsində görülən tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2006-cı il 28 dekabr tarixli sərəncamı (7) ilə «Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının 

müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı» təsdiq edilmişdir. 

«Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı» ilə 

həmin dövrdə Azərbaycanın yaşadığı yeni inkişaf mərhələsi insan hüquqlarının müdafiəsi 

sahəsində aparılan ardıcıl islahatların davam etdirilməsini şərtləndirmiş və qarşıda duran vəzifələr 

aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 

1) Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının insan hüquqlarına dair 

beynəlxalq standartlara tam uyğunluğunun təmin edilməsi; 

2) beynəlxalq təşkilatlarla yeni əməkdaşlıq strategiyasının hazırlanması və həyata 

keçirilməsi; 

3) dövlət orqanlarının fəaliyyətinin insan hüquqlarının təminatı baxımından təkmilləş-

dirilməsi; 

4) elmi-analitik işlərin stimullaşdırılması; 

5) hüquqi maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi; 

6) dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1998-ci il iyunun 18-də Azərbaycan Respub-

likasında ilk «İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı»nın təsdiq edildiyini və insan 

hüquqlarının təmin olunmasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən 

edildiyini nəzərə alaraq hər il iyunun 18-nin Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları günü 

kimi qeyd olunması barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları müva-

fiq sərəncam imzalamaqla Azərbaycan Respublikasında «İnsan hüquqları günü»nü təsis etmişdir. 

Beləliklə, “Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları gününün təsis edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 18 iyun tarixli sərəncamı (8) ilə hər il iyunun 

18-i Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları günü kimi qeyd olunur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli sərəncamı (9) ilə 

«Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 

sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı» da təsdiq edilmişdir. Sərəncamda xüsusi vurğulanmışdır ki, 

demokratiya və insan hüquqları, sosial tərəqqi kimi ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olan və hüquqi 

dövlət quruculuğu yolunda inamla irəliləyən Azərbaycan Respublikası insanların layiqli həyat 

şəraitinin, rifah səviyyəsinin, cəmiyyətdə özlərini təsdiqetmə imkanlarının artırılması üçün ciddi 

səylər göstərir. «Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin 

səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı»nın əsas məqsədləri kimi aşağıdakılar 

çıxış etmişdir: 

1) insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyinin artırılması; 

2) hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi; 

3) normativ-hüquqi bazanın və hüquq müdafiə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi.  

Yuxarıda qeyd edilənlərin məntiqi davamı olaraq tədqiq edilən mövzunun kontekstində 

demək olar ki, dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakını tənzimləyən 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının əsas müddəaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublkasının Konstitusiyasının dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların iştirakını 

tənzimləyən normalarının məzmununa, mahiyyətinə və əhəmiyyətinə diqqət yetirmək faydalı 

olardı. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların 

iştirak hüququnun əsas prinsiplərini və onun həyata keçirilməsi mexanizmini müəyyən etməklə, 

qanunvericilikdə onun daha təkmil formalarının tənzimlənməsinin əsas hüquqi bazasını yarat-

maqla insan və vətəndaş hüquqlarının təsnifatı sisteminin yaranmasında mühüm yer tutmuşdur. 

Hüquq ədəbiyyatında insan hüquqlarına verilmiş çoxsaylı anlayışların birində deyilir ki, «insanın 

hüquq və azadlıqları dedikdə, vətəndaşla dövlətin qarşılıqlı əlaqələrinin elə sistemi başa düşülür 

ki, o, fərdin öz istəyinə uyğun davranışına, habelə müəyyən imtiyazlardan istifadə etməsinə 

təminat verir» (14, s.5). 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının “Beynəlxalq münasibətlərin prinsipləri” 

adlanan 10-cu maddəsində “Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla 

qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur” və 

“Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan aktlar” adlanan 148-ci 

maddəsinin 2-ci hissəsində “Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir” kimi təsbit 

edilmiş normalarına da diqqət yetirmək lazımdır. Həmin müddəalar dövlət hakimiyyətinin həyata 

keçirilməsində vətəndaşların iştirakına dair normaları ehtiva edən beynəlxalq normativ-hüquqi 

aktlara da diqqət yetirməyi zəruri edir. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların 

iştirakı məsələlərini tənzimləyən beynəlxalq normativ-hüquqi aktlar sırasında, ilk növbədə, BMT 

Baş Məclisinin 1948-ci il 10 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş İnsan hüquqları haqqında 

Ümumi Bəyannaməni və 1966-cı il 16 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Mülki və siyasi 

hüquqlar haqqında” beynəlxalq paktı qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikası Milli 
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Məclisinin 1992-ci il 21 iyul tarixli qərarı ilə həmin Pakt ratifikasiya edilmişdir (22). Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1992-ci ilin 21 iyul tarixində «Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında» Konstitusiya Aktına əsaslanaraq, hamılıqla qəbul 

edilmiş beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq, insan hüquqlarının və azadlıqlarının dövlət 

tərəfindən təmin edilməsinə səy göstərərək, demokratik hüquqi dövlət qurmağa çalışaraq “Vətən-

daşlıq hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında” 1966-cı il dekabrın 19-da Nyu-York şəhərində 

imzalanmış beynəlxalq pakta Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə müvafiq qərar qəbul 

etmişdir. 

BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 10 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş İnsan 

hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə öz əksini tapmış bir sıra müddəalar maraq doğurur. 

BMT Baş Assambleyası İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməni, hər bir kəsin və 

cəmiyyətin hər bir orqanının bu Bəyannaməni rəhbər tutaraq maarifçilik və tədris yolu ilə həmin 

hüquq və azadlıqlara hörmət olunmasına yardım etməsi və milli və beynəlxalq səviyyədə 

tərəqqipərvər tədbirlər yolu ilə, həm təşkilatın üzvü olan xalqları, həm də onların yurisdiksiyası 

altında olan ərazilərin xalqları arasında ümumilikdə və effektiv tanınması və həyata keçirilməsinə 

səy göstərmələri məqsədilə bütün xalqlar və bütün dövlətlərin yerinə yetirməyə can atmalı 

olduqları vəzifə kimi bəyan etmişdir (19). 

İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin 15-ci maddəsində vətəndaşlıq hüququ 

aşağıdakı kimi təsbit edilmişdir: “Hər bir şəxs vətəndaşlıq hüququna malikdir. Heç kim özbaşına 

olaraq vətəndaşlıqdan və vətəndaşlığını dəyişmək hüququndan məhrum edilə bilməz”. Dövlətin 

idarə olunmasında iştirak hüququ isə onun 21-ci maddəsində təsbit edilmişdir: “Hər bir şəxs 

dövlətin idarə olunmasında bilavasitə və ya azad şəkildə seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə iştirak 

etmək hüququna malikdir. Hər bir şəxs öz ölkəsində dövlət xidmətində qulluq etmək üçün bərabər 

imkana malik olmaq hüququna malikdir. Xalqın iradəsi iqtidar hakimiyyətinin əsası olmalıdır; bu 

iradə öz ifadəsini gizli səsvermə yolu ilə, ümumi və bərabər seçki hüququ və ya səsvermənin 

azadlığını təmin edən digər eynimənalı formalar əsasında keçirilən mütamadi və saxtalaşdırılma-

mış seçkilərdə tapmalıdır”. 

BMT Baş Məclisinin 1966-cı il 16 dekabr tarixli 2200A (XXI) nömrəli qətnaməsi ilə qəbul 

edilmiş “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” beynəlxalq paktın 25-ci maddəsində beynəlxalq 

hüquq normaları prizmasından yanaşılaraq dövlətin idarə olunmasında iştirak hüququ hər bir 

insanın hüququ kimi təsbit edilmişdir. Orada qeyd edilir ki, həmin Paktın 2-ci maddəsinə müvafiq 

olaraq hər bir insan heç bir ayrı-seçkilik və əsassız məhdudiyyət qoyulmadan aşağıdakı hüquq və 

imkanlara malik olmalıdır: 

a) dövlət işlərinin aparılmasında istər bilavasitə, istərsə də azad şəraitdə seçilmiş 

nümayəndələri vasitəsilə iştirak etmək; 

b) səs vermək və ümumi və bərabər seçki hüququ əsasında gizli səsvermə yolu ilə keçirilən 

və seçicilərin sərbəst iradəsini təmin edən həqiqi vaxtaşırı seçkilərdə seçilmək; 

c) öz ölkəsində ümumi bərabərlik əsasında dövlət qulluğuna buraxılmaq. 

Yuxarıda qeyd edilən beynəlxalq-hüquqi aktlar insan hüquqları və azadlıqları sahəsində, o 

cümlədən, dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı sahəsində BMT-nin 

üzv dövlətlərinin daxili qanunvericiliyinin inkişafında və təkmilləşdirilməsində böyük rol 

oynamışdır. İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamədə ifadə olunan bəzi hüquqların həyata 

keçirilməsi sahəsində atılmış ilk addım kimi 1950-ci ilin 4 noyabrında Roma şəhərində 

imzalanmış “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Konvensiyanın və 

həmin Konvensiyaya dair 1952-ci il 20 mart tarixli 1 saylı Protokolun, 1952-ci il 20 dekabr tarixli 

640 (VII) saylı Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş «Qadınların siyasi hüquqları haqqında» 

Konvensiyanın qəbul edilməsi çıxış edir. 
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Avropada XX əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəllərində baş vermiş əsaslı siyasi də-

yişikliklər siyasi sistemlərin əsas parametrlərini müəyyən edən beynəlxalq normaların hazırlanması 

üçün şərait yaratmışdır. Son vaxtlara qədər dövlətin müstəsna daxili işi hesab edilən şəxsiyyətin 

hüquqları və azadlıqları yalnız onların (həmin normaların) çərçivəsində təmin edilə bilər (23, s.5). 

Siyasi və vətəndaş hüquqları ilə bağlı irəli sürülmüş aşağıdakı elmi-nəzəri mülahizələr də öz 

növbəsində maraq doğurmaqla böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. 

Prof. Z.A.Əsgərov Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş, siyasi 

hüquqlar sisteminə daxil olan dövlətin idarə olunmasında vətəndaşların iştirak hüququnu təhlil 

edərkən haqlı olaraq qeyd edir ki, dövlət idarəetməsində iştirak hüququ bütövlükdə “Mülki və 

siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt”ın 25-ci maddəsi ilə uzlaşır. Bu maddədə göstərilir ki, 

hər bir vətəndaş onun hüquqları məhdudlaşdırılmadan dövlət işlərinin aparılmasında birbaşa və ya 

nümayəndələri vasitəsilə iştirak edə, ümumi, bərabər və gizli demokratik seçki əsasında seçilə və 

səs verə, ümumi əsaslarla öz ölkəsində dövlət xidmətinə daxil ola bilər. Göründüyü kimi, 

Konstitusiyanın 55-ci maddəsi də vətəndaşların dövlətin idarə olunmasında iştirak formasını 

müəyyən etməklə, hüquqi konstruksiya müəyyən edir (13, s.198). 

Məlumdur ki, birinci nəsil insan hüquqları (mülki və siyasi hüquqlar - O.M.) hələ burjua 

inqilabları zamanı formalaşmış, sonradan isə demokratik ölkələrin təcrübə və qanunvericilik-

lərində konkretləşmiş və genişlənmiş ənənəvi liberal dəyərlər kimi tanınmışdır. Burada söhbət 

fikir, vicdan və din azadlığı, hər bir vətəndaşın dövlət işlərini idarəetmə hüququ, qanun qarşısında 

bərabərlik, yaşamaq, azadlıq və şəxsiyyətin təhlükəsizliyi, əsassız həbs, saxlanılma və sürgündən 

azad olma, bütün tələblərin və ədalətin gözləməsilə müstəqil və qərəzsiz məhkəmə və bir sıra 

digər mülki və siyasi hüquqlardan gedir. Həmin hüquqlar şəxsi azadlıq sferasına müdaxilədən 

çəkinmək və vətəndaşların siyasi həyatda iştirakına şərait yaratmağı dövlətin öhdəsinə qoyur (16, 

s.30). İnsan hüquqlarının ikinci mənbəyi, siyasi sistemdir. Belə ki, siyasi sistemin ümumi 

vəziyyəti, hüquqların yaranmasından tutmuş, reallaşmasına və formalaşmasına qədər, insan 

hüquqlarına böyük təsir göstərir (20, s.8). Mülki və siyasi hüquqlar öz əksini Avropa İnsan 

Hüquqları Konvensiyasında, UDHR-in (Universal Declaration of Human Rights, 1948 tarixli 

BMT sənədidir, bağlayıcı qüvvəsi yoxdur) 3-21-ci maddələri arasında, habelə 1966 tarixli BMT 

Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında sazişdə (ICCPR) tapıb (20, s.9). 

Siyasi hüquqlar şəxsin cəmiyyətin və dövlətin idarə olunmasında iştirakını təmin edən 

hüquqlardır. F.Mehdiyevin fikrincə, mahiyyətcə bunlar ancaq cəmiyyət və dövlət içində ola bilər; 

bununla belə siyasi hüquqlar da əsas hüquqlar kateqoriyasına daxil olur. Hər nə qədər əsas 

hüquqlar cəmiyyətdə (dövlətdən əvvəl) və onun xaricində olsalar da, insan cəmiyyət içində 

yaşayır və onun azadlığı da qorunmalıdır, siyasi hüquqlar da məhz insanın azadlığını siyasi 

cəmiyyət daxilində qoruyan təminatlardır. Bir insan yaşadığı cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak 

edə bilməlidir ki, özü ilə bağlı və onun həyatına mühüm əhəmiyyəti ola biləcək qərarlara təsir 

göstərə bilsin. Əks halda vətəndaş, taleyini nəzarəti xaricində qalan birisinə vermiş olar və 

bununla da eyni zamanda öz hüquqlarını təhlükə altına atmış olar ([20, s.232). 

F.Mehdiyev insan hüquqlarının tərkib hissəsi olan siyasi hüquqlar sistemini təhlil edərkən 

dövlətin idarə edilməsində vətəndaşların iştirakı hüququna, dövlət qulluğu hüququna da 

toxunmuşdur. O, belə hesab edir ki, dövlət qulluğuna girmə hüququ, yenə vacib siyasi hüquqlardan 

biridir. Hərçənd AİHK belə bir hüququ nəzərdə tutmur. İCCPR isə hər bir insanın ictimai (dövlət) 

işlərinin aparılmasında iştirak etmək hüququna sahib olduğunu nəzərdə tutur, üstəlik, vətəndaşlıq 

ayrımını da nəzərdə tutmur. Bu imkanlardan birisi də məhz dövlət qulluqçusu (məmuru) olmaqdır, 

lakin məmurluq hüququ baxımından İCCPR vətəndaşlıq şərtini qoşur (20, s.234). 

Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən hüquqi islahatların tərkib hissəsi olaraq 2001-

ci ildə qeyri-məhkəmə müdafiə mexanizmi olan yeni təsisat - Azərbaycan Respublikasının İnsan 

Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) institutu yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasının 
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İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 

28 dekabr tarixli Konstitusiya Qanunu qəbul edilmişdir (5). Azərbaycan Respublikasının insan 

hüquqları üzrə Müvəkkili vəzifəsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan 

Respublikasının dövlət və yerli özünüidarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan 

hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi və bu Konstitusiya Qanunu ilə müəyyən edilmiş 

hallarda insan hüquqları pozuntularının qarşısının alınması üçün təsis edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsini «İnsan 

hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında» Konvensiyaya uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə 

«Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi 

haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 24 dekabr tarixli Konstitusiya Qanunu (6) 

qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının “Azərbaycan 2020: 

gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə” 29 noyabr 2011-ci il tarixli 

sərəncamı (10) ilə Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu elan edilmişdir. İnsan 

hüquqlarının təmin edilməsinə istiqamətlənmiş, dövlət üçün mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən 

yeni inkişaf mərhələsinin əsas hədəfi kimi aşağıdakılar müəyyən olunmuşdur: 

- çoxşaxəli, səmərəli və innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması; 

- sosial sahədə önləyici inkişaf trendinin təmin olunması; 

- əhalinin rifahının layiqli, qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun səviyyəyə çatdırılması; 

- elmin, mədəniyyətin inkişafında, ictimai həyatın bütün istiqamətlərində yeni nailiyyətlərin 

əldə olunması. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının 29 dekabr 2012-ci il 

tarixli fərmanı (11) ilə 2020-ci ilədək dövr üçün ölkənin perspektiv inkişaf hədəf və istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək və onların gerçəkləşdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan 2020: 

gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası” təsdiq edilmişdir (11). Konsepsiyanın başlıca strateji 

məqsədi kimi mövcud imkan və resursları nəzərə almaqla, Azərbaycanda davamlı iqtisadi artım 

və yüksək sosial rifah, səmərəli dövlət idarəetməsi və qanunun aliliyi, insanların bütün hüquq və 

azadlıqlarının tam təmin olunması və vətəndaş cəmiyyətinin ölkənin ictimai həyatında fəal statusu 

ilə səciyyələnən inkişaf mərhələsinə nail olunması ifadə edilmişdir. 

Həmin Konsepsiyanın “Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusional potensialın 

gücləndirilməsi” adlana səkkizinci bölməsilə, Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail 

olmaq üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və müvafiq institusional potensialın gücləndiril-

məsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi məsələsi qarşıya məqsəd 

kimi qoyulmuşdur. 

Qeyd edilən müddəalara əsasən demək olar ki, dövlət qulluğu hüququnu mürəkkəb, 

kompleks və çoxaspektli təsisat kimi, spesifik tərkibli ictimai münasibətləri tənzimləyən müstəqil 

hüquq sahəsi kimi xarakterizə edən konstitusion normalar mövcuddur və onun inkişafı üçün əsas 

başlanğıcdır. Bu nöqteyi-nəzərdən Y.N.Sarilov haqlı olaraq qeyd edir ki, dövlət qulluğu kompleks 

və mürəkkəb təsisat kimi son illər çox yüksək sürətlə inkişaf edir və yaxın gələcəkdə hüququn 

müstəqil sahəsi adını qazana bilər (24, s.33). 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 55-ci maddəsində «Dövlətin idarə 

olunmasında iştirak etmək hüququ» aşağıdakı kimi təsbit edilibdir: «Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu hüququ onlar 

bilavasitə və ya nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirə bilərlər. Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları dövlət orqanlarında qulluq etmək imkanına malikdirlər. Dövlət orqanlarının vəzifəli 

şəxsləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından təyin edilirlər. Əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət qulluğuna qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilə 
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bilərlər» (2). Bu konstitusion normalarda təsbit edilmiş siyasi hüquqlar sisteminə daxil olan 

vətəndaş hüququ bir sıra spesifik cəhətləri ilə xarakterizə edilir ki, onları aşağıdakı kimi ifadə 

etmək olar: 

1) dövlətin idarə olunmasında iştirak vətəndaş hüququ kimi təsbit edilir; 

2) dövlətin idarə olunmasında iştirak hüququ Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla 

siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxsə - Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşına mənsubdur; 

3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək 

hüququ siyasi hüquqlar sisteminə daxildir; 

4) vətəndaşlar dövlətin idarə olunmasında iştirak hüququnu bilavasitə həyata keçirə bilərlər; 

5) vətəndaşlar dövlətin idarə olunmasında iştirak hüququnu nümayəndələri vasitəsi ilə də 

həyata keçirə bilərlər; 

6) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət orqanlarında qulluq etmək imkanına 

malikdirlər; 

7) dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından 

təyin edilirlər; 

8) dövlət orqanlarında vəzifə tutmanın təyin olunma üsulu müəyyən edilir; 

9) əcnəbilər dövlət qulluğuna qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada qəbul edilə bilərlər; 

10) vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət qulluğuna qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada 

qəbul edilə bilərlər; 

11) əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqları üzrə insan hüquqlarının 

məhdudlaşdırılması müşahidə edilir; 

12) hüququn tam yeni bir müstəqil sahəsi kimi dövlət qulluğu hüququ xarakterizə edilir; 

13) müstəqil hüquq sahəsi kimi dövlət qulluğu hüququnun konstitusyon əsası müəyyən 

edilir; 

14) dövlət qulluğu hüququ vətəndaş hüququ kimi təsbit edilir; 

15) dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyin konstitusyon bazası müəyyən edilir; 

16) dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyin sonrakı inkişafı üçün konstitusyon norma 

yaradılır. 

Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 1-ci maddəsində (12) Qanunun 

məqsədinin «Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində dövlətlə dövlət qulluqçuları 

arasında yaranan münasibətləri və dövlət qulluqçularının hüquqi vəziyyəti ilə bağlı məsələləri tən-

zimləməyir» kimi ifadə edilməsi özündə bir sıra elementləri ehtiva etmişdir. Həmin Qanunun 

çoxsaylı müddəalarında məhz dövlət qulluğuna qəbulun başlıca şərtlərindən biri kimi vətəndaşlıq 

çıxış edir. Qanunvericiliyin bu cür yanaşması vətəndaş hüququnu insan huquqlarının tərkib hissəsi 

kimi səciyyələndirməklə onun spesifikliyini müəyyən etmişdir. Dövlətin idarə olunmasında vətən-

daşların iştirakı hüququnun realizəsi onların dövlət qulluğuna qəbul olunması ilə şərtlənir. 

Nəticə etibarı ilə belə qənaətə gəlmək olar ki, vətəndaşların dövlətin idarə edilməsində 

iştirakı dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində onların iştirakının formalarından biri olub 

daha geniş yayılmış və daha çox vətəndaşı əhatə edən formasıdır. Bu isə öz növbəsində hüquqi 

dövləti, vətəndaş cəmiyyətini şərtləndirən ən başlıca amillərdən biridir. Bu tip normaların Azər-

baycan Respublikasının Konstitusiyasında və digər normativ hüquqi aktlarında təsbit edilməsi, 

uğurla tətbiq və məhkəmə müdafiəsinin təmin edilməsi, o cümlədən mövcud normaların 

təkmilləşdirilməsinin dövlət siyasətinin ana xəttini təşkil etməsi sivil vətəndaş cəmiyyətinin 

bərqərar edilməsinə xidmət edir. 
 

Açar sözlər: dövlət idarəetməsi, dövlət qulluğu, insan hüquqları, siyasi hüquq, vətəndaş 

hüququ. 
 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 207 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

1. Abdullayev Ə.Z., Azarov A., Hüfner K., Röyter V. İnsan hüquqları: beynəlxalq və milli 

müdafiə mexanizmləri. Bakı, 2008, 487 s. 

2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009, 96 s. 

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında hüquqi islahat komissiyasının yaradılması 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 fevral 1996-cı il tarixli Sərəncamı / 

http://president.az/administration/commissions/ 

4. Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində islahatlar aparılması üzrə dövlət 

komissiyasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 1998-ci il 

tarixli 53 nömrəli Fərmanı /Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, №12, 

maddə 767. 

5. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında 

Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 2001-ci il tarixli 246-IIKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu / 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, №03, maddə 115. 

6. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin 

tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 24 dekabr tarixli 404-IIKQ 

nömrəli Konstitusiya Qanunu / Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, №01, 

maddə 18. 

7. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının 

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 1880 

nömrəli Sərəncamı /Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, №12, maddə 

1138. 

8. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquqları gününün təsis edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 18 iyun tarixli 2231 nömrəli Sərəncamı / 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, №06, maddə 645. 

9. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 

artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli 1938 nömrəli Sərəncamı / Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2011, №12, maddə 1217. 

10. «Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 noyabr 2011-ci il tarixli 1862 nömrəli Sərəncamı / 

Azərbaycan qəzeti, 30.11.2011, №264. 

11. «Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli 800 nömrəli Fərmanı 

/Azərbaycan qəzeti, 30.12.2012, №293. 

12. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 21 iyul tarixli 926-IQ 

nömrəli Qanunu /Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, №01, maddə 1. 

13. Əsgərov Z.A. Konstitusiya hüququ. Dərslik. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011, 

760 s. 

14. Əhmədov M., Süleymanov C., Əliyev İ. Polis və insan hüquqları. Metodik vəsait. Bakı: 

Mütərcim, 2013, 216 s. 

15. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 22 fevral tarixli 678 nömrəli Fərmanı 

/Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, №02, maddə 92. 

16. İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyun tarixli 832 nömrəli Sərəncamı/ 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, №06, maddə 409 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 208 

17. İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə/ 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/azb.pdf 

18. Mehdiyev F. Nəzəriyyədə və təcrübədə insan hüquqları. Dərs vəsaiti. Bakı: Adventa 

MMC, 2013, 405 s. 

19. Vətəndaşlıq hüquqları və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq pakta qoşulmaq barəsində 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin 1992-ci il 21 iyul tarixli 227 nömrəli Qərarı //Azərbaycan 

Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992, №14, maddə 553. 

20. Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация 

в законодательстве Российской Федерации (Монографическое исследование). М.: Весь 

Мир, 1997, 184 с. 

21. Старилов Ю.Н. Служебное право. Учебник. М.: БЕК, 1996, 698 с. 

 

Орудж МАМЕДОВ 
 

МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВОМ В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Резюме 
 

В статье отмечается, что в настоящее время в Азербайджане ведутся успешные 

преобразования в области строительства правового государства. Все эти преобразования в 

основном направлены на всемерное развитие законодательства, а также обеспечение 

гражданских прав и свобод человека. Отмечается, что в демократических государствах, 

одним из основных прав граждан является их участие в управлении государством. Это 

право в системе прав человека занимает важное место. 

В статье анализируются документы и законодательные акты, принятые в этом 

направлении в Азербайджане и их соответствие международным нормам. 
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человека, политическое право, гражданское право. 

 

Oruj MAMMADOV 

 

PLACE AND ROLE OF CITIZENS  PARTICIPATION IN 

GOVERNING A STATE IN THE SYSTEM OF HUMAN RIGHTS 

 

Summary 

 

In the article it is noted that at present in Azerbaijan the successful reforms are carried out in 

the field of building a legal State. All these changes are mainly, directed towards all-round devel-

opment of legislation, as well guarantee of civil rights and freedoms of man. It is noted that in the 

democratic states one of the principal rights of the citizens is their participation in governing a 

State. This right takes an important place in the system of human rights. 

In the article an analysis is made of the documents and legislative acts in this direction in 

Azerbaijan and their correspondence to the international norms. 
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İQTİSADİ FƏALİYYƏT SAHƏSİNDƏ OLAN 

CİNAYƏTLƏRİN ANLAYIŞININ BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ
*
 

 

Dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinin təmin olunmasında iqtisadi fəaliyyət 

sahəsində olan cinayətlərlə mübarizənin düzgün aparılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Odur 

ki, Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsində iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin 

hüquq və qanuni maraqlarının mühafizəsinə istiqamətlənmiş bir sıra normalar nəzərdə 

tutulmuşdur. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, onların bir qismi işləmir yaxud çox nadir 

hallarda tətbiq olunur. Zənnimizcə belə vəziyyətin yaranmasının səbəbləri bir tərəfdən cinayət 

qanununun bəzi normalarının qüsurlu olması, digər tərəfdən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan 

cinayətlərlə mübarizəni həyata keçirməli olan xüsusi bir xidmətin olmaması, ən əsası isə yeni 

cinayət qanunu qəbul edildikdən sonra cinayət-hüquqi normaların təkmilləşdirilməsi və tətbiqi 

ilə bağlı elmi cəhətdən dəqiq əsaslandırılmış tövsiyələrin işlənilməməsi ilə bağlıdır ki, bütün 

bunlar da təhlil olunan mövzunun aktuallığını təsdiq edir. 

İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər Azərbaycan Respublikası cinayət qanununda 

əhəmiyyətli yer tutur. Belə ki, bu qrupa daxil olan normalar maddi nemətlərin istehsalı, 

mübadiləsi, bölgüsü və istehlakı, eləcə də əmlak münasibətləri, habelə digər əlaqəli məsələlərlə 

bağlı ictimai münasibətləri tənzimləyir, onların cinayət-hüquqi mühafizəsini təmin edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin obyektinin strukturu kifayət 

qədər mürəkkəbdir. Bura istehsalat alət və vasitələrinə olan mülkiyyət münasibətləri, mülkiyyət 

kompleksinin idarə olunmasına, eləcə də müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı meydana 

çıxan müxtəlif məsələlərin həllini tənzimləyən ictimai münasibətlər daxildir. İqtisadi 

münasibətlərin strukturuna həmçinin əmək alətləri də aid edilir. Əmək alətləri dedikdə nəinki 

əmlak və maddi əşyalar, habelə insan əməyinin təsir göstərdiyi təbiət obyektləri başa düşülür. 

Odur ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin iqtisadiyyatın istənilən sahəsində 

törədilməsi mümkündür. 

İqtisadi münasibətlərin strukturunda aparıcı rol mülkiyyət münasibətlərinə məxsusdur. 

Həmin münasibətlər müəyyən inkişaf mərhələsinə çatdıqda cinayətkarlığın xüsusi forması kimi 

təzahür edən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər meydana çıxır. İstənilən cəmiyyətdə 

iqtisadiyyatın inkişafı mahiyyətcə bu və ya digər dərəcədə üstqurumdan, yəni idarəetmə 

formasından, dövlət quruluşundan və bütünlükdə siyasi-hüquqi münasibətlərdən asılıdır. Hər 

bir cəmiyyətdə daxili stabilliyin pozulması iqtisadi cinayətlərin və ilk növbədə ən ağır və 

tamah məqsədilə törədilənlərin artmasına geniş şərait yaradır. 

Cinayət qanunvericiliyində iqtisadi cinayətlər haqqında olan müstəqil normalar ilk dəfə 

Napoleonun 1810-cu il məcəlləsinə daxil edilmiş və yalançı iflas, qumar evləri, lotereyalar, 

açıq hərraclar, mal göndərənlərin qanunsuz hərəkətləri və s. haqqında qərarların pozulmasına 

görə məsuliyyəti nəzərdə tutmuşdur (26, s. 19-20). 

Müəyyən sosial institut kimi iqtisadiyyatın məqsədi insanların tələbatını təmin etməkdir. 

Əgər hər hansı bir səbəbdən bu məqsədə nail olunmursa yaxud tam nail olunmursa «gizli» 

iqtisadiyyat meydana çıxır və «qanuni» iqtisadiyyatla əhatə olunmayan hissədə tələbatları təmin 

edir. «Gizli» iqtisadiyyata hər şeydən əvvəl narkotiklərlə, silah satışı ilə, pornoqrafik məmulatlar 

                                                 
*
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və s. ilə bağlı olan əməliyyatlar aiddir. Lakin geniş yayılmış istehlak mallarına qıtlıq mövcud olan 

cəmiyyətdə «gizli» iqtisadiyyat qıt malların istehsalı və paylanması sahələrini də əhatə edir. Azad 

inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı şəraitində isə «gizli» iqtisadiyyat ancaq hüquqazidd, qanunsuz 

tələbatları təmin edir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkədə sabun, diş pastası, yuyucu toz, corab, 

şagird dəftəri və s. ilk tələbat mallarının qıtlığını təsəvvür etmək belə çətindir. Müəyyən mərhə-

lədə «gizli» iqtisadiyyat korrupsiya ilə birləşir (9, s.13, 25). 

Buradan belə müəyyən olunur ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin bir hissəsi 

bu və ya digər dərəcədə «gizli» iqtisadiyyatla sıx bağlı olur, ondan bəhrələnir, onunla paralel 

inkişaf edir, onun sonrakı davamını təmin etmək məqsədilə törədilir. Lakin iqtisadi fəaliyyət 

sahəsində olan cinayətlər «gizli» iqtisadiyyatla məhdudlaşmır. Belə cinayətlərin digər bir 

hissəsi də qanunla icazə verilmiş iqtisadi münasibətlər şəraitində baş verir. 

Statistik məlumatlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəaliyyət sahəsində 

törədilən cinayətlər qeydiyyata alınmış cinayətlərin ümumi sayının əhəmiyyətli hissəsini təşkil 

edir. Məsələn, 2009-cu ildə törədilmiş 22830 cinayətin 614-ü, 2010-cu ildə törədilmiş 23010 

cinayətin 982-i və 2011-ci ildə törədilmiş 24263 cinayətdən 853-ü iqtisadi fəaliyyət sahəsində 

olan cinayət olmuşdur (3). 

Şəxsi kapitala əsaslanan müəssisələrin yaradılma və fəaliyyət göstərmə prosesinin 

nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, öz işini qurmağa çalışan sahibkar ilk növbədə müəyyən şəxsi 

kapitala malik olmalı yaxud onu gələcək gəlirlərin hesabına əldə etməlidir. Şəxsi kapitalın, 

müəyyən daşınmaz əmlakın, texnikanın və avadanlıqların mövcud olması sahibkarlıq fəaliy-

yətinə başlamaq məqsədilə banklardan kredit almağa imkan verir. Sonrakı mərhələdə şəxsi 

kapital və bankdan alınmış pul vəsaitləri hesabatda qeydə alınır və istehsalat ehtiyacları üçün 

istifadə olunur (xammalın alınması, işçilərin əmək haqqının ödənilməsi və s.). Bu mərhələlərin 

hər birində hüquqazidd hərəkətlərin, o cümlədən də müxtəlif cinayətlərin törədilməsi müm-

kündür. İstər qəsdən, istərsə də ehtiyatsızlıqdan törədilən müflislik, gəlirin bir hissəsini mənim-

səmək məqsədilə saxta hesabatın tərtib olunması, vergilərin və bank faizlərinin ödənilmə-

sindən, eləcə də mal yaxud xammal gətirərkən gömrük rüsumlarının ödənilməsindən yayın-

maq, ətraf mühitin çirkləndirilməsi, istehsalat prosesində sanitar-gigiyena tələblərinin pozul-

ması, maddi yardımların və kreditlərin alınması üçün yalan məlumatların bildirilməsi, müxtəlif 

kateqoriyadan olan məmurlara rüşvət verilməsi, malların və məhsulların saxtalaşdırılması, aşa-

ğı keyfiyyətli, sağlamlıq üçün zərərli olan və s. malların istehsalı, qəsdən qiymətlərin qaldırıl-

ması, azad ticarətə maneə törətmək, səhmlərin kursuna təsir etmək məqsədilə maliyyə 

hesabatının məlumatlarını yayma və sair bu kimi hallar onlara aiddir. 

Hüquq ədəbiyyatında iqtisadi cinayətlərin yaxud iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan 

cinayətlərin vahid anlayışı verilmir. P.S.Yaninin fikrincə, cinayət-hüquqi anlamda iqtisadi 

cinayətlər anlayışının hədlərini dəqiq müəyyən etmək olduqca çətindir, belə ki, bu anlayışdan 

bəhs olunarkən həmişə müəyyən şərtilik başa düşüləcəkdir. Hər şeydən əvvəl iki anlayışı 

fərqləndirmək lazımdır: «iqtisadi cinayətlər» və «iqtisadiyyat sahəsindəki cinayətkarlıq», 

habelə onlarla əlaqədə olan «gizli iqtisadiyyat» anlayışı (31, s. 32). 

Göründüyü kimi, müəllif hər iki anlayışı bir ümumi amillə, yəni «gizli iqtisadiyyat» 

anlayışı ilə əlaqələndirir ki, bu da təsadüfi deyil. Belə ki, təhlil edilən cinayət əməlləri bir 

qayda olaraq rəsmi iqtisadi fəaliyyətlə pərdələnir, onunla paralel inkişaf edir, lakin belə 

fəaliyyətin əsl mahiyyəti, onun göstəriciləri, o cümlədən də gəlirləri və digər nəticələri faktiki 

olaraq gizlədilir ki, bu da «gizli iqtisadiyyat», «kölgə iqtisadiyyatı» və digər oxşar anlayışların 

meydana çıxmasına səbəb olur. 

Bəzi müəlliflər iqtisadi cinayətkarlığa iqtisadiyyat sahəsində fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı 

şəxslər tərəfindən tamah məqsədilə törədilən və istehlakçıların, partnyorların, rəqiblərin və 

dövlətin mülkiyyətinə və digər maraqlarına, eləcə də təsərrüfatın müxtəlif sahələrində 
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iqtisadiyyatın idarə edilməsi qaydalarına qəsd edən cinayətlərin məcmusu kimi baxırlar (18, s. 

12). 

A.M.Medvedyevin fikrincə, iqtisadi cinayətlər iqtisadiyyata, hüquqa, azadlığa, iqtisadi 

münasibətlərin iştirakçılarının tələbatına və maraqlarına qəsd edir, iqtisadiyyat (təsərrüfat) 

mexanizminin normal fəaliyyət göstərməsini pozur, bu sosial dəyərlərə və nemətlərə zərər 

vurur (17, s. 81). 

P.P.Roqov iqtisadi cinayətlərin dörd əsas əlamətini fərqləndirir: 1) vahid iqtisadi sistemin 

qəsd obyekti olması; 2) kriminoloji yekcinslik, yəni nəzərdən keçirilən cinayətlərin eyni sosial-

iqtisadi və təşkilatı amillərlə determinasiya təşkil etməsi; 3) cinayətin iqtisadi-təsərrüfat 

mexanizminin konkret xüsusiyyətləri ilə zəruri əlaqəsi; 4) həmin cinayətlərin subyektinin qəsd 

obyekti olan iqtisadi münasibətlər sisteminə daxil olan təsərrüfat funksiyalarını bilavasitə 

həyata keçirən şəxs olması (20, s. 12-13). 

E.E.Dementyeva iqtisadi cinayətlərin aşağıdakı əlamətlərini müəyyən edərək göstərir ki, 

belə cinayətlər: 1) peşə fəaliyyəti prosesində törədilir; 2) qanuni iqtisadi fəaliyyət çərçivəsində 

və onun örtüyü altında törədilir; 3) tamah xarakterli olur; 4) davam edən sistematik inkişafa 

malik olur; 5) dövlətin iqtisadi maraqlarına zərər vurur; 6) müəssisələrin adından və 

maraqlarına uyğun hərəkət edən hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən törədilir (5, s. 30). 

A.Q.Kuli və V.İ.Bobir istehsalat, maliyyə-kredit və ticarət sahələrinə zərər vuran əməlləri 

də iqtisadi cinayətlərə aid edirlər (14, s. 8). 

O.M.Litvak hesab edir ki, iqtisadi cinayətlər – mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 

müəssisələrin və təşkilatların vəzifəli şəxsləri və digər işçiləri tərəfindən özünün xidməti vəziy-

yətindən, iş yerindən, eləcə də cinayətkar məqsədlərindən istifadə etməklə tamah məqsədilə 

qəsdən törədilən cinayətlərin məcmusudur (15, s. 223). 

Məsələnin hərtərəfli araşdırılması və düzgün dərk edilməsi üçün Qərb müəlliflərinin 

iqtisadi sahədə törədilən cinayətlərlə bağlı fikirlərinin nəzərə alınması zəruridir. Belə ki, onlar 

problemə bir qədər fərqli mövqedən yanaşırlar. Kayzer Günter əməlin motivini, təhlükəlilik 

dərəcəsini və digər əlaqəli amilləri nəzərə almaqla iqtisadi cinayətləri 4 qrupa bölür: 1) 

rəqabətə yol verilməməsi barədə razılaşma, sələmçilik də daxil olmaqla rəqabət və qiymətlər 

haqqında qanunvericiliyin pozulması; müəlliflik hüququnun və əmtəə nişanlarına olan 

hüquqların pozulması; təsisat və tikinti ilə bağlı dələduzluq, müsabiqə ilə bağlı olan mülki 

hüquq pozuntuları və şirkətlər tərəfindən törədilən hüquqpozmalar; etibardan sui-istifadə etmə 

və müflisliyin qanunsuz elan olunması; 2) vergilərin, yığımların və rüsumların ödənilməsindən 

yayınma, gömrük cinayətləri, eləcə də aldatma yolu ilə kreditlərin alınması və pulla ələ 

alma; 3) gənclərin və əməyin mühafizəsi, sığorta, ətraf mühitin istifadəsi və mühafizəsi 

haqqında qanunvericiliyin pozulması; malların saxtalaşdırılması; 4) evdə işlə təmin etmək 

barədə öhdəliklə qismən müşayiət olunan, dələduzluq yolu ilə həyata keçirilən kütləvi satışlar 

(avtomatların, yazı və tikiş makinalarının, sağıcı aparatlarının, diktofonların), evlərin və 

bağların dələduzluq yolu ilə əldə olunması (8, s. 293-294). 

İqtisadi cinayətlər müəssisəyə qarşı olduğu kimi (etibardan sui-istifadə etmə, sabotaj), 

istehlakçıya qarşı (keyfiyyətsiz malların istehsalı) yaxud müəssisənin işçilərinə qarşı da (əməyin 

mühafizəsi qaydalarının pozulması) yönəlir. Belə cinayətlər müəssisələr tərəfindən öz 

rəqiblərinə qarşı (rəqabət mübarizəsi qaydalarının pozulması, sənaye casusluğu), dövlətə qarşı 

(aldatma yolu ilə maliyyə yardımlarının alınması) yaxud iqtisadi sistemə qarşı (rəqabət 

qaydalarına riayət etməmə), eləcə də bütünlükdə cəmiyyətə qarşı (suyun və havanın 

çirkləndirilməsi) törədilir. İsveç kriminoloqu Bu Svenson ancaq müəssisələr tərəfindən iqtisadi 

fəaliyyət prosesində törədilən əməlləri iqtisadi cinayətlərə aid edir (24, s. 26). 

MDB dövlətlərinin, o cümlədən də Rusiya, Ukrayna və Azərbaycanın bir sıra alimləri 

hesab edirlər ki, iqtisadi cinayətkarlıq – iqtisadi münasibətlər sistemində müəyyən funksiyaları 
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yerinə yetirən şəxslər tərəfindən təsərrüfat fəaliyyəti üçün istifadə olunan mülkiyyətə, iqtisadi 

proseslərin idarə olunmasının müəyyən olunmuş qaydalarına və vətəndaşların iqtisadi 

hüquqlarına tamah məqsədilə edilən qəsdlərin məcmusudur (4, 7, 10, 12, 22, 29). 

XX əsrin ikinci yarısına dair bir sıra beynəlxalq sənədlərdə də iqtisadi qaydaların 

əsaslarına təhlükə yaradan iqtisadi cinayətlərin böyük ictimai təhlükəli olması qeyd olunur. 

Məsələn, 2000-ci ilin aprelində BMT-nin X Konqresi tərəfindən qəbul olunmuş cinayətkarlıq 

və ədalət məhkəməsi haqqında Vena deklarasiyasında cinayətkarlığın qarşısının alınması və 

hüquqpozucularla davranışla bağlı qeyd olunur ki, «çirkli pullar»ın yuyulması və iqtisadi 

cinayətkarlıqla mübarizə mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə strategiyasının əhəmiyyətli 

tərkib elementidir. 

İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin əsas kütləsinin yüksək latentlik 

kateqoriyasına aid olmasına baxmayaraq qeydiyyata alınmış iqtisadi cinayətkarlığın artım 

səviyyəsi ümumi cinayətkarlığın artım səviyyəsini üstələyir. Məsələn, 2001-ci illə müqayisədə 

2011-ci ildə ümumi cinayətkarlığın artım səviyyəsi 166 % təşkil etmişdir. Lakin elə həmin 

illərdə iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin artım səviyyəsi 510 % təşkil etmişdir (3). 

Bu təkcə bizim respublikamız üçün deyil, ümumilikdə inkişaf etməkdə olan və inkişaf 

etmiş dünya dövlətlərinin bir çoxu üçün səciyyəvi haldır. 

Təsadüfi deyil ki, həmin dövlətlərin çoxunda iqtisadi cinayətlərlə vurulan zərərin 

məbləği astronomik rəqəmlərlə ölçülür. Məsələn, 1996-cı ildə Rusiyada zərərin müəyyən 

olunmuş məbləği 13.573,2 milyard rubl etmişdir ki, onun da 90 faizi iqtisadi sistemə olan 

qəsdlər nəticəsində baş vermiş itkilərdir. 2001-ci ildə 66,1 milyard rubl məbləğində maddi 

zərər müəyyən olunmuşdur. 1997-ci ildə maliyyə kredit sistemində zərərin məbləği 937 mil-

yard rubl, bank sistemində isə 586 milyard rubl təşkil etmişdir. Oğurluqlar nəticəsində Rusiya 

Federasiyası Mərkəzi bankı 4 milyard 600 milyon rubl, Sberbank – 93 milyard 582 milyon 

rubl, kommersiya bankları – 375 milyard rubldan artıq zərər çəkmişdir (26, s. 30, 21). 

ABŞ Konqresinin Birləşmiş İqtisadi Komissiyasının məlumatlarına görə iqtisadi 

cinayətlərlə milli iqtisadiyyata vurulan zərərin məbləği ildə 44 milyard dollar, eyni vaxtda 

əmlak cinayətlərini (oğurluq, soyğunçuluq) ancaq 4 milyard dollar təşkil edir (30). 

İsveç kriminoloqlarının materiallarına görə il ərzində vergi xidmətlərindən gizlədilən 

gəlirin məbləği oğurluqla bağlı cinayətlər nəticəsində vurulan zərərdən 10 dəfə böyükdür (24, 

s. 121). 

İqtisadi cinayətlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri dövlətin inkişafının bu və ya digər 

mərhələsindəki iqtisadi siyasəti ilə bağlılığı olmasıdır. İqtisadi qanunların hüquqi forma alması 

prosesi mülkiyyətin iqtisadi və hüquqi aspektlərə parçalanması, iqtisadi fəaliyyət subyekt-

lərindən digər təsərrüfat subyektlərinə və obyektlərinə yönələn hüquqlar cəminin ayrılması ilə 

başlayır (27, s. 31). 

İqtisadi şərait dəyişdikcə iqtisadiyyatın bu və ya digər şərtlərini cinayət-hüquqi 

vasitələrlə müdafiə etmək zərurəti yaranır. Məhz iqtisadi cinayətlərə görə məsuliyyət haqqında 

cinayət-hüquqi normaların dəyişkənliyi onları başqalarından fərqləndirir. Əgər cinayət qanu-

nun digər müddəalarının tez-tez dəyişməsi haqlı tənqidlərə səbəb olursa, iqtisadi cinayətlər 

sahəsində bu əsaslı görünür. 

V.K.Duyunova hesab edir ki, cinayət-hüquqi təsir mexanizmi cinayət-hüquqi normanın 

müəyyən edilməsi ilə işə salınır ki, bu da müəyyən növ əməllərin ictimai təhlükəliliyinə qarşı 

dövlətin ilkin reaksiyasıdır (6, s. 12). 

İqtisadi siyasətin və cinayət qanunvericiliyinin ayrılmaz əlaqəsini keçmiş və müasir 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları ilə səciyyələndirmək olar. İqtisadi 

münasibətlər sahəsində cinayət qanunvericiliyinin inkişafını xarakterizə edərkən nəzərə almaq 

lazımdır ki, bəşəriyyətin inkişafının mütərəqqi inkişaf xətti qəbul olunan qanunların 
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istiqamətini və təsərrüfat mexanizminin formalaşdırılmasının xarakterini müəyyən edən 

amildir. 

Zənnimizcə, ancaq mülkiyyət əleyhinə olan bəzi cinayətləri: özgə əmlakını mənimsəmə 

yaxud israf etmə, dələduzluq, iqtisadi cinayətlərə aid etmək olar. Ənənəvi olaraq, mülkiyyətə 

edilən tamahkar qəsdlər (oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq) iqtisadi deyil, mülkiyyət əleyhinə 

olan cinayətlərdir. Lakin iqtisadi cinayətlərin ilkin anlayışı özgə əmlakına qarşı edilən qəsdlər 

kimi başa düşülürdü. Hələ 1861-ci ildə fransız tədqiqatçısı M.Paten özünün «Cinayət hüququ və 

cinayət qanunvericiliyinin biznes sahəsində ümumi hissəsi» adlı əsərində əmlaka qarşı olan 

cinayətlərdən fərqlənən iqtisadi cinayətlər kateqoriyasının ayrılmasının zəruriliyini qeyd edirdi 

(26, s. 50). Ötən əsrin ortalarında «əmlakı cinayətlər» terminini yanlış adlandıran D.N.Rozen-

berq mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin obyekti kimi «mülkiyyət münasibətləri» terminindən 

istifadə etməyi, əmlakı isə həmin cinayətlərin predmeti kimi qəbul etməyi təklif edirdi (21, s. 

55). Əmlakı cinayətlər doktrinasının tərəfkeşi olan V.İ.Tyunin hesab edir ki, cinayət qanununda 

mülkiyyətçiyə yox, əmlaka qarşı olan qəsdlə bağlı cinayətlər vurğulanmalıdır (28, s. 36). 

Qeyd etmək lazımdır ki, mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin əsas hissəsini tamah 

məqsədilə törədilən cinayətlər təşkil edir ki, onların da hamısı bütünlüklə iqtisadi cinayətlərə 

aid edilə bilməz. Burada tamah məqsədi bir sıra tərkib elementlərini əhatə edən mürəkkəb 

sosial-iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi müəyyən olunur. Lakin son zamanlar tamah 

məqsədinin yaxud motivinin oğurluq üçün məcburi olmadığı barədə fikirlər bildirilir. Məsələn, 

S.F.Milyukov tamah məqsədinin oğurluğun qanunvericilik anlayışından xaric edilməsini təklif 

edir (16, s. 232). S.M.Koçoi isə belə nəticəyə gəlir ki, talama törədən zamanı tamah motivinin 

olması məcburi deyil (11, s. 114). 

Zənnimizcə hər iki müəllifin fikri olduqca maraqlı və kifayət qədər əsaslıdır. Belə ki, 

cinayət tərkibinin yaranmasının oğurluq etmiş şəxsin hansı motivi rəhbər tutmasından asılı 

olması sonuncunun məsuliyyətdən yayınmasına səbəb ola bilər. 

Dövlət hakimiyyətinə qarşı cinayətlər yaxud kommersiya və digər təşkilatlarda xidmətin 

maraqları əleyhinə olan cinayətlər arasında da iqtisadi istiqamətə malik ola biləcək əməlləri 

misal göstərmək olar (məsələn, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə). A.A.Piontkovski 1928-

ci ildə «iqtisadi cinayətlər» anlayışı altında «sosialist və dövlət kapitalist təsərrüfat 

münasibətlərinə qəsd»i və «əmlakı cinayətlər»i birləşdirmiş və belə sistemi cəmiyyətdə əmlak 

hüquqlarının xarakterinin dəyişməsi ilə əsaslandırmışdır (19, s. 111). 

E.S.Strelsov hesab edir ki, iqtisadi cinayətlər öz məcmusunda cinayət məcəlləsinin 

müxtəlif başlıqlarında yerləşən kifayət qədər böyük sayda ictimai təhlükəli əməli birləşdirə 

bilər (23, s. 57). 

Göstərilənlərə əsaslanaraq demək olar ki, bu və ya digər əməlin iqtisadi cinayətlərə aid 

edilməsinin əsas meyarı bazar münasibətlərinin subyektləri tərəfindən həmin münasibətlərə 

zərər vurmaq bacarığı və istəyi ilə səciyyələnir. 

Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər – bazar 

iqtisadiyyatı cəmiyyətində iqtisadi fəaliyyət sahəsində yaranan və dövlət tərəfindən qorunan 

ictimai münasibətlər sisteminə zərər vuran yaxud real zərər vurma şəraitini yaradan, təqsirli 

olaraq törədilmiş hüquqazidd ictimai təhlükəli əməllərdir. 

 

Açar sözlər: iqtisadi sahədə cinayətlər, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər, 

iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərin anlayışı. 
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Шелаля ГАСАНОВА 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Резюме 
 

Статья посвящена проблемам определения понятия преступлений в сфере 

экономической деятельности. Автор анализирует распространенные в теории права 

взгляды на определение понятия преступления и приходит к выводу, что преступление в 

сфере экономической деятельности есть виновно совершенное противоправное общест-

венно опасное деяние, причиняющее вред или создающее реальные условия причинения 

вреда системе общественных отношений, возникающих и защищаемых государством в 

обществе с рыночной экономикой. Часть преступлений в сфере экономической деятель-

ности в той или иной мере находится в тесной связи с «теневой» экономикой, развивается 

параллельно ей, совершается в целях обеспечения ее продолжения. 
 

Ключевые слова: преступления в сфере экономики, преступления в сфере 

экономической деятельности, понятия преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

 

Shalala HASANOVA 
 

SOME ISSUES OF THE NOTION OF THE CRIMES 

IN A SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 
 

Summary 
 

The article is devoted to the problems of determining a concept of the crimes in the 

sphere of economic activity. The author analyzes the widespread views in the theory of law on 

definition of concept of a crime and draws a conclusion that the crime in the sphere of 

economic activity is the committed illegal public dangerous act doing harm or creating real 

conditions for infliction of harm to system of social relations, arising and protected by the State 

in a society with the market economy. A part of the crimes in the sphere of economic activity, 

in one way or another, is in close connection with the «shadow» economy, develops parallel to 

it, is committed to ensure its further continuation. 
 

Keywords: economic crimes, crimes in the sphere of economic activity, notion of crimes 

in the sphere of economic activity. 
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DÜNYA AKVATORИYASINDA XƏZƏRИN GEOLOJИ-COĞRAFИ 

MÖVQEYИ VƏ HÜQUQИ STATUSU BARƏDƏ
*
 

 

Xəzər dənizindən və onun sərvətlərindən istifadə hüququ 1729-cu ildən başlayaraq 

Rusiya imperiyası və İran dövlətinin siyasi, iqtisadi maraq dairələrində olmuşdur. 1729, 1813 

və 1828-ci illərdə çar Rusiyası ilə İran, sonralar isə 1921, 1935 və 1940-cı illərdə SSRİ ilə İran 

arasında bağlanmış müqavilələr hər iki dövlətə Xəzər dənizində sərbəst gəmiçilik fəaliyyəti və 

onun bioloji sərvətlərindən istifadə etmək hüququ verirdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu iki dövlət arasında beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 

dəniz sərhəddi yox idi və onları bir-birlərindən öz razılıqları ilə şərti olaraq qəbul edilmiş 

Astara – Həsənqulu xətti ayırırdı. 

Xəzər dənizi qapalı su hövzəsi olduğundan və bu iki dövlətdən başqa digərlərinin burada 

maraq dairəsi olmadığından yuxarıda adı çəkilən şərti xətt beynəlxalq hüquq doktorinası 

tərəfindən müstəsna hal kimi qəbul edilir. 

Təəssüf ki, tarixi, siyasi və hüquqi ədəbiyyatda 1921-ci ildə Xəzər dənizi barədə sovet 

Rusiyası ilə İran arasında bağlanmış müqavilə çox səthi şəkildə təqdim edilmişdi. 

Hətta təcrübəli mütəxəssis və tədqiqatçılar bu iki dövlətin Xəzər dənizini öz iqtisadi-

siyasi maraqları çərçivəsində bölərək, gələcəkdə üçüncü maraqlı tərəfə heç bir «əlyeri» 

qoymamışlar. Yəni bu iki dövlət Xəzər dənizini tam «özəlləşdirərək» onu «öz əmlaklarına» 

çevirmiş, bununla da dünyanın bütün hüquqi, siyasi qurumlarını açılmayan bir düyün 

qarşısında qoymuşlar. 

1991-ci ildə SSRİ-nin tərkibində olan Xəzərətrafı müttəfiq respublikalar müstəqilliklərini 

elan etdikdən sonra (Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan) suveren dövlətlər kimi Xəzər 

üzərində tam hüquqa malik olduqlarını bildirdilər. 

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında iddia qaldırdı ki, artıq SSRİ 

adlanan bir dövlət dünyanın siyasi xəritəsində mövcud olmadığı üçün bu dövlətin İranla Xəzər 

dənizi üzərində tam nəzarəti itir və onların bağladıqları müqavilələr qüvvədən düşmüş hesab 

edilir. Ona görə də bu akvatoriyanın hüquqi statusu müəyyənləşdirilməklə, ona nəzarət 5 

Xəzəryanı ölkələrin səlahiyyəti çərçivəsinə daxil edilməlidir. 

Bununla yanaşı Azərbaycan tərəfi dəniz məsələləri üzrə müvafiq beynəlxalq strukturları 

inandırdı ki, Xəzərin bölünməsi, onun statusunun təyin edilməsi və ya digər məsələlərin 

müzakirəsində Sovet-İran müqavilələrinə, xüsusilə 1921-ci il müqaviləsinə istinad edilməməli 

və 5 Xəzəryanı dövlətlər tərəfindən işlənilmiş mexanizm əsasında icra olunmalıdır. 

Dəniz məsələləri üzrə beynəlxalq hüquq strukturları Azərbaycan tərəfinin təklifini 

öyrənərək onun obyektivliyini təsdiq etmişlər. 

Azərbaycan BMT-nin və dəniz məsələləri üzrə beynəlxalq qurumlarına sübut etdi ki, 

Xəzərlə əlaqədar çar Rusiyası, SSRİ ilə İran arasında bağlanmış müqavilələrin hamısında 

məqsəd gəmiçilik, balıqçılıq, ticarət əlaqələri ilə bağlı olmuş və bu müqavilələrin heç birində 

dəniz dibinin yeraltı sərvətlərinin birlikdə və ya ayrılıqda mənimsənilməsi barədə məsələlər 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Bəhram Zahidov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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müzakirə mövzusu olmamışdır. Əvvəlcə Qazaxıstan və Türkmənistan tərəfi Azərbaycanın 

təkliflərini qismən dəstəkləyərək, Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməklə onu 5 Xəzəryanı 

dövlətlər arasında razılaşdırılmış bölgü mexanizminə uyğun aparılmasının tərəfdarı idilər. 

Lakin Rusiya status məsələsində əvvəlcə Xəzərin «dəniz» və ya «göl» olmasını 

dəqiqləşdirməyi, İran isə bölgü məsələsində maraqlı tərəflərin arasında kəskin fikir 

ayrılığından ehtiyat edib onun mexanizminin hazırlanmasını qəbul etmədilər. 

Xəzərin status məsələsində bir neçə variant ortaya çıxdı və bu fikir ayrılıqları da onun bu 

günə qədər mübahisəli vəziyyətdə qalmasına səbəb oldu. 

a) Xəzər – qapalı «göldür» (şək.1). 

1982-ci ildə BMT-nin dəniz məsələləri üzrə Konvensiyasına «qapalı» dəniz (və ya 

«yarım qapalı») hüquqi konsepsiyası daxil edildi. BMT-nin üzv-dövlətləri bu konsepsiyanı 

qəbul edərkən hərbi-siyasi məsələləri kənarlaşdıraraq yalnız iqtisadi və hüquqi məsələləri 

saxlamağa nail oldular. 

Konsepsiyanın 122 maddəsində göstərilirdi ki, «qapalı və ya yarım qapalı» dəniz, körfəz, 

hövzə iki və çox tərəfdən dövlətlərlə 

əhatə olunmuşsa və o dunya okean və 

dənizlərinə dar bir keçidlə və ya başqa 

dövlətlərin iqtisadi nəzarət suları 

vasitəsilə birləşirsə, onun statusu 

müzakirə mövzusu ola bilər (5). 

Lakin həmin Konsepsiyanın 123-

cü maddəsində göstərilir ki, bu hüquqi-

normativ sənədin tətbiqi hər bir su 

hövzəsinə adı çəkilməklə fərdi qaydada 

şamil edilməlidir. Yəni qəbul edilmiş 

konsepsiya eyni vəziyyətdə olan bütün 

su hövzələrinə ümumilikdə şamil edil-

mir. 

Keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində 

bu «standarta» uyğun olan su hövzələ-

rini BMT-nin müvafiq qurumlarına təq-

dim edərkən nədənsə Xəzər dənizinin 

siyahıya salınması «yaddan» çıxmışdı. 

Məhz bu «yaddançıxma» hazırkı dövrdə 

Xəzərətrafı dövlətləri status məsələsinin 

həllində ciddi problemlər qarşısında qo-

yur. 

1995-ci ildə BMT-nin dəniz məsələləri üzrə ekspert qrupu Rusiya Federasiyası tərəfindən 

qaldırılan Xəzərin statusunun (dəniz və ya göl) müəyyənləşdirilməsinin hüquqi mövqeyini 

müdafiə etdi. 

Lakin Azərbaycan tərəfi bunu tamamilə inkar edərək Xəzərin statusu və bölünməsində 

Rusiyanın SSRİ-nin hüquqi sələfi olduğunu və İranla əvvəlki illərdə bağlanılmış müqavilələrə 

istinad etdiyinə görə hövzə üzərində hegemonluğun yenə də iki dövlət üzərinə düşəcəyini 

bildirdi. 

Rusiya və İran tərəfi iki dövlət arasında bağlanmış müqavilələri müasir baxımdan 

yeniləşdirərək digər Xəzəryanı ölkələri də cəlb etməklə ortaq məxrəcə gəlmək iddiasında 

oldular. 
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Ümumiyyətlə Xəzər üzərində nəzarət məsələlərində İranın həm əvvəlki və həm də indiki 

siyasi rəhbərlərinin mövqeyi daim birtərəfli olmuşdur. Yəni 1921-ci il müqaviləsini denonsa-

siya etməmək, onu baza müqaviləsi kimi saxlamaqla müasir şəraitə uyğun əlavələr etmək 

təklifini verdilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Sovet İttifaqının mövcud olduğu illər ərzində bütün Xəzər 

dənizində geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılması, karbohidrogen ehtiyatlarının axtarışı ilə yalnız 

Azərbaycanın alim və mütəxəssisləri məşğul idilər. «Xəzərdənizneftqaz» istehsalat birliyi 

Azərbaycandan başqa Rusiyanın, Türkmənistanın, Qazaxıstanın və hətta İranın ərazisində seys-

mik və digər üsullarla axtarış-kəşfiyyat işləri aparırdılar. Bu illər ərzində adları çəkilən ölkə-

lərin ərazisində onlarla perspektivli strukturlar aşkar edilərək onların özlərinə verilmişdi (1). 

Xəzər dənizinin Xəzərətrafı ölkələr və milli respublikalar arasında sektorlara bölünməsi 

hələ 1970-ci ildən mövcud idi. Ümumi sahəsi 379 min km
2
 olan bu akvatoriya aşağıdakı kimi 

bölünmüşdü: 

Azərbaycan sektoru – 78,8 min kv.km, 20,79%, Türkmənistan sektoru – 78,4 min kv.km, 

20,69%, Qazaxıstan sektoru – 113,5 min kv.km, 29,95%, Rusiya Federasiyası – 64,3 min 

kv.km, 16,97%, İran İslam Respublikası – 44,0 min kv.km, 11,6%. 

Bu bölgü 1991-ci ilə qədər, yəni SSRİ dağılana qədər mövcud oldu və 21 il ərzində heç 

bir dövlət, o cümlədən İİR tərəfindən burada aparılan axtarış-kəşfiyyat işlərinə heç bir etiraz 

etmədilər (2). 

Beynəlxalq hüquqi-normativ sənədlərə görə dəniz sərhədlərinin bölünməsi yalnız dünya 

okeanına daxil olan dənizlərə şamil edilir. «Göl» statusuna malik olan su hövzələri daxili 

sulardır və onların coğrafi sərhədlərinin dəyişdirilməsinə beynəlxalq dənizlərə aid edilən 

qanunlar tətbiq edilmir. 

Xəzər dənizi su hövzəsi kimi müxtəlif ədəbiyyatlarda gah göl, gah da dəniz adlandırıl-

mışdır. Bu «dəniz-gölün» uzunluğu 1200 km, eni bəzi yerlərdə 300 km-ə çatır. Perimetr boyu 

onun ümumi sərhədlərinin uzunluğu 6500 km-r. Azərbaycan geoloqlarının elmi tətqiqatlarına 

görə Xəzər dənizi Aral, Qara və Aralıq dənizləri ilə birlikdə Kaledon qırışıqlıq dövründə 

yaranan və Kaynazoyun əvvəllərinə qədər mövcud olan nəhəng Tetis dənizinin bir hissəsi 

olmuşdur. Kaynazoyun əvvəllərində – Pliosen və Eosendə o, geoloji katastrofların (çox güman 

ki, Şərqi Avropa buzlaşmasının) nəticəsində Tetisdən ayrı düşərək Qara dənizlə birlikdə olur. 

Xəzərin sərbəst su hövzəsi kimi fəaliyyəti (yəni indiki görünüşü) üst Neogendən başlayır (9-10 

milyon il). 

Keçmiş Sovet İttifaqında müxtəlif illərdə buraxılmış ədəbiyyat və ensiklopediyalarda 

Xəzər göl adlandırılmışdır. Bəzi Azərbaycan alimləri belə hesab edirlər ki, Xəzəri göl adlandır-

maq yanlış fikirdir (akademik Gül). Bu fikri Böyük Britaniyanın «Britanika» ensiklopediyası 

da təsdiq edərək bildirmişdir ki, Xəzərin statusuna yenidən baxmaqla onun «dəniz» kimi tanın-

ması daha məqsədəuyğun olardı. 

BMT-nin dəniz işləri üzrə Konvensiyasına görə «dəniz» statusu dünya okeanı ilə yarım 

bağlı halda əlaqəsi olan su hövzələri aid edilir. Çay, boğaz, körfəz və iri kanallar vasitəsilə 

dünya okeanı ilə əlaqədə olan su hövzələrinə «dəniz» statusu verilmir. 

Belə bir sual yaranır. Nə üçün Dardanell boğazı vasitəsilə Atlantik okeanına çıxan Azov, 

Cəbəllütariq boğazı vasitəsilə Aralıq dənizi ilə əlaqədə olan Egey «dəniz» statusuna malikdir-

lər? 

Xəzərin «dəniz» statusu almamasına onun tam qapalı olmasından başqa onun 

özünəməxsus geoloji-coğrafi-regional xüsusiyyətə malik olması, yəni dünya üzrə dəniz səviy-

yəsindən 26 m aşağıda yerləşməsi amili də böyük rol oynayır. 

b) Xəzər açıq dənizdir (şək 2). 
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Beynəlxalq dəniz Konvensiyasına görə «dəniz» statusuna malik olan hər hansı bir hövzə 

bütün dünya ölkələrinə mənsubdur və bu hövzənin qəbul edilmiş ümumi ərazisində gəmiçilik 

nəqliyyatının, hərbi gəmilərin sərbəst hərəkəti, kabel, boru kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, 

elmi-tədqiqat və s. işlərin aparılmasında sərbəstliyə malikdirlər. 
 

Şəkil 2. 

Xəzərin dəniz kimi tanınması BMT-nin 

dünya okeanının su hövzələri üçün 1958, 

1982-ci illərdə qəbul olunmuş konvensiyala-

rına görə dənizətrafı ölkələrin həmin dənizin 

kontinental şelf məkanında 12 dəniz mili mə-

safəsində ölkənin ərazi suları, 200 mil məsa-

fədə isə iqtisadi nəzərət zonası Xəzərə də şa-

mil edilməlidir. Lakin Xəzərdə 200 millik mə-

safə olmadığı üçün o Xəzərətrafı dövlətlər ara-

sında qarşılıqlı razılıqlara görə bərabər bölün-

məlidir. Xəzərə çıxışı olmayan digər dünya öl-

kələri isə beynəlxalq normalara uyğun olaraq 

həmin 200 millik zonada gəmiçilik üçün ka-

bel, boru kəmərləri, sərbəst elmi tədqiqat işləri 

aparmaq hüququna malikdirlər. 

Elə bu səbəblərdən də Xəzərin göl statu-

sunda qalması və ya ona dəniz statusunun ve-

rilməsi Xəzəryanı ölkələrin birgə razılığa 

gəlməməsi nəticəsində açıq qalmışdır. 

Xəzərin göl kimi qəbul edilməsi və biti-

şik dövlətlərin nəzarətində olduğu təqdirdə 

ona BMT-nin müvafiq qurumları tərəfindən 

beynəlxalq rejimlər tətbiq edilmir. Bu qanun-

ların tətbiqi hövzəətrafı dövlətlərin daxili işlə-

rinə müdaxilə kimi hesab edilə bilər. 

Ona görə də Xəzərə «göl» statusu veriləcəyi təqdirdə onun bölünməsi məsələsi ona 

bitişik dövlətlər arasında olmalıdır və digər beynəlxalq qurumların və dövlətlərin buna 

müdaxiləsi yolverilməzdir. 

Dünya praktikasında qapalı hövzələrin (göllərin) onun əhatəsində olan dövlətlər tərə-

findən bölünməsi və istifadəsinin nümunələri vardır. Məsələn, Çad gölü (Kamerun, Çad, 

Nigeriya, Niger), Böyük Göllər (ABŞ, Kanada), Viktoriya (Geniya, Uqanda, Tanzaniya), 

Konstans (Avstriya, Almaniya, İsveçrə) tərəfindən ümumi razılıq və müqavilələrə əsasən 

bölünmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, qapalı və açıq hövzələrin həm beynəlxalq, həm də 

bitişik dövlətlər tərəfindən birgə razılığına görə sahil suları və iqtisadi nəzarət zonalarına 

bölünməsi yalnız suüitü bölgə və xəyali sərhəd xətləri üsulu ilə aparılırdı. 

Keçən əsrin 50-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq bir sıra açıq və qapalı akvatoriyalarda 

zəngin NQ hövzələrinin aşkarlanmasından sonra ona bitişik dövlətlər tərəfindən bu 

akvatoriyaların bölünməsi məsələsinə yeni prizmadan baxılması təklifləri ortaya çıxdı. 
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Şəkil. 3 

Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan tərəfi 

Xəzərin bölünməsində yuxarıda göstərilən ənənə-

vi qaydalara mütərəqqi dəyişikliklər edib akva-

toriyanın bölgüsünü suüstü xətlərlə deyil, hər 

ölkənin milli sektorunu nəzərə almaqla dəniz 

dibinin bölunməsinin daha məqsədəuyğun oldu-

ğunu bildirdi. 

Yəni bununla Azərbaycan tərəfi obyektiv 

olaraq göstərilən hövzənin dibinin zəngin KH-ə 

malik olduğunu vurğulayıb, hər bir ətraf 

ölkələrin özlərinə məxsus ərazidə aşkar ediləcək 

struktur və yataqlarda axtarış-kəşfiyyat işlərinin 

aparılması üçün səlahiyyətli imkana malik 

olunması təmin edilməlidir. 

Azərbaycanın bu təklifinə Qazaxıstan Res-

publikası qoşularaq belə mexanizmin obyektiv-

liyini təsdiq etdi. 

Azərbaycanın təklifinə görə hər bir Xəzər-

yanı ölkə dənizin ortasından keçən xəyali xəttə 

qədər quru sərhəddini uzadaraq bu sektoru özü-

nün ərazi hüdudları hesab edir. Bu onu göstərir 

ki, təklif olunan varianta görə bütün ətraf döv-

lətlər özlərinə məxsus sektorda tam müstəqilliyə 

malik olmaqla, fəaliyyətlərini sərbəst həyata 

keçirə bilərlər. Yəni başqa bir ölkənin bu 

sektorda fəaliyyəti (gəmiçilik, uçuş, elmi-tədqiqat və s.) sektor sahibi ilə razılaşdırılmalıdır. 

Azərbaycanın təklifi ilə Qazaxıstan tərəfi tam razılaşsa da, Rusiya və İran tərəfi belə 

hesab edirlər ki, bu Xəzərdə gəmiçiliyin hərəkətində ciddi problemlər yaratmaqla bərabər, 

Xəzəryanı ölkələr arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını zərbə altında qoyacaqdır. 

Məsələn, Rusiya İran və Türkmənistanla, İran Qazaxıstanla, Türkmənistan İranla sərhəd-

lərdən mərhum olurlar. Yalnız Azərbaycan bütün Xəzəryanı dövlətlərlə sərhəd münasibətlərini 

saxlaya bilir. 

Rusiya və İran bu varianta mənfi münasibət göstərib bildirirlər ki, belə olan təqdirdə 

Xəzərdə sərhədləri qorumaq üçün adları çəkilən 5 ölkə sərhəd qoşunlarını mökəmləndirəcək ki. 

bu da silahlanmaya gətirib çıxarmaqla regionda hərbi-siyasi təhlükəsizliyə təsir göstərəcəkdir 

(4). 

«Göl» və ya «qapalı» hövzə statusunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, qeyri-Xəzəryanı 

dövlətlərin şirkətləri bu regionda sərhədə mənsub olan dövlətlərin icazəsi olmadan heç bir 

istiqamətdə işlər aparmaq iqtidarında olmayacaqlar. 

1994 və sonrakı illərdə keçirilən müxtəlif səviyyələrdəki görüşlərdə Qazaxıstan tərəfi 

qətiyyətlə bildirdi ki, Azərbaycan tərəfinin variantlarını dəstəkləyir. Xəzərətrafı ölkələrin 

suüstü sərhədlərini müəyyənləşdirməklə dəniz dibinin bölgüsünü də həyata keçirərək hövzənin 

KH ehtiyatlarından istifadəsini təmin etmək lazımdır. 
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1996-cı ilin noyabrına qədər Rusiya, İran və Türkmənistan bu təklifin tam əlehinə olub 

bütün müqavilələrdən imtina edirdilər. 

Lakin sonrakı illərdə onlar öz mövqelərində bir 

qədər dəyişiklik edib Bakı və Astana ilə qismən 

razılaşdılar. 

Bundan əlavə beynəlxalq hüquqi qurumlar da 

təklif olunan variantın daha optimal olduğunu dərk 

edib Azərbaycan-Qazaxıstan tərəfini dəstəkləyirdilər. 

Bu günə kimi tərəflər arasında yekdil rəyin 

olmaması onu göstərir ki, Xəzərin status məsələsi 

hələ tezliklə öz həllini tapmayacaqdır. 

Xəzərin statusunun həlli üçün Azərbaycan 

dövlətinin yekdil rəyindən sonra ilk növbədə aşağı-

dakı problemlər aradan qaldırılmalıdır. 

1. Xəzərətrafı dövlətlərin Xəzərin bioloji və 

mineral ehtiyatlarının mənimsənilməsində iddiaçılar 

arasında bölgü mexanizmi yaradılmalıdır. 

2. Xəzərətrafı dövlətlərin Xəzər üzərində 

sərbəst hüquq və məhdudiyyətləri təyin olunmalıdır. 

3. Dəniz məkanının təmiz saxlanılması və 

ekoloji problemlərin həllinin yüksək səviyyədə 

təminatı iddiaçı dövlətlər tərəfindən yerinə 

yetirilməlidir. 

1996-cı ildə Aşqabadda keçirilən görüşdə bu təkliflər qəbul olunan vaxtda Rusiya tərəfi 

yeni bir təklif ortaya atmaqla bütün işlərdə yenidən mübahisələrin yaranmasına səbəb oldu. 

Onun təklifinə görə hər bir Xəzəryanı dövlət sahildən 45 mil məsafəyə qədər sahəni 

özünün milli zonası hesab etməklə, qalan hissəni bu dövlətlərin ümumilikdə mülkiyyəti elan 

etsin. 

Bundan başqa daha bir variant: sahildən 20 mil məsafədə ərazi suları, ondan 20 mil sonra 

isə iqtisadi nəzarət zonası təklifi verildi. (Yəni Xəzər nə dənizdir, nə də göldür şək.4) (3). 

Göstərilən 40 mil zolaqda hövzəətrafı dövlətlər öz suverenliklərini təyin etməklə onun 

həm bioloji və həm də mineral sərvətlərindən istifadə və nəzarət etmək hüququna malikdirlər. 

40 mildən sonrakı ərazi isə ümumi ərazi elan edilərək birgə fəaliyyət zonası olmalıdır. 

Aşqabad Sammitində Xəzərin sərvətlərindən istifadə etmək və bu işlərlə əlaqədar 

müxtəlif məsələlərin həlli üçün Xəzərətrafı dövlətlərin birgə əməkdaşlıq təşkilatı yaradılması 

barədə qərar qəbul edildi. 

Bütün bu işlərin öz həllini tapması üçün Xəzərin statusu hökmən müəyyən edilməlidir. 

Lakin bu gün də söhbət bu məsələyə çatdıqda 2 - Azərbaycan-Qazaxıstan, 3 - Rusiya-İran-

Türkmənistan tərəfləri arasında fikir ayrılığı yaranır və məsələ qeyri-müəyyən vaxta qədər uzanır. 

Xəzərin statusunun müəyyən edilməsində variantlardan biri də beynəlxalq məhkəmənin 

köməyi vasitəsilədir. Beynəlxalq praktikada buna oxşar məsələlər məhkəmənin qərarı ilə həll 

edilmişdir. Məsələn, 1967-ci ildə Beynəlxalq məhkəmənin köməyilə Şimal dənizi onun 

ətrafındakı dövlətlər arasında müvafiq olaraq bölünmüşdür (4). 

Lakin bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, Şimal dənizinin «dəniz» statusu vardır və 

BMT-nin dəniz məsələləri üzrə hüquq konvensiyasının qərarları buna şamil olunur. Xəzər 

dənizinin isə rəsmi statusu «göl» olduğu üçün yuxarıda adı çəkilən qurumun hüquq norma-

larına uyğun gəlmir. 
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Göründüyü kimi Xəzərlə əlaqədar hər hansı bir məsələ öz həllini tapmağa başlayan kimi 

«müxalif» dövlətlərin qeyri-stabil mövqeyi tərəflər arasında fikir ayrılığı yaradır. 

Əvvəlcə Azərbaycan, sonra isə Qazaxıstan tərəfi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 

olaraq özlərinin milli-ərazi sərhədləri hüdudlarında Xəzər sərvətlərinin qanuni mənimsənilməsi 

işlərinə başlamışlar. 

«Azəri-Çıraq-Günəşli» və Şah Dəniz kimi nəhəng yataqlar istənilən variantdakı bölgü-

lərdə Azərbaycanın hüquqi-nəzarət zonasında olduğu üçün bu yataqların istismarına çoxdan 

başlanılmışdır (1). 

Lakin «Kəpəz» strukturunda xeyli miqdarda axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılmasına 

baxmayaraq onun mənimsənilməsi məsələsi Türkmənistan tərəfindən əsassız iddia ilə – bölgü 

zamanı mübahisəli zonaya düşə bilmə ehtimalını bəyan edib onun mənimsənilməsini 

danışıqların sonuna qədər təxirə salmağı Azərbaycandan xahiş etmişdir. Azərbaycan 

Respublikası güzəşt nöqteyi-nəzərincə bu xahişə baxaraq işləri müvəqqəti dayandırmışdır. 

Hazırda Xəzər regionu geosiyasi, iqtisadi, nəqliyyat və digər kommunikasiyaların 

infrastrukturu baxımından dünyanın ən vacib subyektlərindən biridir. Xəzər dənizi onun 

ətrafında olan ölkələrin bir-birlərinə həm inteqrasiyası, həm də fikir ayrılığına səbəb olan 

mübahisə mənbəyidir. 

Xəzər dənizinin ortaya çıxardığı məsələlərdə «beşliyin» razılaşması 2010-cu ilin noyabr 

ayında Bakıda keçirilmiş Sammitində də həllini tapmadı. 

Bir sıra məsələlərdə (hətta əksər məsələlərdə) Rusiya tərəfi mövqeyini dəyişərək 

Azərbaycan-Qazaxıstan təkliflərinin xeyli sahələri ilə razılaşmışdır. 

Lakin Bakı Sammitində əvvəllər çox da inadkar mövqe tutmayan İran tərəfi bu dəfə əksər 

məsələlərlə razılaşmamış, bu isə təkliflər paketinin xeyli hissəsinin qəbul edilməməsi ilə 

nəticələnmişdi. 

Bəzi politoloqlar İranın bu mövqeyini iqtisadi maraqlarla yox, siyasi vahimə ilə, yəni 

Azərbaycanın gündən-günə bölgədə nüfuzunun artması, iqtisadi-siyasi-hərbi cəhətdən 

qüdrətlənməsi müstəvisindən baxırlar. 

Məsələn, İran alimi Kasım Məlani yazır ki, «bölgədə Azərbaycanın durmadan artan təsiri 

İrandan çox Rusiyanı da narahat etməlidir. Gələcəkdə bu ölkə (Azərbaycan) ən təhlükəli rəqibə 

çevrilərək Rusiyanın Qafqazda milli maraqlarını ciddi təhlükə altında qoya bilər. Azərbaycanın 

siyasi rəhbərliyi Moskvanı ona sadiq olduqlarını nə qədər əmin etsələr də, hərbi-siyasi-strateji 

xətt Qərbə doğru istiqamətlənmişdir. Artıq bu gün İngiltərə, ABŞ, Türkiyə və Rusiyaya qarşı 

çox da mehriban mövqedə olmayan bir sıra dövlətlər öz siyasi maraqları çərçivəsində 

Azərbaycanda sərbəst iş aparırlar». 

Təbii ki, belə fikirlərə qərq olmuş qonşu ilə problem məsələlərin həll edilməsi heç də 

asanlıqla başa gəlməyəcəkdir. 

Bütün görüşlərin hamısında neytral mövqe tutan Türkmənistan tərəfi Rusiyanın mövqeyi 

ilə razılaşmışdı. Bakı Sammitində «beşliklərin» mövqeyində obyektiv kompromis meyilləri 

olmuş və onlar yəqin etmişlər ki, Xəzərin sərvəti yalnız onlara məxsusdur və hər bir dövlət 

ayrı-ayrılıqda hövzənin hüquqi statusu müəyyən edildikdən sonra bu sərvətlərin 

mənimsənilməsində sərbəst işlər apara biləcəklər. 

Bakı Sammitinin birinci bəndinə görə tərəflər müvafiq təşkilatlar qarşısında məsələ 

qoyaraq bildirmişlər ki, 3 ay müddətində sahildən 20-25 mil məsafədə dövlətlərin milli 

zonalarını müəyyənləşdirmək məsələsini müzakirə edib ondan sonrakı su məkanından necə 

istifadə etmək mexanizmini işləyib hazırlamalıdırlar. 

İkinci – mübahisə məsələlərində irəliləyişləri nəzərə alaraq belə görüşlər hər il Xəzəryanı 

dölətlərin birində keçirilsin və görülmüş işlər barədə hesabatlar dinlənilsin. (Bundan əvvəl belə 

müzakirələr 4-5 ildən bir keçirilirdi; 1-ci sammit 2002-ci ildə Aşqabadda, 2-ci 2007-ci ildə 
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Tehranda, 3-cü 2010-cu ildə Bakıda, 4-cüsü 2011-ci ildə Həştərxanda, 5-ci görüş isə 2012-ci 

ildə Astanada keçirilmişdir). 

Üçüncü bəndə görə Xəzəryanı dövlətlərə Xəzər dənizində terrorizm, silah qaçaqmalçılığı, 

mütəşəkkil cinayətkarlıq, gəmilərə hücum, qeyri-leqal miqrasiya, qanunsuz balıq ovu və s. 

cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə aparılmasının mexanizmini hazırlamaq həvalə edildi. 

2011-ci ilin may ayında Həştərxanda, noyabr ayında Bakıda keçirilən görüşlərdə 

yuxarıda qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində İranın mövqeyi dəyişməz qaldığı üçün ciddi 

irəliləyişlər olmadı. 

Belə ki, Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan tərəfi vahid təkliflə bildirdilər ki, Xəzər 

dibini su məkanının orta xəttinə qədər bölməklə, suyun üstünü Xəzəryanı dövlətlər üçün 

ümumilikdə saxlamaq. 

Bu bölgüyə görə Xəzərin dibinin 19%-i Rusiyanın, 18%-i Azərbaycanın, 27%-i 

Qazaxıstanın, 22%-i Türkmənistanın və 14%-i İranın payına düşür (4). 

Bu göstəriciləri daha da dəqiqləşdirilmiş halda nəzərə çatdırmaq üçün Xəzər dənizindəki 

KH ehtiyatlarının proqnoz qiymətlərini də əlavə etməklə aşağıdakı bölgünü təqdim edirik. 
 

Xəzəryanı dövlət Sahil xəttinin 

uzunluğu, km 

Milli su ərazisində KH-n 

proqnoz ehtiyatı, mlrd.t 

Sektorun orta proqnoz 

ehtiyatı, mlrd.t 

Hövzənin 

bölgüsü, % 

Rusiya 695 2,0 2,34 19 

Azərbaycan 850 2,84 4 18 

Qazaxıstan 2320 2,84 4,5 27 

İran 900 0,5 1,94 14 

Türkmənistan 1200 1,5 2,14 22 
 

Təbii ki, bu pay bölgüsü ilə razılaşmayan İran kəskin mövqedə dayanaraq dəniz dibini 

«kondominum» elan etməklə onu ümumi istifadə obyekti kimi təklif edir. Lakin buna razılıq 

olmadığı halda, o Xəzəri hər bir dövlətə 20% düşmək şərti ilə 5 bərabər hissəyə bölməyi təklif 

edir. 

Onun variantına görə Azərbaycanın payı əvvəlki vapiantla müqayisədə 2% artsa da, İran 

tərəfindən artacaq 6%-in hüdudlarında biz tərəfdən axtarış-kəşfiyyat işləri apararaq 

perspektivliyi təsdiq olunmuş bir neçə neftli-qazlı struktur İranın nəzarəti altına keçəcəkdir. 

Təbii ki, belə bir mövqe ilə Azərbaycan qəti razı ola bilməz. 

Ümumiyyətlə, bu gün hələ mübahisəli hesab edilən və onsuz da gələcəkdə istənilən 

variantda öz həllini tapacaq karbohidrogenlərlə zəngin bir sıra ərazilərdə, Rusiya Federasiyası 

ilə Azərbaycan arasında hələ 1993-cü ildə «Azərbaycan respublikasının ərazisində neft və qaz 

yataqlarının kəşfiyyatı, mənimsənilməsinə dair birgə əməkdaşlıq» müqaviləsinə görə, Xəzərdə 

istismar olunan və perspektivli hesab edilən əksər strukturların yerləşdiyi ərazi bu ölkə 

tərəfindən Azərbaycanın ərazisi kimi tanınmışdı. Lakin bu günə qədər İran və Türkmənistan 

Rusiyanın Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdığı sektoru tanımaqdan imtina etmişlər (6). 

Beləliklə, Xəzərin bölgüsü məsələsində olan fikir ayrılığına görə tərəflərin mövqeyi heç 

də 3+2 kimi yox, 2+1+2 kimidir. Yəni Rusiya və Qazaxıstan +Azərbaycan, daha sonra İran və 

Türkmənistan. 

Müasir politoloqların fikirlərinə görə harada neft varsa, orada böyük siyasət vardır, 

harada siyasət varsa, orada mübahisə, harada mübahisə varsa, orada müharibə də ola bilər. 

Təbii ki, Xəzər dənizi ilə əlaqədar danışıqlar sonuncu mərhələ vasitəsi ilə həll 

olmayacaqdır. Lakin illər boyu uzanan mübahisələr bu dövlətlərin iqtisadi inkişafına güclü 

zərbə vura bilər. 

Növbəti görüşlərdə Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan tərəfləri İranın bu mövqeyindən əl 

çəkməyi və işləri ləngidən maneələrdən yan keçməyi barədə eyham vursalar da o mövqeyini 
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dəyişmir və hər dəfə konfliktə səbəb olan yeni məsələlər ortaya çıxarır. Məsələn, Xəzəri 

Mazandaran dənizi kimi təqdim edir və Xəzərətrafı ölkələrin sektorlarında aparılan axtarış-

kəşfiyyat işlərinin dayandırılmasını tələb edir. 

Hazırda Azərbaycan-Qazaxıstan və Azərbaycan Rusiya Federasiyası ilə ikitərəfli 

qaydada Xəzərin sektorlara bölgüsü barədə razılığa gəldikdən sonra bu ölkələr özlərinə məxsus 

hissələrdə KH yataqlarının mənimsənilməsinə başlamışlar. 

Yuxarıda deyildiyi kimi, Azərbaycanla Rusiya arasında bağlanmış müqavilə və Rusiya 

ilə Qazaxıstan arasında fikir ayrılığının olmaması, İran və Türkmənistanın isə fikir və 

mövqelərindən geri çəkilməməsi bölgənin hegemonu olan Rusiyanı az maraqlandırır və o 

özünəməxsus sektorda işlərini genişləndirməkdə davam edir. 

Neftə olan maraq, hərislik və buna görə də konsensusa gəlməmək cəhdi Xəzəri ekoloji 

cəhətdən pis vəziyyətdə qoymaqla, Xəzərətrafı dövlətlər arasında nifaq və konfliktlər yarada 

bilər. Ona görə də Xəzərətrafı dövlətlərin beştərəfli razılaşmaları bölgədə iqtisadi irəliləyişlə 

yanaşı siyasi stabilliyin də tənzimlənməsinə kömək edər. 

 

Açar sözlər: Xəzərətrafı müttəfiq respublikalar, «qapalı» və «açıq» hövzədər, Xəzərin 

statusu, BMT-nin dəniz məsələləri üzrə Konsepsiyası. 
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Азер КАГРАМАНОВ, Каграман КАГРАМАНОВ 

 

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ И ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ПОЛОЖЕНИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В МИРОВОЙ АКВАТОРИИ 

 

Резюме 

 

Проблема определения статуса Каспийского моря является одной из самых 

сложных проблем, стоящих сегодня перед сообществом стран региона, а также 

государств, интересы которых затрагиваются. 

В 1991 году после распада Советского Союза возникла новая геополитическая 

ситуация: вместо двух прикаспийских государств (СССР и Иран) стало пять (добавились 

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан). Сразу же возник вопрос об отношении этих 

государств к Каспию, к советско-иранской договорной практике, заключенной в 1921 
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году. Все новые прикаспийские государства заговорили о необходимости пересмотра 

этой договорной практики, как не соответствующей реалиям дня и их национальным 

интересам: экономическим, энергетическим и политическим. 

С увеличением количества региональных факторов возникли и новые проблемы, 

требующие решения. В первую очередь, это касалось определения правового статуса 

Каспия. 

В заключение, говоря о возможных способах решения данной, весьма сложной и 

противоречивой проблемы и в целом перспективах правового регулирования, следует 

отметить, что однозначным является лишь один вывод – любой путь решения данного 

вопроса лежит только в плоскости многосторонних консультаций всех 

заинтересованных прикаспийских государств. 

 

Ключевые слова: Прикаспийские республики, «закрытые» и «открытые» 

бассейны, статус Каспия, концепция ООН по морским проблемам. 
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ON THE LEGAL STATUS OF GEOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL 

POSITION OF THE CASPIAN SEA IN GLOBAL WATERS 

 

Summary 

 

The problem of determining the status of the Caspian Sea is one of the complicated ones 

currently facing the community in the region, as well as those states whose interests somehow 

are affected by this problem. 

In 1991, after the collapse of the Soviet Union, a new geopolitical situation: instead of 

two littoral states (the USSR and Iran) they became five (added Azerbaijan, Kazakhstan and 

Turkmenistan) were added. Immediately there raised the question of the relation of these states 

to the Caspian Sea, to the Soviet-Iranian treaty practice concluded in 1921. All the new Caspi-

an states began to speak on the need to revise the treaty practice, as not corresponding to the 

realities of the day and their national interests: economic, energy and political. 

With increasing a number of regional factors the new problems to solve have emerged 

too. First of all, it concerns the legal status of the Caspian Sea. 

Finally, speaking of the possible ways of solving this very complex and controversial 

problem and prospects, on the whole, legal settlement, it should be noted that the unique is on-

ly one conclusion - any solution to this issue lies in the plane of only multilateral consultations 

of all interested littoral states. 

 

Keywords: the Caspian Sea States, «inland» and «open» basins, status of the Caspian 

Sea, conception of UN on sea problems. 
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ЦЕННОСТЬ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПРАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
*
 

 

Справедливость всегда волновала лучшие умы человечества и первые серьезные 

исследования этой проблемы можно найти в работах античных мыслителей. Одним из 

первых к сущности принципа справедливости обратился Сократ, от него эстафету взял 

Платон, у которого справедливость – добродетель правильного отношения к другим 

людям, сумма всех добродетелей, ну и более подробно эту проблему изучил 

выдающийся греческий философ Аристотель. Именно в его работах мы встречаемся с 

первыми осмысленными попытками понимания сущности справедливости. Развивая 

сократовско-платоновское положение о совпадении законного и справедливого, 

Аристотель указывал на необходимую внутреннюю взаимосвязь права и государства. 

Эту идею он сформулировал так: «Понятие справедливости связано с представлением о 

государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей 

нормой политического общения» (1, с.380). К вопросу справедливости обращались и 

мыслители Азербайджана. В их представлениях справедливость - одна из важнейших 

базисных ценностей, на которых и должны строиться отношения между людьми. Здесь 

уместно упомянуть слова великого мыслителя Азербайджана Н.Туси о том, что 

справедливость находится посередине истины (2, с.48). Он сравнивал категорию 

справедливости с «...равенством и правильностью» (3, с.142). Как пишут специалисты в 

области истории политических и правовых учений в Азербайджане, зародыши идей о 

правовом государстве встречаются в древнем памятнике «Авеста», автором которого 

был Зардушт (Зороастр или Заратуштра). В нем содержатся сведения о необходимости 

строгого выполнения законов, соблюдении справедливости, равном и честном труде и 

его справедливой оплате, нормах поведения, обычаях и правах, добре и зле, мире и 

войне, праведных правителях, которые и должны возглавлять государство, истории 

сотворения мироздания. 

Ясно, что «Авеста», состоящая из мифов и легенд, созданных народом, и 

религиозных наставлений, не может служить четким источником современного учения о 

правовом государстве. Однако, как утверждает ряд западных специалистов, учение 

зораостризм проникло в европейскую цивилизацию и стало служить первоосновой идей 

по праву и справедливости (4, с.526), (5, с.484). 

Следует отметить, что справедливость - это исторически изменчивая категория и в 

различных цивилизационных общностях она получает своеобразное, 

индивидуализированное развитие. В этом смысле категорию справедливости в 

исламской правовой культуре необходимо рассматривать как категорию динамичную, 

развивающуюся, нуждающуюся в том, чтобы её понимали в соответствии с общими 

законами развития, в данном случае исламского сообщества. 

В основе всех религий лежит присущий им принцип справедливости. Другое дело, 

что в каждой из них он приобретает свои очертания. В исламском праве он также имеет 

свои, присущие только ему особенности. Само слово справедливость - с арабского 
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«адл», «адалят» - имеет много значений: во-первых, это одинаковое, равное отношение 

кого-либо ко всем членам общины; во-вторых, это равноправие людей в отношениях 

между собой; в-третьих, это действие, соответствующее общепринятым моральным и 

правовым нормам; в-четвертых, это совесть, правильность, беспристрастие, верность, 

достоверность, точность, правда; в-пятых, это правосудие; в-шестых, это противовес 

тирании, несправедливости. 

Доказательством тому, что принцип справедливости занимает большое место в 

исламском праве, является то, что он вслед за монотеизмом считается одним из самых 

важных и значимых основ шариата. Идея справедливости приобретает ярко выраженную 

ценностную ориентацию и опирается на авторитет Откровения. Идеалы справедливости 

провозглашены Аллахом (Всевышний) и не являются предметом общественного 

обсуждения (6, с.207). 

Пытаясь понять, что такое право и какова его роль в общественной жизни, еще 

римские юристы обратили внимание на то, что оно не исчерпывается одним каким-либо 

смыслом. Дигесты римского императора Юстиниана начинаются с определения 

древнеримского автора Цельса: «Право есть наука о добром и справедливом» (7, с.5). 

Право, писал в частности Юлий Павел, сочинениям которого была придана обязательная 

сила, употребляется по меньшей мере в двух смыслах: во-первых, право означает, то, 

что «всегда является справедливым и добрым, каково есть естественное право», во-

вторых, право – это то, что «полезно всем или многим в каком-либо государстве, каково 

цивильное право»
 
(7, с.25). В сентенциях древнеримских юристов можно прочесть 

следующее: «Судья всегда должен иметь в виду справедливость» (8, с.147). Будучи 

«регулирующей нормой политического общения», право, как отмечал еще 

древнегреческий мыслитель Аристотель, должно служить «критерием справедливости». 

Для того чтобы знать, что такое право, писал древнеримский юрист Ульпиан, нужно 

понять, с чем, с какими явлениями оно связано и откуда оно происходит. Нужно 

помнить прежде всего, что «оно получило свое название от жус – правда, 

справедливость», что право есть «искусство добра», «равенства и справедливости». 

Соотнося право не только со справедливостью и добром, но и с самой природой, с 

естественным бытием человека, можно сказать, что это «разумное положение, 

соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, 

которое призывает к исполнению долга» (7, с.23). 

Все эти аспекты правового смысла справедливости, внутренней связи 

справедливости и права нашли адекватное отражение в образе богини справедливости 

Фемиды с Весами правосудия. Используемые при этом символические средства - богиня 

с повязкой на глазах, весы и т.д. - весьма доходчиво выражают верные представления о 

присущих праву (и справедливости) общезначимости, императивности, абстрактно-

формальном равенстве (повязка на глазах богини означает, что абстрагированный от 

различий равный правовой подход ко всем, невзирая на лица, - это необходимое условие 

и основа для объективного суждения о справедливости).
 
Справедливо то, что выражает 

право, соответствует праву и следует праву. Действовать по справедливости – значит 

действовать правомерно, соответственно всеобщим и равным требованиям права (9, 

с.700). Конечно, понятие справедливости шире права, специфика которого как 

социального явления заключается в нормативности, обязательности правовых 

предписаний, в возможности их принудительного проведения в жизнь. И, если 

справедливая идея получает нормативное закрепление, то она становится законом, 

превращается в право, а точнее становится правовым законом. Если же та или иная 

справедливая идея не получает нормативного закрепления, она остается за пределами 
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права, в сфере морали, этики, играет роль пожелания, не имеющего обязательной, 

принудительной силы, и это еще не право. Сформулированные под воздействием 

советского типа правопонимания как крайне позитивистского, общественное и 

индивидуальное правосознание всегда воспринимали и продолжают воспринимать 

законы как явления, справедливые по своей сути. Даже в тех случаях, когда законы 

несовершенны и предусмотренные ими наказания обременительны, люди волей и 

неволей пытаются оправдать данный акт, найти ему объяснения. Такое снисходительное 

отношение людей к плохим законам лишь отчасти можно объяснить господством в 

советское время самого крайнего позитивизма. Оно еще связано с тем, что люди 

считают справедливость имманентным свойством закона. Конечно, в этом есть резон. 

Так как право как регулятор общественных отношений пришло на смену прежних 

социальных регуляторов только тогда, когда они уже не в состоянии были защитить 

справедливость в обществе. 

Поэтому такое регулирование общественных отношений считается справедливым. 

По глубокому убеждению простых людей, законы привносят в первую очередь 

справедливость в человеческие отношения. В таком случае справедливость следовало 

бы рассматривать как явление, существующее вне человеческого общества, которое оно 

приобретает благодаря праву. Такой подход создал бы почву для игнорирования тех 

этапов развития истории, которые существовали до появления права. Вряд ли 

дозволительно будет с точки зрения объективности сводить все значение права только к 

фактору справедливости. Но при этом следует подчеркнуть, что он имеет существенное, 

если не главное, значение для приобретения законом легитимности. Ибо все другие 

критерии оценки законов (соотношение с другими законами, эффективность и т.д.) 

применяются лишь после определения их удовлетворения требованиям справедливости 

(10, с.5-9). 

Говоря о справедливости права, следует заметить, что она не существует в 

буквальном смысле внутри закона. Это нравственно-оценочный критерий, взгляд на 

законы со стороны. Оценивая тот или иной закон как справедливый или 

несправедливый, на наш взгляд, тем самым мы определяем его соответствие или 

несоответствие истинному положению вещей, как должное или игнорирующее его 

толкование. Справедливость закона в предложенном контексте вовсе не означает, что 

все иные - социально-экономические, политико-культурные, национально-

демографические и другие факторы не должны быть учтены при принятии законов и 

оценке их содержания. Это означало бы трактовку «истинного положения вещей» в 

буквальном смысле. Сама действительность состоит, образуется из этих компонентов, и 

право возникает для обеспечения прогресса вышеуказанных явлений. Поэтому они не 

могут быть не учтены в создании законов. Непринятие или недолжное принятие этих 

факторов отражается на эффективности законов. 

Довольно широкое распространение в юридической науке получили представления 

о противоположности права и свободы, права и справедливости. Такого рода суждения 

обусловлены во многом тем, что под правом имеют в виду любые веления власти, 

законодательство которой нередко носит неправовой, произвольный, порой 

насильственно принудительный характер. Часто свобода противопоставляется 

равенству. Конечно, если речь идет действительно о свободе, а не о привилегиях, 

произволе, авторитаризме, то она просто невозможна без принципа равенства, без 

единого масштаба и равной меры свободы, без права. Свобода и равенство неотъемлемы 

взаимно предполагают друг друга. Эта проблематика важная сама по себе приобретает 

особую актуальность в условиях современных радикальных преобразований форм и 
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отношений собственности в постсоветских странах, в том числе в Азербайджане. Тот 

факт, что позитивное право декларировало свою справедливость в столь различных 

ситуациях и независимо от своего реального содержания и дало повод юридическому 

позитивизму, с одной стороны, отождествлять с правом любой произвол властей, а с 

другой - считать справедливость не более чем выгодной властям профанацией (вспомним 

утверждение древнегреческих софистов о том, что справедливость есть то, что выгодно 

властям). 

Таким образом, право есть нормативно закрепленная справедливость. Иначе 

говоря, не всякий закон можно считать правом, если он не отвечает объективным 

требованиям права – справедливости, которая как понятие о должном, выраженная в 

нормах права – законе, носит всеобщий характер, равна мере свободы, одинаково 

распространяющейся и обязательной для всех субъектов правоотношений. Если же 

равное значение справедливости подменяется какими-либо частными, корпоративными 

интересами, происходит разрыв границы между правом и произволом. В таком случае 

закон лишается критерия справедливости и потому не может называться правовым 

законом. Правовой закон – антипод несправедливости, неравенству. 

Хотим мы этого или нет необходимо исходить из того очевидного факта, что в 

природе реального равенства нет. Таким образом, оно создано и с этой закономерностью 

необходимо считаться. Ибо другого не дано. Реальное равенство можно обнаружить 

только внутри ограниченной, обособленной системы, процесса, явления, предмета или 

объекта и в отношении их к самим себе. Достаточно выйти за пределы этих 

обособленных систем, всюду будем сталкиваться с различными количественными и 

качественными состояниями. Следовательно, формально-правовое равенство, если 

судить в буквальном смысле, является фикцией. Неравенство, обусловленное природой 

самих вещей, не может быть устранено каким-либо путем. Формальное равенство – это 

закрепленное правом фактическое неравенство (в силу чего оно является формальным). 

Ценность такого формального равенства заключается в его общности. Облекая 

фактическое неравенство в формально правовое равенство, тем самым право как бы 

сглаживает несправедливость, идущую от природы, заставляет каждый субъект 

правосознания мириться с фактическим преимуществом кого-либо в чем-либо. Следует 

иметь в виду, что преимущество одних субъектов перед другими не является 

постоянным и повсеместным. Оно характерно для определенного времени и в 

определенном правовом пространстве. В другом случае неравенство субъектов может 

быть замещено или компенсировано. Внимательный анализ юридических документов, 

памятников права обнаруживает стремление утвердить в жизни: 

– справедливость (охватывающую истину и правду, не случайно поэтому многие 

памятники права так и назывались – «правды»); 

– реализм и жизненность (и потому юридическое регулирование проникает во все 

сложности жизни, касается деталей и подробностей человеческих отношений, стремится 

учесть всевозможные жизненные интересы) (11, с.55). 

Разумеется, мы не представляем вопрос соотношения равенства и справедливости 

в качестве простого, который удачно может быть решен с помощью законодательной 

техники или логических процедур. «Осуществление справедливости нельзя свести к 

логическим процедурам, к какому-то принципу, приводящему механизм справедливости 

в действие, – пишет В.П.Малахов, – она не может (и не должна) мыслиться в качестве 

простого результата деятельности на основе определенного «ассортимента» 

гарантированных средств. Проблемой оказывается не реализация требования 

справедливости, а сохранение установки на справедливость, на ее ценность, независимо 
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от того, удачно или неудачно мы действуем в том или ином направлении, можно ли 

вообще надеяться на справедливость в конкретном случае» (12, с.203). Далее, он 

правильно отмечает, что вопрос о справедливости не может быть удовлетворительно 

решен в отрыве от конкретной ситуации. Единый алгоритм решений отсутствует. 

Возможен лишь общий ориентир. 

Исламская правовая мысль признает любой нормативно-правовой акт, если он 

основан на принципе справедливости, естественно, при соблюдении императивных 

положений шариата. Главное заключается в том, чтобы эти нормативные акты были 

истинно правовыми, справедливыми. Источником такого закона должна быть не чья-

либо воля, групповые интересы, а человеческий разум, которому присуще стремление к 

спокойному и руководимому собственным разумом общение человека с себе 

подобными. «Справедливость - говорит Мусави Лари - естественный закон, 

наблюдаемый во всех уголках мироздания. Всемогущий Аллах устроил мироздание так, 

что весь его план основан на справедливости, которая не может быть нарушена никаким 

возможным образом. Удивительная и великолепная гармония, существующая между 

различными органами нашего организма, является одним из очевидных проявлений 

точного закона справедливости в этом мире» (13, с.108-109). Следует отметить, что во 

всех мусульманско-правовых взглядах на проблему справедливости четко выделяется 

концепция социальной направленности справедливости, которая в отличие от личной 

справедливости менее религиозна, так как регулирует общественные отношения. 

Последние, естественно, складываются между людьми и больше регулируются правом. 

Следует отметить, что предписания Корана о справедливости носят правовой характер в 

силу своего императивного установления. И если учесть что справедливость в 

отношениях между людьми должна быть постоянной как обязательный элемент, то в 

таком случае природе справедливости больше будет присущ правовой, нежели 

моральный характер. Аль-Газали не видит разницы между требованием придерживаться 

каких-либо нравственных норм в целом и обязанностью выполнять их в качестве актов 

поклонения (ибадат), подобных другим актам поклонения, являющихся обязательными в 

этой религии (14, с.9). В нашей стране, чтобы окончательно освободиться от 

негативного наследия советской правовой школы, думается, что понятия права и его 

принципов должны быть сформулированы в свете идей теории естественного права с 

учетом объективных условий современности. Из истории советского государства и 

права нам известно, что господство тех или иных идей в обществе может быть 

обеспечено различными способами. В одном случае это может иметь место вследствие 

их истинно-справедливого характера, а в другом – объявлением и пропагандированием 

их государством определенными политическими силами в качестве таковых. 

Во втором случае и чуждые праву идеи могут быть провозглашены в качестве 

принципов права, каковыми, например, являлись «принципы» партийности и 

классовости в советском праве. Такой подход не стыкуется с теми выводами, которые 

сделаны после критического осмысления советского права современными 

исследователями в области философии и теории права. 

В азербайджанском правовом сознании ответственность не просто юридический 

способ восстановления правопорядка, а также и средство восстановления нарушенной 

справедливости. Юридическая ответственность перестает рассматриваться лишь как нечто, 

предназначенное для принуждения к соблюдению норм позитивного права, 

регулирующих общественные отношения, а становится средством внутреннего 

преображения человека, указания ему истинного пути. Действительно правовое наказание 

- это такое наказание, которое приводит человека к глубочайшему раскаянию, 
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сильнейшим угрызениям совести, вследствие чего наступает улучшение внутреннего 

мира человека или его исправление. Если сделать краткий экскурс в азербайджанскую 

правовую историю, то увидим , что в средние века, когда на территории Азербайджана 

применялись нормы исламского права, за совершенные преступления в ряде случаев к 

виновному лицу применялся институт «товба» (покаяние). Суть «товба» (покаяния) 

состояла в том, что за совершение ряда преступлений, в том числе и тяжких, виновный 

при полном раскаянии в совершенном преступлении и даче им клятвы именем Аллаха о 

несовершении подобного преступления впредь, получал либо полное прощение, либо 

предусмотренное наказание заменялось другим, гораздо более легким. Можно 

предположить, что некоторые элементы «товбы» отражены в ныне действующем 

азербайджанском уголовном законодательстве и как представляется, являются 

непосредственным продолжением принципов гуманизма и справедливости в 

азербайджанских уголовно-правовых традициях (15, с. 27). Так, в ст.ст. 72 и 82 

Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики предусмотрено освобождение лица 

от уголовной ответственности в связи с его деятельным раскаянием в предусмотренном 

законом случаях. Следует  отметить, что именно  в  понимании данного , 

основополагающего принципа ответственности весьма ярко проявляется специфика 

азербайджанского правосознания, интенсивная выраженность в нем религиозного 

фактора. В нашем сознании справедливость раскрывается посредством морально-

этических категорий, берущих свои истоки в религиозном сознании. Соответственно 

правовая справедливость в азербайджанской культуре предстает не только равной мерой 

воздаяния за одинаковые деяния, но также оценкой, в которой выражена и 

утверждена индивидуальность человека и его деяния. Именно здесь, как 

представляется, берет свои истоки стремление учитывать личностные особенности 

преступника при назначении и реализации юридической ответственности. Так, в ст. 

58.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики сформулирован принцип 

индивидуализации наказания, являющийся составной частью более широкого 

принципа – индивидуализации уголовной ответственности, т.е. определения меры 

наказания, необходимой и достаточной именно для данного подсудимого с учетом его 

личности и совершенного им преступления. Для того,  чтобы избрать справедливое 

наказание, суд должен принимать во внимание как те черты личности преступника, 

которые обусловили совершение им  преступления, так и все другие стороны его 

личности. Это имеет значение также и для предупреждения совершения 

преступлений другими гражданами, так как только наказание, избранное судом с 

учетом всех обстоятельств, воспринимается ими как справедливое и заслуженные 

(16, с.64). Особенность исламского права состоит в том, что оно обязывает человека 

неуклонно следовать требованиям справедливости во всех сферах жизни. Несоблюдение 

требований справедливости приводит к нарушению порядка общественных связей, прав 

и интересов человека. Закрепление принципа  справедливости в основных источниках 

исламского права указывает на особую важность данного требования для регулирования 

общественных отношений. Являясь составной частью исламской правовой культуры, 

принцип справедливости может оказать позитивное влияние на формирование 

законодательства стран, в том числе и Азербайджан исторически принадлежащих 

исламской цивилизации. Ориентация законодателя на сложившиеся в обществе 

исламские представления о справедливости способны повысить эффективность 

реализации правовых норм. Примечательно, что и в Конституции Азербайджанской 

Республики, подготовленной под руководством общенационального лидера Гейдара 

Алиева и принятой общенародным голосованием 12 ноября 1995 года, в преамбуле 
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указывается на желание азербайджанского народа, наряду с другими намерениями… 

«утвердить справедливость, …обеспечить всем достойный уровень жизни в 

соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком…» (17, с.3). В 

современной Конституции Испании (1978 г.) желание «установить справедливость» 

названо в числе главных стремлений народа. Конституция Индии (1949 г.) среди целей 

народа на первое место также ставит обеспечение социальной, экономической и 

политической справедливости. В ст. 149, ч. I-й Конституции Азербайджанской 

Республики говорится: «Нормативные правовые акты должны основываться на праве и 

справедливости» (17, с.58). Как мы видим, здесь понятия «право» и «справедливость» 

разнятся. Подобные утверждения можно найти в конституциях и законах многих 

современных государств. 

Стремление воплотить в законах и других юридических источниках права, понятия 

«справедливость» свойственно позитивному праву, созданному во многих государствах 

в прошлом и в настоящее время. И невзирая на все различия в понимании 

справедливости царем Хаммурапи и законодателями наших дней, отождествление права 

со справедливостью никогда не было ни абсолютной истиной, ни абсолютной ложью. 

Позитивное право должно было восприниматься как нечто справедливое, как некий 

официальный эталон справедливости, признанный в данном обществе. Современные 

исследователи полагают, что в исламском праве большинство норм является 

императивным (в том числе и нормы, устанавливающие принцип справедливости), что 

объясняется его коллективистским характером и ориентацией на первоочередное 

удовлетворение общих интересов мусульман.  Само понятие «справедливости» всегда 

предполагало защиту интересов всех членов данного общества. Это наиболее 

устойчивая категория, выражающая общечеловеческие интересы, «правду» и «право» 

для каждого человека. И если справедливая идея не получает нормативного 

закрепления, она остается за пределами права, в сфере морали, этики и не имеет 

обязательной силы. А когда нормативное закрепление получает несправедливая идея, то 

законом она становится (притом неправовым), а правом нет. Несправедливый закон не 

есть право. Без практической реализации принципа справедливости не может быть 

становления правового, социального государства, провозглашенного Конституцией 

Азербайджанской Республики. Кроме того, принцип справедливости как элемент 

правопорядка обеспечивает устойчивое развитие общества, сводя к минимуму причины 

социальных конфликтов. 

 

Ключевые слова: религия, норма, общество, поведение, правовая система, 

государство, законодательство. 
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İlham ƏLİYEV 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLИKASININ MИLLИ HÜQUQUNDA 

ƏDALƏT PRИNSИPИNИN DƏYƏRИ 

 

Xülasə 

 

Məqalədə ədalət prinsipinin mahiyyəti və sosial təyinatı qısa şəkildə təhlil edilir. 

Müxtəlif mütəffəkirlərin baxışlarında, ədalət çoxşahəli məfhum kimi açıqlanır. Ədalət İslam 

hüququnun əsasını təşkil edir, onun mahiyyətini və məzmununu müəyyənləşdirir. Müəllifin 

fikrincə, ədalət prinsipi həyata keçirilmədən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

elan olunan hüquqi və sosial dövlət qurula bilməz. Ədalət ümumhüquqi prinsip kimi 

cəmiyyətin davamlı və sabit inkişafını təmin edir, sosial münaqişələrin minimuma enməsinə 

təsir göstərir. Bu cəhətdən islami ədalət də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Açar sözlər: din, norma, cəmiyyət, davranış, hüquq sistemi, dövlət, qanunvericilik. 

 

Ilham ALIYEV 

 

VALUE OF THE JUSTICE PRINCIPLE IN NATIONAL 

LAW OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

Summary 

 

The article briefly analyzes an essence and social assignment of the principle of justice. 

In the views of different thinkers justice is disclosed as a multicategory. Justice is the core of 

Islamic law, determines its nature and content. In the author's opinion, without implementation 

of the principle of justice there cannot be built a legal and social state proclaimed in the Consti-

tution of the Azerbaijan Republic. Justice as a principle of universal law provides the sustaina-
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ble and constant development of society, influences on minimalizing social conflicts. From this 

aspect Islamic justice is of great importance as well. 

 

Keywords: religion, norm, society, behaviour, law system, state, legislation. 
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ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA 

QANUNVERİCİLİYİ POZMA ƏMƏLLƏRİNİN OBYEKTİV 

ƏLAMƏTLƏRİNİN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
*
 

 

30 dekabr 1999-cu il tarixli Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının yeni 

Cinayət Məcəlləsinin müsbət cəhətlərindən biri də «Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan cina-

yətlər»in mükəmməl bir sistemini yaratmasıdır. CM-nin 32-ci fəslində təsbit olunmuş normalar 

içərisində «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma» əməllərinə görə cinayət 

məsuliyyəti nəzərdə tutan yeni tərkib özünəməxsus mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məlumdur ki, 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu hazırlanan və törə-

dilən cinayətlərin qarşısının alınması, törədilmiş cinayətlərin aşkar edilməsi və açılması, cina-

yətləri hazırlayan, törədən və törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi, məhkəmə, istintaq və təhqiqat 

orqanlarından gizlənən, cəza çəkməkdən boyun qaçıran və ya itkin düşən şəxslərin axtarılması və 

naməlum meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi kimi mürəkkəb və çoxcəhətli vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi sahəsində ictimai münasibətləri tənzim edir. O, insan hüquqları və azadlıqları ilə 

bağlı olan əhəmiyyətli bir funksiyanı həyata keçirir. Bu baxımdan CM-də nəzərdə tutulmuş 302-ci 

maddə son dərəcə əhəmiyyətli bir qanunvericiliyi - əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında 

qanunvericiliyi cinayət hüququ vasitələrlə mühafizə edir. 

Tədqiqatçı A.A.Masterkov hələ 2000-ci ildə «Rusiya Federasiyasının əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında Qanunvericiliyi pozmağa görə» yeni cinayət tərkibinin 304-1 maddəsi altında 

RF CM-ə əlavə edilməsi haqqında təklif irəli sürmüşdür (1, s.3-29). Oxşar müddəalar bu və ya 

digər şəkildə B.V.Voljenkin, V.İ.Zajiskiy, A.F.Vozniy tərəfindən də irəli sürülsə də (2, s.273; 3, 

s.70-76; 4, s.47-48), MDB ölkələrində əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi 

pozma əməllərinə görə cinayət məsuliyyəti hələlik yalnız Azərbaycan Respublikası CM-nin 302-

ci maddəsində nəzərdə tutulmuşdur (5, s.241-242). Bu tərkib yeni olmaqla onun obyektiv 

əlamətlərinin müəyyən edilməsi əməlin tövsifi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir (6). 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma əməlləri az ağır cinayətlər 

kateqoriyasına aid olsa da, belə əməllərin cinayət-hüquqi təhlili kifayət qədər mürəkkəbdir. Bu bir 

tərəfdən şərh edilən əməlin elmi-nəzəri və təcrübi tətbiqi sahəsində materialların az olması ilə 

əlaqədardırsa, digər tərəfdən tədqiq edilən tərkibin yeni olması və bu sahədə araşdırmaların 

ümumiyyətlə aparılmaması ilə bağlıdır. Bu gün CM-nin 302-ci maddəsi zahiri əlamətlərinə görə 

üç hissədən ibarət olsa da, öz məzmununa və tərkib elementlərinə görə əslində beş hissədən 

ibarətdir. Belə ki, CM-nin 302.1. maddəsinin şərti olaraq birinci hissəsi «əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyətinə malik olmayan şəxslər tərəfindən» belə tədbirlərin 

keçirilməsini nəzərdə tutursa (5, s.241-242), ikinci hissəsi «əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 

keçirmək səlahiyyətinə malik olan şəxslər tərəfindən» (5, s.241-242) həmin tədbirlərin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan keçirilməsini nəzərdə tutur. Hər iki hissə üçün 

əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində şəxsin hüquq və 

qanunla qorunan mənafelərinin əhəmiyyətli dərəcədə pozulması halları cinayət məsuliyyəti 

yaradır. CM-nin 302.2. maddəsi isə yuxarıda göstərilən 302.1 maddənin hər iki tərkib 

                                                 
* Məqalə h.ü.f.d., dos. Bəxtiyar Əliyev tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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elementlərini səciyyələndirən əməllərin gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş 

texniki vasitələrdən istifadə edilməklə törədilməsi hallarında məsuliyyətə səbəb olur. Azərbaycan 

Respublikası CM-nin 302.3. maddəsi 4 mart 2011-ci il tarixli Qanunla (5, s.241-242). Cinayət 

Məcəlləsinə əlavə edilmişdir. Bu tərkib gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş 

texniki vasitələri qanunsuz olaraq istehsal etmə, satma və ya satış məqsədi ilə əldə etmə 

əməllərinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. Göründüyü kimi, belə texniki vasitələrin 

qanunsuz olaraq istehsal edilməsi, satılması və ya satış məqsədi ilə əldə edilməsi mahiyyət etibarı 

ilə «əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi məqsədini daşıyır. Belə hərəkətlərin başqa motivlərlə törədilməsi hallarında CM-nın 

302.3 maddəsi ilə deyil, başqa müvafiq maddəsi ilə məsuliyyət yaranacaqdır. 

Cinayət-hüquq nəzəriyyəsi baxımından cinayət tərkibi dedikdə, ictimai təhlükəli əməli 

cinayət kimi səciyyələndirən, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş obyektiv və subyektiv 

əlamətlərin məcmusu başa düşülür (7, s.5). Cinayət əməli isə Cinayət Məcəlləsi ilə cəza təhdidi 

altında qadağan edilmiş ictimai təhlükəli əməlin təqsirli olaraq törədilməsində ifadə olunur. Bu 

zaman cinayət üçün xas olan əsas dörd ünsürün – ictimai təhlükəliliyin, qeyri-hüquqiliyin, təqsir-

liliyin və əməlin cəzalandırılmalı olması kimi vacib şərtlərin mövcudluğu ortada olmalıdır (7, s. 

8). İctimai təhlükəlilik məzmun etibarilə cinayətin keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini özündə 

ehtiva etməklə, əməlin qanunla qorunan ictimai münasibətlərə ziyan yetirən xüsusiyyətini ifadə 

edir. Müəlliflərdən F.Səməndərovun mövqeyinə görə ictimai təhlükəlilik əməlin obyektiv 

xüsusiyyəti olmaqla, obyektiv-subyektiv xarakterli kateqoriya hesab olunur, vurulan zərərin həcmi 

ilə sıx bağlıdır və əməlin kriminallaşdırılmasının əsasını təşkil edir. Eyni zamanda şəxsin bu 

əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının, onun ictimai təhlükəli xarakterinin və dərə-

cəsinin əsasını təşkil edir, cəzanın fərdiləşdirilməsinin əsas meyarlarından sayılır. Bu da əməli 

kriminal keyfiyyətlərinə görə fərqləndirməyə və cəzanı fərdiləşdirməyə imkan verir (8, s.86-87). 

Bu zaman əməlin nəticəsi, motivi, məqsədi, zaman, məkan, şərait, əməlin törədilmə üsul və 

vasitələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cinayətin xarakteri, əməlin ictimai təhlükəliliyinin 

keyfiyyət göstəricisi hesab olunursa, onun təhlükəlilik dərəcəsi və həcmi kəmiyyət göstəricisi 

hesab edilir. Bunlar da sosial təhlükəlilik, ictimai təhlükəlilik, kriminal təhlükəlilik və s. bu kimi 

elementlərdə özünü büruzə verir (8, s.83-84). 

Cinayət tərkibinin əlamətləri dedikdə, cinayət qanununun konkret maddəsinin dispozisiyası 

üçün müəyyən edilmiş səciyyəvi xüsusiyyətləri və elementləri özündə əks etdirən ünsürlər başa 

düşülür. Cinayət tərkibinin obyektiv və subyektiv əlamətləri mahiyyət etibarilə cinayət tərkibinin 

elementlərini əks etdirir və bu zaman həmin əlamətlərin həmcinsliyi meyarı əsas götürülür. 

Cinayət tərkibinin obyektiv əlamətləri obyektiv gerçəklik hallarını əks etdirərək cinayətin 

obyektini və cinayətin obyektiv cəhətini özündə ehtiva edir. Cinayətin obyekti – cinayətin qəsd 

etdiyi, zərər vurduğu və ya belə zərərin vurulmasının real təhlükə yaratdığı, Azərbaycan Respub-

likasının Cinayət Məcəlləsi ilə qorunan ictimai münasibətləri, dəyərləri, maraqları və sərvətlərı 

əhatə edir. Belə əməllər, hərəkətlər nəticəsində göstərdiyimiz obyektlər zərər çəkir və ya onlar 

üçün real təhlükə yaranır (7, s.21-22). 

Cinayətin obyektiv cəhəti cinayət tərkibinin müəyyən şəraitdə, məkanda və zamanda baş 

verən və cinayət qanunu ilə qorunan obyektə zərər vuran konkret ictimai təhlükəli davranışın, 

qəsdin zahiri tərəfi, təzahür forması və təcəssümünü səciyyələndirən elementlər hesab olunurlar 

(7, s.22). 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma cinayətlərinin ictimai təhlükə-

liliyi ədalət mühakiməsi fəaliyyətini, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında «Əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunu həyata keçirən orqanların normal fəaliyyətini pozur, bu 

sahədə həmin qanunla qorunan ictimai münasibətlərə, dəyərlərə, sərvətlərə, maraqlara, vətəndaş-

ların qanunla qorunan hüquqlarına və mənafelərinə ciddi zərər vurur. Məlumdur ki, «Əməliyyat-
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axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanun əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

yaranan ictimai münasibətləri hüquqi baxımdan tənzimləyir və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

tətbiqində hüquqi təminatlar sisteminin əsasını təşkil edir. Əməliyyat-axtarış orqanlarının, 

əməliyyat-axtarış qurumlarının, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səlahiyyətli subyektləri kifayət 

qədər geniş və əhatəlidir. Hər bir əməliyyat-axtarış orqanı öz fəaliyyətini «Əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında» Qanun əsasında həyata keçirsə də, əslində onların hər biri bu fəaliyyəti öz 

məqsəd və vəzifələrinə müvafiq olaraq xüsusi qaydada həyata keçirirlər. Çox vaxt hər bir 

əməliyyat-axtarış orqanı qarşısında duran məqsəd və vəzifələrə uyğun olaraq «Əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa istinad etməklə öz daxili əmri ilə bu 

fəaliyyətin konkret orqan tərəfindən, xüsusi qaydada öz məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq 

həyata keçirilməsinin praktiki məsələlərinin əsasını müəyyən edir. 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 5-ci maddəsinin tələbinə görə əməliyyat-

axtarış fəaliyyətinin müvafiq səlahiyyətli subyektləri, Azərbaycan Respublikasının cinayət-

prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş təhqiqat orqanları və korrupsiya ilə bağlı 

cinayətlər üzrə ixtisaslaşmış prokurorluq orqanları həyata keçirirlər. Əməliyyat-axtarış tədbirlə-

rinin əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin hansı subyekti tərəfindən və hansı həcmdə tətbiqinin 

mümkünlüyünü Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanı – Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti müəyyən edir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektlərinin müvəkkil 

olunmuş şəxsləri öz vəzifələrini yalnız bu orqanların səlahiyyətləri daxilində ciddi şəkildə həyata 

keçirməkdə səlahiyyətlidirlər (7, s.55). 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma əməllərinin cins obyektini 

dövlət hakimiyyətinin tərkib hissəsi kimi hakimiyyət bölgüsünün mühüm bir qolu hesab edilən, 

məhkəmə orqanlarının həyata keçirdiyi ədalət mühakiməsi fəaliyyətinin mühüm bir elementini 

təşkil edən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata 

keçirilməsini təmin edən, öz sosial-siyasi, iqtisadi və hüquqi mahiyyətinə görə həmcins və bu 

səbəbdən də bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, cinayət hüquq normalarının vahid kompleksi ilə 

qorunan sosial əhəmiyyətli dəyərlər, sərvətlər və maraqlar qrupu təşkil edirsə, növ obyektini cins 

obyekti çərçivəsində həmcins olan sosial əhəmiyyətli dəyərlərlə, maraqlarla və sərvətlərlə 

qarşılıqlı surətdə bağlı olan, ədalət mühakiməsini, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini normal həyata 

keçirən, həmcinsliyi ilə fərqlənən sosial əhəmiyyətli dəyərlər, maraqlar və sərvətlər təşkil edir. Bu 

cinayətin bilavasitə obyektini isə növ və cins obyekti sistemində konkret sosial əhəmiyyətli 

dəyərlər, maraqlar və sərvətlər, daha konkret desək, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında 

qanunvericiliyin qoruduğu ictimai münasibətlər təşkil edir. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozmağa görə məsuliyyət nəzərdə 

tutan Cinayət Məcəlləsinin 302-ci maddəsinin əsas obyekti əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 

keçirən orqanların qanuni və normal fəaliyyəti, əlavə obyektini isə əməliyyat-axtarış tədbirlərinə 

məruz qalan şəxslərin hüquqları və qanuni mənafeləri təşkil edir (9, s.882). 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma cinayətlərinin obyektiv 

cəhətini cəza təhdidi ilə qorunan, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozmaqda 

ifadə olunan əməllərin zahiri tərəfi, ifadə forması təşkil edir. Belə əməllərin obyektiv cəhəti, yəni 

həyata keçirilən tədbirlərin dairəsi, onun zahiri tərəfi, təcəssümü kifayət qədər müxtəlif ola bilər. 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində sadalanan tədbirlər sistemi 

və bu tədbirlərin hər biri ayrılıqda CM-nin 302-ci maddəsinin obyektiv cəhətini əhatə edə bilər. 

Şərh edilən qanunda on səkkiz belə tədbir göstərilmişdir (10, s.59-60). 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 445.1.5-ci maddəsində texniki 

vasitələrdən istifadə etməklə və ya səs yazan, video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının 

quraşdırılması yolu ilə mənzilin müşahidə edilməsi kimi əməliyyat-axtarış tədbirinin məhkəmənin 

qərarı əsasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur (11, s. 5040-505). Beləliklə, «Əməliyyat-
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axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində göstərilən 18 və CPM-nin 445.1.5-ci 

maddəsində göstərilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hər biri şəxsin çoxsaylı hərəkətləri, 

fəaliyyəti, davranışı və tərzi-hərəkət alqoritmləri ilə edilə bilər. Bütün bunlar CM-nin 302-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan əməlin obyektiv cəhətinin kifayət qədər zəngin və mürəkkəb 

olduğunu səciyyələndirən xüsusiyyətlərdəndir. Buna görə də şərh edilən əməlin obyektiv 

cəhətinin mükəmməl tədqiqi olduqca vacib və təcrübi cəhətdən mühüm əhəmiyyət daşıyan prob-

lemlərdən biridir. Şərh edildiyi kimi, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hər birini olduqca çoxsaylı 

üsullarla və vasitələrlə, hərəkətlərlə və əməllərlə həyata keçirmək mümkündür. Buna görə də 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində və CPM-nin 445.1.5 

maddəsində göstərilən əməliyyat-axtarış tədbirlərini həyata keçirərkən həmin maddələrin 

məzmununda göstərilən elementlərə ciddi əməl edilməlidir. Bu da nəticə etibarı ilə CM-nin 302-ci 

maddəsinin obyektiv əlamətlərinin müəyyənləşməsi üçün vacibdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır 

ki, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə dair tədqiqatlarda indiyə qədər qeyd edilən tədbirlərə, 

ümumiyyətlə və ya onların hər birinə ayrılıqda mükəmməl və hamı tərəfindən birmənalı şəkildə 

qəbul edilmiş anlayışlar verilməmişdir. Bu tədbirlərin hər birinin definisiyasını, onların ümumi və 

fərdi əlamətlərini, səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən etmədən, fərdiləşdirmədən CM-nin 302-ci 

maddəsinin obyektiv cəhətini müəyyən etmək və onlar barədə fikir yürütmək kifayət qədər 

çətindir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq tədqiqat zamanı bir çox alimlərin, tədqiqatçıların, o 

cümlədən M.P.Smirnovun, E.Mahmudovun, Ə.Şəfiyevin, M.Məhərrəmovun, Ş.Hüseynovun, 

F.Muradovun, N.Salmanzadənin, F.Məmmədovun, M.Mustafayevin və başqalarının əsərləri (12, 

s. 542; 13, s.222; 14, s.554; 15, s.410; 16, s.368; 17, s.321; 18, s.327; 19, s.831), «Əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun, digər əlaqədar normativ-hüquqi aktların tələbləri nəzərə 

alınaraq «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu 

maddəsində göstərilən ayrı-ayrı əməliyyat-axtarış tədbirlərinin hər birinə konkret anlayış verilməsi 

vacibdir. Bu həm də obyektiv cəhətin zahiri tərəfini ifadə edən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

zəruri elementlərinin, obyektiv cəhətin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin dəqiq və konkret müəyyən 

edilməsi üçün əhəmiyyətlidir. 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin dairəsi dəqiq müəyyən edilmişdir. Bu sistemə daxil olan tədbirlərin siyahısını 

dəyişdirmək və ya ona əlavələr etmək yalnız qanunvericilik yolu ilə mümkündür. Bununla belə 

Cinayət-Prosessual Məcəllənin 445.1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan «texniki vasitələrdən 

istifadə etməklə və ya səs yazan foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə 

mənzilin müşahidə edilməsi (20, s.475) kimi əməliyyat-axtarış tədbiri yuxarıda göstərilən 

Qanunun 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan 18 tədbirə daxil edilməmişdir. Cinayət-Prosessual 

Məcəllənin 14 iyul 2000-ci il tarixli Qanunla qəbul edilməsi və 1 sentyabr 2000-ci ildən qüvvəyə 

minməsi nəzərə alınaraq, sonuncu qanun kimi Cinayət-Prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulan bu 

tədbirin də «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsinin 19-cu bəndi kimi 

daxil edilməsini zəruri hesab edirik. 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan 

tədbirlər əsasən konkret və anlaşıqlı dillə yazılmış, onların mahiyyəti və məzmunu çətinlik 

yaratmır. Bununla belə tədbirlər sırasında elələri də vardır ki, onlara müəyyən aydınlıq gətirilməsi, 

sadə formada ifadə edilməsi məqsədəmüvafiq hesab olunmalıdır. Məsələn, Qanunun 10-cu 

maddəsinin 1-ci bəndində göstərilən «vətəndaşların sorğusu», 2-ci bəndində göstərilən 

«soraqlaşma» kimi tədbirlərin nəyi əhatə etməsi və hansı məzmun yükünü daşıması kifayət qədər 

aydın deyildir, onları fərqləndirmək də çətindir. «Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti»nə görə 

«vətəndaşların sorğusu» ifadəsi cəm halında işlədildiyindən ilk baxışda Azərbaycan 

Respublikasına mənsub olan bir qrup vətəndaşının və ya vətəndaşlar qrupunun sorğusu kimi başa 

düşülür. Qanunun mənasına görə sorğunu heç də ölkənin vətəndaşlar qrupu və ya bir qrup 
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vətəndaşı deyil, aşkar və ya qeyri-aşkar üsullarla həyata keçirilən əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

konkret olaraq səlahiyyətli subyekt tərəfindən aparıla bilər. «Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti»ndə 

göstərilən şərhə görə «sorğu» – sual etmək, soruşmaq, ondan-bundan soruşub öyrənmək yolu ilə 

aydın olmayan bir şeyi, hadisəni, olayı öyrənmək və bilmək mənasında işlədilir (21, s.138). 

Təcrübədə çox vaxt belə tədbirlər «kəşfiyyat sorğusu» adlandırılır. Buna görə də qüsurlu 

olduğundan «vətəndaşların sorğusu» ifadəsinin təkmilləşdirilməsi və bu tədbirin adının da 

sadələşdirilməsi vacibdir. Biz təklif edirik ki, bu tədbirin adı dəyişdirilərək «vətəndaş haqqında 

məlumat toplama» adlandırılsın. Bu, həmin tədbirin daha sadə və daha anlaqlı bir formada ifadəsi 

olardı. Çünki əslində bu tədbir zamanı əməliyyatçı araşdırılan hadisə, olay və bununla əlaqəli olan 

şəxslər haqqında müəyyən məlumatlar toplayır. Tədbir əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səlahiyyətli 

subyekti tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda əməliyyat-axtarış 

orqanının maraq dairəsində olan şəxsi və ya şəxsləri tanıyanlardan, bilənlərdən, onunla əlaqəsi 

olanlardan onun olduğu və ya ola biləcəyi yerdə sorğu-sual etməklə, soruşmaqla, öyrənməklə, 

müəyyən zəruri məlumatların toplanılması yolu ilə həyata keçirilir. Bu məlumatlar çox vaxt ilkin 

mahiyyət daşıyır və müəyyən istiqamətləndirici əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də belə tədbir 

izahatlar almaqla və ya şifahi söhbətlərə dair raportlar, ərizə protokolları, arayışlar tərtib etməklə 

başa çatır. Əməliyyat-axtarış orqanlarının fəaliyyətində ən çox istifadə edilən belə sorğular zərurət 

olduqda məxfi saxlanıla bilər. 

Bundan fərqli olaraq «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində 

göstərilən «soraqlaşma» tədbiri «vətəndaşların sorğusu» tədbiri ilə öz mənasına və ifadə 

formasına görə oxşar olsa da, kifayət qədər aydın və fərqli mahiyyət daşıyır. «Soraqlaşma» tədbiri 

əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qarşısında duran müəyyən konkret vəzifələrin həll edilməsi üçün 

zəruri məlumatların əməliyyat müvəkkilləri tərəfindən idarə, müəssisə və təşkilatlara, 

informasiya-axtarış sistemlərinə sorğular, tələbnamələr göndərilməklə reallaşdırılır. Buna görə də 

yaxşı olar ki, «soraqlaşma» əməliyyat tədbirinin adı dəyişdirilərək «sorğu vermək» kimi aydın bir 

formada ifadə edilsin. Bu həm də sorğu verilən tədbirin «vətəndaş haqqında məlumat toplamaq» 

tədbirindən fərqləndirilməsini təmin etmiş olacaqdır. 

Son vaxtlar soraqlaşma tədbiri fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, eləcə də hüquqi 

şəxs statusuna malik olan qurumlar haqqında da edilir. Bu zaman yoxlanılan fiziki və hüquqi 

şəxsin rekvizitləri, ünvanları, fiziki şəxsin bioqrafik və demoqrafik məlumatları, ünvanları, 

telefonları, iş yeri və vəzifəsi, məhkumluğu, təhsili, əlaqələri və ümumiyyətlə hüquqazidd 

fəaliyyətin əlamətlərini müəyyən etməyə imkan verən başqa zəruri məlumatların toplanılması 

təmin edilir. Əməliyyat, istintaq və məhkəmə orqanlarının maraq dairəsində olan belə məlumatlar 

sübut mahiyyəti daşıyırsa və ya maraqlıdırsa, həmin orqanların səlahiyyətli subyektlərinə 

göndərilə bilər. Bu tədbir barədə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş prosessual qaydada müvafiq 

sənədlər tərtib edilməlidir. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti nəzəriyyəsində ən kəskin və mübahisəli problemlərdən biri 

əməliyyat kombinasiyaları, manevrləri, əməliyyat eksperimenti və xüsusən də cinayətkar qruplar 

içərisində fəaliyyət göstərən məxfi əməkdaşlar tərəfindən təhriketmə fəaliyyətinin biri-birindən 

fərqləndirilməsi olduqca vacibdir. Əməliyyat kombinasiyalarının və əməliyyat ekspermentlərinin 

təhriketməyə çevrilməməsi üçün onun hüdudları və səciyyəvi xüsusiyyətləri dəqiq müəyyən 

edilməlidir. Ümum qaydaya görə əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yaranan təhriketmə 

zamanı istənilən halda heç kim əsassız olaraq cinayət əməli törətməyə həvəsləndirilməməli və 

təhrik edilməməlidir. Lakin belə fəaliyyət zamanı səlahiyyətli subyektin təsir gücü və istiqamət-

ləndirici rolu həll olunan məsələlərin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Məsələn, əgər 

kombinasiyanın köməyi ilə konkret şəxsi cinayət törətməkdən imtina etməyə sövq etmək 

lazımdırsa, onda təsir nə qədər güclü və dərin olarsa, bir o qədər nəticə də yüksək ola bilər. Lakin 

belə təsir o vaxt edilməlidir ki, cinayəti törətməyə hazırlaşan şəxs ilk dəfədir ki, mənfi şəraitin təsiri 
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altında düz yoldan çıxır və əminlik var ki, bizim təsirimizin köməyi ilə onun düz yola qayıtması 

mümkündür. Cinayət yolunu tutan və bunu inadkarlıqla, sabit əqidə və niyyətlə edən şəxslər 

barəsində belə tədbirlərin keçirilməsi fərqləndirilməlidir. Bu hallarda şübhəli şəxsləri məsuliyyətə 

cəlb etmək üçün maksimal qısa vaxt ərzində faktiki dəlillər toplanmalı və onların ziyan yetirmək 

cəhdinin qarşısı alınmalıdır. Bu məsələlər yalnız o vaxt uğurla həll olunur ki, şübhəli şəxslər 

səmərəli nəzarət altına alınsın, onların niyyətləri və hərəkət üsulları bəlli olsun. Əksər hallarda buna 

yalnız məxfi əməkdaş və əməliyyatçıları «işə» cəlb etmək kombinasiyalarının köməyi ilə nail 

olmaq mümkün ola bilər. Onlardan informasiyanı əldə etmək üçün tədbirdə iştirak edən elə 

hərəkətlər etməlidir ki, bu zaman cinayətə zahiri oxşarlıq tərəflərdə heç bir şübhə doğurmasın. 

Əməliyyat eksperimenti kimi tədbirlər təcrübədə daha çox rüşvət tələb edən və ya 

kommersiya satın alınmasında iştirak edən şəxslər barəsində aparıldığına görə qanunverici bu 

zaman sərt hüquqi məhdudiyyətlər nəzərdə tutur. Bunun əsas məqsədi təhriketmənin və ya 

şərləmənin tamamilə istisnasızlığını təmin etməkdir. Əməliyyat-axtarış tədbirinin metodları ilə 

cinayətlərin qarşısının alınmasına və süni olaraq cinayətin törədilməsinə, saxta sübutların 

toplanmasına cinayət xarakterli eksperimentlərin və hərəkətlərin həddləri arasında sərhəddin 

qoyulması, işin faktiki amillərinin müəyyən edilməsi əməliyyat-axtarış tədbirinin keçirilməsi 

haqqında qərarın əsaslı və qanuni olub-olmamasından xeyli dərəcədə asılıdır. Çünki təcrübədə 

rüşvətalma haqqında işlər üzrə əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin materiallarından sübut qismində 

istifadə edilməsi ilk növbədə onların əldə edilməsi üsullarından, saxlanması şəraitindən və cinayət 

işinə əlavə edilməsi anından asılıdır. Əməliyyat eksperimenti zamanı əməliyyat məlumatları 

yalnız cinayət işinin açılması üçün əsas ola bilər. Lakin əməliyyat eksperimenti ilə əldə edilmiş 

məlumatlar təhqiqat orqanına, müstəntiqə, prokurora və məhkəməyə cinayət işi açıldıqdan sonra 

daxil olduğu hallarda bunun nəzərə alınması vacibdir. Bu zaman «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 16, CPM-nin 137.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

onlar sübut hesab edilə bilərlər. Belə hallarda səlahiyyətli orqana təqdim olunmuş sübutların işə 

əlavə edilməsi haqqında qaydalara ciddi əməl edilməsi tələb olunur. Ümumiyyətlə, ənənəvi 

təcrübəyə və iş qaydasına görə «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu 

maddəsində nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin hər biri müvafiq qaydada sənədləşdirilməli və bu 

zaman qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət edilməlidir. Keçirilən tədbirlər haqqında müəyyən 

edilmiş qaydada və vaxtda prokurora və məhkəməyə məlumat verildiyi hallarda tədbirlərin 

diqqətlə hazırlanması və müvafiq sənədləşdirmələrin əsaslılığını təsdiq edən formada və 

məzmunda aparılması vacibdir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, Cinayət-Prosessual 

Məcəllənin 236, 242, 243, 255, 259, 262, 273, 445-ci maddələrində nəzərdə tutulan tədbirlər 

cinayət-prosessual mahiyyət daşıyır və bütün bunlar «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» 

Qanunun 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan tədbirlərdən öz mahiyyətinə, məqsədinə, vəzifələrinə 

və prosessual dəyərinə görə əsaslı surətdə fərqlənir. 

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 445-ci maddəsinin tələbinə əsasən telefon danışıqlarına 

qulaq asma; poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması; texniki rabitə kanallarından və 

digər texniki vasitələrdən məlumatların çıxarılması; binaya, o cümlədən yaşayış yerlərinə, 

hasarlanmış tikinti obyektlərinə, qurğu və ya torpaq sahələrinə daxil olma və onlara baxış 

keçirilməsi; texniki vasitələrdən istifadə edilməklə və ya səs yazan video, foto, kino və digər 

çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə mənzilin müşahidə edilməsi; insanların güdülməsi 

tədbirləri məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilə bilər (22, s. 474-475). 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 10-cu maddəsində sadalanan tədbirlərdən 

fərqli olaraq CPM-nin 445.1.5-ci maddəsində «texniki vasitələrdən istifadə edilməklə və ya səs 

yazan video, foto, kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə mənzilin müşahidə 

edilməsi» kimi əməliyyat tədbiri də nəzərdə tutulmuşdur (22, s.475). Halbuki «Əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında» Qanunda bu məzmunlu əməliyyat-axtarış tədbiri nəzərdə tutulmamışdır. 
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«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanun 28 oktyabr 1999-cu il tarixli Qanunla qəbul 

edildiyi halda, Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi 14 iyul 2000-ci il tarixli 

Qanunla təsdiq edilmişdir. Sonuncu olaraq Cinayət-Prosessual Məcəllə qəbul edildiyinə görə 

onun üstünlüyü tanınmalı və «texniki vasitələrdən istifadə edilməklə və ya səs yazan video, foto, 

kino və digər çəkiliş cihazlarının quraşdırılması yolu ilə mənzilin müşahidə edilməsi» məzmunlu 

əməliyyat-axtarış tədbiri – 19-cu tədbir kimi «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun 

10-cu maddəsinə əlavə edilməlidir. CPM-nin 445.2 maddəsinin tələbinə görə yuxarıda sadalanan 

əməliyyat-axtarış tədbirləri məhkəmə qərarı olmadan da həyata keçirilə bilər. Bu zaman 

əməliyyat-axtarış orqanının səlahiyyətli şəxsi tədbiri həyata keçirdikdən sonra 48 saat müddətində 

apardığı əməliyyat-axtarış tədbirinə dair əsaslandırılmış qərarını məhkəmə nəzarətini həyata 

keçirən məhkəməyə və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora təqdim 

etməyə borcludur. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə dair qanunvericiliyin pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti 

müəyyən edən 302-ci maddənin obyektiv cəhətinin – zahiri tərəfinin, ifadə formasının dəqiqləş-

dirilməsi üçün 10-cu maddədə nəzərdə tutulan 18 tədbirin və CPM-nin 445.1.5 maddəsində göstə-

rilən tədbirin hər birinin definisiyasının dəqiq müəyyən edilməsi, onların hər birini səciyyələn-

dirən elementlərin ətraflı müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müəyyən şərtlərin 

olmasını tələb edir. Belə ki, Qanunla mühafizə edilən yazışma, telefon, poçt-teleqraf və digər rabitə 

üsulları ilə ötürülən məlumatların sirrinin qorunması, eləcə də mənzil toxunulmazlığı ilə əlaqədar 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinə ancaq cinayət hazırlayan, cinayət törətməyə sui-qəsd edən, 

cinayət törədən, həmçinin məhkəmə, istintaq və ya təhqiqat orqanlarından gizlənən, cəza 

çəkməkdən boyun qaçıran şəxslər barədə məlumat toplamaq, habelə oğurlanmış əmlakı tapmaq, 

dəlillərinin gizlədilməsinin və məhv edilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə tətbiq edilən tədbirlər 

nəticəsində əldə olunmuş məlumatların cinayət işi üzrə sübut ola biləcəyini və axtarılan şəxslərin 

tutula biləcəyini güman etmək üçün kifayət qədər əsas olduğu hallarda icazə verilir. Telefon və 

digər danışıqlara qulaq asması və onların yazılması, texniki rabitə kanallarından və digər texniki 

vasitələrdən informasiyanın çıxarılması, poçt-teleqraf göndərişlərinin yoxlanılması və mənzillərə 

baxış keçirilməsi ilə əlaqədar tətbiq edilən əməliyyat-axtarış tədbirlərdə əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

subyektlərinin müvəkkil edilmiş şəxslərində həmin tədbirlərin tətbiqinə dair qərar və özlərinin 

xidməti vəsiqələri olması zəruridir. Şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsi və ya hazırlanması 

barədəki kifayət qədər əsas olduqda onun özü və əlaqələri haqqında məlumat almaq məqsədilə 

tətbiq edilən əməliyyat-axtarış tədbirində insanın səhhətinə və ətraf mühitə ziyan vuran texniki 

vasitə, psixotrop, kimyəvi və digər maddələrdən istifadə edilməsi qadağan edilmişdir. Əməliyyat-

axtarış tədbirlər tətbiq edilərkən əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektinin müvəkkil edilmiş şəxsləri, 

həmin tədbirlərin cinayətkar qəsdlərin dövlətin və cəmiyyətin mənafeyinə vura biləcəyi ziyanın 

ictimai təhlükəsizlik dərəcəsinə uyğunluğunu gözləməyə borcludurlar (23, s.65-66). 

Əks-kəşfiyyat fəaliyyətində əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiq edilməsi zamanı 

«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa, «Kəşfiyyat və əks-

kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan 

Respublikası cinayət-prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə müvafiq olan qaydada həyata 

keçirilir. Eləcə də əks-kəşfiyyat fəaliyyətində əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsi üçün 

səbəblər və əsaslar, onların tətbiqi şərtləri, həyata keçirilməsi, tətbiqinə nəzarət, bu tədbirlərə dair 

qərarların, yazılı tapşırıqların və sorğuların verilməsi, habelə keçirilən tədbirlərin nəticələrindən 

istifadə edilməsi qaydaları «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunla və digər 

qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir (23, s.68). 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 86.5 maddəsi təhqiqatçının öz 

icraatında olan işlə əlaqədar olaraq qeyri-aşkar üsullarla əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata 
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keçirilməsində haqlı olmadığı qaydasını müəyyən etmişdir. Bununla belə, Azərbaycan 

Respublikası Cianyət-Prosessual Məcəlləsinin 86.6, 214.3.4 və 214.3.5 maddələri əsasında cinayət 

işi prokuror və ya müstəntiq tərəfindən icraata qəbul edildikdən sonra təhqiqatçı onların tapşırığı 

ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşkar üsullarla əməliyyat-axtarış 

tədbirlərini həyata keçirməkdə haqlıdır (22, s.76-78). 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 445-448-ci maddələri 

məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin əsasını, qaydasını və 

bununla bağlı olan digər tədbirlərin həyata keçirilməsini ciddi qaydada reqlamentləşdirmişdir. Bu 

normaların pozulması qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə səbəb olur. Belə ki, 

telefon danışıqlarına qulaq asma, poçt, teleqraf və digər göndərişlərin yoxlanılması, texniki rabitə 

kanallarından və digər texniki vasitələrdən məlumatların çıxarılması, binaya, o cümlədən yaşayış 

yerlərinə, hasarlanmış tikinti obyektlərinə, qurğu və ya torpaq sahələrinə daxil olma və onlara 

baxış keçirilməsi, texniki vasitələrdən istifadə etməklə və ya səs yazan, video, foto, kino və digər 

çəkiliş cihazların quraşdırılması yolu ilə mənzilin müşahidə edilməsi, insanların güdülməsi kimi 

tədbirlər məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilə bilər (22, s.468). Bununla belə, yuxarıda 

qeyd edildiyi kimi «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 

10-cu maddəsinin dördüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası CPM-

nin 445.1 maddəsində göstərilən əməliyyat-axtarış tədbirləri məhkəmənin qərarı olmadan 

əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanın səlahiyyətli şəxsinin əsaslandırılmış qərarı 

ilə həyata keçirilə bilər. Bu halda əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanın səlahiyyətli 

şəxsi müvafiq tədbir aparıldıqdan sonra 48 saat müddətində əməliyyat-axtarış tədbirinin 

aparılması barədə əsaslandırılmış qərarı məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə və ibtidai 

araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora təqdim etməlidir (23, s. 468). Cinayət-

prosessual qanunvericilik əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq 

məhkəmədə vəsadət qaldırmağın işə hakim tərəfindən baxılıb müvafiq qərarın çıxarılması ilə bağlı 

prosedur qaydalar cinayət-prosessual qanunvericiliklə tənzim edilir. 

Beləliklə, blanket xarakterli dispozisiya hesab olunan CM-nin 302-ci maddəsinin obyektiv 

əlamətlərinin müəyyən edilməsi əməlin tövsifi, fərdiləşdirilməsi və cəza təyini üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda, onun tətbiqi ilə əlaqədar olaraq verilmiş fərmanda, digər normativ-hüquqi sənədlərdə 

əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin ən müxtəlif məsələlərinə dair normalar 

müəyyən edilmişdir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məqsədləri və vəzifələri, prinsipləri, 

subyektləri, səlahiyyət həddi, əməliyyat axtarış tədbirlərinin sistemi, belə tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin səbəbləri və əsasları ciddi surətdə tənzim olunmuşdur. Belə fəaliyyətin prinsipləri 

sırasında insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatları konkret olaraq göstərilmişdir. Bu 

baxımdan CM-nin 302-ci maddəsində əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin 

tələblərinin pozulması şəxsin hüquq və qanunla qorunan mənafelərinin əhəmiyyətli dərəcədə 

pozulmasına səbəb olduğu hallarda cinayət tərkibi yaranmış olacaqdır. Buna görə də əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti ədalət 

mühakiməsinin həyata keçirilməsi, insan hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması kimi 

konstitusiya prinsiplərinin təminatı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hüquqi dövlətin qurulduğu, 

insan hüquqlarına və azadlıqlarına təminat verildiyi və dövlətin əsas vəzifələrindən biri kimi 

dəyərləndirdiyi bir şəraitdə CM-nin 302-ci maddəsinin çəkindirici mahiyyəti mühüm profilaktiki 

mahiyyət daşıyır. 

 

Açar sözlər: əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, cinayət-hüquq nəzəriyyəsi, cinayət tərkibi, cinayətin 

obyekti. 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 243 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 

1. Мастерков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

провокационной деятельности. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2000. 

2. Волженкин Б.В. Служебное преступление. М., 2001. 

3. Зажицкий В.И. Проблема принципов оперативно-розыскной деятельности 

//Государство и право, 2001, №7. 

4. Возный А.Ф. Уголовно-правовые и этические проблемы ОРД. М.: ВНИИ МВД 

СССР, 1980. 

5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Bakı, 2013. 

6. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. Bakı, 2013. 

7. Ağayev İ. Cinayət tərkibi. Bakı, 2005. 

8. Səməndərov F. Cinayət hüququ. Ümumi hissə. Bakı, 2009. 

9. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Qanun. Bakı: «Hüquq ədəbiyyatı», 2011. 

10. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası. F.Səməndərovun 

redaktəsi ilə. Bakı, 2010. 

11. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Qanun. Bakı: «Hüquq ədəbiyyatı», 2013. 

12. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 2013. 

13. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства РФ и 

зарубежных стран. М., 2002. 

14. Mahmudov E., Şəfiyev Ə., Məhərrəmov M. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Qanununa şərhlər. Bakı, 2007. 

15. Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti. Bakı, 2011. 

16. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları. Dərslik. Bakı, 2010. 

17. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasları. Mühazirə toplusu. Bakı, 2008. 

18. Hüseynov Ş., Muradov F., Salmanzadə N. Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. Bakı, 

2011. 

19. Məmmnədov F., Mustafayev M. Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. Bakı, 2002. 

20. Теория оперативно-розыскной деятельности. М., 2010. 

21. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 2012. 

22. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 4 cilddə. IV cild. Bakı, 2006. 

23. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. Bakı, 2011. 

 

Рамин ХАЛИЛОВ 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Резюме 

 

В статье справедливо отмечается, что при нарушениях законодательства об 

оперативно-розыскной деятельности, законодательство об оперативно-розыскной 

деятельности и его соответствующие правовые нормы защищаются от преступных 

посягательств средствами уголовного права. В этом смысле, объективная сторона таких 

действий в определенное время и определенном пространстве в конкретных условиях 

является внешней оболочкой общественно опасных деяний, подрывающих существую-

щие общественные отношения. В конечном итоге, проведение оперативно-розыскных 
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мероприятий, предусмотренных законодательством, со стороны лиц, не уполно-

моченных осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, наносит вред правам и 

охраняемым законом интересам различных лиц и общественным отношениям в этой 

области. Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности 

характеризуется уголовным составом, собственными объективными признаками. 

Поэтому, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием Закона 

Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» для 

определения объективных признаков этого состава бланкетной диспозиции. 

 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, теория уголовного права, 

состав преступления, объект преступления. 

 

Ramin KHALILOV 

 

SOME FEATURES OF THE OBJECTIVE SIGNS OF VIOLATION OF THE 

LEGISLATION ON OPERATIONAL-INVESTIGATORY ACTIVITIES 

 

Summary 

 

In the article it is justly noted that at violation of the legislation on operational-investigatory 

activities, the latter and its corresponding legal norms are defended from criminal violations by 

criminal law means. In this sense, the obyective aspect of these actions in definite time and space, in 

conerete conditions is an outward appearance of socially dangerous actions, undermining the existing 

social relations. In the end, carrying out the operational-investigatory measures envisaged by the 

legislation on the side of the persons not plenipotentiary to carry out the operational-investigatory 

measures, does harm to the rights and interests of different persons protected by law and social 

relations in this field. Violation of the legislation on operational-investigatory activities is 

characterized by the criminal corpus delicti, own cheracteristic features of the objective signs. 

Therefore, it is necessary to get attentively acquainted with contents of the “Law of Azerbaijan 

Republic on operative-investigatory activities” for determining the objective signs of this structure of 

the blanket disposition. 

 

Keywords: operative-investigatory activities, criminal-law theory, corpus delicti, object of 

crime. 
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THE CORRELATION OF THE PRINCIPLE OF TERRITORIAL 

INTEGRITY WITH THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION 

IN INTERNATIONAL LAW
*
 

 

At the beginning of 1988, the separatist groups of the Nagorno Garabakh Autonomous 

Province and Armenian militants launched hostilities and continued aggression policy for invasion 

of the territory of Azerbaijan, especially the territory of Garabakh. And for invasion of the territo-

ries of Azerbaijan a range of genocides and carnages were committed by Armenian groups and 

Armenian military forces. And twenty thousand Azerbaijanis became victims of the war, hundred 

thousand people were wounded, and fifty thousand people became invalids. Twenty percentage of 

the territory of Azerbaijan was occupied. The number of refuges and internally displaced persons 

exceeds one million. In 1993, the United Nations Security Council adopted four resolutions (no. 

822, 853, 874 and 884) which confirmed the fact of occupation of Azerbaijani lands and conduc-

tion of unfair war against Azerbaijan and Azerbaijanis. However, the provisions of those resolu-

tions are not fulfilled by Armenia. The main argument of groundless territorial claims against 

Azerbaijan, neighbor country considered the self-determination principle of Garabakh Armenians 

as one of the principles of international law. In this analytical article the correlation of the princi-

ple of territorial integrity with the right to self-determination in international law will be consid-

ered and the answers to many interesting questions be found. 

Traditionally, self-determination was recognized through years, as a right of peoples who 

are under the colonial rules for gaining independence. Firstly, right to self-determination was re-

garded for protection of rights of indigenous peoples or people under colonial rule. The right to 

self-determination is the right of peoples to determine their own destiny such as right to choose 

their political status or determine their economic, social and cultural development. It includes also 

political independence, cultural autonomy or integration within the state. Cultural autonomy is 

more welcomed and recognized by the states. Right to self-determination is regarded in the Char-

ter of the United Nations. Article1/2 of the UN Charter states that the development of the friendly 

relations among nations based upon respect for the principle of equal rights and self-determination 

which constitutes one of the purposes of the United Nations. 

There is another principle of international law, which regards the principle of territorial in-

tegrity of states. The Declaration on the Principles of International Law Concerning Friendly Re-

lations and Cooperation among States that: Every State has the duty to refrain in its international 

relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of 

any State, or in any other manner inconsistent with purposes of the United Nations. Such a threat 

or use of force constitutes a violation of international law and the Charter of the United Nations 

and shall never be employed as a means of setting international issues. Also the Declaration states 

that, no territorial acquisition resulting from threat or use of force shall be recognized as legal. 

Let us first consider some legal basis of right to self-determination in international law. The 

legal basis of right to self-determination can be better acceptable after looking through interna-

                                                 
*
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tional documents containing legal norms defining self-determination and its titleholders. But let’s 

glance doctrinal sources reminding international legal basis of self-determination. 

One of the expert of international law definitions, Hans-Hermann Hoppe explains right to 

self-determination with his interesting comparison. If one wished to establish a modified right of 

national self-determination at a lower level, one would have to derive it from clearly recognized 

individual rights. For example, individuals have a right to emigrate which can be considered as a 

part of right to free movement. From this right one may derive a collective (or national) right of 

emigration as the flight of the Israelites from Egypt under Moses or the right of the Serbs from 

Kosovo under Patriarch Arsenije III Carnojevic. As an individual does not enjoy a right to declare 

his house “sovereign” or to declare it to be under the sovereignty of a foreign power so too, na-

tions taking leave of a given state are not entitled to take their land with them. 

The concept of self-determination is a very powerful one. Wolfgang Danspeckgruber puts it 

this way: “No other concept is as powerful, viscera, emotional, unruly, and as step in creating as-

pirations and hopes as self-determination.” It evokes emotions, expectations and fears, which of-

ten lead to conflict and bloodshed. So many conflicts, nearly more than 50 % of conflicts are de-

rived from sovereignty. The principle of territorial integrity is clearly invoked in connection with 

self-determination in the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 

Peoples (1960), the Declaration on Friendly Relations (1970), and most recently in Vienna Decla-

ration and Program of Action (1993). The Declaration on Friendly relations imposes a require-

ment of legitimacy on a state invoking the principle of territorial integrity against a self-

determination claim, which threatens that integrity. This means, that a state that oppresses, de-

stroys or unduly exploits a people or community instead of protecting it or representing its inter-

ests has no legitimate right to invoke the principle of territorial integrity against that people or 

community. A state that gravely violates fundamental obligations of its citizens loses the legitima-

cy to rule over them. This also applies with respect to a state’s obligations towards a distinct peo-

ple or community within its boundaries. 

Ralph Steinhardt from George Washington University School of Law outlined four essential 

propositions regarding self-determination and international law. The first is that the law will not 

definitively solve the claims which are in competition with one another for power or territorial 

disputes. But it could provide the way of mechanism in attempts to do so. Still the contradiction 

remains: self-determination has little legal meaning, but is nevertheless a super powerful political 

principle. 

The other proposition is that international law is not definite at all on the self-determination 

issue. Self-determination has never been defined. It is mentioned several times in different mean-

ings. According to one definition, self-determination refers to the end of colonialism and the crea-

tion of new states. Another says that self-determination is stenography for the rights of states. It 

means the right to their own political destiny, the right to equality in relations with other states, 

etc. Yet another meaning of self-determination involves the protection of individual and collective 

human rights and popular democratic rule. 

The third basic proposition about the legal context of self-determination is that it is not a 

“suicide pact”. It means it does not oblige any state to subordinate its own self-interest. Law is 

basically an expression of self-interest and it was always so over time. 

The fourth proposition is that law is constantly changing. After several distinct eras, Stein-

hardt maintained, the self-determination norm is at changing time by time. There are several new 

meanings or clusters of principles that should be included in the right to self-determination. The 

conclusion can be made this way that the right to self-determination must be addressed in light of 

customary human right concerns. 
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The different levels in the evolution of the right of self-determination were categorized by 

Hurnst Hannum. According to him, the first-order self-determination, second-order self-

determination and third-order self-determination. First-order self-determination refers to the 

struggle of a people against alien rule and seeks political independence within internationally 

agreed boundaries. Decolonization is a case of first-order self-determination. Second-order self-

determination also involves a move to independence for a distinct people, but within the bounda-

ries of the state. This can provide for federal structures. Third-order self-determination refers ei-

ther to a submit of a state or to a member of a federalism. Self-determination of indigenous peo-

ples may be regarded as a distinct category of four-order self-determination. The Declaration 

states that all peoples have the right to self-determination and that by virtue of that of that right 

they shall freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cul-

tural development. But the content of the right is still remains vague and ambiguous. As it from 

one side provides a right of self-determination, but on other hand limited that right in emphasizing 

the principle of territorial integrity of states. 

Other theorists of international law B.Kambelman thinks that the right to self-determination 

must be separated from the right to secession. Many international documents have established 

self-determination as a right, but it has never been defined. Thus, many documents should find a 

balance in separating the right to self-determination and secession. According to Kambelman se-

cession is not related to the right of self-determination. Self-determination may be an internation-

ally recognized principle, but secession is a national issue. The state decides whether to secede or 

not. For example, a government may wish to allow its nation’s constituent parts the right to seces-

sion in its own set of laws, but no international documents compel it to do so. Self-determination, 

Kambelman maintained, means inter alia the right to cultural independence, religious freedom, 

and the use of one’s own language, but not secession. Unlike secession, these rights are managea-

ble, making it possible for the United States to both address and influence them. 

The economic aspects of the right to self-determination are first of all manifested, in the 

right of all peoples to determine, in freedom and sovereignty, the economic system or regime un-

der which they are to live. Furthermore, from an economic standpoint, the right also involves the 

exercise of a permanent sovereignty over natural resources, and covers problems raised by harm-

ful activities that may be undertaken in this area by transnational or multinational enterprises. 

However, the safeguarding of two essential principles should be carried out: on the one hand the 

respect for sovereignty to develop the national resources and on the other the provision of ade-

quate guarantees for the foreign investors. 

The social aspects connote the idea that every people have the right to choose and determine 

the social system, related to the promotion of social justice, which every people is entitled; imply 

the effective enjoyment of social rights without discrimination. 

The cultural aspects relate to the establishment of a cultural regime or system, which consti-

tutes a very important element of the right to self-determination of all peoples. It implies recogni-

tion of its right to regain, enjoy and enrich the cultural heritage, as well as affirmation of the right 

of all its members to education and culture. 

The right to self-determination of peoples as proclaimed in various international instruments 

includes two distinct components: internal self-determination, which signifies as “a people’s pur-

suit of its political, economic, social and cultural development within the framework of an existing 

state”; and external self-determination, which amounts to a “right to unilateral secession.” Since 

the right to self-determination is often mentioned in conjunction with “respect for the territorial 

integrity of existing states, it must be taken not to include a right to secession… except in very 

special circumstances the Court limited the categories of peoples finding themselves in the special 

circumstances that would warrant secession to three groups: a) those under colonial domination or 
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foreign occupation; b) peoples subject to alien subjugation, domination or exploitation outside a 

colonial context and c) peoples blocked from the meaningful exercise of its right to self-

determination internally”. 

In order to analyze the legal documents on self-determination the following acts should be 

taken into consideration: 

1) The United Nations Charter 

2) The United Nations Covenants on Human Rights 

3) The Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries 

4) The Declaration on Friendly Relations 

5) The Helsinki Final Act 

6) The Charter of Paris and Document of Copenhagen 

In the Charter of the United Nations right to self-determination was enshrined. But during a 

long period it was regarded as a mere political principle rather than a legal right. UN resolutions 

imply non-recognition of the right of forceful secession in the context of principle of the national 

unity and territorial integrity of the State. “The right of people to self-determination, as it emerges 

from the United Nations, exists for peoples under colonial and alien domination, that is to say, 

who are not living under the legal form of a state. The right to secession from existing State 

Member of the United Nations does not exist as such in the instrument or in the practice followed 

by the Organization, since to seek to involve it in order to disrupt the national unity and the territo-

rial integrity of a Sate would be a misapplication of the principle of self-determination contrary to 

the purposes of the United Nations Charter”. 

Self-determination and secession to achieve independence are not mutually compatible con-

cepts in international law except under circumstances where oppression and persecution or a colo-

nial relationship persists. 

In international law the concept of pursuing a collective interest is known as "self-

determination."Former US President Woodrow Wilson promoted the idea of self-determination in 

the post-World War I period. Wilson's concept hinged upon three basic ideas: 

I) there should be a right of people to choose its own form of government (internal self-

determination); 

II) there is a right of people to be free from other rule and to choose the sovereign under 

which they choose to live(external self-determination); 

III) there should be a continuous consent of the governed by way of a representative demo-

cratic government. 

In respect to the Aaland Island case, an International Commission of Jurists observed that 

while popular, the principle of self-determination had not attained the status of a positive rule of 

international law in the 1920s. The Commission concluded that the principle was essentially polit-

ical and, thus could not be employed as justification of dismemberment of a clearly established 

state. That same principle still holds today. 

In the Quebec case the court clearly notes the conditions of self-determination which states 

that: 

"The international law right to self-determination generates at best, a right to self-

determination...where a people is oppressed... or where a definable group is denied meaningful 

access to government to pursue their political, economic, social and cultural development. In all 

three situations, the people in question are entitled to the right to external self-determination be-

cause they have been denied the ability to exert internally their right to self- determination" (9). 

The 1941 Atlantic Charter employed the term "self- determination" in respect to peoples 

forcibly deprived of rights inherent in sovereignty by virtue of Nazi and Fascist conquest. There 

seems little doubt that "self-determination" was essentially a political concept and had not fully 
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entered international law beyond implied rights arising from mandated territories administered in 

trust by the League of Nations and, later, the United Nations. 

Article 55 of the UN Charter notes that, peaceful and friendly relations among nations 

should be based on respect for the principle of equal rights and self-determination, and Article 73 

implies the principle of self-determination for colonies and other dependent territories. Article 76 

does refer to "progressive development towards self-government" as is appropriate for territories 

and peoples as freely expressed wishes of those peoples. 

The references in the UN Charter and, as reiterated in several other UN documents (Resolu-

tion 1514 [XV] of December 14, 1960 on the "Granting of Independence to Colonial Countries 

and Peoples"; the 1966 Covenants on "Economic, Social and Cultural Rights" and on "Civil and 

Political Rights"; the 1970 "Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly 

Relations and Cooperation Among States") are intended to establish an international politically 

inspired normative basis to force decolonization. 

It can be argued that Articles 1 and 27 of the 1966 Covenant on Civil and Political Rights 

extends the right of self-determination beyond persons dwelling in a colonial status. 

Professor Capotorti, special reporter of the UN Sub- Commission on the Prevention of Dis-

crimination and Protection of Minorities, prepared a definition of a "minority" which proposed 

that a "numerically inferior group" in a "non-dominant position" but being nationals of a state 

would constitute a minority if it possessed "ethnic, religious or linguistic characteristics differing 

from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed 

towards preserving their culture, traditions, religion or language" (2). 

What constitutes a minority is also largely a question of self-identification. However, the 

principal elements in any definition include numerical inferiority, ethnic, linguistic, cultural or re-

ligious characteristics distinct from those of the rest of the population of a state and the non-

dominant position of the minority. Many minorities are related to the population of a kindred 

state, often a neighboring one, but this is not necessarily the case. The consequence of identifica-

tion as a minority can be important, since it is generally understood so that whereas peoples have 

the right to self-determination under international law, minorities do not possess such a right. The 

categories just discussed are not necessarily mutually exclusive, and some groups may evolve 

from one category to another as circumstances change. Thus, whereas a community may be enti-

tled to the protection afforded to minorities under the United Nations Declaration on Rights of 

Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, that same group 

may also consider itself, and be recognized as, an indigenous people possessing the rights con-

tained in the ILO Convention 109 and covered by the draft Declaration on Rights of Indigenous 

Peoples. It should also be noted that some communities appear to fit none of the categories pre-

cisely and yet contain elements of one or more of the categories. Kosovo, for example, is consid-

ered by some to be an Albanian national minority region within Serbia, but is not so defined by 

the Kosovars themselves. The Albanians of Kosovo are part of the Albanian people and nation 

(which is greater than the state of Albania). But Kosovo is also a distinct political entity in its own 

right with a credible claim to self-determination. 

The concepts 'nation' and 'people' are closely related and difficult to distinguish. Thus, the 

criteria for a nation can be regarded as similar to those for a people. One participant described 

peoples as nations without a state. "Two possibilities have emerged - that 'peoples' means the en-

tire people of a State, or that it means all persons comprising distinctive groupings on the basis of 

race, ethnicity and, perhaps religion. "Johan Galtung defines a nation as a group of people that 

holds certain points in space and time as sacred. In this analysis, space is the motherland and time 

refers to points in history, often trauma. That definition does not use criteria such as commonality 

of language, ethnic identity or shared religion to identify a nation but gives much importance to 
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territorial attachment. Without abandoning the Kirby criteria, participants agreed on the need to 

recognize the importance of symbols and myths which bind and move people in their identifica-

tion with a nation or people. Michael Keating identified a nation as a group that makes a claim to 

self-determination, not necessarily an ethnic or homogenous group. Quebec, he argued, is a nation 

with the right to self-determination although here the concept of nation is not an ethnic one. The 

United States is a multi-ethnic and multi-cultural nation, but it could be argued that it is still a na-

tion in formation. Michael Keating advanced various definitions but argued against any one clear 

definition, because in different places the concept of nation has different meanings, and a uniform 

definition could even cause conflict. The tendency to identify nations as monolithic units, occupy-

ing mutually exclusive territories, is particularly insensitive to nuances, and was found to be in-

compatible with the indigenous perception of nationhood. The assumption by some people that 

states should be formed on the basis of the distinctness of each nation, the principle which led to 

the formation of nation-states in Europe in the nineteenth century, is today flawed and can be dan-

gerous. The reality is the existence of overlapping ethnicities and multiple identities. Indeed there 

are very few true nation- states. At the same time, the concept of the nation is also a reality, and 

one with a tremendous force. Whereas states are created, fall apart or disappear, nations tend to 

survive. This is not to say that some nations have not been eradicated. A number of first nations of 

the Americas, for example, no longer exist as a result of genocide. The point is that whereas states 

are but artificial and pragmatic constructs for effective exercise of jurisdiction, and whereas many 

of them have been imposed by outside colonial powers without any regard to the geographic, eth-

nic or historical realities, nations are an ancient and deeply felt reality which binds people from 

generation to generation and survives changes in boundaries and rulers. Many nations have sur-

vived concerted efforts to eliminate their distinct existence. Thus, for example, after centuries of 

systematic efforts by the French state authorities to absorb all national groups and eradicate their 

distinctive identities in order to create a French national identity, the Breton, Corsican, Alsacian 

and Basque nations continue to exist. 

The General Assembly explained that self-determination was a decolonization process that 

could result in: 

IV) secession of a territory to form a new state; 

V) association of a territory with an existing state; 

VI) integration of a territory into an already existing state 

The sovereign state is enshrined at the heart of the international legal system, where it func-

tions as the primary actor in international law and politics. In recognition of the rights of sovereign 

states, article 2(7) of the United Nations ("U.N.") Charter enunciates: "Nothing contained in the 

present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially 

within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters 

to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of en-

forcement measures under Chapter VII (3). Article 1 of the Montevideo Convention on the Rights 

and Duties of States of 1934 sets out the key attributes of sovereignty: "the State as a person of 

international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a 

defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states (4). 

A modern state has exclusive sovereignty over a specific territory which is regulated by interna-

tional law. It is this territorial sovereignty that entitles states to be recognized as legally equal 

agents in the international arena. 

"The realist theory of international relations insists on the primacy of territorial sovereignty 

over national self- determination. Consequently, the realist theory supports the policy of contain-

ment of self-determination within the boundaries of existing states (5). 
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Territorial sovereignty still remains the central source of political power and the main locus 

of international recognition. 

The principle of territorial integrity of states is regarded as an opposite rule against the right 

to self-determination. Inviolability of the territorial integrity is regarded in the documents which 

contains the principle of right to self-determination of nations. Main arguments in this case are 

that they have been contained in such articles as on the Declaration of principles , as "nothing not-

ed in the above-mentioned paragraphs can be commented as sanctioning or widening any act 

which may be regarded as partially or completely violation of territorial integrity or political unity 

of sovereign and independent states". The same position is supported that, "every state must keep 

away from any acts directed to partial or complete violation of national unity and territorial integ-

rity of any other state". But the rule which says: "any article cannot be commented as sanctioning 

or widening" does not mean that the same right does not exist". 

Presence of such kind of reservation in some level may guarantee right of sovereign states 

from any inciting act with participation of other states. If the state ensures the rights of minorities 

and equality of nations then the principle of territorial integrity absolutely should be protected. 

If the state does not respect the right to self- determination of nations, so its territorial integ-

rity may be remained under the threat of factual and juridical division. Declaration on the princi-

ples contains that, every state should refrain from any act focused on partial or complete violation 

of national unity and territorial integrity of any other state and the same article may not be com-

mented otherwise, as it was contained in the Declaration. In this article, the issue is about the rela-

tions among equal, sovereign states. The issue of right to self-determination of nations or peoples 

emerges within state, although self-determining nation later may make independent state. 

In the Helsinki Final act of the OSCE there are such provisions which regard: "member 

states regards as inviolable of all borders among themselves", "member states will respect territo-

rial integrity of every state among member states". There are a range of international documents 

which regard inviolability of territorial integrity of states. So, under those provisions there is such 

main point which states that: "member states will refrain from any act, which contradicts the pur-

poses and principles of the Charter of the United Nations, against territorial integrity, political in-

dependence or unity of any member-state and especially any such act containing itself application 

use of force or threat of use of force. Member states equally refrain from any act of turning of ter-

ritory of one into the focus of military occupation or other directive or indirect measures of appli-

cation of force in international law or into an object of realization of use of force using such 

measures" (7). 

National self-determination generally does not contradicts with the principle of territorial in-

tegrity of states as the principle of territorial integrity is the principle of international relations and 

the principle of self- determination belongs not to states, but to nations who efforts to realize its 

right. And in the democratic states or societies realization of this right is freely realized and only 

through the way of democratic governance nations realize their right to self-determination and re-

alization of it should not impede the process. 

The maintenance of territorial integrity lies in the hands of the governments in power. By 

accepting its obligations, including full respect for the right to self-determination with all its con-

sequences, and engaging in dialogue with all sectors of society, a government can maintain the 

territorial integrity of the state or ensure that peaceful change occurs in a manner beneficial to the 

state. 

Self-determination also imposes responsibilities on the claimants to respect the human 

rights, including the rights of minorities and indigenous peoples and of other peoples and commu-

nities within their jurisdiction, and to constructively resolve problems that arise from the imple-

mentation of the right. 
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If turn to the Declaration on principles, there is hope that it regulates the non-governed terri-

tories and voices that "the territory of colony or other non-self-governed territory has in accord-

ance with the Charter of the United Nations, the status of especial from the territory of state gov-

erning it". So, this provision also excepts the opportunity of violation of territorial integrity, in 

which also notes that "constitution of sovereign and independent state, free joining to independent 

state or joining with it, or establishment of any other political status determined independently by 

nation is way of realization of the right to self-determination" (8). 

Article 73 of Chapter XI of the United Nations Charter describes the development of self-

government in non-self- governing territories as a "sacred trust". Article 76 of the Charter regard-

ing the international trusteeship system provides for a progressive development in the Trust terri-

tories towards "self-government or independence". It has been observed that Article 73 falls so 

short of what is today considered self-determination and that the provisions stipulated in Chapters 

XI and XII, particularly Article 73, support the thesis that Article 1(2) of the Charter represents a 

moderate version of self-determination. 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples presents it-

self as an interpretation of the Charter and stresses independence within the colonial context, as 

the principal means through which self-determination is implemented. The holder of the right to 

self-determination is considered to be the people, and the meaning of the word 'people' is condi-

tioned by repeated reference to colonialism. There is the other issue of terra nullius which is con-

nected with the principle of territorial integrity and the right to self-determination. 

In 1975, the ICJ applied terra nullius to a territory in which the people who inhabited it were 

not "socially and politically organized." The ICJ provided legal sanction to a radically expanded 

definition of terra nullius from its original meaning as "blank territory," to an understanding that 

encompassed territory was not empty or void of inhabitants. 

"The only territory which can be the object of occupation is that which does not already be-

long to any state, whether it is uninhabited, or inhabited by persons whose community is not con-

sidered to be a state; for individuals may live on a territory without forming themselves into a state 

proper exercising sovereignty over such territory. The territory of any state however is obviously 

not a possible object of occupation; and it can only be acquired through cession or, formerly, by 

subjugation" (7). 

International acts, such as the Declaration on Friendly Relations and the Vienna Declara-

tion, state, immediately after affirming a peoples' right to determine its political, economic, social, 

and cultural status, that: 

"(Such rights) are not to be construed as authorizing or encouraging any action which 

would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sover-

eign independent states conducting themselves in compliance with the principle of equal rights 

and self-determination of peoples" (1). 

A state that oppresses, destroys or unduly exploits a people or community instead of pro-

tecting it or representing its interests has no legitimate right to invoke the principle of territorial 

integrity against that people or community. A state that gravely violates its fundamental obliga-

tions to its citizens loses the legitimacy to rule over them. This also applies with respect to a state's 

obligations towards a distinct people or community within its boundaries. 

Territorial integrity of Azerbaijan is the first issue which should be solved for solution of the 

conflict. Although it is groundless, however, the "right to self-determination" of Armenians within 

the territorial integrity of Azerbaijan and self-determination of Armenians may be realized 

through the way of giving high level of autonomy within the framework of the Azerbaijani Re-

public. 
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One of the former chairmen of the Minsk group, representative of the US Matthew Bryza, 

during a visit to Erevan said that the conflict had to be solved only within the territorial integrity 

of the Azerbaijan Republic. According to Bryza, Armenia had to recognize the territorial integrity 

of the Azerbaijan Republic. Matthew Bryza emphasized that: "if we want to solve this conflict 

firstly we must accept territorial integrity of the Azerbaijan Republic. Then we have to add some 

other principles". Matthew Bryza insisted that legally Nagorno-Garabakh belonged to the Azer-

baijan Republic and Armenia had to agree with this fact. 

But it should be noted that, Azerbaijan agrees to ensure the claims of Armenia through giv-

ing high level of autonomy to Nagorno Garabakh Armenians within the territorial integrity of 

Azerbaijan. 

At the end I would like to note one more interesting factor, which could be attractive for an-

alysts. Ex-president of Armenia L.Ter-Petrosyan voiced the position of the declaration which 

mentioned resolution process of the Nagorno-Garabakh conflict within the territorial integrity of 

the Azerbaijan Republic. Without doubt it referred to the UN resolution 62/243 and EU Parlia-

ment resolution 1614. These documents identify territorial integrity of the Azerbaijan Republic. 
 

Keywords: Principle of territorial integrity, right to self determination, secession, respect to 

a state’s obligations, sovereignty, Declaration on Principles of International Law Concerning 

Friendly Relations and Co-operation Among States, UN Charter, UN Resolution 1514 of Decem-

ber 14, 1960 on the "Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples"; the 1966 

Covenants on "Economic, Social and Cultural Rights" and on "Civil and Political Rights". 
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BEYNƏLXALQ HÜQUQDA ƏRAZИ BÜTÖVLÜYÜ 

PRИNSИPИ ИLƏ XALQLARIN ÖZ MÜQƏDDƏRATINI TƏYИN 

ETMƏK HÜQUQUNUN NИSBƏTИ  

 

Xülasə 

 

Müəllif məqalədə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinə olan əsaslandırılmamış 

arqumentə – beynəlxalq hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq Qarabağ ermənilərinin öz 

müqəddəratını təyin etməsinə münasibət bildirir. O həm də beynəlxalq hüquqda ərazi bütövlüyü 

prinsipi zəminində müqəddəratını təyinetmə hüququnu təhlil edən bir sıra tədqiqatçıların 

əsərlərinə müraciət edərək araşdırılan mövzu ilə bağlı olan maraqlı məsələlərə aydınlıq gətirir. 

Müəllif qeyd edir ki, artıq ermənilərin əsassız iddialarına beynəlxalq ictimaiyyət tədricən öz mənfi 

münasibətini bildirməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. 

 

Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi, ATƏT-in Minsk qrupu, 

BMTTŞ-nin qətnaməsi, Madrid prinsipləri, BMT-nin 1514 №-li Rezolyusiyası, ən yüksək 

muxtariyyət statusu, BMT-nin 14 Dekabr 1966-ci il iqtisadi, sosial və mədəniyyət hüquqları 

haqqında Konvensiyası, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, donmuş danışıqlar prosesi. 

 

Камран БЕХБУДОВ 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ С ПРАВОМ НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Резюме 

 

В статье автор рассматривает главный аргумент необоснованных территориальных 

претензий к Азербайджану со стороны Армении, которая выдвигает принцип самоопре-

деления карабахских армян в качестве одного из принципов международного права. Он 

анализирует взгляды ряда известных исследователей по вопросу о корреляции принципа 

территориальной целостности с правом на самоопределения в международном праве и 

находит ответы на многие интересующие вопросы, касающиеся исследуемой проблемы. 

Автор отмечает, что международная общественность выражая свое отрицательное 

отношение к притязаниям армян, тем самым поддерживают территориальную целостность 

Азербайджана. 

 

Ключевые слова: нагорно-карабахский конфликт, Минская группа ОБСЕ, четыре 

резолюции Совета Безопасности ООН, Мадридские принципы, Резолюция ООН 1514, 

самый высокий статус автономии, Конвенция ООН по экономическим, социальным и 

культурным правам 1966 года, захватническая политика Армении, замороженный 

переговорный процесс. 
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ERMƏNИSTANIN TERROR TƏŞKИLATLARININ 

AZƏRBAYCANA QARŞI TERRORÇULUQ FƏALИYYƏTИ* 

 

Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun maliyyə və təşkilati yardımı ilə dünyanın 

müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni terrorçu təşkilatlarının Azərbaycana qarşı 

apardıqları terror müharibəsi 1980-ci illərdən başlayaraq ardıcıl xarakter almışdır. Azərbay-

canın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və onun ətrafındakı 7 rayonun işğalı zamanı kütləvi vahimə 

yaratmaq, çoxlu insan tələfatına nail olmaq məqsədi ilə Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları 

hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən xeyli uzaqda, dinc azərbaycanlı əhalinin yaşadığı 

məntəqələrdə terror aktları təşkil etmiş, nəticədə minlərlə günahsız insan həlak olmuşdur. 

80-ci illərin ortalarından bu günə kimi erməni terrorizmi iki təşkilati mərhələ keçmişdır. 

Birinci – SSRİ-nin son tənəzzül illəri ilə əlaqədardır. O zaman mərkəzi hakimiyyət 

orqanlarından yayınıb müstəqilliyə can atan erməni hökuməti radikal təşkilatlardan fəal 

dəstələr toplamaq üçün irimiqyaslı kampaniyaya başladı. Bu siyasət əsasən «Daşnaksütyun», 

«Asala», «Maq Erməni birliyi» tərəfindən həyata keçirilirdi. Regionda yaranmış vəziyyətdən 

istifadə edərək erməni diasporunun köməyi ilə Azərbaycanın ermənilər məskunlaşan ərazisinə 

İran, Livan, Fransa, ABŞ və Yunanıstandan silah-sursat, maliyyə və terror dəstəyi gəlirdi (3). 

Erməni hökuməti yuxarıda göstərilən təşkilatların ölkədə fəaliyyətini dəstəkləyərək 

axtarışda olan fəallara sığınacaq verdi və onları saxta sənədlərlə, pulla, nəqliyyatla və silahla 

təchiz etdi. 

Yerevanda hökumət səviyyəsində türk nümayəndəliklərinə qarşı terror aksiyaları 

törətdiklərinə görə məhkum edilmiş ermənilərə dəstək kampaniyası təşkil olundu. 1983-cü ilin 

iyul ayında Orli şəhərinin hava limanında partlayış törətdiyinə görə həbs edilmiş Suriya əsilli, 

ASALA təşkilatının üzvü Varujan Karapetyanın azad olunması üçün erməni xüsusi xidməti 

Eçmiədzin kilsəsinin vasitəsi ilə milyona yaxın imza topladı. 

Yerevana gətirilən terrorçular ilk olaraq azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması 

üçün fəaliyyətə başladılar. 100-dən cox azərbaycanlı amansızlıqla öldürüldü, 250 minə yaxını 

isə torpaqlarından qovuldular. Xarici terror təşkilatlarının Ermənistandakı fəaliyyəti faktı 

beynəlxalq ictimaiyyətə məlum olandan sonra prezident L.T.Petrosyan baş verənləri 

daşnakların simasında müxalifətin üzərinə atmağa çalışdı. O, parlamentdəki məşhur çıxşlarının 

birində elan etdi ki, «Daşnaksütyun» Ermənistan ərazisində qanunla qadağan olunan dərnəklər 

və gənclər təşkilatları yaratdılar (4). 

Erməni terror təşkilatları 1980-ci illərin sonunda taktikanı dəyişərək, PKK terror təşkilatı 

ilə əməkdaşlıq etməyə başlamışdılar. 1984-cü ildə PKK səhnəyə gəldikdən sonra ASALA 

təşkilatı fəaliyyətini zəiflətdi. 1980-ci il aprel ayının 8-də Livanın Sidon şəhərində PKK və 

ASALA terror təşkilatları ortaq konfrans keçirərək qəbul etdilər. Bu hadisəyə dünya 

ictimaiyyəti tərəfindən diqqət olunduğunu görən təşkilat başçıları bundan sonra öz əlaqələrini 

gizli olaraq qurmağa başladılar. Həmin ərəfədə terrorçu Abdullah Öcalan, Erməni Yazarlar 

Birliyi tərəfindən bu təşkilatın qürürlü üzvlərindən biri kimi seçilmişdir. Bundan sonra Erməni 

Xalq Hərakatının nəzdində bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi bu təşkilatların Kürdüstan 

Komitəsi yaradıldı. 4 iyun 1993-cü il tarixində Erməni Hıncak partiyasi ASALA və PKK 

                                                 
*
 Мягаля сийаси е.ц.е.д. Рамиз Севдималыйев тяряфиндян чапа мяслящят эюрцлцб. 
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təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Qərbi Beyrutda yerləşən PKK terror təşkilatının 

ofisində yığıncaq təşkil etdilər. Həmin ilin yanvar ayında Beyrutda yerləşən iki ayrı-ayrı 

kilsədə 150 gəncin iştirak etdiyi yığıncaqda Türkiyə daxilində təxribatların salınması və 

Türkiyənin bölünməsi üçün işlərin görülməsi haqqında qərarlar verildi. Buna rəğmən Türkiyə 

parçalanmalı, onun yerinə kürd dövləti qurulmalı idi. 

Tarixçi alimlərdən Misiroğlu deyir ki, PKK erməni daşnak təşkilatı tərəfindən 

yaradılmaqla yanaşı, onlar tərəfindən bu gün də dəstəklənir. Onun sözlərinə görə, PKK təzə 

yaranan zaman onun rəhbərliyində yüzlərlə erməni təmsil olunurdu. Sadəcə, adları gizli 

saxlanılırdı ki, bu da erməni birliyinin bir nümunəsidir. 

Görülən bu işlərin hamısının məntiqi sonluğu bundan ibarət idi ki, Türkiyə dövlətinin 

yerinə «Müstəqil Böyük Ermənistan» qurulsun. 

Fransa həbsxanasından azad edilmiş, ABŞ vətəndaşı olan Monte Melkonyan 1990-cı ildə 

Ermənistana gətirildi və dərhal da Dağlıq Qarabağa göndərildi. ASALA təşkilatına rəhbərlik 

edən peşəkar terrorçu Melkonyan tanınmış beynəlxalq terrorçu Karlosun tələbəsi idi. Livanda 

Beka vadisində terror məktəbini keçərək partlayıcı vasitələr üzrə mütəxəssis kimi nüfuz 

qazandı. O öz təcrübəsindən Qarabağda istifadə edərək terror qruplaşmasına rəhbərlik etməyə 

başladı. Nəticədə dədə-baba torpaqları olan Qarabağdan hazırda qaçqın düşərgələrində 

məskunlaşan milyona yaxın soydaşımız qovuldu. 1993-cü ilin yayında Azərbaycan ordusunun 

bölmələri ilə döyüş zamanı Monte Melkonyan öldürüldü. Onun Yerevanda baş tutan dəfnində 

ölkənin prezidenti də daxil olmaqla Ermənistanın demək olar ki, bütün rəsmi liderləri iştirak 

etdilər. O, ölkənin milli qəhrəmanı elan edildi və Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirli-

yinin diversiya mərkəzlərinin birinə onun adı verildi (2). 

Qarabağ ermənilərinin «öz müqəddəratının həlli», «tarixi hüquqlarının müdafiəsi 

uğrunda mübarizə» və «münaqişələrin ədalətli həlli» fonunda Ermənistan hökuməti bölgəyə 

“ASALA”nın yeni üzvlərini yönəltməyə davam etdi. 1981-ci ildə Parisdə Türkiyə səfirliyinin 

ələ keçirilməsində iştirak etmiş terrorçu Vazgen Sislyan 1992-ci ildə Yerevandan Xankəndinə 

vertalyotla göndərildi. 

Qarabağ azərbaycanlılarının məhv edilməsində Yaxın Şərqdən olan terrorçular Abu Ali 

və Hilber Minosyan fəallıqları ilə seçildilər. Tezliklə eyni terror təşkilatları tərəfindən törədilən 

terror aktları Azərbaycan İlə Ermənistan arasında elan olunmamış müharibəyə çevrildi. Artıq 

bu terror təşkilatlarının əlində müasir silahlar cəmlənmişdi. Ermənistandakı azərbaycanlılara 

qarşı dövlətin terror siyasəti öz məntiqi davamını Qarabağda tapdı. Müxtəlif KİV-in material-

larına əsasən Dağlıq Qarabağda erməni terrorçuları tərəfindən 1989-94-cü illərdə nəqliyyat 

vasitələrində 29 irimiqyaslı terror hadisəsi törədildi, 2 mülki vertalyot və 2 təyyarə vuruldu. 

İlk öncə erməni terrorçularının hədəfi Qarabağdakı Azərbaycanın digər kəndləri ilə 

Azərbaycan bölgələri arasında əlaqə yaradan nəqliyyat vasitələri oldu. 16 sentyabr 1989-cu ildə 

erməni terrorçuları tərəfindən Tiflis-Bakı istiqamətində hərəkət edən avtobus partladıldı. 5 

nəfər həlak oldu, 25 nəfər yaralandı (2). 

7 dekabr 1989-cu ildə terrorçu Abramyan tərəfindən Xankəndi ətrafında körpü partla-

dıldı. Abramyanın dəstəsi tərəfindən 16 fevral 1990-cı ildə Şuşa-Bakı marşrut avtobusunda 

partlayış törədildi. 2 nəfər öldü və 13 dinc vətəndaşımız ağır yaralandı. 10 avqust 1990-cı ildə 

digər bir qrup tərəfindən Tiflis-Ağdam istiqamətində hərəkət edən avtobusun partladılması 

nəticəsində 20 nəfər öldü, 30 nəfər isə yaralandı. Həmin qrupun iştirakçıları 1991-ci ilin iyul 

ayında eyni marşrut avtobusunda analoji terror törətmək istəyərkən Gürcüstanda tutulub həbs 

edildilər. 

1991-ci ilin yanvarın 9-da terror qruplaşması tərəfindən Laçın-Şuşa yolunda hərəkət edən 

avtomobildə «Azərbaycan gəncliyi» qəzetinin müxbiri və Sovet ordusunun 3 zabiti güllələndi. 

Terror aktının təşkilatçıları və icraçıları olan A.M.Mkrtçyan, P.A.Petrosyan, A.A.Manqasaryan 
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və T.M.Arutunyanın tutulmasına və ən ağır cəza olan ölüm hökmünün çıxarılmasına baxma-

yaraq bu günə qədər də onlar özlərinə Ermənistanda sığınacaq tapdılar və cəzadan yayındılar. 

Müxtəlif qrup terrorçuları müasir silahla təchiz edən rəsmi Yerevan, 20 noyabr 1991-ci 

ildə Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında törədilən terror aktına 

görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. 

Erməni terrorunun vəhşi əqidəsi özünü fevralın 26-sı 1992-ci ildə 7000-ə yaxın əhalisi 

olan Xocalı şəhərində göstərdi. Xocalının 366-cı alayın köməyi ilə erməni silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğalından sonra aparılmış irimiqyaslı aksiya zamanı 100-ə yaxın dinc Azərbaycan 

əhalisi vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Şəhər hal-hazırda da işğal olunmuş ərazilərdə yerləşir və 

xarabalığa çevrilmişdir. Bu aksiya Azərbaycan xalqını qorxutmaq və bu bölgədə yaşamaq 

ümidini qırmaq məqsədi ilə keçirilmişdi. 

Bu cür təcrübə Qarabağ azərbaycanlılarının əsas mərkəzi olan Şuşa şəhərinin işğalı 

zamanı da davam etdirildi. Şuşanın tarixən Azərbaycana məxsus olmasına dəlalət edən bütün 

mədəniyyət abidələri məhv edildi. 

Erməni terrorçuları cinayət törədərkən xüsusi amansızlıqları ilə seçilirdilər. Buna misal 

1992-ci ilin yanvarın 28-də Qarabağın hava məkanında Ağdam-Şuşa xətti ilə uçan mülki 

vertalyotun vurulmasını göstərmək olar. Nəticədə 3 ekipaj üzvü də daxil olmaqla sərnişinləri 

əsasən döyüş bölgələrindən evakuasiya edilmiş qadın və uşaqlardan ibarət olan 41 nəfər həlak 

oldu. Lakin Dağlıq Qarabağda özlərinə sığınacaq tapan terrorçular yenə də cəzasız qaldılar. 

Aşağıda sadalanan terror aktlarının coğrafiyasına nəzər salsaq, belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, erməni terrorunun qanlı izləri Azərbaycanı bütün onun sərhəd perimetrləri boyunca 

əhatə etməli idi: 

- 30 may 1991-ci ildə Xasavyurt (Dağıstan) stansiyası yaxınlığında “Moskva-Bakı” 

qatarı partladıldı. Nəticədə 11 nəfər öldü, 22 nəfər isə yaralandı. 

- 31 iyul 1991-ci ildə Temirtan (Dağıstan) stansiyası yaxınlığında Bakıya gələn qatar 

partladıldı. Nəticədə 16 nəfər öldü, 20 nəfər isə yaralandı. 

- 8 yanvar 1992-ci ildə «Krasnovodsk-Bakı» dəniz gəmisi partladıldı. Nəticədə 25 nəfər 

öldü, 88 nəfər isə yaralandı. 

- 28 fevral 1993-cü ildə Qudermes (Çeçenistan) stansiyası yaxınlıgında “Kislovodsk-

Bakı” sərnişin qatarı partladıldı. Nəticədə 11 nəfər öldü, 181  nəfər isə yaralandı. 

- 1 fevral 1994-cü ildə Bakı dəniz yolu vağzalında «Kislovodsk-Bakı» qatarı terrorun 

hədəfi oldu. Nəticədə 3 nəfər öldü, 20-dən çox insan isə yaralandı. 

Ölən və yaralanların əksəriyyətini mülki Azərbaycan vətəndaşları təşkil edirdi (5). 

Ermənistan terrorçularının apardıqları məkrli siyasətin 2-ci mərhələsi Ermənistan 

dövlətinin müstəqillik əldə etməsi ilə başladı. Ermənistanın güc strukturlarının Azərbaycanda 

terrorçuluq fəaliyyətində əlinin olmasını Xatkovskinin işi ilə bağlı aparılan bir sıra istintaq 

materialları, həmçinin Ermənistan Respublikasının milli təhlükəsizlik idarəsinin göstərişi ilə 

«Sadval»ın fəalları tərəfindən 1994-cü ilin mart ayında Bakı metrosunda törədilən partlayış bir 

daha sübut edir. Yuxarıda qeyd edilən materiallar əsasında bele bir nəticəyə gəlmək 

mümkündür ki, Ermənistan Respublikasının xüsusi xidməti orqanları Azərbaycan ərazisində 

terror aktları törətmək üçün ləzgi «Sadval» hərəkatının liderləri ilə əlaqəyə girdilər (1). 

1992-ci ilin aprel ayında «Sadval»ın 17-yə yaxın fəal Ermənistanın Lusaker qəsəbəsində 

diversiya əməliyyatları aparmaq üçün təlim keçdilər. Ardınca 1994-cü ilin martında onlar 

tərəfindən Bakı metrosunda partlayış törədildi. Partlayış nəticəsində 14 nəfər həlak oldu, 42 

nəfər isə ağır yaralandı. Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, Ermənistanda olduqları müddətdə 

onlar xüsusi xidmət əməkdaşları və xaricdə olan erməni terrorçuları tərəfindən təlimatlandırı-

lırdılar (1). 
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1993-cü ilin avqust ayında Bakı şəhəri dəmiryol vağzalında Azərbaycanın xüsusi xidmət 

əməkdaşları tərəfindən növbəti terror aktı törətməyə cəhd edən Rusiya Federasiyasının 

vətəndaşı Xatkovski İqor Anatoliyeviç saxlanıldı. İstintaq zamanı Xatkovski özü etiraf etdi ki, 

o, Ermənistan Respublikası milli təhlükəsizlik idarəsi tərəfindən Azərbaycan ərazisində terror 

əməliyyatları həyata keçirmək üçün cəlb olunmuşdu. Aşkar olundu ki, Xatkovskinin 

Azərbaycana göndərilməsində Ermənistan Respublikasının milli təhlükəsizlik idarəsinin 

əməkdaşları polkovnik D.Oqanesyan və A.A.Qaloyan fəal iştirak etmişdilər. İstintaq zamanı 

Xatkovski tərəfindən 1993-cü ilin iyun ayında Bakı dəmiryol vağzalında sərnişın vaqonunun 

partladılması və 1993-cü ilin mayında Dərbənd şəhərində yük avtomobilinin minalanması 

sübuta yetirildi. 

Ermənistan dövlətinin apardığı siyasət və onun beynəlxalq terrorçuluqda iştirakı Lon-

donda Utsiyev qardaşlarının öldürülməsi faktı üzrə cinayət işinin istintaqı zamanı İngiltərə 

hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də sübuta yetirildi. Araşdırmalar zamanı çeçen 

vətəndaşlarının öldürülməsində Ermənistanın milli təhlükəsizlik orqanının iştirakı öz təsdiqini 

tapdı. Məhkəmədə ingiltərəli hakim bildirdi ki, çeçen vətəndaşlarının qatili olan M.Martiro-

syanın arxasında milli təhlükəsizlik idarəsinin generalı S.Sarkisyan dayanmışdı. Martirosyanın 

özü də Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmətinin zabitidir. 

Beynəlxalq terrorçuluğu dövlət marağınin əsasına çevirən rəsmi Yerevan «kürd 

məsələsi»ndə də bu siyasətə uyğun olaraq fəal şəkildə istifadə etməyə çalışdı. 1993-cü ilin 

dekabr ayında Ermənistan rəsmi strukturlarının qərarı ilə Alaqez qəsəbəsində, oranın yezidi-

kürd sakinlərindən ibarət olan «Kürd xalqının azadlıq ordusu» formalaşdırıldı. Ordunun başın-

da Camil Bayik dururdu. Təşkilatın ayrı-ayrı qruplaşmaları Türkiyədə terror əməliyyatlarında 

iştirak edir və Dağlıq Qarabağda təlimlər keçirdilər (3). 

Azərbaycanda milli münaqişə və milli ayrı-seçkilik salmağa çalışan Ermənistan fəal 

şəkildə etnik faktorlardan istifadə edir və hərbi əsirləri terror aktları törətmək üçün 

hazırlayırdılar. Nəticədə 3 iyul 1994-cü ildə Bakı metropoliteninin 28 May-Gənclik stansiyaları 

arasında olan qatarın 2-ci vaqonunda partlayış törədildi. Terror aktı nəticəsində 13 nəfər öldü, 

42 nəfər isə yaralandı. Ölən və yaralananların böyük əksəriyyəti uşaq və qadınlar idi. Dövlətə 

böyük həcmdə maddi və mənəvi ziyan vuruldu. Aparılan əməliyyat-axtarış nəticəsində məlum 

oldu ki, partlayış 1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

zabiti, milliyyətcə ləzgi olan Aslanov Azər Salman oğlu tərəfindən törədilmişdi. O, 1994-cü 

ildə erməni əsirliyində olmuşdu. İstintaq zamanı Azər Aslanovun ermənilər tərəfindən hətta 

narkotik və psixotrop maddələr yeridilməklə terror törətməyə hazırlandığı sübuta yetirildi (3). 

Əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində A.Aslanovun Rusiyanın Mahaçqala şəhərində 

gizləndiyi müəyyən olundu. Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik orqanının sorğusu 

əsasında o, 1996-cı il sentyabrın 3-də Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin antiterror 

mərkəzi tərəfindən tutularaq Azərbaycan tərəfinə təhvil verildi. Araşdırmalar zamanı o da 

məlum oldu ki, metroda törədilən partlayışda əli olan erməni xüsusi xidmətinin polkovniki 

Boqdasaryan və kapitan Sarkisyandan başqa, Qarabağın Azərbaycandan alınması ideologi-

yasını dəstəkləyən, yazıçı Zori Balayan da fəal iştirak etmişdi. Məlumata görə terrorun 

törədilməsinə qondarma «Dağlıq Qarabağ respublikası»nın o zamankı prezidenti Robert 

Köçəryan da öz «xeyir-dua»sını vermişdi. 

İstintaqla o da sübut olundu ki, terror tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün A.Aslanovun 

göndərilməsindən öncə erməni xüsusi xidmətinin əməkdaşları Yerevan-Mineralnıye Vodı reysi 

ilə uçan təyyarənin komandirinə A.Aslanovun ıştirakı ilə, içində kustar üsulla hazırlanmış 

partlayıcı vasitə olan qara qutu vermişdilər. O da öz növbəsində həmin partlayıcını yoxlanışdan 

keçirdikdən sonra A.Aslanova ötürmüşdü. Bundan əlavə, terrorçu saxta sənədlər və külli 

miqdarda pulla təchiz edildi. 
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Aslanovun ifadəsindən məlum oldu ki, Zori Balayanın simasında Ermənistan 

Respublikasının «Daqneft» səhmdar cəmiyyətinin direktoru Maxaçevlə danışıqlara girərək neft 

və neft məhsulları müqabilində Dağıstana külli miqdarda silah və sursatın çatdırılması 

razılığına gəlmişdilər. Beləliklə, Maxaçev silahın bir hissəsini Çeçenistana sataraq digər 

hissəsini Azərbaycan Respublikası ilə dövlət sərhədindəki bazalarına yerləşdirmişdi. 

Ümumi götürdükdə, erməni terroru bütün Qafqaz regionunda sabitliyi pozan faktor kimi 

çıxış edir və onun hədəfi tək Azərbaycanın maraqlarına istiqamətlənməmişdir. O, həmçinin 

Gürcüstanın, ABŞ-ın, Türkiyənin dövlət maraqlarına qarşı yönəlmişdir. Gürcüstan kütləvi 

informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə Eduard Şevardnadzenin həyatına sui-qəsddə 

erməni terrorçuları bilavasitə iştirak etmişdilər. Rusiyanın Gürcüstanda yerləşən hərbi bazasın-

da yerləşən aviasiya hissəsinin rəisi, polkovnik Mixail Markaryan «Cavaxk»-ın (Gürcüstanın 

şərq hissəsinin Ermənistana birləşdirilməsinin tərəfdarlarının təşkilatı) separatçıları ilə sıx 

əməkdaşlıq edirdi. 1998-ci ilin aprel ayında Şevardnadzenin Türkiyəyə səfəri zamanı onun 

təyyarəsinin mühərrikində qum dənəcikləri aşkar edildi ki, bu da qəzanın baş verməsinin 

səbəbi kimi güman edilir. Bununla bağlı araşdırmalar hələ də davam edir (1). 

Prezident L.Ter-Petrosyanın istefasından sonra Ermənistanda terror təşkilatlarının 

rəhbərlərinin reabilitasiyası prosesi başladı. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş və 

prezidentin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Robert Köçəryan ilk növbədə həbsxanada cəza-

çəkən məşhur İran terrorçusu Qrant Markaryanı vaxtından əvvəl azadlığa buraxdı. İran 

vətəndaşı olan Markaryan saxta sənədlərlə 1991-ci ildə Ermənistandan Qarabağa göndərildi. O, 

digər terrorçular olan Monte Melkonyan və Vazgen Sislyanla birlikdə R.Köçəryanın təşəbbüsü 

ilə nə az, nə çox, Qarabağ müharibəsinin «qəhrəmanları» elan edildilər. 

Yenə də Köçəryanın təşəbbüsü ilə Yerevandakı həbsxanaların birindən 1996-cı ildə 

«Dro» təşkilatının terrorçu fəaliyyətinə görə məhkum edilmiş Vaqan Oqanesyan azadlığa 

buraxıldı. 

Azərbaycan torpaqlarını işğal edən və Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminə himayədarlıq 

edən Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları öz terror əməllərini genişləndirmək üçün sonralar 

da Rusiya Federasiyasında, eləcə də Azərbaycanın şimal rayonlarında müxtəlif etnik yönümlü 

qüvvələri cəlb etməyə, bu yolla Azərbaycana qarşı yeni separatçılıq cəbhəsi açmağa cəhdlər 

etmişlər. 

Belə ki, 2000-ci ilin əvvəlindən etibarən Azərbaycanın şimal rayonlarında yaşayan avar 

xalqının adından separatçılıq hərəkatını başlamaq məqsədini güdən bir qrup fəallaşmışdı. 2001-

ci ilin iyun ayından Dövlət Yol Polisinin postlarına, rayon polis şöbəsinə və hərbi hissəyə bir 

neçə basqınlar, Şeyx Şamilin abidəsinin partladılması kimi cinayətlərin törədilməsi Zaqatala və 

Balakən rayonlarında vəziyyəti kəskinləşdirmişdi. 

Həmin cinayətlərin istintaqı zamanı göstərilən qrupun rəhbəri Hacı Maqomedovun və 

sonradan onun həbs edilmiş silahdaşı Şaban Buşdiyevin erməni xüsusi xidmətlərinin 

nümayəndələri ilə əlaqələri olması faktı aşkarlanmışdır. 

1997-ci ildə onların hər ikisi Azərbaycan ərazisində «Avar dövləti»nin yaradılması üçün 

1 milyon ABŞ dolları və 1000 ədəd avtomat silahın alınması məsələsinin müzakirəsi məqsədi 

ilə Yerevan və Xankəndiyə səfər etmişlər. Sonradan onlar bu danışıqları Mahaçqalada davam 

etdirmiş və nəticədə 1000 ədəd avtomat silahın və 300 min ABŞ dollarının verilməsi barədə 

razılığa gəlmişlər. 

Bundan sonra avar separatçılarının «Car-Balakən dövləti»nin yaradılması ideyası və bu 

istiqamətdə fəaliyyətlərinə dəstək almaq üçün H.Maqomedov 2001-ci ilin dekabrında yenidən 

Yerevana getmişdir. Bu səfərin əsas məqsədi yaz-yay mövsümündə yerli icra hakimiyyətinin 

binasının zəbt edilməsi, həbs olunmuş silahdaşlarının azadlığa buraxılması şərti ilə vəzifəli 
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şəxslərin girov götürülməsi və dövlətə qarşı digər cinayət əməlləri üçün müxtəlif növ silah, o 

cümlədən, istilik raketlərinin alınması idi. 

2001-ci ilin sentyabrında Zaqatala rayonu ərazisində müxtəlif cinayət əməlləri törətməklə 

əhalini təsir altında saxlamağa, ərazini nəzarətsiz zonaya çevirməyə cəhd göstərən şəxslərin 

dindirilməsi zamanı məlum olmuşdur ki, onların silah və maddi cəhətdən təchiz edilməsində 

separatçı-terrorçu qurumun «müdafiə naziri» və digər «rəhbər işçiləri» birbaşa iştirak etməklə, 

həmin şəxsləri separatçı hərəkətlərə təhrik etmişlər. 

Bu gün də Azərbaycanın hazırda işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın silahlı qüv-

vələri və terrorçu qruplarla yanaşı, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr də fəaliyyət göstərir və bü-

tün bunlar terrorizmə qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq konvensiyaların nəzarətindən kənardadır. 

Yuxarıda göstərilən faktların təhlili bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Ermənistan 

terrorçuluğu dövlət siyasətinin əsas istiqamətinə çevirərək daxili və xarici siyasi mexanizmin 

əsas aləti kimi nəzərdən keçirir. Azərbaycan torpaqları hesabına ərazisini genişləndirmək, 

regionda qeyri sabitlik yaratmaq məqsədi ilə Ermənistan höküməti dövlət səviyyəsində terroru 

dəstəkləyərək, onu təcavüzkar siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri kimi qəbul etmişdir. 

 

Açar sözlər: terrorizm, erməni terror təşkilatları, milli münaqişə, milli düşmənçilik. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 

 

В статье исследуется деятельность армянских террористических организаций и 

террористических актов, совершенных против Азербайджана. Также приводятся 

конкретные факты поддержки правительством Армении террористических организаций 

в их деятельности за создание «Великой Армении» за счет азербайджанских земель. 

 

Ключевые слова: терроризм, армянские террористические организации, 
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Rajab BABAYEV 

 

THE ACTIVITIES OF THE ARMENIAN TERRORIST 

ORGANIZATIONS AGAINST AZERBAIJAN 

 

Summary 

 

Armenian terrorist organizations and terrorist acts committed against Azerbaijan by these 

organizations are being investigated in the present article. Support of the Armenian govern-

ment to the terrorist organizations in their activities for the creation of "Great Armenia" is ana-

lyzed by concrete facts as well. 

As well the concrete facts of support of the terrorist organization by the Armenian gov-

ernment in their activities for creation of "the Great Armenia" on the account of the Azerbaija-

ni lands, are presented. 

 

Keywords: terrorism, Armenian terrorist organizations, national conflict, national hatred. 
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СУЩНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОБИЗНЕСА: 

ПРОЯВЛЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
*
 

 

Наркобизнес является формой противозаконной деятельности, направленной на 

торговлю и распространение незаконных наркотических средств. Острая необходимость 

борьбы с самим фактом наркотической зависимости обязывает осуществлять жесткую, 

централизованную и беспощадную борьбу с группировками, специализирующимися на 

этом многомиллиардном криминальном бизнесе. 

Торговля наркотиками является одной из основных специализаций организованных 

преступных группировок. Впервые определение понятия «организованная преступность» и 

ее составляющих было сформулировано в США, когда комитеты Конгресса получили 

доказательства существования «Коза Ностры». В Законе США 1968 года о контроле над 

преступностью и безопасностью на улицах говорится: 

«Организованная преступность - это противозаконная деятельность членов 

высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками 

незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, 

проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды 

противозаконной деятельности членов подобных организаций» (6). 

Определяющую роль в формировании мировой криминальной экономики играет 

производство и сбыт незаконных наркотических средств, а также легализация доходов, 

полученных преступным путем. На данный момент криминальная сторона мировой 

экономики составляет серьезную угрозу правовому устрою и фактически формирует 

устойчивую систему производства наркотических средств, их транспортировку и освоение 

новых рынков сбыта. Развиваясь в окружении правовой блокады, транснациональный 

наркобизнес стал практически финансовой опорой для формирования криминальных 

характеристик отдельно взятых регионов. Национальная безопасность регионов 

производства, транзита и сбыта наркотических средств стоит перед серьезной угрозой; в 

свете бурных перемен в современном мире наркотизация общества, а также тенденция 

развития и распространения наркобизнеса принимают глобальный характер. 

Естественно главным «клиентом» наркоторговца является розничный покупатель. 

Именно он формирует спрос на наркотические средства, именно он является гарантом 

многомиллионных доходов для преступных группировок. 

Что же касается международно-общественной опасности, то следует привести 

несколько статистических данных. До недавнего времени центром мирового рынка 

опиатов являлся Афганистан, где сосредоточена основная часть площадей 

культивирования опийного мака и производства опия в мире, а также значительная часть 

мирового производства героина. В 2010 году площади посевов опийного мака в 

Афганистане оставались на прежнем уровне, однако производство опия сократилось почти 

наполовину из-за поразившей растения болезни. 

Основными районами культивирования кокаинового куста по-прежнему являются 

Колумбия, Перу и многонациональное государство Боливия. Если в Колумбии площадь 

                                                 
*
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кокаиновых плантаций в 2009 году вновь существенно сократилась, то в Перу она 

продолжает постепенно расти (10). Помимо этого вопрос распространения наркотических 

средств постоянно тревожит Всемирную организацию здравоохранения. Регулярно эта 

организация предоставляет статистические данные по наркотизации населения, что в свою 

очередь отражает картину географического распространения, транзита и производства 

наркотических средств. Согласно последним сведениям, 230 миллионов человек 

употребляют наркотические вещества, из них более 50 миллионов являются гражданами 

стран Латинской Америки (11). 

Множество международных организаций практически ежемесячно приводят 

удручающие статистические данные: действительность заключается в том, что 

наркоторговля охватывает все новые сферы сбыта, что революционизируются научные 

подходы по производству новых видов наркотических средств. 

Глобальное развитие сети Интернет выводит торговлю наркотическими средствами 

на новый уровень. Согласно статистике, начиная с 2011 г. показатель распространения 

наркотиков через Интернет значительно вырос. Инновационность заключается в том, что 

потребитель, оптовый поставщик, распространитель не входят в непосредственный 

контакт друг с другом. Это в свою очередь представляет для правоохранительных служб 

серьезное затруднение при выявлении преступных элементов традиционными способами 

(12). 

Недавно Европейская комиссия в своем отчете указала на внезапно возникшую и 

безнаказанную деятельность наркоторговцев на просторах сети Интернет. В Европе 

ситуация с торговлей наркотиками вызывает серьезное беспокойство. По словам 

еврокомиссара по внутренним делам Сесилии Мальмстрём, наркоторговля в странах 

Евросоюза приобретает все более глобальный характер. Значительную роль в этом 

процессе играет интернет, который все больше используется наркомафией как средство 

коммуникации и площадка для продаж запрещенных средств. Руководитель Европола Роб 

Уанрайт также подчеркнул, что новое поколение наркоторговцев, используя современные 

технологии, с легкостью избегает преследования со стороны закона и, таким образом, 

развитие наркобизнеса переходит на новый этап (13). 

В нескольких словах следует коснуться проблемы влияния наркоторговли на 

политическую и социальную составляющую мирового сообщества. Всеобщую 

международно-общественную опасность наркобизнеса, его социальную и политическую 

сущность можно рассматривать на примере некоторых стран. Так, в Колумбии выявлена 

прямая связь наркобизнеса с внутренним вооруженным конфликтом. Наркобизнес 

внедрился во все сферы политической системы страны – такие, как армия, полиция, 

судебная система, Конгресс и политические партии. Попытки мирового сообщества 

решить проблему наркобизнеса в Афганистане также не дают никакого эффекта. В 

условиях непрекращающейся гражданской войны и отсутствия реальной власти в Кабуле 

средства, выделяемые международными организациями на замену посевов мака на всей 

территории страны другими сельскохозяйственными культурами, расходуются на прямо 

противоположные нужды. В 2011 г. выручка от продажи афганских опиатов за рубеж 

достигла, по данным ООН, 2,4 млрд долларов, что составляет почти 15 процентов ВВП 

Афганистана. Самим крестьянам от реализации такого специфического товара досталось 

около 850 миллионов долларов. В Центральной Азии наркоторговцы пускают в оборот 

огромные средства для того, чтобы все более агрессивно влиять на политику (14). 

Борьба с наркобизнесом является наипервейшей задачей для всех стран мирового 

сообщества. Множество организаций непрестанно работают над этой нависшей над 

человечеством проблемой. При помощи своих программ Управление ООН по наркотикам 
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и преступности руководит деятельностью ООН по контролю над наркотиками, их обороту 

и сбыту (15). ООН регулирует много вопросов, связанных с нависшей над человечеством 

проблемой наркотизации общества и торговлей незаконными наркотическими средствами. 

Комиссия по наркотическим средствам является главным международным органом, 

регулирующим политику и координирующим действия по контролю над наркотиками. 

Имея в составе 53 государства, она проводит анализ проблем наркомании и контрабанды 

наркотиков в мировом масштабе и разрабатывает предложения по усилению 

международного контроля над наркотиками. Международный комитет по контролю над 

наркотиками - независимый орган в составе 13 членов, который проводит мониторинг 

соблюдения правительствами международных договоров по контролю над наркотиками и 

содействует в их усилиях. Его задача состоит в обеспечении наличия наркотических 

средств исключительно в медицинских и научных целях и предотвращении их утечки по 

нелегальным каналам. В ряде договоров, принятых под эгидой ООН, содержится 

требование к правительствам государств, чтобы они осуществляли контроль над 

производством и распространением наркотиков и психотропных веществ, вели борьбу 

против наркомании и нелегального оборота наркотиков а также докладывали 

международным органам о принятых мерах: 

 Единая конвенция о наркотических средствах (1961 г.), направленная на 

ограничение производства, распространения, владения, использования и торговли 

наркотическими средствами исключительно в медицинских и научных целях, а также 

обязывающая участвующие стороны принимать специальные меры в отношении 

конкретных видов наркотиков, например героина. В Протоколе 1972 г. к Конвенции 

подчеркивается необходимость лечения и реабилитации наркоманов (17). 

 Конвенция о психотропных веществах (1971 г.), устанавливающая систему 

международного контроля над психотропными веществами. Она учитывает 

диверсификацию и расширение диапазона наркотических средств, а также вводит контроль 

за рядом синтетических препаратов (3). 

 Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (1988 г.), предусматривающая всеобъемлющие меры против 

контрабанды наркотиков, в том числе положения, направленные на борьбу с отмыванием 

денег и хищением исходных химикатов. В качестве главного инструмента международного 

сотрудничества в борьбе с контрабандой наркотиков она предусматривает отслеживание, 

замораживание и конфискацию доходов и имущества, полученных за счет незаконного 

оборота наркотиков; экстрадицию наркокурьеров, их выдачу для судебного преследования 

(4). 

В данной статье также затронута актуальная проблема наркобизнеса как финансового 

источника терроризма. Терроризм требует серьезных финансовых затрат, и как результат 

он является основой для развития и поддержки других видов криминальной деятельности, 

приносящих стабильный доход. Существует множество источников помощи террористам, 

начиная от поддержки определенных стран, заинтересованных в проведении каких-либо 

террористических актов, и кончая спонсированием частными лицами, религиозными и 

гуманитарными организациями. Привлечение финансов для террористической 

деятельности является серьезной проблемой: спонсора надо заинтересовать; обычно 

привлекательным вложением является предвкушение гораздо более крупного заработка. 

Существующие транснациональные «наркокорпорации» являются мощными, 

централизованными организациями. Огромные финансовые доходы требуют вооруженной 

защиты как самой организации, так и их интересов, которые достаточно часто 
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осуществляются путем различных террористических актов, обоснованных фальшивыми 

идеологическими теориями. Таким образом, в большинстве своем наркоторговля 

порождает терроризм, и наоборот. Весьма привлекательный с криминальной точки зрения 

тандем все чаще и чаще обретает ужасающие масштабы. 

Террористические организации не гнушаются содействовать крупным наркокартелям 

при создании транснациональных «коридоров» для транспортировки наркотических 

средств. Зачастую руководители террористических организаций напрямую причастны к 

формированию криминальных группировок, занимающихся транспортировкой, 

незаконным оборотом и реализацией наркотических средств. В истории криминологии 

известны случаи, когда понятие «террористическая организация» служит прикрытием для 

целых наркокартелей. Провозглашаемые их лидерами лозунги - это всего лишь приманка 

для привлечения новых участников. Движимые фанатизмом борьбы за идею, они в итоге 

превращаются в обычных преступников, исполняющих поручения так называемых борцов 

за справедливость (18). 

С 1934 года борьба с терроризмом находится в центре внимания международных 

организаций. Проведя обсуждение проекта Конвенции о предотвращении и осуждении 

терроризма, Лига Наций сделала первый главный шаг в объявлении этого явления вне 

закона. Хотя в 1937 году данная Конвенция была все-таки принята, она так и не вошла в 

силу. С 1963 года под эгидой Организации Объединенных Наций и ее специализированных 

учреждений международное сообщество разработало 16 международных соглашений, 

открытых для участия всех государств-членов. В 2005 году международное сообщество 

внесло существенные изменения в три из этих универсальных документов. 8 июля того же 

года государства приняли Поправку к Конвенции о физической защите ядерного материала 

(9), а 14 октября они согласовали Протокол 2005 года к Конвенции по борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (2) и 

Протокол 2005 года к Протоколу по борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (7). В 

декабре 1994 года Ассамблея вновь акцентировала внимание на вопросе терроризма в 

Декларации о мерах по ликвидации международного терроризм (5). В 1996 году в качестве 

дополнения к этой декларации был учрежден Специальный комитет по терроризму. С тех 

пор Ассамблея постоянно рассматривает этот вопрос. 

Следует отметить, что практически во всех согласованных протоколах и принятых 

конвенциях по борьбе с терроризмом в качестве первоочередной задачи стоят вопросы 

пресечения незаконного оборота наркотических средств, борьбы с преступными 

группировками, занимающимися производством, транзитом и сбытом наркотиков; 

подчеркивается особая роль наркобизнеса в качестве финансового источника практически 

всех существующих террористических организаций; неоднократно отмечается прямая 

связь между террористическими организациями и крупнейшими наркокартелями планеты. 

Азербайджан в своих докладах в Совете Безопасности ООН неоднократно затрагивал 

эту тему: 

«Терроризм тесно связан с агрессивным сепаратизмом, организованной 

преступностью, наркобизнесом, торговлей оружием и людьми. Наличие конфликтных зон, 

в частности оккупированных и неподконтрольных территорий, является благоприятной 

«почвой» для процветания террористических и преступных группировок. Мы считаем, что 

отсутствие четкого определения терроризма в международном праве сковывает действия 

международного сообщества в правовом отношении в деле привлечения к ответственности 

не только отдельных террористов и организаций, но и государств, поощряющих, 

поддерживающих и финансирующих террористическую деятельность. Вместе с тем, 
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неопределенность правовых формулировок открывает поле для возможного развертывания 

преступной деятельности» (8). 

Далее следует затронуть тему производства и транзита наркотиков в оккупированном 

армянскими сепаратистами Нагорном Карабахе. 

На состоявшейся 11 октября 2011 года Международной конференции по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков неоднократно затрагивалась эта проблема. 

Оккупированная армянами территория Нагорного Карабаха в настоящее время 

используется для выращивания, производства и транзита наркотических препаратов. 

Нагорный Карабах сейчас не контролируется, транснациональные преступные 

группировки занимаются на данной территории незаконным выращиванием и транзитом 

наркотических препаратов. 

На конференции также было отмечено, что поскольку Азербайджан расположен на 

стыке Европы и Азии, то мировые группировки, занимающиеся нелегальными поставками 

наркотиков, стремятся использовать страну в качестве транзита наркотических препаратов. 

И именно оккупированный Нагорный Карабах, фактически являющийся бесконтрольным, 

привлекает преступные группировки. 

Международные журналисты не раз называли Нагорный Карабах новым 

Афганистаном региона. Оперативные мероприятия, проведенные Министерством 

национальной безопасности Азербайджана за последнее время, лишний раз подтверждают 

эти мысли. Выяснилось, что изъятые в ходе операции наркотические вещества в крупном 

размере были произведены именно на территории Нагорного Карабаха. Если раньше 

оккупированные Арменией земли использовались в качестве транзитной территории для 

транспортировки наркотиков, то сейчас ситуация изменилась. На этих неконтролируемых 

территориях в большом количестве выращиваются наркотики. Произведенные 

высококачественные наркотики вывозятся на рынки Европы и России по маршрутам: 

Нагорный Карабах-Иран-Азербайджан-Россия, Нагорный Карабах-Иран-Азербайджан-

Европа, Армения-Грузия-Черное море-Европа (16). 

За последние годы Азербайджан стал участником многих международных программ 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, регулярные встречи глав 

правоохранительных ведомств Азербайджана с зарубежными коллегами определяют 

решающую роль в становлении политики по борьбе с наркобизнесом. Азербайджан в 

обязательном порядке регулярно выступает с отчетом в Совете Безопасности ООН об 

успехах своей деятельности в совместных программах по борьбе с наркобизнесом. 

Одним из последних важнейших актов, принятых в Азербайджане, была Программа 

по борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных средств, их 

прекурсов и наркомании на 2013-2018 годы (1). Программа охватывает 24 мероприятия, 7 

предложений об усовершенствовании законодательства, 7 международных мероприятий, 

35 мероприятий по профилактике, лечению и просвещению наркозависимых людей. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно прийти к такому заключению: 

злоупотребление наркотиками и связанная с ними преступная деятельность дельцов 

наркобизнеса, насилие и расширяющаяся коррупция затрагивают миллионы людей во всем 

мире. Все это не только разрушает человеческую жизнь, но ставит под угрозу социальную 

структуру и даже стабильность правительств. В орбиту проблем, связанных с наркотиками, 

сегодня вовлечены разные страны большинства регионов мира, невзирая на национальные 

границы и социальное устройство. Эта опасность угрожает всем странам, независимо от их 

географического местоположения, политической ориентации или уровня экономического 

развития. 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 267 

Ключевые слова: международная конференция, Нагорный Карабах, терроризм, 

наркотики, Азербайджан, наркотрафик, Афганистан, Европа. 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 268 

Список использованной литературы 

 

1. «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz 

dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı»nın 

təsdiqedilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 

2. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Naviga-

tion, Rome, 1988. 

3. Convention on Psychotropic substances, 1971. 

4. United Nations Convention against Illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic sub-

stances, 1988. 

5. Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, 1994. 

6. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act; Public Law 90-351, Title I, Part F. 

7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Lo-

cated on the Continental Shelf, Rome, 1988. 

8. Доклад Азербайджана по борьбе с терроризмом, подготовленный в соответствии с 

резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН. 

9. Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала, 2005. 

10. Из резюме к докладу на 45 сессии подкомиссии по незаконному обороту 

наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке UNODC/SUBCOM/45/2. Дамаск 8-12 ноября 

2010 года. 

11. Статистические данные 63 съезда Всемирной организации здравоохранения. 

Измир, 16.09.2013 г. 

12. Из отчета Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 июня 2011 г. 

13. Из совместного доклада Европола и Европейского центра по мониторингу за 

наркотиками и наркоманией (EBDD). Брюссель, 31 января 2013 г. 

14. Управление ООН по наркотикам и преступности за 2000-2011 гг. Отчет 

регионального представительства в Центральной Азии. 

15. Ru.wikipedia.org/wiki/Управление_ООН_по_наркотикам_и_преступности 

16. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/97000/ 

17. Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. 

18. From the Report by The Terrorism Prevention Branch of the United Nations Office on 

Drugs and Crime, 1999. 

Əminə RÜSTƏMOVA 

 

NARKOBИZNESИN TRANSMИLLИ MAHИYYƏTИ: TƏŞƏKKÜLÜ, 

TENDENSИYALARI VƏ SƏVИYYƏVИ XÜSUSИYYƏTLƏRИ 

 

Xülasə 

 

Məqalədə qeyd olunur ki, narkotiklərdən sui-istifadə və onunla bağlı narkobiznes 

işbazlarının, zorakılığın və genişlənən korrupsiyanın cinayətkar fəaliyyəti milyonlarla insana təsir 

edir. Onlar yalnız insan həyatını deyil, həm də sosial strukturu, hökumətlərin sabitliyini təhlükə 

altına qoyurlar. Narkotiklərlə bağlı problemlərin orbitinə bu gün dünyanın bir çox ölkələri cəlb 

edilmişdir. Belə təhlükə coğrafi mövqeyindən, siyasi oriyentasiyasından və iqtisadi inkişafın 

səviyyəsindən asılı olmayaraq, milli sərhədlərə və sosial statusuna baxmayaraq bütün ölkələri 

hədələyir. 
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THE ESSENCE OF TRANSNATIONAL NARCOBUSINESS: 

MANIFESTATIONS, TENDENCIES AND CHARACTERISTIC FEATURES 

 

Summary 

 

The article states that abuse of drugs and the related criminal activity of narcobusiness men, 

violence and extending corruption affect millions people around the world. They not only destroy 

human life, but also threaten social structure and even stability of the governments. Today many 

countries of the world are involved into an orbit of the problems connected with drugs. Similar 

danger threatens all countries, irrespective of their geographic location, political orientation and 

level of economic development and despite the national borders and social status. 

 

Keywords: international conference, Nagorno-Karabakh, terrorism, drugs, Azerbaijan, drug 

traffic, Afghanistan, Europe. 

 

 

 

 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 270 

UOT 349.2 

 

Sevda MURADOVA 

doktorant, AMEA FHİ 

 

ƏMƏYИN ÖDƏNИLMƏSИNИN MÜQAVИLƏ TƏNZИMLƏNMƏSИ METODU
*
 

 

Əmək haqqının hüquqi tənzimi müxtəlif üsullarla həyata keçirilməsi əmək hüquq sahəsinə 

müxtəlif – siyasi, iqtisadi və hüquqi faktorların təsir göstərməsi ilə şərtlənir. Əmək hüquq 

sahəsinin inkişafının müasir mərhələsində əməyin ödənilməsinin hüquqi tənziminin lokal üsulu 

xüsusi maraq kəsb edir. Əməyin ödənilməsi ilə bağlı məsələlərin əksəriyyətinin lokal aktlarda 

təsbit olunması işəgötürənlərə əmək haqqına dair məsələlərin həllində geniş sərbəstlik verildiyini 

göstərir. Lakin ayrı-ayrı təşkilatlar daxilində əmək haqqının lokal tənzimi üsulunun inkişafı yalnız 

lokal normayaradıcılığı subyektlərinin fəallığından və təşkilatın maliyyə imkanlarından deyil, həm 

də normativ bazanın məzmunundan, tamlığından və mükəmməlliyindən asılıdır. 

K.A.Bondarenko qeyd edir ki, əmək münasibətlərinin müqavilə tənzimlənməsinin əsasını ən 

qədim hüquqi kateqoriyalardan biri kimi çıxış edən, həm ümumi hüquq nəzəriyyəsinin, həm də 

sahəvi hüquq elmlərinin nümayəndələri tərəfindən ətraflı şəkildə öyrənilən, indiyə qədər aktual və 

mübahisəli olaraq qalan müqavilə təşkil edir (7, s. 17-19). 

Əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsi metodu onu ifadə edir ki, muzdlu işçinin 

əməyindən istifadənin əsas şərti olan əməyin ödənilməsi yalnız işçi qüvvəsinin dəyərinin deyil, 

həm də bir çox digər faktorların təsirinə məruz qalır. Ona görə də əmək haqqı məsələsi tərəflərin 

sazişi ilə tənzimlənməlidir. Həm də əmək müqaviləsi tərəflərinin iqtisadi və hüquqi azadlığı nə 

qədər çox olarsa bu sazişin əhatə dairəsi bir o qədər geniş olar. 

Müasir dövrdə əmək haqqının müqavilə tənziminin əsasən iki növü tətbiq olunur: 

1) fərdi müqavilə tənzimlənməsi – bu zaman əməyin ödənilməsi şərtləri işə qəbul olunarkən 

işçi ilə işəgötürən arasında bağlanmış əmək müqaviləsi ilə müəyyən olunur; 

2) kollektiv müqavilə tənzimlənməsi – bu zaman işçilərin əməyinin ödənilməsi şərtləri 

kollektiv müqavilələrdə müəyyən olunur.  

Əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsi metodu olduqca mühüm əhəmiyyət  kəsb edir. 

Əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsinin nəticəsində işçilərin tələbatları və maraqları, son 

nəticədə isə onların layiqli həyat səviyyəsi təmin olunur. Bu metod işəgötürənlərin fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin artırılmasına və nəticədə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına – qabaqcıl iş 

metodlarının tətbiqinə, istehsalın rasionallaşdırılmasına, müflisləşmə risklərinin azaldılmasına, 

rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və s. şərait yaradır. Bundan başqa, əmək haqqının müqavilə 

tənzimlənməsi metodu iqtisadi və sosial sahələrdə əsaslı dəyişikliklərə, işəgötürənlərin fəaliy-

yətinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, işsizliyin və yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin iş üçün xarici 

ölkələrə getməsinin («beyin axını»nın) qarşısının əhəmiyyətli dərəcədə alınmasına da öz müsbət 

təsirini göstərə bilər. 

Kollektiv müqavilələr tarixi müəyyən inkişaf mərhələlərindən keçmişdir. Kollektiv 

müqavilə ilk dəfə XVI əsrin ortalarında Böyük Britaniyanın toxuculuq, kömür və kimya sənayesi 

müəssisələrində bağlanmışdır (6). Azərbaycanda ayrı-ayrı müəssisələrdə kollektiv müqavilə 

tipində sazişlərin bağlanmasına 1903-cü ildə başlanmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 

Həmkarlar İttifaqları hərəkatı XIX əsrin 60-cı illərindən formalaşmağa başlamışdır. Tarixdən 

məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonlarında Bakı artıq neft sənayesinin mərkəzinə çevrilmişdir. O 

zaman Bakı fəhləsinin özəyini neftçıxarma mədənləri və neftayırma zavodu fəhlələri təşkil edir, 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d. Mayis Əliyev tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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onların iş rejimi olduqca ağır, əmək haqları cüzi, yaşayış - məişət şəraitləri dözülməz olmuşdur. 

Digər sahələrdə işləyən fəhlələrin də vəziyyəti eynilə acınacaqlı idi. Bu şəraitdə Bakı fəhlələrinin 

narazılığı artır, onlar öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxır, genişmiqyaslı mütəşkkil tədbirlər 

keçirirdi. 1904-cü ilin dekabr ayında Bakı fəhlələrinin keçirdiyi ümumi tətili nəticəsində neftçi 

fəhlələrlə neft sahibkarları arasında «Mazut» müqaviləsi kimi tanınmış ilk kollektiv müqavilə 

imzalandı. Bununla da əməkçilərin sosial- iqtisadi hüquqlarının qorunması işində, indiyədək 

tətbiq olunan, vacib bir sənədin (əməkçilər ilə işəgötürən arasında bağlanan kollektiv müqavi-

lənin) əsası qoyuldu (9). Bu kollektiv müqavilədə əməyin mühafizəsi və sağlamlığın qorunması 

tədbirləri və istirahət vaxtının müəyyənləşdirilməsi, işə qəbul və işdən çıxarma və s. ilə yanaşı 

əmək haqqı, minimum əmək haqqı və digər əvəzli təminatların ödənilməsi ilə bağlı məsələlər də 

öz əksini tapmışdır. Məsələn, həmin kollektiv müqavilənin 12-ci bəndinə görə fəhlələrin aşağıda 

göstərilən dərəcələri üçün minimum əmək haqqı müəyyənləşdirilir: qazma komandalarının 

fəhlələri üçün ayda 20, dartayçılar 21, vedrəçilər 18, ocaqçılar 22, yağlayıcılar 21, qara fəhlələr 

üçün 20 manatdan. Mənzilsiz günəmuzd fəhlələr üçün gündə 70-90 qəpik, sahibkar kazarmasında 

qalanlar üçün gündə 60-80 qəpik, sahibkar kazarmasında yer vermək öhdəliyi olmadan işə gön-

dərilən şagirdlər üçün 40 qəpik. Minimum əmək haqqı ifadəsi ilə ən az əmək haqqı başa düşülür 

(10). 

1905-ci ilin 17 oktyabrından Bakıda Konka (at-dəmiryolu) həmkarlar ittifaqı rəsmi olaraq 

öz fəaliyyətinə başlayır. Artıq 1906-cı ilin sonunda Qafqaz regionunda fəaliyyət göstərən 

həmkarlar ittifaqlarının 75 faizi Bakıda fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanda ilk ittifaqlararası 

həmkarlar ittifaqları təşkilatının formalaşması 24 mart 1917-ci ilə təsadüf edir (12).  

Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyi bərpa olunanadək kollektiv müqavilə və sazişlər, qərarlar və 

Əmək Qanunları Məcəlləsi ilə tənzimlənirdi. 1996-cı il mayın 24-də qəbul edilmiş "Kollektiv 

müqavilələr və sazişlər haqqında" Qanun 1999-cu il iyulun 1-dək, yəni Azərbaycan Respublika-

sının Əmək Məcəlləsi qüvvəyə minənədək əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində əsas 

qanunverici akt kimi istifadə olunurdu (6). Həmin Qanunla kollektiv müqavilənin bağlanmasının 

yeni qaydası müəyyən edildi və bu qanun 1 iyul 1999-cu il tarixdə AR Əmək Məcəlləsinin 

qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq qüvvədən düşmüşdür. Kollektiv müqavilə və saziş institutu 

Əmək Məcəlləsinin bir çox maddəsində öz əksini tapmışdır. ƏM-nin II bölməsi (22-45-ci 

maddələr) bütünlüklə kollektiv müqavilə və sazişlərə həsr olunmuşdur. 

Əmək haqqının kollektiv müqavilə tənzimlənməsi vasitəsi ilə əmək hüququnun müdafiə 

funksiyası həyata keçirilir. Çünki belə tənzimetmə qanunların və digər normativ hüquqi aktların 

normalarını konkretləşdirməyə, tənzimetmədə mövcud olan boşluqları aradan qaldırmağa, dövlət 

təminatlarının həyata keçirilməsi üçün əlavə tədbirlər nəzərdə tutmağa və dövlət tərəfindən 

müəyyən edilən sosial standartlarla müqayisədə əməyin ödənilməsi şərtlərininin səviyyəsini 

yüksəltmək məqsədilə ilkin tənzimetməni həyata keçirməyə imkan verir. Əmək bazarının 

formalaşmasının hazırkı mərhələsində əmək haqqının kollektiv müqavilə tənzimlənməsi əmək 

haqqı sisteminin, formasının, məbləğinin müəyyən edilməsinin əsas üsuluna çevrilmişdir. Çünki 

əmək haqqının dövlət normalaşdırılması sahəsi əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşmışdır. 

Kollektiv müqavilə və sazişlərin təhlili göstərir ki, onların məzmununda əmək haqqı siste-

minin, formasının və məbləğinin müəyyən edilməsi ilə yanaşı minimum əmək haqqı məbləğinin 

müəyyənləşdirilməsi və əmək haqqının indeksləşdirilməsi ilə bağlı dövlət təminatlarının həyata 

keçirilməsinin əlavə təminatları problemi də aktuallıq kəsb edir. Məsələn, Azərbaycan Respubli-

kasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlar (İşəğötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2012-2013-cü 

illər üçün Baş Kollektiv Sazişdə (6 mart 2012-ci il tarixli, 58 №-li qərarla bağlanmışdır) göstərilir 

ki, Tərəflər qeyd olunan müddətdə işçinin layiqli əmək hüququnu təmin edən kompleks 

tədbirlərin işlənilməsini və həyata keçirilməsini, real əmək haqqının artırılmasını, əhalinin həyat 
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səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını və gəlirlər siyasətinin təkmilləşdirilməsini zəruri hesab edir. Bu 

məqsədlə Tərəflər «Yaşayış minimumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq minimum əmək haqqı məbləğinin, pensiyaların baza hissəsinin, ehtiyac meyarının həddinin 

ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılması üzrə işləri davam etdirmək, Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsindəki “minimum əmək haqqı” anlayışının Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının 131 nömrəli Konvensiyasında verilən tərifə uyğunlaşdırılması, bu göstəricinin 

inflyasiya nəzərə alınmaqla indeksləşdirilməsi barədə mülahizənin qanuna daxil edilməsi ilə bağlı 

məsləhətləşmələr aparmaq, əməyin ödənişinə sərf olunan vəsaitin Ümumi Daxili Məhsulda xüsusi 

çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına dair işləri davam etdirmək, əmək haqqı səviyyələri 

arasında qeyri-mütənasibliyin aradan qaldırılması məqsəd ilə Vahid Tarif Cədvəlinin təkmil-

ləşdirilməsi prosesini davam etdirmək, ölkə üzrə orta əmək haqqı miqdarından az maaş alanların 

sayını əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salmaq məqsədi ilə təsirli tədbirlər həyata keçirmək və s. kimi 

öhdəliklər götürürlər (11). ARDNŞ «Kompleks qazma işləri» Tresti və ARDNŞ «Kompleks 

qazma işləri» Tresti Həmkarlar İttifaqı Komitəsi arasında 2011-2013-cü illər üçün Kollektiv 

Müqavilənin (əmək kollektivinin konfransında qəbul edilmişdir: Pr. № 3, 24 iyun 2013-cü il) 

«Əmək haqqı» adlanan 4-cü bölməsində qeyd edilir ki, işəgötürən əmək kollektivinin hər bir 

üzvünə onun tutduğu vəzifəyə, peşəyə, ixtisasına və əməyinin nəticələrinə uyğun əmək haqqı 

verilməsinə zəmanət verir. Həmin kollektiv müqavilədə əmək haqqının verilməsi qaydası ilə bağlı 

müddəalar da öz təsbitini tapmışdır. Belə ki, orada göstərilir ki, əmək haqqı, ona bərabər tutulan 

digər ödənişlər, pul mükafatları, müavinətlər, əmək haqqına əlavələr növbəti ayın 15-nə qədər, 

işəgötürənin hesabından işçilərin bankdakı kart hesabına köçürülmə yolu ilə ödənilir. İşçilərə 

ödəmələrin və tutulmaların bütün növləri və miqdarı göstərilməklə hesabat vərəqəsi verilir. Əmək 

haqqının verilməsi istirahət və bayram günləri ilə eyni vaxta təsadüf etdikdə, onun verilməsi 

istirahət günü ərəfəsində yerinə yetirilir (2). 

Göstərmək lazımdır ki, əməyin ödənilməsi şərtlərinin fərdi müqavilə tənzimlənməsi, yəni 

onların əmək müqaviləsində təsbit olunması ümumi qaydadır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 

Əmək Məcəlləsinin «Əmək müqaviləsinin məzmunu» adlanan 43-cü maddəsinin 2-ci hissəsinin 

«ə» bəndinin tələbinə uyğun olaraq əmək müqaviləsində əmək haqqı və ona əlavələr hökmən 

göstərilməlidir (3, s. 38). 

Hüquq ədəbiyyatında əmək haqqının əmək müqaviləsinin tənzimlənməsi ilə bağlı qeyd 

edilir ki, əmək müqaviləsində əməyin ödənilməsi şərtlərinin müəyyən edilməsi işçilərin əksəriy-

yəti üçün yardımçı xarakter daşıyır. Çünki əməyin ödənilməsinin sistemi və məbləği kollektiv mü-

qavilə ilə müəyyən edilir. Əmək müqaviləsində vəzifə maaşının məbləğini müəyyən olunmuş 

aşağı və ya yuxarı həddə müəyyənləşdirmək olar. Bu zaman işçiyə yüksək ixtisaslılığına, əmək-

dəki nailiyyətlərinə görə fərdi əlavələrin ödənilməsi nəzərdə tutulur (5, s. 345-346). Lakin bəzi 

hallarda əmək müqaviləsi əməyin ödənilməsinin əsas tənzimləyicisi kimi çıxış edir. Bu əsasən 

aşağıdakı iki halda baş verir: 

a) müəssisədə əməyin ödənilməsi sistemlərini və məbləğini müəyyənləşdirən kollektiv mü-

qavilə bağlanılmamış olsun, yaxud göstərilən aktda işçilərin həmin kateqoriyasının əməyinin ödə-

nilməsi haqqında müddəalar təsbit olunmamışdır; 

b) kollektiv müqavilə ilə müqayisədə  qarşıya konkret işçinin əmək haqqının məbləğinin 

yüksəldilməsi məqsədi qoyulduqda (8, s. 199). 

Əmək haqqının kollektiv müqavilə tənzimlənməsi zamanı onun şərtləri müəssisədə 

müəyyən peşə qruplarına məxsusluğundan asılı olaraq işçilərin hamısına və ya bir hissəsinə şamil 

olunur. Əmək haqqının belə müəyyən edilməsi kollektiv müqavilə və saziş bağlanılması yolu ilə 

həyata keçirilir. 

Kollektiv müqavilə işəgötürənin, əmək kollektivinin və ya həmkarlar ittifaqları təşkilatının 

arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 273 

müqavilədir. Hüquq ədəbiyyatında kollektiv müqaviləyə işəgötürənlə muzdlu işçilər kollektivi və 

ya onların nümayəndəli orqanları arasında sosial əmək münasibətlərinin və əmək sahəsində 

yaranan digər münasibətlərin nizama salınması məqsədi ilə müəyyən müddətə və yazılı formada 

bağlanan ikitərəfli, lokal, normativ-məcburi akt kimi anlayış verilir (4, s. 100-102). Azərbaycan 

Respublikası Əmək Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin “c” bəndinə görə kollektiv 

müqaviləyə, bir qayda olaraq, qiymətlərin artımı, inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alınmaqla əmək 

haqqı miqdarının tənzimlənmə mexanizmi ilə bağlı tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri daxil edilir (3, 

s. 29). 

Kollektiv saziş müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin 

birlikləri arasında bağlanan, işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi, 

məşğulluğun təmin edilməsi və digər sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində 

birgə fəaliyyətə dair tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən razılaşmadır. Azərbaycan Respublikası 

Əmək Məcəlləsinin 35-ci maddəsinə əsasən münasibətlərin tənzimlənməsi sahəsindən asılı olaraq 

aşağıdakı kollektiv sazişlər bağlanıla bilər: 

a) Baş kollektiv saziş - respublikada sosial-iqtisadi siyasətin aparılmasının razılaşdırılmış 

ümumi prinsiplərini müəyyən edir. 

b) Sahə (tarif) kollektiv sazişi - müvafiq sahənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətlərini, peşə 

qrupları, sahənin işçiləri üçün əmək şəraiti və əmək haqqı, sosial təminatları müəyyən edir. 

c) Ərazi (rayon) kollektiv sazişi - ərazi xüsusiyyətləri ilə bağlı müəyyən sosial-iqtisadi 

problemlərin həlli şərtlərini müəyyən edir (3, s. 33). 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 38-ci maddəsinə uyğun olaraq tərəflər 

kollektiv sazişə orta əmək haqqının artım səviyyəsinin inflyasiyaya uyğun təmin edilməsi, əmək 

normalarının və əməyin qiymətləndirilməsi normalarının müəyyən edilməsi, kompensasiya və 

əmək haqqına əlavələrin (dövlət tərəfindən müəyyən olunmuş miqdardan az olmamaq şərtilə) 

məbləğinin müəyyən edilməsi ilə bağlı öhdəliklər daxil edə bilər (3, s. 35). 

A.M.Qasımov qeyd edir ki, əmək haqqının kollektiv müqavilə ilə tənzimlənməsi müasir 

şəraitdə xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onun fikrincə, bu tənzimləmənin əhəmiyyəti özünü 

maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələrdə olduqca böyükdür. Müəllif 

göstərir ki, əmək haqqı ilə bağlı aşağıdakı məsələlər əsasən kollektiv müqavilə ilə tənzimlənir: 

- işin son nəticəsindən asılı olaraq, müəyyən olunmuş normativ üzrə əmək haqqı fondunun 

formalaşdırılması; 

- işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün əmək haqqı fondunun müəyyən edilməsi; 

- işçilərin peşəsindən, ixtisasından, onların yerinə yetirdiyi işin çətinliyindən, mürəkkəbli-

yindən və şəraitindən asılı olaraq əmək haqqını fərqləndirmək üçün dövlət tərəfindən müəyyən 

olunmuş tarif dərəcələrindən (vəzifə maaşlarından) yönəldici amil kimi istifadə etmək; 

- əməyin ödənilməsinin forma və sistemlərinin seçilməsi; 

- əmək haqqı yüksək tarif dərəcələri üzrə ödənilən iş yerlərinin müəyyən olunması; 

- konkret əmək şəraiti nəzərə alınmaqla əlavə güzəşt və imtiyazların müəyyən edilməsi və 

verilməsi; 

- əmək haqqına müxtəlif növ üstəlik və əlavələrin tətbiq olunması; 

- maddi həvəsləndirmə fondlarından istifadənin konkret istiqamətlərini müəyyənləşdirmək; 

- işçilərin mükafatlandırılması haqqında əsasnamənin işlənib hazırlanması və təsdiqi; 

- illik işin yekunlarına görə mükafatın verilməsi haqqında əsasnamənin işlənib hazırlanması 

və təsdiqi; 

- müxtəlif işlər üzrə əmək funksiyası yerinə yetirilərkən dərəcələrarası fərqin  məbləğinin 

müəyyən edilməsi və ödənilməsi şərtləri; 

- peşələr (vəzifələr) üzrə əmək funksiyasının icra edilməsinə görə əmək haqqına əlavənin 

miqdarı; 
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- gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqına əlavə ödə-

mənin konkret məbləği; 

- əmək haqqının verilməsi müddətləri; 

- əmək normalarının tətbiqi, dəyişdirilməsi və onlara yenidən baxılması (5, s. 344-345). 

Kollektiv müqavilə ilə yanaşı əməyin ödənilməsi şərtləri «Əməyin ödənilməsi haqqında» 

Təlimat kimi lokal aktda da təsbit edilə bilər. Müəssisədə eyni zamanda həm kollektiv müqavilə, 

həm də «Əməyin ödənilməsi haqqında» Təlimat olarsa, bu halda ayrı-ayrı normalar hər iki aktda 

öz əksini tapa bilər, lakin onlar bir-birinə zidd olmamalıdır. «Əməyin ödənilməsi haqqında» 

Təlimat hazırlanarkən əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş bir sıra qayda və məhdudiy-

yətlərə əməl olunmalıdır. Təlimat təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi tərəfindən işlənib hazırlanmalı 

və təsdiq edilməlidir. Lakin Təlimat təsdiq edilərkən işçiləri təmsil edən orqanın (məsələn, 

həmkarlar ittifaqı təşkilatının) rəyi nəzərə alınmalıdır. «Əməyin ödənilməsi haqqında» Təlimat 

lokal normativ aktdır. Ona görə də onun qəbul edilməsi zamanı əmək qanunvericiliyi ilə lokal 

aktların qəbul olunması üçün nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl edilməlidir. Xüsusən də əmək 

hüquq normalarını özündə əks etdirən lokal normativ aktların qəbul edilməsi kollektiv müqavilə 

və ya sazişlərdə nəzərdə tutulmuş olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin və 

Azərbaycan Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi arasında 25 

fevral 2011-ci il tarixli 24/11-3ə nömrəli əmr-qərarla bağlanmış Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Şirkəti və Azərbaycan Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi 

arasında 2011-2013-cü illər üçün Sahə (tarif) Kollektiv Sazişin 4.2-ci və 4.3-cü bəndlərində 

aşağıdakı məzmunda müddəalar nəzərdə tutulmuşdur: «Əməyin ödənilməsi ARDNŞ və 

ARNQSİHİRK tərəfindən təsdiqlənmiş «Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində 

işçilərin əməyinin ödənilməsi haqqında Əsasnamə» ilə tənzimlənir; işçilərin maddi vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilən, həmçinin işin xüsusiyyətini və əldə olunan nəticələri əsas 

götürməklə müəyyən kateqoriyadan olan işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi üçün ARDNŞ və 

ARNQSİHİRK tərəfindən təsdiqlənmiş Əsasnamə, Qayda və Qərarlar da əməyin ödənilməsi 

sisteminin tərkib hissəsidir» (1). 

Beləliklə, əməyin ödənilməsinin müqavilə tənzimlənməsi metodu ilə bağlı qeyd edilən 

fikirlərin təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

Müasir mərhələdə əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsi iki formada - kollektiv və fərdi 

tənzimetmə formalarında həyata keçirilir. Lakin hansı formada həyata keçirilməsindən asılı 

olmayaraq əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsi dedikdə əməyin ödənilməsi normalarının 

əmək münasibətləri və ya əmək müqaviləsi tərəflərinin razılığı əsasında müəyyən edilməsi başa 

düşülür. 

Hazırda əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsi mexanizmi respublikamızda zəif inkişaf 

etmişdir. İşəgötürənlərin və muzdlu işçilərin təmsilçi orqanları tam şəkildə formalaşmamışdır. 

Işçilərin və onların nümayəndələrinin iqtisadi və sosial müdafiəsi səviyyəsi tərəflərin hüquq 

bərabərliyi prinsipini dolğun şəkildə təmin etmir. Kollektiv müqavilələrin bağlanması zamanı 

tərəflərin informasiya əldə etmələri üçün bərabər imkanlar heç də həmişə təmin olunmur. 

Əməyin ödənilməsi şərtlərinin kollektiv müqavilələrdə təsbiti xüsusi yer tutur. Kollektiv 

müqavilələrdə əməyin ödənilməsi sisteminin, tarif dərəcələrinin, stimullaşdırma tədbirlərinin 

müəyyən edilməsinə münasibətdə ilkin tənzimetmə həyata keçirilir. Əmək haqqının sabit və 

dəyişən hissələri həm işəgötürənlər, həm də həmkarlar ittifaqları üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

Əmək haqqının hissələrinin nisbətinə əsasən sosial tərəfdaşlar arasında mövcud olan qüvvələr 

balansı haqqında mühakimə yürütmək olar. Həmkarlar ittifaqları əmək haqqının sabit hissəsinin 

artırılmasında maraqlıdırlar, çünki əmək haqqının bu hissəsi işəgötürən tərəfindən birtərəfli 

qaydada dəyişdirilə bilməz. İşəgötürənlər əksinə, dəyişən hissənin məbləğinin çox olmasında 

maraqlıdırlar. Belə ki, bu, işçilərə ödənilən əmək haqqının ümumi məbləğinin zəruri ixtisaslı 
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əməyə olan tələb və təklifin nisbətindən asılı olaraq müəyyən etməyə, habelə əmək haqqını yerli 

əmək bazarının şərtlərinə uyğunlaşdırmağa imkan verir. Əmək haqqının iki hissəyə bölünməsi 

əməyin qiymətini iş yerlərinin ixtisarı vasitəsilə deyil, əmək haqqının artırılıb-azaldılması vasitəsi 

ilə iqtisadi sahədə müşahidə olan mənfi təzahürlərə uyğunlaşdırmağa imkan verir. 

Əmək haqqının müqavilə tənzimlənməsi sistemi işəgötürənlər və muzdlu işçilər arasında 

birbaşa danışıqlar vasitəsilə sosial tərəfdaşlığın təmin olunmasına və inkişaf etdirilməsinə, hər bir 

işçinin əməyinin ödənilməsi sahəsində təminatları daha da artırmağa imkan verir. Respublika-

mızda sosial-əmək münasibətlərini tənzim edən, onlarla bağlı olan iqtisadi münasibətlərin 

tənziminin ümumi prinsiplərini müəyyən edən, işçilərin və işəgötürənlərin səlahiyyətli nümayən-

dələri arasında bağlanılan hüquqi akt kimi kollektiv sazişlərin çoxsəviyyəli sistemi fəaliyyət 

göstərir. Tənzim edilən sosial-əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsindən asılı olaraq baş, 

sahə (tarif) və ərazi (rayon) kollektiv sazişləri bağlanıla bilər. 

İşçilərə münasibətdə eyni zamanda bir neçə saziş qüvvədə olarsa, bu halda işçilər üçün daha 

əlverişli olan saziş tətbiq edilməlidir.  

Baş kollektiv sazişdə aşağıdakıların nəzərdə tutulması məqsədəmüvafiqdir: 

- əmək qabiliyyətli tək işçinin minimum istehlak səbətinin dəyərinə uyğun faizlə minimum 

əmək haqqı məbləği; 

- əmək qabiliyyətli əhalinin yaşayış minimumunun səviyyəsi nəzərə alınmaqla bütövlükdə 

ölkə üzrə işçilərin orta aylıq əmək haqqının artırılması üzrə tədbirlər; 

- iqtisadiyyatın bütün sahələri üçün işçilərin əsas qruplarının əməyinin mürəkkəbliyindən 

asılı olaraq əmək haqqının tövsiyə olunan diferensiasiya əmsalları; 

- əmək haqqının tarif hissəsinin və işçilərin əməyinin normalaşdırılmasının təkmilləş-

dirilməsinə yönələn tədbirlər; 

- əmək haqqının inflyasiyadan mühafizəsi və əməyin ödənilməsi üzrə hesablaşmaların 

vaxtında aparılmamasına görə məsuliyyət tədbirləri. 

Sahə kollektiv sazişində aşağıdakıların nəzərdə tutulması məqsədəmüvafiqdir: 

- işçilərin əsas peşələri və vəzifələri, sahə daxilində işin növləri üzrə əmək haqqının 

diferensiasiya məbləğləri (əmsalları); 

- sahənin xüsusiyyətlərini əks etdirən təminatlı və əvəzli ödəmələrin və əlavələrin növləri və 

məbləğləri; 

- müəssisənin iqtisadi imkanları və yaşayış minimumunun səviyyəsi nəzərə alınmaqla 

müəyyən edilən minimum aylıq tarif dərəcəsinin artırılması; 

- sahə müəssisələrində minimum və maksimum əmək haqları arasında nisbət; 

- istehsal sahələri üçün məhsulların maya dəyərində əmək haqqının mümkün olan son payı; 

- istehlak mallarının və xidmətlərin qiymətinin artması ilə əlaqədar əmək haqqının indeks-

ləşdirilməsi qaydası; 

- əsas iş növləri üçün tətbiqi tövsiyə olunan əmək haqqı formaları və sistemləri; 

- işlərin yerinə yetirilməsinin mürəkkəbliyindən, əmək şərtlərindən, peşə və fəaliyyət növ-

lərindən asılı olaraq baş və ərazi kollektiv sazişlərə daxil edilməyən işlərin tarifikasiya qaydası; 

- mükafatlandırmanın tövsiyə olunan məbləği, göstəriciləri və şərtləri, mükafatların 

ödənilməsi qaydası; 

- əməyin normalaşdırılması üçün sahə normativ aktlarının siyahısı. 

Müəssisə və təşkilatlar səviyyəsində əmək haqqının hüquqi tənzimi işçi və işəgötürənlər 

arasında münasibətləri tənzim edən və yüksək səviyyəli sazişlərin normalarını tamamlayan və 

inkişaf etdirən kollektiv müqavilələr vasitəsilə həyata keçirilir. Kollektiv müqavilədə aşağıdakı-

ların nəzərdə tutulması məqsədəmüvafiq olardı: 

- işçilərin əmək haqqının forma və sistemləri; 

- əməyin ödənilməsi zamanı istifadə olunan əsas göstəricilərin uçotu qaydası; 
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- işçi tərəfindən əmək vəzifələrinin pozulması zamanı əmək haqqının azaldılması qaydası; 

- əmək xərclərinin normalarının, onların dəqiqləşdirilməsi və yenidən baxılması üçün işçi və 

işəgötürən arasında razılaşdırılmış norma və normativlərin siyahısı; 

- təminatlı və əvəzli ödəmələrin məbləğləri – əgər onlar Əmək Məcəlləsi, habelə yüksək 

səviyyəli sazişlərlə nəzərdə tutulmuş məbləğlərdən çoxdursa; 

- əlavə, üstəlik, mükafatların və s. məbləğləri və ödənilməsi şərtləri; 

- əmək haqqının ödənilməsi müddətləri, əmək haqqının gecikdirilməsinə görə cərimələrin 

növləri və məbləğləri; 

- qiymətlərin artımı və inflyasiya səviyyəsi nəzərə alınmaqla əmək haqqının 

indeksləşdirilməsi mexanizmi. 

Hesab edirik ki, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə aşağıdakı redaksiyada yeni 

maddənin daxil edilməsi məqsədəmüvafiq olardı: 

«Maddə ... Əmək haqqının real məbləğinin artırılması təminatı 

Əmək haqqının real məbləğinin artırılması təminatı əmtəə və xidmətlərin istehlak 

qiymətlərinin artması ilə bağlı əmək haqqının indeksləşdirilməsini əhatə edir. Əmək haqqının 

indeksləşdirilməsi işəgötürən tərəfindən əmək qanunvericiliyi, kollektiv müqavilə, kollektiv saziş, 

əmək müqaviləsi və ya lokal normativ aktlarla nəzərdə tutulmuş qaydada və məbləğlərdə həyata 

keçirilir və ildə bir dəfə yaşayış minimumunun rəsmi hesablanmış artımının planlaşdırılmış 

səviyyəsinə bərabər məbləğdə aparılan indeksləşdirmənin məbləğindən az ola bilməz». 

 

Açar sözlər: müqavilə, metod, sosial tərəfdaşlıq, əmək münasibətləri, əmək haqqı, 

tənzimetmə. 
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Севда МУРАДОВА 

 

МЕТОД ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с методом договорного регулирования 

оплаты труда. Под договорным регулированием оплаты труда понимают трудовые 

отношения согласно нормам оплаты труда, либо ее определение на основе согласия сторон 

трудового договора. 

Автор считает, что система договорного регулирования заработной платы дает воз-

можность обеспечить и развивать социальное партнерство путем переговоров между 

работодателями и работниками. 

 

Ключевые слова: договор, метод, социальное партнерство, трудовые отношения, 

заработная плата, регулирование. 

 

Sevda MURADOVA 

 

THE METHOD OF CONTRACTUAL REGULATION 

OF WAGE PAYMENT 

 

Summary 

 

In the paper, the issues related to the method of the contractual regulating the wages, are 

considered. They comprehend contractual regulation of wages as labour relations according to the 

norms of wages payment or its determination on the basis of agreement between the parties of la-

bour contract. The author considers that the system of contractual regulating the wage affords an 

opportunity to provide and develop social partnership through negotiations between employers 

and employees. 

 

Keywords: contract, methods, social partnership, employment, wages, regulated. 
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CИNAYƏT HÜQUQUNDA MƏSULИYYƏTИN VƏ 
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Giriş 

Cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş məsuliyyət özbaşına yaxud şəxsi mülahizələrə görə 

differensiasiya edilmir. O, idrak (intellektual) fəaliyyətinin mühüm sahələrindən biri kimi 

özünəməxsus parametrlərə malikdir və bu da öz növbəsində hüququ və onun müvafiq 

normasını tətbiq edən şəxsdən müəyyən təfəkkür qabiliyyəti, zəruri biliklərə malik olmağı tələb 

edir. Buna görə də cinayət məsuliyyətini real şəkildə differensiasiya etmək üçün nəinki 

differensiasiyanın anlayışı, məqsədləri (öz-özlüyündə bu da son dərəcə vacibdir), həmçinin 

onun konkret vasitələri və üsulları, realizə edilmə metodları haqqında mükəmməl təsəvvürlərə 

malik olmaq zəruridir. 

Bu nöqteyi-nəzərdən cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının mühüm cəhətlərinin 

tədqiq edilməsi ilə bağlı təcrübi istiqamət cinayət qanunvericiliyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir və cəzanın differensiasiyası imkanlarını genişləndirir. 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının nəzəri əsasları 

Cinayət məsuliyyəti cinayət qanunvericiliyinin həm Ümumi, həm də Xüsusi hissəsinin 

normalarında differensiasiya edilir. Zahiri cəhətlərinə görə elə təsəvvür yarana bilər ki, cinayət 

məsuliyyətinin differensiasiyasının iki növü mövcuddur: 

1. Cinayət qanunvericiliyinin Ümumi hissəsinin normalarında cinayət məsuliyyətinin 

differensiasiyası. 

2. Cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinin normalarında cinayət məsuliyyətinin 

differensiasiyası. 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının növlərə ayrılması haqqında belə məntiqi 

nəticə, həmçinin bu təsnifata məsuliyyətin differensiasiyası vasitə və üsullarının müncər 

edilməsi, qeyd edildiyi kimi, zahirən asan görünə bilər. Bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki, 

cinayət məsuliyyətindən azad etmə cinayət qanunvericiliyinin Ümumi hissəsində, ictimai 

təhlükəli əməllərin tövsifedici (ağırlaşdırıcı) əlamətləri isə Xüsusi hissəsində nəzərdə tutul-

muşdur. Tipik cəzalar (sanksiyalar) da cinayət qanununun Xüsusi hissəsində ehtiva olunur. 

Fikrimizcə, məsuliyyətin differensiasiyasının həyata keçirildiyi məkan cinayət məsuliy-

yətinin təsnifatına xidmət edə bilməz. Yeni cinayət qanunvericiliyinin nə Ümumi, nə də Xüsusi 

hissəsi cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının növlərə bölgüsünün əsası kimi çıxış edə 

bilməz. Belə hesab edirik ki, cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının əsasını differensiasiya 

prosesinin özünün mühüm xassələri, onun xüsusiyyətləri təşkil edir. 

Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, Xüsusi hissədə konkret cinayətlər üzrə formulə 

edilən tərkiblərdə nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyətindən azad etmə institutunun bütünlüklə 

cinayət qanunvericiliyinin Xüsusi hissəsinə məxsus olmasının təsdiq edilməsi məsələsi də 

mübahisəlidir. Cinayət məsuliyyətindən azad etmənin xüsusi növlərinin mövcudluğunu da 

nəzərə almamaq olmaz. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Məcəlləsində 

məsuliyyətdən azad etmənin xüsusi növlərinin sayı xeyli artırılmışdır. Nəhayət, onlar bilavasitə 
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yeni cinayət qanunvericiliyinin məhz Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulsa da, qanunun Ümumi 

hissəsinin müddəaları ilə bağlıdırlar. 

Bəzi müəlliflərin fikrincə, cinayət qanunvericiliyində differensiasiyanın həyata keçiril-

məsi məkanından asılı olaraq cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının növlərə ayrılması 

(təsnif edilməsi) məqsədəuyğun hesab edilə bilməz. Bu, differensiasiya prosesinin mühüm 

xassə və xüsusiyyətlərini bir növ kölgə altına almış olardı (11, s.69). 

Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqədar qeyd etmək istərdik ki, cinayət məsuliyyətinin 

differensiasiyasının təsnif edilməsi, növlərə ayrılması məsələsi hüquq ədəbiyyatında (10, 12) 

diqqətdən yayınmamışdır. Həmin təsnifatlar əsasında yeni məsuliyyətin differensiasiyasının 

növlərə ayrılmasının diqqəti cəlb edən cəhətlərinə müvafiq şəkildə cinayət məsuliyyətinin 

differensiasiyasının aşağıdakı iki növünü fərqləndirmək olar: 

1. Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının tipik cəza vasitəsilə fərqləndirilməsi. 

2. Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının yaxud differensiasiya prosesinin cəzanın 

ayrılması vasitəsilə transformasiyasız fərqləndirilməsi. 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının yuxarıda təsnif edilən birinci növü cinayət 

tərkibinin tövsifedici (ağırlaşdırıcı) əlamətləri kimi spesifik vasitənin köməyilə həyata keçirilir 

(11, s.73). Qanunvericilik məhz bunların köməyilə cinayət tərkiblərinin tövsifedici əlamətlərini 

konstruksiya edir. Qanunverici bu zaman həmin cinayətlərin əsas cinayət tərkibi ilə bağlı 

sanksiyaların hədləri ilə müqayisədə bu cinayət tərkiblərinə uyğun yeni, hədləri artırılmış və ya 

aşağı salınmış sanksiyalar müəyyən edir. Elə buna görə cinayətkar əməlin və şəxsiyyətin 

ictimai təhlükəliliyinin tipik dərəcəsi cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının əsasını təşkil 

edir. Belə ki, yeni hədlər müəyyənləşdirilərkən törədilmiş cinayət əməli və ya konkret 

şəxsiyyət yüksək ictimai təhlükəlilik dərəcəsi ilə xarakterizə olunursa yeni sanksiyanın hədləri 

artırılır, əksinə əməl və ya şəxsiyyət az ictimai təhlükəli kimi səciyyələndirildikdə sanksi-

yaların həddi aşağı salınır (mülayimləşdirilir). 

Cinayət tərkiblərinin məhz tövsifedici əlamətləri və onların xassələri qanunvericilikdə 

cinayətlərin müəyyən kateqoriyasına xas olan ictimai təhlükəliliyin tipik dərəcəsini əks etdirir. 

Bu da öz növbəsində tipik cəzaların hədlərinin qanunauyğun şəkildə fərqləndirilməsinə gətirib 

çıxarır. Məhz bunun vasitəsi ilə cinayət məsuliyyətinin və təyin edilən cəzanın törədilmiş 

ictimai təhlükəli əmələ adekvat olması müəyyən edilir. 

Hüquq ədəbiyyatında məsələyə bu mövqedən yanaşmada fikir ayrılıqları da mövcuddur. 

Məsələn, V.Q.Kuçer hesab edir ki, cinayət tərkiblərinin tövsifedici əlamətlərinin (yaxud tövsi-

fedici cinayət tərkiblərinin) konstruksiyalaşdırılması məsələnin qanunverici-texniki baxımdan 

həllindən ibarətdir (10, s.32-40). Məhz buna görə də V.Q.Kuçer eyni xüsusi normaların (o 

cümlədən tövsifedici əlamətlərə malik normaların cinayət tərkiblərinin) müəyyən sanksi-

yalarını qanunvericilik texnikası sahəsinə deyil, cinayət-hüquqi siyasəti sferasına aid edir (10, 

s.52-57). Digər tərəfdən, xatırladılan məsələlərdən sonuncusu (cinayət-hüquqi siyasəti) tədqi-

qatçı alim üçün o qədər də mürəkkəblik təşkil etmir (10, s.77). Cinayət məsuliyyətinin diffren-

siasiyası vasitəsi kimi cinayət tərkiblərinin tövsifedici əlamətləri haqqında müəllifin yuxarıda 

şərh edilən mövqeyi ilə razılaşmaq çətindir. 

Cinayət qanunvericiliyinin Ümumi hissəsində cinayət tərkiblərinin tövsifedici 

əlamətlərinə aid olan nəzərdə tutulmuş normalar, habelə qanunvericiliyin Xüsusi hissəsində 

belə əlamətlər sisteminin dəyişiklikləri yeni qanunvericilik institutunun təşəkkül tapması 

haqqında danışmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, cinayət qanunvericiliyinin Ümumi 

hissəsində cinayətin tövsifedici əlamətlərinin qanunvericilik bazasının yaradılması ilə cinayət 

məsuliyyətinin differensiasiyasının əsas funksiyası daha aydın şəkildə təzahür edir. 

Deməli, belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası 

funksiyası cinayət tərkiblərinin tövsifedici əlamətlərinin sistemli funksiyalarından ibarətdir. O, 
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məhz bu mükəmməl sistemin varlığını, onun məqsədli təyinatını xarakterizə edir və onun 

başlıca sistemyaratma amillərindən biri kimi çıxış edir. Buna görə də belə bir əsaslandırılmış 

mülahizə yürütmək olar ki, cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası funksiyası bütövlükdə 

cinayət tərkiblərinin tövsifedici əlamətləri sistemidir, həmçinin bu sistemin hər bir elementinə 

və ayrı-ayrı əlamətlərinə xasdır. 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının ikinci növü bilavasitə tipik cəzanın həlli 

yollarının müəyyən edilməsində bu prosesin transformasiyası olmadan realizə olunur. Cinayət 

məsuliyyətinin differensiasiyasının bu növü cinayət məsuliyyətindən azad etmə vasitəsi ilə 

həyata keçirilir (14, s.125-152). 

Həmin institut Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin «Cinayət məsuliyyətindən 

azad etmə» adlı 11-ci fəslində nəzərdə tutulmuşdur. Cinayət Məcəlləsinin bu fəslində 

cinayətlərin ayrı-ayrı növlərinə görə məsuliyyətdən azad etmənin xüsusi növləri (məsələn, 

müddətin keçməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmə – CM-nin 75-ci maddəsi; 

şəraitin dəyişməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad etmə – CM-nin 74-cü maddəsi və s.) 

müəyyən edilmişdir. 

Göstərilən məsələ ilə əlaqədar hüquq ədəbiyyatında fərqli motivlərə də təsadüf olunur. 

Məsələn,V.P.Korobov belə təsəvvür edir ki, cinayət məsuliyyətinin vasitələri sırasına cəzadan 

azad etmə institutunu (həmin institut Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12-ci 

fəslində nəzərdə tutulmuşdur) aid etmək düzgün olmazdı (8, s.8). 

Bundan başqa V.P.Korobov cəzanı çəkməkdən azad etmə və məhkumluq institutlarını da 

cinayət məsuliyyətinin vasitələrinə aid edir (8, s.82). Şübhəsiz ki, fərqləndirmə və məsuliyyətin 

differensiasiyası prosesi AR Cinayət Məcəlləsinin 12-ci fəslində nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

baxımdan fərqləndirmənin predmet məsələsi də istisnalıq təşkil etmir. Fikrimizcə, burada 

təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş cəza tədbirinin fərqləndirilməsi və dəyişdirilməsi ilə 

əlaqədar realizə edilmə prosesi dəyişikliyə məruz qalır. Məsələn, şəxs cəzasını çəkmə 

prosesində cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad oluna bilər (Cinayət Məcəlləsinin 76-cı 

maddəsi). Yaxud şəxsin cəzasının çəkilməmiş hissəsi daha yüngül cəza növü ilə əvəz edilə 

bilər ( Cinayət Məcəlləsinin 77-ci maddəsi). Hamilə qadınlar və azyaşlı uşaqları olan qadınlar 

tərəfindən cəzanın çəkilməsi təxirə salına bilər (Cinayət Məcəlləsinin 79-cu maddəsi). Həm-

çinin şəxs tutulduğu xəstəliyə görə cəzasını çəkməkdən azad edilə bilər (Cinayət Məcəlləsinin 

78-ci maddəsi). 

Haqqında söhbət gedən məsələ ilə əlaqədar V.S.Minskayanın da mövqeyi mübahisə 

doğurur. Belə ki, müəllif cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının vasitələri sırasına cinayət 

qanunvericiliyinin praktiki olaraq bütün normalarını və institutlarını (o cümlədən cinayətlərin 

kateqoriyalaşdırılmasını, təqsirin formalarını, cinayəti başa çatdırmaqdan könüllü imtina 

etməni, cəzaların növlərini, cəza təyin edilməsini və cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad 

etməni) aid edir (12, s.18-23). 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının vasitələrinə müraciət edərək bir daha qeyd 

etmək istəyirik ki, Azərbaycan Respublikasının yeni cinayət qanunvericiliyi üçün bu problemin 

novatorluqla həll edilməsi səciyyəvidir. Digər tərəfdən, novatorluq cinayət məsuliyyətinin 

differensiasiyası vasitələrinin həm məzmun, həm də texniki cəhətinə aiddir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, belə novatorluq əksər hallarda müsbət mövqelərdən qiymətləndirilməlidir. Cinayət 

məsuliyyətinin differensiasiyası nəzəriyyəsində məhz buna ehtiyac duyulur. Cinayət məsuliy-

yətinin differensiasiyası vasitələrinin konkret yollarını formalaşdırmaq və əsaslandırmaq, 

habelə onun vasitələrinin həyata keçirilməsi proseslərini təkmilləşdirmək böyük siyasi-hüquqi 

əhəmiyyətə malikdir. 
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Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası vasitələrinin təkmilləşdirilməsi baxımından 

onların məzmunlu və texniki cəhətdən mükəmməl olması, eləcə də cinayət qanunvericiliyində 

optimal hüquqi formada təcəssüm olunması son dərəcə vacib məsələlərdən biridir (5, s.68-92). 

Göründüyü kimi, cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası anlayışı və növləri ətrafında 

xeyli fıkir ayrılığı vardır. Məsələn, yuxarida adı çıkilən  kriminalist tədqiqatçı V.P.Korobov 

cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasını beş növə ayırır: 

1) cinayət məsuliyyətindən azad etmə;  

2) cəzadan azad etmə;  

3) cəzanı çəkməkdən azad etmə; 

4) məhkumluq; 

5) amnistiya aktının qəbulu ilə azad etmə (8, s.10). 

Müəlliflərdən Q.S.Kelina qeyd edir ki, cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası kifayət 

qədər mükəmməl işlənmiş cəza sistemindən və digər cinayət-hüquqi təsir vasitələrindən və 

cinayət qanununda onların dəqiq tətbiqi əsaslarından asılıdır. Müəllifin fikrincə, qanunvericilik 

cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası əsaslarının təkmilləşdirilməsini davam etdirməlidir. 

Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki, məsuliyyətin differensiasiyası ancaq cinayətlərin və 

cinayətkarın tipi ilə bağlı olmalıdır (4, s.69). 

Tədqiqatçılardan A.İ.Korobeyevin “Sovet cinayət hüquq siyasəti” adlı monoqrafiyasında 

“Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası problemləri” adlı məsələyə həsr edilmiş ayrıca bölmə 

vardır. Burada müəllif cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasını cinayətlərin ağırlığına uyğun 

təsnifatla əlaqələndirir. Müəllif cinayət törədənin şəxsiyyətinin təhlükəliliyini, təqsirin forma-

sını əlavə kriteriya kimi qiymətləndirir. Müəllifə görə cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası 

üç mühüm məsələnin həllindən asılıdır: 

a) cinayətlərin dəqiq təsnifindən;  

b) cinayət törədənlərin şəxsiyyətinə görə tiplərə ayrılmasından;  

c) cinayət hüquqi təsir vasitələrinin təsnifindən (6, s.166). 

Digər hüquqşünas alim T.A.Lesniyevski-Kostareva «Cinayət məsuliyyətinin differensia-

siyası» adlı ilk monoqrafiyanın müəllifi olaraq məsuliyyətin differensiasiyası ilə bağlı cinayət-

hüquq ədəbiyyatında mövcud olan fikirləri ümumiləşdirir və məsuliyyətin differensiasiyasının 

iki növünü fərqləndirir: 

- birincisi, cəzanı ağırlaşdıran və yüngülləşdirən cinayət tərkibləri yaratmaqla cinayət 

məsuliyyətinin differensiasiyası; 

- ikincisi, cəzaların tipoloji fərqli hədlərini yaratmaqla cinayət məsuliyyətinin differen-

siasiyasının həyata keçirilməsi.Müəllif buraya ilk növbədə cinayət məsuliyyətindən azad etmə 

institutunu aid edir (11, s.176-177). 

Müəllif həm cinayət qanununun Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulan azad etmənin 

növlərini cinayət məsuliyyətindən azad etmə institutuna aid edir,həm də cəzadan azad etmə, 

cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə institutlarını cinayət məsuliyyətinin differen-

siasiyası ilə əlaqələndirir. 

Müəllifin fikrincə, cinayətlərin növü daxilində ağır növlərin ağırlaşdırıcı və yüngül-

ləşdirici əlamətləri fərqləndirilməli, uyğun tərkibli sanksiyadan fərqli sanksiya qurulmalı və 

aparılan differensiasiya zamanı qeyd edilən təsnifatın kriminoloji baxımdan əsaslandırılması 

təmin edilməlidir. 

Lakin yuxarıda şərh edilənlər məsuliyyətin differensiasiyasının növləri ətrafında kifayət 

qədər aydınlıq yaratmır. Buna görə də cinayət-hüquqi prinsiplərin qanunda təsbit edilməsi, 

qəbul edilən son Cinayət Məcəllələrində cinayətlərin dairəsinin dəqiq müəyyən edilməsi 

tərkiblərin qurulmasına dair nəzəri müddəaların praktika ilə düzgün əlaqələndirilməsi (3, 

s.105), cinayətlərin kateqoriyalar üzrə təsnifi, cinayət törədənlərin şəxsiyyətinin təhlükəlili-
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yindən asılı olaraq tiplərə ayrılması, cəzanın sisteminin, fəlsəfənin sistemə dair nəzəri anla-

yışına uyğun qurulması, məsuliyyətdən və cəzadan azad etmə institutlarının təkmilləşdirilməsi 

kimi məsələlərin gələcəkdə daha tutumlu araşdırılmasında dəqiq anlama malik vasitələrdən 

istifadə etməklə məsuliyyətin və cəzanın differensiasiyası daha da dərinləşdirilməlidir. 

Cəzanın differensiasiyası 

Cinayət hüquq normasının modelləşdirilməsi prosesində əməlin kriminallaşdırılması ilə 

bağlı idrak fəaliyyətinin və onun iradi tərəfinin köməyi ilə bütün cinayət hüquq yaradıcılığını 

yerinə yetirən amillər, eləcə də prinsip kimi məsuliyyətin və cəzanın differensiasiyası prinsipi 

vahid sistemdə öz funksional təsirini göstərir. Bu səbəbdən də əməlin kriminallaşdırılmasını 

hər hansı bir amillə və hüquq prinsipi ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmazdı. 

Sosial ədalət prinsipinə görə hüquq məsuliyyətinin differensiasiyası zərər yetirən 

hərəkətlərin – “intizam xətası”,“mülki və inzibati hüquq pozuntuları”, habelə “kriminal 

əməllər” kimi kateqoriyalara ayrılmasını nəzərdə tutur. Belə differensiasiya zəminində həm də 

bir kateqoriya daxilində hüquq pozuntusunun növlərinə görə bölgü baş verir (15, s.100-112). 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası cinayət hüquq normalarının nəzərdə tutduğu 

cinayətlərin, onların qəsd etdiyi ictimai münasibətin xarakterinə görə təsnifat aparmağı nəzərdə 

tutur. Bu yolla öncə cinayətin xarakterinə qiymət verilir. Ümumiyyətlə, məsuliyyətin differen-

siasiyası cinayətlərin xarakterinə, cinayətlərin təhlükəlilik dərəcəsinə, təqsirkarın şəxsiyyətinin 

təhlükəliliyinə görə üç meyar əsasında həyata keçirilir (2, s.79). 

Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasında “əməlin ictimai təhlükəliliyi” mühüm meyar 

rolunu oynayır. Təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq cinayətlərin dörd dərəcəsi: 

- xüsusilə ağır cinayətlər; 

- ağır cinayətlər; 

- az ağır cinayətlər; 

- böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər fərqləndirilir (9, s.134-144). 

Cinayətlərin xarakterinə və təhlükəlilik dərəcəsinə görə düzgün təsnifi sanksiyaların 

adekvat qurulmasının vacib şərti kimi çıxış edir. 

Beləliklə, hüquq pozuntusuna görə məsuliyyətin hansı növünün seçilməsi məsələsi həll 

edilərkən kriminallığı müəyyən edilən əməllərin hansı kateqoriya cinayət sırasına daxil 

edilməsi, belə əməllərə görə adekvat sanksiyaların formulə edilməsi, eyni növ əməlləri nəzərdə 

tutan tərkiblərə ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici halları daxil etməklə cinayətlərin daha ağır 

növlərinə görə fərqli sanksiyalar müəyyən edilməsi və şübhəsiz ki, məsuliyyətin differen-

siasiyası baş verir (13, s.104). 

Konkret cinayət növü daxilində məsuliyyətin və cəzanın differensiasiyasına sadə 

tərkiblərə ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici halları qoşmaqla nail olunur. Məsuliyyətin və cəzanın 

differensiasiyası nə qədər dərinləşirsə, cinayətin ağırlığına qanunverici orqan tərəfindən bir o 

qədər daha adekvat cinayət-hüquqi qiymət verilmiş olur. Araşdırmalar göstərir ki, növ daxili 

differensiasiya aparılarkən ağırlaşdırıcı və yüngülləşdirici əlamətlərdən heç də bütün hallarda 

eyni “ölçü” vasitəsi kimi istifadə edilmir. Məsələn, “Qəsdən adam öldürmə” tərkibi daxilində 

bu cinayətin ağırlaşdırıcı əlamətləri zəminində differensiasiya aparılan zaman həm obyektiv, 

həm də subyektiv əlamətlərdən kifayət qədər istifadə edildiyi halda, “Qəsdən sağlamlığa ağır 

xəsarət yetirmə” üzrə tərkib daxilində aparılan differensiasiyada əsasən obyektiv əlamətlərə 

istinad edilmiş, subyektiv əlamətlərdən yetərincə istifadə edilməmişdir. 

Növ daxili differensiasiyanın aparıldığı əlamətlər cinayətin və cinayətkarın təhlükəliliyini 

xarakterizə etsə də (3, s.105), belə əlamətlər kifayət qədər elmi-nəzəri tədqiqat predmeti 

olmamışdır. Xüsusən şəxsiyyətin təhlükəliliyini xarakterizə edən əlamətlərin növ daxili 

differensiasiyada istifadə edilməsi məqbul sayılmalıdır. Cinayətin növ daxili differensiasiyası 

zamanı qanunverici orqan həm cinayətin, həm də cəzanın eyni vaxtda differensialına nail olur. 



«Elmi əsərlər»,  «Scientific works» 2014, №1 (22) 

 

 283 

Qüvvədə olan cinayət qanunu üzrə böyük ictimai təhlükə törətməyən, habelə az ağır 

cinayət törətmiş şəxslərin cəza tətbiq etmədən islah olunması mümkün sayılan hallarda cinayət 

törədən şəxslərə məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqindən imtina edilməsi, inandırmaya üstün yer 

verilməsi cəza siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. 

Qeyd edilən institutun qanunda təsbit edilməsi məsuliyyətin differensiasiyasında müstə-

qil növ kimi özünü büruzə verir. Məsuliyyətin və cəzanın yuxarıda fərqləndirilən differen-

siasiyasından fərqli olaraq məsuliyyətdən azad etmədə şəxsin dövlət adından mühakimə 

edilməsinə və ona cəzanın tətbiq edilməsinə yol verilmir (1, s.6-8). Burada ancaq məsuliyyətin 

differensiasiyasından danışmaq olar. 

Qüvvədə olan cinayət qanununun cinayət məsuliyyətindən azad etmənin subyektinə görə 

iki növünü: 

- yaşa dolmuş şəxslərin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsini; 

- yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyətindən azad edilməsini fərqləndirir. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, məsuliyyətin differensiasiyası qanunverici orqanın müstəsna 

səlahiyyətinə daxil olan məsələdir. Lakin cinayət məsuliyyətindən azad etmədə məsuliyyətin 

differensiasiyası üçün fərqləndirici xüsusiyyət onunla bağlıdır ki, qanunverici orqan məsuliy-

yətdən azad etmənin əsaslarını müəyyən edir. Qeyd edilən əsaslarda işin konkret hallarını 

aydınlaşdırmaq və bu institutu realizə etmək üçün qanunverici orqan istintaq-təhqiqat işçilərinə 

və məhkəməyə müəyyən səlahiyyətlər verir. Belə çıxır ki, cinayət məsuliyyətinin differen-

siasiyası üçün azadetmənin əsaslarına qanunverici orqan nəzarət edir, konkret hallarda onu 

aşkar etmək, aydınlaşdırmaq və hüquqi qiymət vermək isə istintaq, təhqiqat orqanlarına və 

məhkəməyə həvalə edilir. 

Cinayət məsuliyyətindən azadetmənin bütün növləri üçün başlıca əsas törədilən cinayətin 

kateqoriyasının aydınlaşdırılmasıdır. Qüvvədə olan cinayət qanunu – böyük ictimai təhlükə 

törətməyən cinayətləri müəyyən edir, bəzi hallarda isə az ağır cinayətləri törədən şəxslərin 

məsuliyyətdən azad edilməsinə imkan verir. Azad etmədə digər başlıca əsas (şərt) cinayət 

törədənin şəxsiyyəti məsələsidir. Başqa sözlə, belə cinayət törədən şəxslərə cəza tətbiq 

etmədən onların islah olunma imkanları müəyyən edilməlidir. 

İstintaq, təhqiqat orqanları və məhkəmə cinayət məsuliyyətindən azad etmədə qanun-

vericinin müəyyən etdiyi şərhlər daxilində məsuliyyətin differensiasiyasının bu növünün 

həyata keçirilməsində iştirak edir. 

Nəticə 

Cinayət qanununda məsuliyyətin və cəzanın differensiasiyasının bu və ya digər 

vasitələrinin reqlamentləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair qanunvericilik orqanına lazımi 

tövsiyələrin verilməsi üçün barəsində söhbət gedən fenomenin hüquqi təbiəti, mahiyyəti və 

səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında dürüst və aydın təsəvvürlərə malik olmaq zəruridir. Cinayət 

məsuliyyətinin differensiasiyasının bütün vasitə və üsulları, realizə olunma metodları sistemin-

də konkret vasitənin (o cümlədən üsulun, metodun) yerini və rolunu, həmçinin istiqamətini 

aydın təsəvvür etmək son dərəcə vacibdir. 

 

Açar sözlər: cinayət məsuliyyəti, cinayət məsuliyyətinin differensiasiyası, cəzanın 

differensiasiyası, cəzanın növləri, cəzanın qiymətləndirilməsi. 
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Адиль ВЕЛИЕВ 
 

ВИДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

 НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Резюме 

 

Уголовная ответственность как одна из важных областей сознательного (интел-

лектуального) действия имеет собственные параметры и это требует от законодателя 

соответственных навыков и умения. Поэтому для реальной дифференциации уголовной 

ответственности важно иметь достаточное представление о понятиях, целях (в том числе 

о конкретных средствах и методах) дифференциации. 

С этой точки зрения практическое направление, связанное с применением важных 

особенностей дифференциации уголовной ответственности, имеет особое значение и 

расширяет возможности дифференциации наказания. 

В рамках конкретного вида уголовного действия при дифференциации ответствен-

ности и наказания возможно применение отягчающих или смягчающих средств в 

зависимости от степени и характера преступления. Углубление дифференциации 

ответственности и наказания помогает законодательным органам применять более 

адекватные уголовно-юридические методы для оценки тяжких преступлений. 

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, дифференциация уголовной 

ответственности, дифференциация наказания, виды наказания, оценка наказания. 

 

Adil VELIYEV 

 

TYPES OF DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY 

AND PUNISHMENT IN CRIMINAL LAW 

 

Summary 

 

Criminal responsibility as one of the important areas of conscious (intellectual) action 

has own parameters, and it demands corresponding skills and abilities from the legislator. 

Therefore, for real differentiation of criminal responsibility it is important to have sufficient 

idea of concepts, purposes (including the concrete means and methods) of differentiation. 

From this point of view the practical direction connected with use of important features 

of differentiation of criminal responsibility has a special value and expands opportunities of 

differentiation of punishment. 

Within a concrete type of criminal action at differentiation of responsibility and punis-

hment application of aggravating and softening means depending on a degree and character of 

a crime is possible. Deepening of differentiation of responsibility and punishment helps legisla-

ture to apply more adequate criminal and legal methods to an assessment of serious crimes. 

 

Keywords: criminal responsibility, differentiation of criminal responsibility, punishment 

differentiation, types of punishment, punishment assessment. 
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AĞIRLAŞDIRICI HALLARDA MÜLKИYYƏT ƏLEYHИNƏ 

EDИLƏN CИNAYƏTLƏRƏ GÖRƏ XÜSUSИ MÜSADИRƏNИN 

TƏTBИQИ MƏSƏLƏLƏRИ

 

 

Ağırlaşdırıcı hallarda mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə əsas cəzalarla yanaşı, 

xüsusi müsadirə cinayət-hüquq tədbirinin də kompleks şəkildə tətbiq edilməsi cəzanın 

məqsədlərinə nail olunması istiqamətində atılan uğurlu addımlardan biri kimi hesab oluna 

bilər. Qeyd edək ki, 1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin ilkin redaksiyasında mülkiyyət əleyhinə 

edilən 8 xüsusilə ağır cinayətin hamısında əsas cəza (müəyyən müddətə azadlıqdan məhru-

metmə cəzası) ilə yanaşı, əmlak müsadirəsi növündə əlavə cəza da nəzərdə tutulmuşdu. Lakin 

bu əlavə cəzanın 4 sanksiyada tətbiqi məcburi, digər 4 sanksiyada isə tətbiqi alternativ formada 

idi. Yəni məhkəmə 181.2-ci, 181.3-cü, 182.3-cü və 183.2-ci maddələrdə əmlak müsadirəsi 

növündə əlavə cəzanı mütləq tətbiq etməli olduğu halda, digər cinayətlərə – 177.3-cü, 178.3-

cü, 179.3-cü və 180.3-cü maddələrdəki cinayət əməllərinə görə tətbiq etmiyə də bilərdi. 

Lakin Məcəllənin 2013-cü il redaksiyasına nəzər saldıqda görürük ki, birinci redaksiya 

ilə müqayisədə ağırlaşdırıcı hallarda mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərin sanksiyalarında 

əlavə cəza kimi təsbit olunan əmlak müsadirəsi cəzası ləğv edilmişdir. Buna səbəb isə, 

“Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 7 

mart 2012-ci il Qanunu ilə əmlak müsadirəsi cəzasının nəinki ağırlaşdırıcı hallarda mülkiyyət 

əleyhinə edilən cinayətlərə görə tətbiq olunan sanksiyalardan, bütövlükdə CM-nin 42-ci 

maddəsindəki cəzaların sistemindən çıxarılması olmuşdur (10). Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, 

əmlak müsadirəsi əlavə cəza kimi 7 mart 2012-ci il tarixinə qədər həm CM-nin ümumi, həm də 

xüsusi hissəsində qalsa da, o təyinatına və mahiyyətinə uyğun olan fəaliyyət göstərmirdi. 

Çünki əmlak müsadirəsi adlandırılmasına baxmayaraq, o, faktiki olaraq cinayət törətmiş şəxsin 

mülkiyyətində olan əmlakın deyil, cinayət yolu ilə əldə edilmiş və ya cinayətdə istifadə 

olunmuş predmetlərin, cinayət yolu ilə əldə edilən alət və vasitələrin müsadirəsini nəzərdə 

tuturdu. 

Azərbaycan Respublikasında əlavə cəzaların nəzəri və təcrübi məsələlərini tədqiq edən 

hüquqşünas alimlərdən A.Ə.Cəfərov bununla bağlı qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikasının 

CM-nin 51-ci maddəsinin adı ilə məzmunu arasında uyğunsuzluq vardır. Belə ki, maddənin adı 

“Əmlak müsadirəsi” olsa da, 51.1-ci maddədə faktiki olaraq xüsusi müsadirənin anlayışı verilir 

və deməli, bu maddə mahiyyət etibarilə xüsusi müsadirəni nəzərdə tutur. Bundan başqa, 51.1-ci 

maddə ilə 51.2-ci maddə arasında ziddiyyət vardır. Belə ki, 51.1-ci maddədə xüsusi 

müsadirənin nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, 51.2-ci maddə əmlak müsadirəsinin (xüsusi 

müsadirənin) yalnız bu Məcəllənin xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş 

hallarda təyin olunmasını müəyyən edir. Belə fikir yaranır ki, məhkumun cinayət törədərkən 

istifadə etdiyi alət və vasitələr, həmçinin cinayət yolu ilə əldə etdiyi əmlak xüsusi hissənin 

maddələrində göstərilməyən hallarda müsadirə edilə bilməz. Halbuki, CM-nin 51.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan xüsusi müsadirə Məcəllənin xüsusi hissəsinin maddələrində 

göstərilib göstərilməməsindən asılı olmayaraq, hər bir halda tətbiq olunmalıdır. Ona görə də 

Azərbaycan Respublikasının CM-nin 1999-cu ildən qüvvədə olduğu müddətdə məhkəmə 

                                                 

 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Fridun Səməndərov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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təcrübəsində qanunun bu müddəası cinayət yolu ilə əldə edilən əmlakın, cinayətin alət və 

vasitələrinin müsadirə olunmasında çətinliklər yaratmışdı (4, s.183-184). 

Digər müəlliflərdən Ş.T.Səmədova da yazır ki, bir tərəfdən xüsusi hissənin bəzi 

maddələrində əmlakın müsadirəsinin mütləq və mümkün qədər əlavə cəza qismində nəzərdə 

tutulması, digər tərəfdən isə, CM-nin 51.1-ci maddəsində ümumi deyil, xüsusi əmlak 

müsadirəsinə anlayış verilməsi ciddi uyğunsuzluq törədir. Çünki xüsusi müsadirə cəza növü 

deyildir və fikrimizcə, yalnız CM-nin xüsusi hissəsində nəzərdə tutulduqda deyil, bütün zəruri 

hallarda məhkəmələr tərəfindən tətbiq olunmalıdır. Məsələn, CM-də tamah motivi ilə törədilən 

bir sıra xüsusi ağır cinayət tərkibləri vardır ki, onların hər birinə münasibətdə CM-nin 51-ci 

maddəsinə uyğun olaraq zəruri hallarda əmlak müsadirəsini tətbiq etmək düzgün olardı. CM-

nin ümumi hissəsində əmlak müsadirəsinin statusunun ziddiyyətli olduğunun müəyyən 

olunması məhkəmələrə göstərilən cinayətlərə dair işlərə baxılarkən xüsusi əmlak müsadirəsini 

tətbiq etməyə imkan vermir, çünki onların sanksiyalarında əmlak müsadirəsi nəzərdə 

tutulmamışdır. Bu səbəbdən, zənnimizcə, əlavə cəza növü kimi əmlak müsadirəsi CM-nin 42-

ci və 43-cü maddələrindən, habelə xüsusi hissənin müvafiq maddələrinin sanksiyalarından 

çıxarılmalı, ümumi hissədə isə, onun tətbiqinə dair xüsusi müddəalar göstərilməlidir (5, s.167-

169). 

Tədqiqatlardan da bizə məlum olduğu kimi əmlak müsadirəsinin iki növü (ümumi və 

xüsusi) mövcud olsa da, bunlar bir-birlərindən mahiyyət etibarilə kəskin fərqlənirlər. Belə ki, 

ümumi əmlak müsadirəsi cəza növü kimi xüsusi mülkiyyətdə olan şəxsi əmlaka qarşı 

yönəldildiyi halda, xüsusi əmlak müsadirəsi cəza növü deyil, cinayət-hüquqi tədbir sayıldı-

ğından cəza sisteminə daxil edilmir və məhkumun cinayət törədərkən istifadə etdiyi alət və 

vasitələrə, habelə cinayət yolu ilə əldə etdiyi əmlaka və ya predmetlərə yönəlir. Ona görə də 

qanunvericilik tərəfindən haqlı olaraq, yuxarıda adını çəkdiyimiz 7 mart 2012-ci il tarixli 

Qanunla əmlak müsadirəsi cəzası CM-nin cəzalar sistemindən çıxarıldı. Çünki az öncə qeyd 

etdiyimiz kimi, Cinayət Məcəlləsində belə bir normanın mövcudluğu, həm nəzəriyyədə, həm 

də məhkəmə təcrübəsində dolaşıqlığa səbəb olurdu. Bu baxımdan Qanunverici təcrübədə olan 

belə səhvləri aradan qaldırmaq üçün əmlak müsadirəsi cəzasını cəzanın sistemindən çıxardaraq 

onu cəza deyil, cinayət-hüquqi tədbirlərdən olan xüsusi müsadirə ilə əvəzləmişdir. 

Fikrimizcə, xüsusi müsadirə tətbiq edilməklə şəxsin başqasının hesabına qeyri-hüquqi, 

qanunazidd və əsassız fayda götürməsinin, yaxud varlanmasının qarşısı alına bilər. Belə ki, 

xüsusi müsadirənin mahiyyəti də elə həmin əmlakın məcburi qaydada və əvəzsiz olaraq 

müsadirə edilərək dövlət nəfinə alınmasındadır. Bu baxımdın şəxsin tamah məqsədi ilə və 

cinayət yolu ilə əldə etdiyi əmlakı xüsusi müsadirənin tətbiq olunması nəticəsində itirməsi ona 

öz pozitiv təsirini göstərəcəkdir. Keçmiş postsovet ölkələrindən Belarusiya Respublikasının 

1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin 61-ci maddəsinə nəzər saldıqda görərik ki, “Əmlak 

müsadirəsi” adlanan həmin maddə əmlak müsadirəsi ilə bağlı məsələləri Azərbaycan 

Respublikasının 1999-cu il Cinayət Məcəlləsinin ilkin redaksiyasında olduğu kimi tənzim edir. 

Lakin bundan əlavə, həmin Məcəllənin 61.2-ci maddəsində deyilir ki, əmlak müsadirəsi yalnız 

tamah məqsədi ilə törədilən ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə təyin edilir və o yalnız xüsusi 

hissənin müvafiq maddələrində birbaşa nəzərdə tutulmuş olduğu hallarda məhkəmə tərəfindən 

təyin oluna bilər. Məcəllənin 61-ci maddəsinin 6-cı bəndi isə, xüsusi müsadirə məsələlərinə 

həsr olunmuşdur. Belə ki, orada deyilir ki, xüsusi müsadirə təyin olunmuş cəzanın növündən 

və cinayətlərin kateqoriyasından asılı olmayaraq zərərçəkənə, yaxud başqa şəxslərə 

qaytarılmalı olmayan, məhkuma məxsus cinayətin törədildiyi alət və vasitələrin, dövriyyədən 

çıxarılmış əşyaların, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın, həmçinin, cinayətlə bilavasitə bağlı 

olan predmetlərin məcburi və əvəzsiz olaraq dövlət nəfinə keçirilməsidir (7, s.132-133). 
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Göründüyü kimi, Belarusiya Respublikasının 1999-cu il CM-i həm ümumi müsadirənin, 

həm də xüsusi müsadirənin anlayışını 61-ci maddə daxilində bir yerdə vermişdir. Həmin 

Məcəllənin xüsusi müsadirəyə aid hissəsi 7 mart 2012-ci il tarixli Qanunla Azərbaycan 

Respublikasının 1999-cu il Cinayət Məcəlləsinə əlavə edilmiş 99-1-ci maddəsinin mahiyyəti 

ilə demək olar ki, üst-üstə düşür. 

Fransanın 1992-ci il Cinayət Məcəlləsində də, əmlak müsadirəsinin ümumi və xüsusi 

növləri fərqlənir. Ancaq ümumi müsadirə yalnız insanlıq əleyhinə cinayətlərə və narkotiklərin 

qanunsuz dövriyyəsi (istehsalı, idxal və ixracını) ilə bağlı cinayətlərə görə tətbiq olunur. 

Xüsusi müsadirə isə, cinayət əməllərinin törədilməsi üçün nəzərdə tutulmuş və ya onun 

törədilməsində istifadə olunmuş predmetlərə (nəqliyyat vasitəsi, silah və s.), cinayət 

nəticəsində əldə olunmuş predmetlərə, habelə ticarət kapitalına tətbiq olunur (4, s.208). 

Ancaq onu da vurğulayaq ki, ağırlaşdırıcı hallarda mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə 

görə xüsusi müsadirənin tətbiq edilməsi zəruri olan hallarda çox vaxt məhkəmə bu cinayət-

hüquqi tədbir növünü nədənsə tətbiq etmir. Bunu əyani şəkildə aşağıdakı məhkəmə 

təcrübəsindən də görmək olar: Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 25 dekabr 2012-ci il tarixli 

hökmü ilə M. Azərbaycan Respublikası CM-in 170.3, 181.3.2, 177.3.2-ci maddələri ilə nəzərdə 

tutulan cinayət əməllərinin törədilməsində təqsirli bilinməklə Azərbaycan Respublikası CM-

nin 170.3-cü maddəsi ilə 5 (beş) il müddətinə, 181.3.2-ci maddəsi ilə 10 (on) il müddətinə, 

177.3.2-ci maddəsi ilə 6 (altı) il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş, Azərbaycan 

Respublikası CM-nin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzaları qismən toplamaq yolu 

ilə qəti olaraq 10 (on) il müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Hökmə əsasən, M. quldurluq, 

yəni özgənin əmlakını külli miqdarda ələ keçirmə məqsədi ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup 

şəxs halında yaşayış sahəsinə qanunsuz olaraq girməklə silah qismində istifadə edilən əşyalar 

tətbiq edəcəyi hədəsi ilə basqın edərək zərərçəkmiş şəxsin əmlakını ələ keçirməklə xeyli 

miqdarda ziyan vurmuş, təkrarən oğurluq, yəni özgənin əmlakını gizli yolla talamaq məqsədi 

ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında yaşayış sahəsinə qanunsuz olaraq daxil olub, 

zərərçəkmiş şəxsin əmlakını talamaqla külli miqdarda ziyan vurub oğurluq etmiş və yetkinlik 

yaşına çatmayanı cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmişdir. 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin M. haqqında 

qəbul etdiyi 25 dekabr 2012-ci il tarixli hökmünü dəyişdirmədən qüvvədə saxlamışdır (3). 

Göründüyü kimi, məhkəmə burada xüsusi müsadirəni tətbiq etməli olduğu halda tətbiq 

etməmişdir. Belə ki, cinayət işinin materiallarından məlum olur ki, M. və onunla birlikdə bu 

cinayəti törətmiş şəxslər yaşayış sahələrinə daxil olmaqdan ötrü pəncərənin dəmir 

barmaqlıqlarını sındırmaq üçün özləri ilə gətirdikləri xüsusi alət və vasitələrdən istifadə 

etmişlər. Ona görə də məhkəmə bu alət və vasitələri müsadirə etməli olduğu halda, müsadirə 

etməmişdir. Ancaq CM-in 7 mart 2012-ci il tarixli Qanunla əlavə edilən 99-1.1-ci maddəsinə 

əsasən məhkumun cinayət törədərkən istifadə etdiyi alət və vasitələr məcburi qaydada və 

əvəzsiz olaraq dövlət nəfinə alınmalı, yəni müsadirə edilməlidir. 

Həmçinin, qeyd etməliyik ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin arxivində “Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 7 mart 2012-cü il 

Qanunu qüvvəyə minəndən sonra, yəni 1 may 2012-ci ildən 2013-cü ilin sonuna qədər tədqiq 

etdiyimiz mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə dair məhkəmə hökmlərinin əksəriyyətində 

xüsusi müsadirə ilə bağlı məsələlər çox zaman kölgədə qalmışdır. Ona görə də məhkəmə 

praktikasında belə halların yaranmaması üçün professor F.Y.Səməndərov təklif edir ki, xüsusi 

müsadirə cinayət qanununun maddəsinin sanksiyasında öz əksini tapmalıdır (6, s.610). 

Bununla da o, xüsusi müsadirənin tətbiqi məsələsini məhkəmənin deyil, Qanunvericinin 

öhdəsinə buraxır. 
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Müəllifin bu mövqeyini haqlı saysaq da, onunla razılaşmadığımız məqamlar da var. 

Çünki unutmaq olmaz ki, əgər xüsusi müsadirə həmin maddələrin sanksiyasına daxil edilərsə, 

onda o cinayət-hüquq tədbiri kimi mahiyyətini itirərək cəza funksiyasını yerinə yetirmiş olur. 

Yəni artıq o, cinayət-hüquq tədbirindən cəzaya çevrilmiş olur. Bundan da əlavə, Məcəllənin 

xüsusi müsadirədən bəhs edən 99-1.2-ci maddəsində deyilir ki, məhkəmə hər bir cinayət işi 

üzrə Məcəllənin 91-1.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müsadirə edilməli əmlakın olub-

olmaması məsələsini həll edir. Bu isə, xüsusi müsadirənin dolayısı ilə də olsa, hər bir 

sanksiyada nəzərdə tutulması deməkdir. Yəni bu, imperativ yox, dispozitivdir. Başqa sözlə, 

xüsusi müsadirə məhkəmələrin səlahiyyətinə verilmiş bir məsələdir. Burada yalnız çatışmayan 

cəhət cinayət qanununa hansı əmlakın cinayətdə istifadə olunan alət və ya vasitə, yaxud cinayət 

yolu ilə əldə edilmiş predmetlərin dəqiq müəyyən olunmuş siyahısıdır ki, bu da müasir dövrün 

hüquq ədəbiyyatlarında əksər müəlliflər tərəfindən qeyd edilir (6, s.610), (4, s.190). Ona görə 

də təklif edirik ki, nəzəriyyədə bununla bağlı söylənilən fikirlərdən əlavə, rəsmi səviyyədə – 

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən Cinayət məcəlləsinin 99-1.2-ci maddəsində qeyd olunan 

“məhkəmə hər bir cinayət işi üzrə Məcəllənin 99-1.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 

müsadirə edilməli əmlakın olub-olmaması məsələsini həll edir” mətninin mahiyyətinin nədən 

ibarət olduğunun şərh edilməsilə buna aydınlıq gətirilsin. 

Beləliklə, fikirlərimizi yekunlaşdıraraq qeyd etmək istərdik ki, ağırlaşdırıcı hallarda 

mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə hər bir halda məhkəmə xüsusi müsadirə məsələsinə 

xüsusi önəm verməlidir. Çünki xüsusi müsadirə cinayətkarlara təsir etməsinə görə müəyyən 

islahedici və tərbiyəedici imkanlara malikdir. Bu imkanlardan isə, daha dolğun və düzgün 

istifadə edilməsi cinayətkarlıqla mübarizədə mühüm amillərdən biridir. O da qeyd edilməlidir 

ki, xüsusi müsadirə cinayət-hüquqi tədbir kimi təcrübədə tətbiq edilərkən cinayət hüququnda 

öz əksini tapmış prinsiplərə də riayət edilməlidir. Bu prinsiplərə riayət edilmədikdə isə, həmin 

cinayət-hüquq tədbirinin praktikada tətbiqi nəticəsində cəzanın əsassız olaraq ağırlaşdırılması, 

məhkəmənin mülahizəsi dairəsinin genişləndirilməsi və s. kimi bir sıra mənfi nəticələr yarana 

bilər. Əksinə, həmin prinsiplərə riayət edilməsi isə, ölkədə cəza siyasətinin düzgün həyata 

keçirilməsinə, cəmiyyətin, vətəndaşların maraqlarının cinayətkar qəsdlərdən, məhkəmə 

səhvləri və sui-istifadə hallarından etibarlı qorunmasına kömək edəcək. 

 

Açar sözlər: sanksiya, cinayət, cəza, mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər, əmlak 

müsadirəsi, xüsusi müsadirə, əlavə cəzalar, cəzanın məqsədi. 
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Орхан АСЛАНОВ 

 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОСОБОЙ КОНФИСКАЦИИ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

Резюме 

 

В статье автор приводит понятие имущественной конфискации, объясняет её 

сущность, показывает ее отличие от особой конфискации. Здесь говорится также о 

правилах внесения в санкции норм наказания имущественной конфискацией, 

устанавливающих ответственность за совершение преступлений против собственности 

при отягчающих обстоятельствах в первой редакции Уголовного Кодекса 

Азербайджанской Республики от 1999 года. Кроме того, в статье рассматриваются 

вопросы теории и судебной практики. В заключении даются мысли автора о применении 

особой конфискации за совершение преступлений против собственности при 

отягчающих обстоятельствах. 

 

Ключевые слова: санкция, преступление, наказание, преступления, совершенные 

против собственности, имущественная конфискация, особая конфискация, 

дополнительные наказания, цель наказания. 

 

Orkhan ASLANOV 

 

THE QUESTIONS OF APPLICATION OF SPECIAL CONFISCATION 

FOR COMMISSION OF CRIME AGAINST PROPERTY UNDER 

AGGRAVATING CIRCUMSTANCES 

 

Summary 

 

In the article author considers the concept of property confiscation, explaining its 

essence, shows its difference from special confiscation. Here is also spoken about the rules of 

introducing punishment by property confiscation into sanctions of the norms which establish 

responsibility for committing crimes against property under aggravating circumstances in the 

first edition of the Criminal Code of the Azerbaijan Republic of 1999. In addition in the article 

the issues of theory and to jurisdic practice are considered. In conclusion the author's thoughts 

connected with application of special confiscation for commission of crimes against property 

under aggravating circumstances are presented. 

 

Keywords: sanction, crime, punishment, crimes committed against property, property 

confiscation, special confiscation, additional punishments, the purpose of punishment. 
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KONSTИTUSИYA HÜQUQ MƏSULИYYƏTИNИN 

BƏZИ NƏZƏRИ MƏSƏLƏLƏRИ
*
 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12-ci maddəsində göstərilir: «İnsan və 

vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına layiqli həyat 

səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Konstitusiya bu məqsədə çatmağı dövlətin 

qarşısına vəzifə kimi qoyur və həmin 
 
konstitusion vəzifənin təmin edilməməsi dövlətin xalq 

qarşısında məsuliyyət daşımasına səbəb olur. Doğurdan da bu gün ən aktual vəzifə 

Konstitusiya ilə təsbit olunmuş demokratik dövlət təsisatlarını, bazar iqtisadiyyatını, vətəndaş 

cəmiyyətini daha da möhkəmləndirmək və onları istənilən cinayətkar qasdlərdən qorumaqdan 

ibarətdir. Bu vəzifənin reallaşdırılması Konstitusiya məsuliyyəti vasitəsi ilə hayata keçirilir. 

Konstitusiya məsuliyyəti hazırda hüquq elminin ən aktual mövzusu hesab olunur. 

Konstitusiya hüquq məsuliyyəti hüquq məsuliyyətinin bir novüdür və konstitusiya hüquq 

məsuliyyəti ilk dəfə hüquq aktlarında deyil, hüquqşünas alimlərin elmi-tədqiqatlarında ifadə 

olunmuşdur. 

Hüquq ədəbiyyatında konstitusiya hüquq məsuliyyətinin iki aspekti qeyd olunur: 

- pozitiv va neqativ ( 6, s.344-345). 

Pozitiv (müsbət) məsuliyyət konstitusiya hüququnun bütün subyektlərinə şamil edilir. 

Neqativ va ya retrospektiv məsuliyyət hüquq pozuntusu törətmiş subyektə qarşı xüsusi təsir 

tədbirlərinin tətbiq edilməsini nəzərda tutur. 

Hüquqşünas alimlərin əksəriyyəti retrospektiv (neqativ) - konstitusiya hüquq məsuliy-

yətinə üstünlük verirlər. Retrospektiv məsuliyyət subyektin fəaliyyətində mənfi münasibət kimi 

təzahür edir və onun üçün mənfi, arzuolunmaz nəticələr doğurur. 

Konstitusiya hüquq məsuliyyəti - hüquq məsuliyyətinin xüsusi növü olub, konstitusiya 

hüquq normaları ilə nəzərdə tutulur və konstitusiya hüquq münasibətlərinin qorunmasını təmin 

edir.  Lakin, hazırda konstitusiya hüquq məsuliyyətinin tətbiqinin vahid bir prosedurası yoxdur. 

Konstitusiya hüquq məsuliyyətinin hər bir tədbiri özünəməxsus bir formada müəyyən edilir və 

icra olunur, bir sıra hallarda isə qanunvericilikdə umumiyyətlə belə bir forma nəzərdə tutulmur. 

Digər özünəməxsus cəhət ondan ibarətdir ki, bir sıra hüquq sahələrindən fərqli olaraq, 

konstitusiya hüquq sanksiyaları səlahiyyətli şəxslərin geniş dairəsi tərəfindən - qanunverici, 

icraedici, məhkəmə hakimiyyəti orqanları, yerli özünü idarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər 

tərəfindən tətbiq olunur. 

Konstitusiya məsuliyyəti bu məsuliyyətin əmələ gəlməsinə səbəb olan əsaslarla birlikdə 

nəzərdən keçirilə bilər. Hüquqşünas alimlər arasında geniş yayılmış neqativ konstitusiya 

məsuliyyətinin tətbiq olunması  üçün üç asasın mövcud olması vacibdir: 

- normativ 

- faktiki  

- prosessual 

Bəzi alimlər isə sadəcə olaraq iki əsasın yəni normativ və faktiki əsasın olmasını kifayət 

hesab edirlər. 

                                                 
*
 Məqalə hüquq ü.e.d., prof. Habil Qurbanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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Bu halda konstitusiya məsuliyyətinin əsası dedikdə pozulmuş konkret hüquq norması və 

şəxsin əməlində hüquq pozuntusu tərkibinin olması başa düşülür. 

Hüquq məsuliyyəti haqqında ümumi baxışa görə, subyektin konstitusiya hüquq 

məsuliyyəti müvafiq status əldə etdikdən sonra əmələ gəlir. (məsələn, deputat statusu, siyasi 

partiya statusu əldə etdikdən sonra va s.). Bu andan sonra subyektin konstitusiya hüquq müna-

sibətlərinin digər subyektləri ilə birtərəfli hüquqi əlaqəsi əmələ gəlir ki, buna əsasən də subyekt 

statusdan irəli gələn funksiyalari yerinə yetirməli, vəzifələri icra etməli, qadağalara əməl 

etməlidir. Bununla bərabər o konstitusiya hüquq pozuntularına yol verdiyi halda sanksiyaların 

tətbiq olunması mümkünlüyünü də dərk etməlidir. 

Konstitusiya məsuliyyətinin əsasını konstitusiya hüquq pozuntusu və ya konstitusiya 

delikti təşkil edir. Konstitusiya delikti dedikdə konstitusiya hüququ subyektinin hüquqa zidd, 

təqsirli əməli (hərakət və ya hərəkatsizliyi) başa düşülür. Konstitusiya delikti müəyyən tərkib 

elementlərinin (obyekt, obyektiv cəhət, subyektiv, subyektiv cəhət) məcmusu olub, siyasi xa-

rakter daşıyır, konstitusiya hüquq normaları və prinsiplərinin pozulmasında tazahür edir. 

Konstitusiya hüquq pozuntusunun anlayışından görünür ki, konstitusiya delikti konsti-

tusiya münasibətlərinin subyekti tərəfindən törədilmiş elə təqsirli əməldir ki, xalq hakimiy-

yətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olan dəyərlərə və manafelərə zərər vurur, törədilməsinə 

görə konstitusiya qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş konstitusiya məsuliyyəti sanksiyaları 

tətbiq olunur. 

Konstitusiya məsuliyyətinin normativ əsası dedikdə bu məsuliyyətin asaslarını, prin-

siplərini, həyata keçirilməsi qaydasını müəyyən edən konstitusiya - hüquq normalarının məc-

musu başa düşülür. Bu asaslar yalnız konstitusiya qanunvericiliyi  ilə müəyyən edilə bilər. 

Konstitusiya hüquq pozuntusu törətmiş subyektə qarşi müvafiq məsuliyyət tədbirləri 

tətbiq olunur. Məsuliyyət tədbirləri dövlət məcburiyyəti tədbirləri hesab edilir və müəyyən 

sanksiyaların tətbiqində ifadə olunur. 

Konstitusiya hüquq pozuntuları ilə bağlı olan elmi-tədqiqat işlərində konstitusiya 

sanksiyaları ilə bağli, həmçinin bir-birinə zidd olan fikirlər mövcuddur. Bu fikirlərin müəyyən 

qismini diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Qeyd edim ki, bu fikirlərin müqayisəli tədqiqi 

konstitusiya hüquq məsuliyyəti və konstitusiya hüquq pozuntuları haqqında daha dolğun fikir 

yaratmağa xidmət edir. 

Rus hüquqşünas alimi V.O.Luçin konstitusiya sanksiyalarını konstitusiya hüquq pozun-

tuları baş verdikdə «əsas qanunla nəzərdə tutulmuş dövlət məcburiyyəti tədbirləri» kimi 

qələmə verir (7, s. 259). V.A.Vinoqradov da eyni mövqedən çıxış edir (2, s 137). 

Hüquq ədəbiyyatında konstitusiya sanksiyalarının təyinatı ilə bağlı müxtəlif fikirlər 

mövcuddur. Bir sira alimlər sanksiyaları məsuliyyət mexanizmi ilə eynilaşdirilər. Lakin bu 

yolverilməz hesab olunur. 

Konstitusiya sanksiyalarının yuxarıda göstərilən və digər anlayışları sanksiyaların əla-

mətləri ilə bağlı hesab edən müxtəlif yanaşmalara asaslanır. Faktiki olaraq mübahisə bütöv-

lükdə sanksiyaları və xüsusi olaraq konstitusiya sanksiyalarını xarakterizə edən əlamətlər 

haqqında gedir. Söhbət bir qayda olaraq dövlət məcburiyyətindən, sanksiyaların arzuolunmaz 

nəticələrindən, hüquqa zidd fəaliyyətin dövlət tərəfindən neqativ olaraq qiymətləndiril-

məsindən gedir. Demək bu əlamətlərin hamısı eyni zamanda konstitusiya sanksiyalarına xas 

olmalıdır. Ona görə də konstitusiya sanksiyalarının bir və ya bir neçə əlamətinə əsaslanan an-

layış yol verilməzdir. 

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, konstitusiya sanksiyalarının əlamətlərinə dövlət, xalq 

tərəfindən hüquqa zidd əmələ verilən neqativ qiymət, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 

arzuolunmaz nəticələrin baş verməsidir. 
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Konstitusiya məsuliyyəti tədbirlərinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onlar bir 

çox müstəsna hallardan başqa, digər hüquq məsuliyyəti növlərinin tədbiri kimi tətbiq oluna 

bilməzlər. (Məsələn, hökumətə etimadsızlıq votumu, deputat seçkilərinin nəticələrinin etibarsız 

hesab edilməsi, deputatlığa namizədi qeydə almaqdan imtina edilməsi, hüquq aktının etibarsız 

sayılması və s.). 

Hazırda hüquq ədəbiyyatında, görkəmli alimlərin diskussiyalarında mübahisəli 

maqamlardan biri də konstitusiya sanksiyaları ilə konstitusiya məsuliyyətinin qarşılıqlı nisbəti 

hesab olunur. Ümumi qəbul edilmiş fikrə görə sanksiya həmişə normanın bir hissəsi kimi 

mövcuddur, məsuliyyət isə yalnız hüquq pozuntusu törədildiyi zaman meydana çıxır. 

Bir sira alimlər məsələn, O.A.Krasavçikov, O.N.Sadikov, S.S.Alekseyev və başqaları 

hesab edirlər ki, sanksiya anlayışı məsuliyyət anlayışından daha genişdir. S.S.Alekseyevin 

fikrincə sanksiya daha geniş kateqoriyadir, çünki o hüquqi məcburetmə vasitələrinin bütün 

sistemini, o cümlədən müdafiə tədbirlərini xarakteriza edir ki, bunları hüquq məsuliyyəti 

haqqında demək olmaz (14, s. 33). Lakin belə fikir yaranır ki, hüquqi məcburiyyətə 

münasibətdə müdafiə tədbirləri heç də həmişə sanksiya hesab oluna bilməz, Çünki sonuncu 

yalnız subyekt tərəfindən konstitusiya hüquq pozuntusu - delikti törədildiyi zaman tətbiq oluna 

bilər. 

Digər alimlər isə əksinə, pozitiv və retrospektiv (neqativ) hüquq məsuliyyəti 

anlayışlarına istinad edərək, konstitusiya məsuliyyəti anlayışının sanksiya anlayışına nisbətən 

daha geniş olduğunu iddia edirlər. Aydındır ki, pozitiv məsuliyyət sanksiyasız məsuliyyətdir, 

çünki sanksiya tətbiqini istisna edir. Digər tərəfdən bir sıra alimlərin fikrincə məsuliyyət nəinki 

sanksiyanı, həmçinin məsuliyyətin funksiyalarını, prinsiplərini və digər aspeklərini də əhatə 

edir. Bu mövqedən çıxış edən alimlərə N.V.Şerbakov (4, s. 13), V.O.Luçin və başqaları 

aiddirlər (3, s. 41). 

Yuxarıda adları çəkilən alimlərin mövqeləri sanksiya, məsuliyyət, anlayışlarının müxtəlif 

şəkildə qiymətləndirilməsi, həm də onun başa düşülməsindən irəli gəlir. Onların hər birinin 

mövqeyində həqiqətə yaxınlıq vardır. Lakin bir sıra alimlərin məsələn, S.N.Bratusun, 

O.E.Kutafinin fikirləri əksər alimlər tərəfindən müdafiə olunur (5, s. 24). Onlar haqlı olaraq 

hesab edirlər ki, hüquq məsuliyyəti - hüquq sanksiyalarının reallaşdırılması deməkdir. Başqa 

sözlə, konstitusion vəzifələrin yerinə yetirilməsi və konstitusion hüquqlara əməl edilməsi 

müvafiq sanksiyalarla təmin edilməlidir. Eyni fikri N.M.Kolosova da müdafiə edir (11, s. 140). 

Göstərilən mübahisələrin hələ də davam etməsi və başa çatmaması onunla bağlıdir ki, 

konstitusiya məsuliyyəti tədbirləri bu vaxta qədər sistemləşdirilməmiş və onun haqqında vahid 

bir mövqe formalaşmamışdır. 

Ona görə də bu məsələ ilk növbədə qanunvericilik yolu ilə həll olunmalıdır, yəni 

konstitusiya məsuliyyəti tədbirləri konkret olaraq müəyyən olunmalıdır. Konstitusiya sanksiya-

larına yalnız elə arzuolunmaz nəticələr aid edilməlidir ki, onlar konstitusion vəzifələrin yerinə 

yetirilməməsi va ya konstitusion hüquqlardan sui-istifadə ilə bağlı olsun və birbaşa qanun-

vericiliklə nəzərdə tutulmuş olsun. 

Hazırda bəzi alimlər tərəfindən hüquq məsuliyyəti tədbirlərinin konstitusiyaya daxil 

edilməsi haqqında fikirlər söylənməkdədir. Sanksiyalar həm konstitusiyanın ayrı-ayrı 

normalarında, həm də konstitusiya qanunvericiliyində təsbit oluna bilər. 

Artıq qeyd olunmuşdur ki, konstitusiya məsuliyyətinin əsasını konstitusiya delikti və ya 

konstitusiya hüquq pozuntusu təşkil edir. Lakin konstitusiya deliktinin vacib elementləri olan 

subyekt və obyektlə bağlı öz fikirlərimi bildirmək istərdim. Çünki konstitusiya deliktinin digər 

elementlərindən, ünsürlərindən fərqli olaraq bu elementlər haqqında da fikir müxtəlifliyi az da 

olsa mövcuddur. Məsələn, konstitusiya subyektlərinin dairəsi ilə bağlı alimlər arasında vahid 

bir mövqe yoxdur. Ukraynalı alim D.T.Şon konstitusiya məsuliyyətinin subyektləri kimi ali və 
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yerli hakimiyyət orqanlarını, deputatları, ali vəzifəli şəxsləri qeyd edir (8, s. 40). Onun 

həmyerlisi O.O.Maydanik isə bu siyahıya fiziki şəxsləri (vətəndaşları, vətəndaşlığı olmayan 

şəxsləri, əcnəbiləri) də əlavə edir (10, s. 14-15). 

Rus hüquqşünas alimi M.M.Duplyakin konstitusiya məsuliyyətinin subyektləri sırasına 

prezidenti, parlamenti, hökuməti, məhkəmənin hakimlərini, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşları aid 

edir (15, s. 3). 

Konstitusiya məsuliyyətinin subyekti konstitusiya hüquq subyektliyinə malik olmalıdir – 

yəni konstitusion, hüquq və vəzifələrə malik olmaq və hüquqa zidd əməllərə görə məsuliyyət 

daşımaq qabiliyyətinə malik olmalıdır. 

Belə bir fikirlə də razılaşmaq olmaz ki, konstitusiya məsuliyyətinə yalnız dövlət 

hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri, həmçinin konstitusiya məsuliyyətinə xalq 

hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak edən konstitusiya hüquq münasibətlərinin bütün 

iştirakçıları, subyektləri cəlb edilə bilərlər. Bu sıraya siyasi partiyaları da daxil etmək lazımdır. 

N.Q.Kolosova qeyd edir ki, konstitusion hüquqlara malik olan və konstitusion vəzifələr 

daşıyan bütün subyektlər konstitusiya məsuliyyətinin də subyekti hesab olunurlar (11, s. 33). 

Subyektlər fərdi (vəzifəli şəxslər) və ya kollektiv (siyasi partiyalar, dövlət orqanları və s.) 

ola bilərlər. Başqa sözlə konstitusiya hüquq məsuliyyətinin subyektlərinə aşağıdakıları aid 

etmək olar: dövlət, dövlət orqanları, yerli idarəçilik orqanları, ali vəzifəli şəxslər, siyasi 

partiyalar, digər ictimai qurumlar və fiziki şəxslər (12, s. 220). 

Dövlətin konstitusiya məsuliyyətinin subyekti kimi tanınması Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 12-ci maddəsinin tələblərindən irəli gəlir. Orada deyilir: - «İnsan və vətəndaş 

hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının layiqli hayat 

səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir». 

Konstitusiya hüquq məsuliyyətinin normativ və faktiki əsası ilə yanaşı prosessual əsası 

da olmalıdır. Prosessual əsas dedikdə səlahiyyətli orqanin konkret konstitusiya hüquq 

pozuntusuna göra müəyyən konstitusiya hüquq sanksiyası tətbiq etmək haqqındakı qərarı başa 

düşülür. Prosessual əsası faktiki əsasdan fərqləndirmək lazımdır. Prosessual əsas səlahiyyətli 

orqan tərəfindən hüquqi faktın və ona müvafiq olan məsuliyyət tədbirlərinin müəyyən 

olunmasında ifadə olunduğu halda, faktiki əsas konstitusiya hüquq pozuntusunun yaradıl-

masında ifadə olunur. Konstitusiya hüquq məsuliyyətinin tətbiqi prosedurası maddi və 

prosessual hüquq normalarının qarşılıqlı təsirini əks etdirən bir prosesdir. Yəni, maddi hüquq 

normalarının pozulması nəticədə prosessual hüquq normalarının tətbiqi zərurətini yaradır. 

Konstitusiya hüquq məsuliyyəti dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hüquq tətbiqetmə 

fəaliyyətinin nəticəsidir. Prosessual əsas olmadan konstitusiya hüquq məsuliyyətinə 

cəlbetmədən söhbət gedə bilməz. Çünki sanksiyanın tətbiqi müəyyən bir proseduranın olmasını 

tələb edir. Məsuliyyətə cəlbetmə eyni zamanda prosessual hüquq normalarının mövcudluğunu 

tələb edir. 

Nəhayət, konstitusiya hüquq məsuliyyəti dövlət, xalq, cəmiyyət arasında daimi, davamlı 

hüquqi əlaqədir. Konstitusiya hüquq məsuliyyəti vəzifəli şəxslərin və bütövlükdə dövlətin, 

ayrı-ayrı vətəndaşların hüquqa uyğun fəaliyyətinin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. O, eyni zamanda hüquqa zidd davranışı qadağan etməklə konstitusiya hüquq 

münasibətlərinin qorunmasında və hüquq düşüncəsinin tərbiyə və inkişaf etdirilməsində 

mühüm hüquqi vasitədir. 

Rus hüquqşünas alimlərindən T.D.Zrajevskaya hesab edir ki, konstitusiya hüquq 

məsuliyyəti mühüm ictimai münasibətlərin qorunmasının prioritet məsələ olduğunu müəyyən 

edir (13, s. 192). Doğrudan da konstitusiya hüquq məsuliyyəti dövlətin və cəmiyyətin 

konstitusion əsaslarının, demokratiyanın, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 

qorunmasında təsirli bir mexanizmdir. Lakin qeyd etməliyəm ki, dövlətimiz hələ gənc 
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olduğundan digər sahələrdə olduğu kimi hüquq quruculuğu sahəsində də müəyyən boşluqlar, 

həllini gözləyən məsələlər vardır. Bu sözləri konstitusiya hüquq məsuliyyətinin bu vaxta qədər 

dəqiq müəyyən edilmiş prosedurasının olmaması haqqında da demək olar. Digər postsovet 

ölkələrində də eyni problem yaşanmaqdadır. Azərbaycan Respublikası həm yaxın qonşuların, 

həm də dünyanın digər dövlətlərinin təcrübəsinə əsaslanaraq konstitusiya hüquq pozuntuları və 

konstitusiya hüquq məsuliyyəti ilə bağlı məsələləri özünəməxsus şəkildə və əsaslı olaraq həll 

etməlidir. 

Deyilənləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, respublikamızda konstitusiya hüquq 

məsuliyyəti ilə bağlı aşağıdakı məsələlərin həllinə diqqət yetirilməlidir: 1) qanunvericilik 

aktlarında konstitusiya hüquq pozuntuları hesab edilən halların dəqiq müəyyən edilməsi; 2) 

konstitusiya hüquq pozuntusunun tərkibinin qanunvericilik aktlarında dəqiq müəyyən edilməsi; 

3) konstitusiya məsuliyyətinə cəlb etmənin vahid prosessual qaydasının müəyyən edilməsi; 4) 

konstitusiya hüquq pozuntuları məcəlləsinin yaradılması istiqamətində fəaliyyətə başlanması 

və s. 

 

Açar sözlər : konstitusiya hüquq məsuliyyəti. konstitusiya deliktləri. pozitiv məsuliyyət. 

neqativ məsuliyyət, normativ əsas, faktiki əsas, prosessual əsas, konstitusiya sanksiyaları. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Резюме 

 

Автор статьи рассматривает вопросы, связанные с конституционно-правовой 

ответственностью и конституционными правонарушениями. Конституционно-правовая 

ответственность является новым понятием в правовой науке. 

Кроме того, изучаются проблемы нормативного, фактического и процессуального 

основания конституционно-правовой ответственности, а также другие вопросы 

связанные с конституционной ответственностью. 

 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, конституционные 

деликты, позитивная ответственность, негативная ответственность, нормативное 

основание, фактическое основание, процессуальное основание, конституционные 

санкции. 
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SOME THEORETICAL PROBLEMS OF 

CONSTITUTIONAL-LEGAL RESPONSIBILITY 

 

Summary 

 

The issues related to constitutional legal responsibility and constitutional violations are 

discussed in the article. The constitutional-legal liability is a new concept in the law science. 

The subject of study in the article is the normative, actual and procedural grounds of the 

constitutional legal responsibility. The author considers also other issues related to the constitu-

tional responsibility. 

 

Keywords: constitutional law responsibility, constitutional offences, positive responsi-

bility, normative basis, actual basis, procedural basis, constitutional sanctions. 
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NEFTİN VƏ QAZIN XARİCİ ÖLKƏLƏRƏ NƏQLİNİN HÜQUQİ 

TƏNZİMLƏNMƏSİNİN AKTUALLIĞI HAQQINDA

 

 

Azərbaycan Respublikasının çox zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olması onun 

beynəlxalq aləmdə strateji mövqeyini daha mürəkkəb və daha əhəmiyyətli edir. Müstəqillik əldə 

etdiyimiz dövrə qədər neft və qaz yataqlarımız Sovet imperiyasının daxili tələbatını ödəmək üçün 

nəzərdə tutulurdusa, artıq 1991-ci il müstəqillik aktının qəbul edilməsi ilə ölkənin xarici siyasəti 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və neft, qaz sektorlarında dünya bazarlarına çıxış, həm xarici 

dövlətlərin neftə və qaza olan tələbatını ödəmək, həm də təbii resurslarımız vasitəsilə siyasi 

dividentlər əldə etmək qarşıda duran başlıca məqsəd idi. Ölkənin ermənilərlə müharibə aparması 

daxili, texniki və maddi resursların çatışmazlığı, müstəqillik əldə etdikdən sonra pul kapitalının 

olmaması və müharibə aparan ölkəyə xarici investorların cəlb olunmasının mümkünsüz görün-

məsi ölkəmizi çox çətin sınaqlar qarşısında qoyurdu. Belə bir dövrdə məhz ulu öndər Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü nəticəsində 1994-cü il 20 sentyabr tarixində “Əsrin müqaviləsinin” bağlan-

ması ölkənin xarici siyasətində dönüş nöqtəsi hesab edilməlidir. Həmin müqavilənin imzalanması 

ilə artıq ölkəyə xarici investorlar tərəfindən sürətlə xarici sərmayələr yatırılmağa başlayır və bu 

günə qədər 36-ya yaxın Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlər imzalanmışdır. 

Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti də inşa edilməyə 

başlayır. Ölkəmizdə əsas neft ixrac edən boru xətləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Novorossiysk, 

Bakı-Supsa və əsas qaz ixrac marşrutu isə Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətləridir (3). 

Azərbaycanda xarici sərmayəçilər investisiya etdikləri zaman tərəflər arasında münasibətlər 

Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişləri vasitəsilə tənzim olunur. Bu Sazişlərdə bir tərəfdə təbii 

sərvətlərin mütləq sahibi qismində Dövlət, digər tərəfdə konsorsiuma daxil olan və sərmayə 

yatıran şirkətlər çıxış edirlər. Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik aktlarının iyerarxiyasındakı yeri barədə kiçik araşdırma aparmaq 

istəyirəm. Belə ki, Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlər hüquqi statusu nisbətən fərqli 

qaydada tənzim olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 148 və 151-ci maddələrinə əsasən ölkə 

daxili qanunvericilik aktlarının iyerarxiyası müəyyən edilmişdir və burada bir növ qanunların 

“piramidası” təsvir olunmuş və bu piramidanın pillələri arasında ziddiyyət olarsa hansı aktın daha 

üstün olması dəqiqləşdirilmişdir. 

«I. Qanunvericilik sistemi aşağıdakı normativ-hüquqi aktlardan ibarətdir: 

1) Konstitusiya; 

2) referendumla qəbul edilmiş aktlar; 

3) qanunlar; 

4) fərmanlar; 

5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları; 

6) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları. 

II. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir» (1, maddə 148). 

                                                 

 Məqalə hüquq ü.f.d. Rauf Qarayev tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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“Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə 

(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət 

yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir” (1, maddə 151). 

Göründüyü kimi yuxarıda göstərilən aktlar içərisində Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında 

Sazişləri qeyd edilməmişdir. Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərinin özlərində onların 

hüquqi statusu ilə bağlı maddə qeyd olunmuşdur. Belə ki, “....Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında 

Sazişləri Azərbaycan Respublikasının Parlamenti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra bu Sazişdə 

konkret surətdə başqa cür göstərilən hallar istisna edilməklə Azərbaycan Respublikasının qanunu 

statusu alır və Azərbaycan Respublikasında müddəaları bu Sazişə uyğun gəlməyən və ya zidd 

olan hər hansı başqa mövcud, yaxud gələcək qanundan, fərmandan və ya inzibati sərəncamdan 

(yaxud onun bir hissəsindən) üstün tutulur” (2, maddə 23). 

Belə bir nəticə hasil olunur ki, Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Saziş və Azərbaycanda hər 

hansı digər normativ hüquqi akt arasında ziddiyət olarsa birincinin hüquqi qüvvəsi hər bir aktı 

üstələyir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə bu formada yanaşma dəyişdirilməlidir. 

Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlər tərəflər arasında kifayət qədər geniş hüquq və vəzifələri 

tənzim edən normativ hüquqi aktdır. Burada karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatından Saziş üzrə 

son nöqtəyə çatdırılana qədər bütün münasibətlər tənzim olunur. Bura vergiqoyma, sərhəddən 

karbohidrogenlərin keçirilməsi, yatağın işlənməsi üçün istənilən malın və xidmətin gətirilməsinin 

hər növ rüsumdan azad olunması və ya güzəştlər tətbiq olunması, dövlət sərhədindən avadanlıq və 

ya xidmət keçirən xarici Podratçı və Subpodratçı şirkətlərin imtiyazları və bu kimi hüquq 

münasibətləri və s. daxildir. Dövlətin bu münasibətləri birmənalı şəkildə tənzim edən kifayət 

qədər qanunvericilik aktları vardır. Lakin bu yerli qanunvericilik aktları neft və qazla münasi-

bətlərdə tətbiq olunmayaraq, bir nov Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərinə səlahiyyəti 

həvalə edirlər. Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərinə səlahiyyətin həvalə edilməsi isə xarici 

nüfuzlu neft və qaz şirkətlərinə çox geniş ticarət imkanları verərək, müxtəlif siyasi və iqtisadi 

təzyiq mexanizmləri vasitəsilə Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Sazişlərdə bəzi müddəaların 

onların xeyrinə qəbul olunmasına şərait yarada bilər. 

Ölkəmizin bugünkü iqtisadi gücü ilə 90-cı illərdəki durum tamamilə fərqlidir. Əsrin 

müqaviləsi imzalanarkən, ölkəmizdə maliyyə, texniki və maddi resursların olmadığı halda, bugün 

Azərbaycan müstəqil surətdə öz resursları hesabına “Ümid” qaz yatağını işlətməkdədir (4). 

Neft və qazın hasil edilməsi qədər vacib olan digər önəmli faktor həmin karbohidrogen 

ehtiyatlarının alıcılara çatdırılması məsələsidir. Azərbaycan öz daxili tələbatını ödəmək üçün istifadə 

etdiyi daxili boru xətlərindən əlavə, yuxarıda qeyd etdiyim kimi xarici bazarlara çıxdığı magistral 

boru xətləri də vardır ki, bunlardan Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa əsas neft 

ixrac və Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru xətti isə əsas qaz ixrac marşrutlarını misal göstərə bilərik. 

Neftin və qazın daşınması fərqli şəkildə aparılır. Neft saxlanılması nisbətən asan 

olduğundan və buxarlanmadığından onu hasil etdikdən sonra dəmir yolu, gəmilər, boru xətləri, iri 

neft daşıyan avtonəqliyyat vasitələri və s. ilə daşımaq olur. Neftdən fərqli olaraq qazı hasil 

etməzdən qabaq onun alıcıları tapılmalı, onlarla qaz alqı-satqı müqavilələri bağlanılmalı, boru 

kəmərləri müəyyən olunmalı, əgər son məntəqəyə çatmaq üçün nəql marşrutu yoxdursa, boru 

kəməri və ya digər vasitələrin tikintisi aparılmalıdır. Bütün bu mərhələlər başa çatdıqdan sonra 

qazın hasil olunmasına başlanılmalıdır (5). Qazı da anbarlarda saxlamaq olur və LNG terminalları 

vasitəsilə daşımaq olur, lakin bu vasitələr əsasən bahalı olduğundan qazın daşınmasının ən aktual 

forması boru xətləridir. LNG terminalları dedikdə dəniz vasitəsilə daşınma nəzərdə tutulur. 

Dənizin hər iki sahilində stansiyalar qurulur. İlk nöqtədə qaz mayeləşdirilir, gəmilərlə daşındıqdan 

sonra son mənzildə yenidən buxarlaşdırılır. Azərbaycanda qazın əsas ixrac marşrutu Bakı Tbilisi 

Ərzurum qaz boru xəttidir.  
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Neft və qazın daşınması və tranziti ikitərəfli və çoxtərəfli dövlətlərarası və hökumətlərarası 

sazişlər vasitəsilə tənzim olunur. Məsələn, Şah Dəniz qazının daşınması ilə bağlı Azərbaycan və 

Gürcüstan hökumətləri ayrı-ayrılıqda Cənubi Qafqaz boru xəttinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

kəmərinin Azərbaycan və Gürcüstandan keçən hissəsi belə adlanır) payçıları ilə 2003-cü il 

tarixində “Tranzit ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş” imzalamışlar. Həmin Sazişə əsasən 

qaz heç bir maneə ilə üzləşmədən və əlavə heç bir rüsum tətbiq olunmadan Azərbaycan-

Gürcüstan və Gürcüstan-Türkiyə sərhədlərindən keçəcəkdir. Eyni zamanda Azərbaycan və 

Gürcüstan prezidentlərinin 2003-cü ildə imzaladığı “Hökumətlərarası Saziş” də məhz iki ölkənin 

rəhbərlərinin qazın iki ölkə arasında tranziti zamanı müqavilədə göstərilən hüquqların və 

öhdəliklərin əsas təminatçısı qismində çıxış etmişdir. Bu Sazişlərlə bağlı ölkə daxilində qanunun 

olmaması onun göstəricisidir ki, neft və qazın tranziti daha çox siyasi layihələr olduğundan 

nəhəng beynəlxalq şirkətlər bu Sazişlərin hazırlanmasında müəyyən təzyiq vasitələrindən istifadə 

edə bilirlər. “Tranzit ərazisinə malik ölkənin hökuməti ilə Saziş”lər sonradan Parlamentlər 

tərəfindən ratifikasiya olunmalarına və qanun statusu almalarına baxmayaraq hesab edirəm ki, 

bütün bu sazişlər hər bir layihə üçün vahid ölkə qanunu olsa dövlət üçün daha faydalı olardı. 

Neft və qaz ölkənin əsas gəlir mənbəyi olduğundan, onların satışından və tranzitindən əldə 

olunan gəlir də ölkə üçün ən əlverişli şərtlərlə olmalıdır. Bugün neftin və qazın Azərbaycandan 

tranzit magistral boru xətləri vasitəsilə Gürcüstan və dünya bazarlarına çıxması zamanı karbo-

hidrogenlərin titul sahibləri daşıyıcıya yalnız öncədən razılaşdırılmış tarifi verməyi öhdələrinə 

götürürlər. Daşıyıcı şirkət isə (boru xətti) yalnız mənfəətə çıxdıqdan sonra mənfəət vergisini 

dövlətə verməyi öhdəsinə götürür. Azərbaycanda karbohidrogenlərin sərhəddən tranzitinə görə 

heç bir rüsum nəzərdə tutulmamışdır. 

Beləliklə, təklifim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda neft və qaz haqqında Qanun qəbul 

olunmalıdır. Bu Qanunda dövlətin və şirkətlərin qarşılıqlı hüquq və vəzifələri, vergiqoyma, 

sərhəddən karbohidrogenlərin keçirilməsi, yatağın işlənməsi üçün istənilən malın və xidmətin 

gətirilməsinin hər növ rüsumdan azad olunması və ya güzəştlər tətbiq olunması, dövlət sərhədin-

dən avadanlıq və ya xidmət keçirən xarici Podratçı və Subpodratçı şirkətlərin imtiyazları, qaran-

tiyalar, tətbiq edilən hüquq və bu kimi hüquq münasibətləri şablon olaraq öz əksini tapmalıdır. 

Tərəflərə ancaq Sazişlərin kommersiya şərtlərini danışmaq imkanı verilməlidir. Kommersiya 

şərtlərinə tərəflərin iştirak payları, idarəetmə və bu kimi texniki məsələlər daxil edilməlidir. 

Ölkəmizdə bütün xarici şirkətlər üçün məcburi əhəmiyyət kəsb edən qanunların qəbul olunması 

karbohidrogenlərlə bağlı fəaliyyəti daha da səmərəli edəcək və ölkəmizə güclü neft şirkətlərinin 

Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri vasitəsilə yeni şərtlərin daxil olmasının qarşısını almış olacaqdır. 

Analoji qanunlardan Rusiya daxil olmaqla bir sıra dövlətlərdə tətbiq edilməkdədir. Misal olaraq 

Rusiyada 1995-ci il tarixli “Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri haqqında” qanunu göstərmək olar. 
 

Açar sözlər: neft, qaz, HPBS, Azəri-Çıraq-Günəşli və Şah Dəniz, tranzit ərazi. 
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Мурад МЕХТИЕВ 

 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются проблемы, касающиеся регулирования транспортировки 

нефти и газа по внутреннему законодательству. Азербайджан - одна из богатейших 

стран по объемам нефтяных ресурсов. Азери-Чыраг-Гюнешли и Шах-Дениз – это 

крупные площади, привлекшие иностранных инвесторов. Нефть, добываемая на этих 

месторождениях, транспортируется посредством трубопроводов, танкеров, железной 

дороги и т.д. в европейские и другие страны. Следует отметить, что отсутствие 

кодификации по регулированию этих транспортировок приводит к беспорядочности, так 

как в Соглашениях о разделе продукции (СРП) стороны-участники переговоров по всем 

коммерческим и техническим вопросам предусматривают замену норм национального 

законодательства соответственно собственным. Автор предлагает разработать Кодекс 

нефти и газа и его ратификации в качестве образца для всех СРП. 

 

Ключевые слова: нефть, газ, СРП, Азери-Чыраг-Гюнешли и Шах-Дениз, 

транспортировка. 

 

 

Murad MEHDIYEV 

 

ON ACTUALITY OF LEGAL REGULATING TRANSPORTATION 

OF OIL AND GAS TO FOREIGN COUNTRIES 

 

Summary 

 

The article considers the problems regarding the regulation of transporting oil and gas 

through the country according to the inner legislation. Azerbaijan is one of the richest countries 

for its petroleum resources. Azeri-Chirag-Guneshli and Shah Deniz are the major fields which 

have attracted the foreign investment. Petroleum produced in these fields is being transported 

through pipelines, ships, trains, railroad etc. to Europe and other countries. It should be noted 

that the absence of Codes to regulate these transportations leads to disorder of system as in 

Production Sharing Agreements (PSA) the parties of negotiations on all commercial and tech-

nical issues forsee substitution of the norms of the national legislation in conformity with their 

own ones. The author proposes to work out the Code on oil and gas and its ratification as a 

standard for all PSA (Production Sharing Agreements). 

 

Keywords: oil, gas, PSA, Azeri-Chirag, Gunashli and Shah Deniz, transportation. 
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MÜLKИ ИŞLƏRDƏ MEDИASИYANIN TƏTBИQИ

 

 

Mülki işlər dedikdə, ilk növbədə mülki hüquq pozuculuğu ilə bağlı mübahisələrin 

tənzimlənməsi prosesi nəzərdə tutulur. Mülki hüquq pozuculuğu mülki hüquq, həmçinin bəzi 

əmək, ailə, torpaq hüququ normaları ilə tənzimlənən əmlak və onunla bağlı şəxsi və qeyri-

əmlak münasibətləridir (6). Beləliklə, mülki hüquq pozuculuğu yaxud delikt (latın dilində 

delictum – hüquq pozma, zərər yetirmə) vətəndaş hüquq normalarına zidd olan fəaliyyətdir. Bu 

başqa şəxslərin əmlakına yaxud onların qeyri-maddi rifahına – insanın şərəf və ləyaqətinə, 

onun iş, müəlliflik, yaradıcılıq və digər hüquqlarına qarşı törədilmiş hər cür hüquqazidd 

davranışdır. Mülki hüquq pozuculuğu dedikdə, həm də vətəndaş hüquqlarından sui-istifadə, 

müqavilə məsuliyyətinin pozulması, yalançı razılaşmalar kimi fəaliyyət formaları da nəzərdə 

tutulur. Mülki hüquq pozuculuğunun xüsusiyyətindən asılı olaraq müqaviləli və qeyri-

müqaviləli pozuntular nəzərdə tutula bilər. Birinci halda tərəflərdən birinin mülki hüquqi 

müqavilədəki vəzifələri yerinə yetirməməsi, ikinci halda isə vətəndaş hüquq normalarına əməl 

yaxud icra etməməsi nəzərdə tutulur (3, s. 57). 

Mülki işlər yaxud mülki mübahisələr insanlar (fiziki şəxslər) arasında gündəlik həyatda 

evdə, məişətdə və işdə yaranan münasibətlərə əsaslanır. Bura əsasən yaşayış yerinin istifadəsi 

yaxud əmlak hüququ (mənzil, ev, bağ, avtomobil, pul və s.) ilə bağlı mübahisələr aid edilir. 

Bununla yanaşı, əmək mübahisələri və münaqişələri də mülki işlərə aid edilir. Bu növ 

problemlərin həll edilməsi zərurəti bu və ya digər formada hüquqi müdaxilə tələb edir. Bir 

qayda olaraq bu cür mübahisələr uzun sürən məhkəmə proseslərində həll edilir və vaxt və pul 

itkisi ilə müşayiət olunur. Bununla yanaşı, mülki proseslərin ədalətli həlli vəkillərin 

peşəkarlığından asılı olur. Buna görə də mülki proseslərin həlli ilə bağlı bu və ya mübahisə 

üzrə xüsusi olaraq ixtisaslaşmış vəkillər istifadə edilir. Mülki işlər üzrə vəkilin əsas işi: 

1) müraciət formasının hazırlanması və məhkəməyə təqdim edilməsi; 

2) müxtəlif sübutların toplanması, əsasən şahid göstəriciləri, müxtəlif sənədlər, ekspertiza 

nəticələrilə bağlı sənədlərin toplanması; 

3) şahidlərin və qarşı tərəfin danışdırılması; 

4) qarşı tərəflə danışıqlar aparılması, həmçinin arzu edilən nəticə əldə edilməsi üçün 

bütün imkanların təhqiq edilməsi; 

5) mülki işin məntiqi nəticəsinin əldə edilməsi, həmçinin zəruri hallarda növbəti 

instansiyalara müraciət edilməsidir. 

Adətən vəkil xidmətləri ilə bağlı nəzərə çarpacaq məbləğdə pul təyin edilir. Mülki işlərlə 

bağlı məhkəmə təhqiqatı isə ümumilikdə xeyli miqdarda maddi vəsait tələb edir. Beləliklə, bir 

tərəfdən pul itkisi, digər tərəfdən vaxt itkisi və nəticədə tərəflərdən birinin prosesdən uduzaraq 

və çox vaxt tərəflərin barışmaz düşmənlər kimi çıxması son dövrlərdə mülki proseslərin 

həllində mediasiya prosedurasının istifadəsini aktuallaşdırıb (1). 

Mülki işlərlə bağlı xidmətlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

- mövcud sənədlərin öyrənilməsi (müqavilələr, tərəflərin yazışması və s.); 

- işlə bağlı zəruri sübutların toplanması, işlə bağlı dövlət orqanlarına və müxtəlif 

təşkilatlara məktublar göndərilməsi; 

                                                 

 Məqalə hüquq ü.f.d. Zaur Məmmədov tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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- analoji işlə bağlı məhkəmə təhqiqatlarının öyrənilməsi; 

- işlə bağlı hüquqi mövqeyin formalaşdırılması; 

- iddia ərizəsinin, xahiş, şikayət və digər zəruri sənədlərin hazırlanması; 

- məhkəmə qərarı çıxarılacağı vaxta qədər bütün məhkəmə iclaslarında iştirak etmək; 

- məhkəmə qərarının, icra vərəqinin əldə edilməsi; 

- icra müddətində kliyentin maraqlarının müdafiəçisinin təyin edilməsi; 

- zərurət yarandığı halda məhkəmə qərarına qarşı müraciət edilməsi (2). 

Mülki işlərin təhqiqatı yaxud mülki proses (mülki məhkəmədə) məhkəmənin, bu işdə 

iştirak edən şəxsin fəaliyyətinin mülki prosessual hüquq normaları ilə tənzimlənir. Mülki 

proses aşağıdakı mərhələlərdə həyata keçirilir: 

- mülki məhkəməyə müraciət; 

- işin məhkəmə təhqiqatına hazırlanması; 

- məhkəmə təhqiqatı; 

- məhkəmədə ikinci instansiyanın yaradılması; 

- məhkəmədə nəzarət instansiyasının yaradılması; 

- yeni şəraitdə işin bir daha nəzərdən keçirilməsi; 

- icra qərarı (3, s.89). 

Mülki prosesdə mediasiyanın tətbiqi və mediatorun rolu əvəzsizdir. Xüsusilə də 

münaqişə haqda məlumatın yayılmasını istəməyən və gələcək münasibətlərin şəxsi və 

əməkdaşlıq səviyyəsində saxlanmasında maraqlı olan mübahisə tərəfləri mülki proseslərdə 

mediasiyanın istifadə edilməsinə üstünlük verirlər. Çox zaman mübahisə çox incə məsələ ilə 

bağlı olur və buna görə də tərəflər məhkəmə təhqiqatından imtina edirlər, bu zaman məhkəmə 

təhqiqatının uzunmüddətli olması, əlavə xərclər də böyük təsirə malik olur. Mülki proseslərdə 

mediasiyanın tətbiq edilməsi nəticəsində nəzərə çarpan uğurlar əldə edilir. Bununla yanaşı, 

mediasiya məhkəməyə çıxarılmasına ehtiyacı olmayan mübahisələrin tənzimlənməsi üçün də 

uğurlu vasitədir, məsələn, ailə mübahisələrində uşaqla ünsiyyətin təmin edilməsi məsələsinin 

yaxud borcun qaytarılması ilə bağlı mübahisələrdə və s. (5). 

Məlum olduğu kimi mediasiya aşağıdakı mübahisələrlə bağlı tətbiq olunur: 

- mülki hüquqi münasibətlərlə bağlı; 

- əmək münasibətlərilə bağlı mübahisələrdə (kollektiv əmək mübahisələrindən başqa); 

- ailədəki hüquqi münasibətlərlə bağlı yaranan mübahisələrdə. 

Qeyd olunan mübahisələrdə aşağıdakı hallarda mediasiya tətbiq edilmir: 

- mediasiyada iştirak etməyən üçüncü tərəfin maraqlarına toxunulduğu halda; 

- kütləvi maraqlara toxunduqda. 

Hər hansı bir mülki prosesin istənilən mərhələsində mediasiya prosedurasına müraciət 

etmək olar. Məhkəmə təhqiqatına hazırlıq zamanı hakim mübahisə tərəflərinə başa salır ki: 

- onların mübahisənin həlli məqsədilə mediasiyaya müraciət etmək hüquqlarının olduğu 

bildirilir; 

- mediasiya prosedurasına müraciət etmək qaydalarını izah edir; 

- mediasiya prosedurasının nəticələri haqqında məlumat verir;    

- mübahisə tərəflərinə bildirilir ki, yalnız hər iki tərəfin könüllü razılığı əsasında 

mediasiya tətbiq edilə bilər. 

Məhkəmənin qəti qərarı qəbul ediləcək vaxta qədər mübahisə tərəfləri mediasiya 

prosedurasına müraciət edə bilərlər. Qeyd etmək lazımdır ki, mediasiya prosedurası heç də 

bütün mülki proseslərdə tətbiq edilə bilməz.  

Mediasiya prosedurası çərçivəsində mülki mübahisənin tənzimlənməsi ilə bağlı tərəflərin 

maraqlarını təmin edən şərtlər və təkliflər hazırlanır. Bu zaman mediator tərəflər arasında 

qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasına çalışır və münasibətlərin pozulmamasına nəzarət edir. 
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Tərəflər arasındakı mübahisənin tənzimlənməsilə bağlı məqsədəuyğun razılaşma əldə edildikdə 

mediativ müqavilə bağlanır. Mediativ müqavilə mediasiya prosedurasının nəticəsi kimi 

mübahisənin həlli ilə əlaqədar bağlanmış yazılı sənəddir. 

Mediasiya prosedurasının keçirilməsi haqqında razılığa gələn tərəflər bu haqda məlumat 

verirlər və mediasiya prosesinin keçirilməsilə bağlı razılığı məhkəməyə təqdim edirlər, 

məhkəmə isə bu sənədi işlə bağlı qovluğa əlavə edir. Əgər məhkəmə gedişində tərəflər 

mediasiyaya müraciət etmək istədiklərini bildirirlərsə, bu məhkəmə iclasının protokoluna daxil 

edilir. Mediasiya prosedurasının tətbiq edilməsi haqqında razılaşmada tarix, tərəflər, mübahisə 

predmeti, tərəflərin mediasiya prosedurasının tətbiq edilməsi haqqında razılığı qeyd edilir, bu 

razılaşma hər iki mübahisə iştirakçısı tərəfindən imzalanır. Hər iki tərəfin mediasiya 

prosedurasının tətbiqi ilə bağlı iddia məhkəmə tərəfindən 60 gün müddətində təhqiqat üçün 

təxirə salına bilər. Mediasiya prosedurasının keçirilməsi haqqında razılıq sənədində aşağıdakı 

məlumatlar göstərilir: 

- mübahisə predmeti haqqında; 

- mediasiya prosedurasını həyata keçirən mediator yaxud mediatorlar və ya təşkilatlar 

haqqında; 

- mediasiya prosedurasının mərhələləri haqqında; 

- tərəflər arasında mediasiyaya sərf edilən pul xərcləri ilə bağlı şərtlər haqqında; 

- mediasiyanın keçirilməsi müddəti haqqında. Mediasiya prosedurası tərəflərin qarşılıqlı 

razılığı ilə 60 gündən çox olmayan zaman müddətində həyata keçirilə bilər.  

Mediasiya prosedurasının sona çatması mərhələsində: 

- tərəflər arasında mediativ müqavilə bağlanır, yaxud; 

- tərəflər arasında heç bir razılıq əldə edilməməsi haqqında məlumatın qeyd edildiyi 

sənəd imzalanır; 

- mediator mediasiya prosedurasının sona çatdığını elan edir, tərəflər mediasiya 

prosedurasının davam etdirilməsindən imtina etdiyini bildirirlər; 

- mediasiya prosedurasının keçirilmə müddəti bitdikdə. 

Əgər mediasiya prosedurasının sonunda tərəflər arasında mediativ müqavilə bağlanarsa, 

həmin müqavilə tərəflərin iştirakı ilə mülki işlərə baxan məhkəməyə təqdim edilir. Tərəflər 

arasında bağlanmış sülh müqaviləsinin təsdiq edilməsi prosessual qanunvericiliyin tələblərinə 

uyğun şəkildə həyata keçirilir. Sülh müqaviləsi qanuna uyğun olmalı və digər şəxslərin hüquq 

və qanuni maraqlarını pozmamalıdır. Sülh müqaviləsinin bağlanması işlə bağlı təhqiqatın sona 

çatdığını sübut edir. 

Lakin belə bir şərait yarana bilər ki, mediativ müqavilənin predmeti məhkəmə 

təhqiqatının predmeti ilə üst-üstə düşməyə bilər. Bu zaman mediativ müqavilə mülki proses 

tərəfləri arasında bağlanmış sülh müqaviləsinin mahiyyəti ola bilməz. Məhkəmə belə bir sülh 

müqaviləsinin qanuna uyğun olmadığı üçün onu təsdiq etməkdən imtina etməlidir və iddiaçıya 

öz iddiasından imtina etmək hüququ və bunun nəticələri haqqında məlumat verməlidir (4). 

 

Açar sözlər: mediasiya (vasitəçilik), əmək mübahisələri, münaqişə vəziyyəti, mediator. 
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Натиг АБДУЛЛАЕВ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ 

 

Резюме 

 

Гражданские дела - это в первую очередь процесс урегулирования конфликтов, 

связанных с правовыми нарушениями. Гражданские правовые нарушения это 

имущественные и неимущественные отношения, связанные с урегулированием 

гражданских прав, некоторых трудовых, семейных и земельных прав конфликтующих 

сторон. При урегулировании гражданских конфликтов в медиативном процессе 

готовятся условия и предложения, удовлетворяющие интересы обеих сторон. В это 

время медиатор старается создать взаимоотношения между сторонами и контролирует, 

чтобы эти отношения не разрушились. 

 

Ключевые слова: посредничество (медиация), семейные конфликты, трудовые 

разногласия, конфликтная ситуация, медиатор. 

 

Natig ABDULLAYEV 

 

APPLICATION OF MEDIATION IN CIVIL CASES 

 

Summary 

 

Civil cases are first of all the process of settlement of the conflicts connected with legal 

infringements. Civil legal infringements are the property and non-property relations connected 

with regulation of the civil rights, some labor, family and land rights of conflicting parties. At 

settlement of civil conflicts in mediation process the conditions and the offers, satisfying inter-

ests of both parties are prepared. At this time the mediator tries to create mutual relations of the 

parties and supervises that these relations might not be broken. 

 

Keywords: mediation, family conflicts, labor disagreements, conflict situations, media-

tor. 
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İŞGƏNCƏ İLƏ MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ 

DÖVLƏTLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ
*
 

 

İnsan hüquqları beynəlxalq səviyyədə tanındıqda, yəni beynəlxalq hüququn mənbə-

lərindən biri vasitəsilə ifadə edildikdə, bir qayda olaraq, dövlətlərin beynəlxalq öhdəlikləri 

şəklində təsbit olunur. Doğrudur, bu və ya digər insan hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı 

dövlətlərin üzərinə qoyulan öhdəliklər birbaşa ifadə olunmaya da bilər. Avropa İnsan 

Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi buna misal ola bilər. Həmin maddədə deyilir: “Heç 

kəs işgəncəyə və ya qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan cəzaya və ya rəftara məruz 

qalmamalıdır”. Aşağıda görəcəyik ki, bir cümlədən ibarət bu maddə Avropa İnsan Hüquqları 

Məhkəməsinin presedent hüququ vasitəsilə “geniş bir mətnə çevrilmişdir” və bu “mətn”də 

çoxlu sayda dövlət öhdəliklərini görə bilərik. Avropa Konvensiyasının əksinə olaraq, işgəncə 

və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə 1984-cü il 

BMT Konvensiyasının mətnində işgəncəyə məruz qalmamaq hüququnun təmin edilməsi ilə 

bağlı bir çox öhdəliklər dəqiq və birbaşa təsbit olunmuşdur. 

Vurğulamaq istərdik ki, ifadə formasından asılı olmayaraq, beynəlxalq müqavilələrdə 

rast gəlinən “hər kəsin... hüququ vardır” konstruksiyasında əks tərəf istənilən halda müvafiq 

öhdəlik daşıyan dövlətdir. Beynəlxalq-hüquqi təhlil üçün “medalın bu ikinci tərəfi” daha böyük 

maraq kəsb edir. Təqdim edilən məqalədə işgəncəyə məruz qalmamaq hüququndan irəli gələn 

dövlət öhdəliklərinin təhlilinə və onların məzmununun şərhinə cəhd edilmişdir. 

Göstərilən öhdəliklərin bilavasitə şərhinə keçməzdən əvvəl qeyd etmək istərdik ki, bu 

öhdəliklər, əsas etibarilə, beynəlxalq müqavilələrdə öz əksini tapmışdır (1, s. 160-163). Bu 

beynəlxalq müqavilələri aşağıdakı üç qrupa ayırmaq olar: 

1) insan hüquqlarına dair ümumi müqavilələr. Həm universal, həm də regional 

səviyyədə mövcud olan bu cür müqavilələrdə digər əsas insan hüquq və azadlıqları ilə yanaşı, 

işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ da təsbit olunmuşdur. Bu müqavilələrə misal olaraq 

Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktı (7-ci maddə), Avropa İnsan Hüquqları 

Konvensiyasını (3-cü maddə), Amerika İnsan Hüquqları Konvensiyasını (5-ci maddənin 2-ci 

bəndi), İnsan və xalqların hüquqları haqqında Afrika Xartiyasını (5-ci maddə), Avropa 

İttifaqının Əsas hüquqlar haqqında Xartiyasını (4-cü maddə) göstərmək olar. 

2) işgəncə ilə mübarizə sahəsində maddi (və prosessual-təşkilati) normaları özündə əks 

etdirən müqavilələr. İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və 

cəza növləri əleyhinə BMT Konvensiyası, işgəncənin qarşısının alınması və cəzalandırılması 

haqqında 1985-ci il Amerika dövlətlərarası Konvensiyası bu müqavilələrə aiddir. 

3) işgəncənin qarşısının alınmasına yönəlmiş mexanizm və prosedurlar nəzərdə tutan 

müqavilələr. Bu qrupa aşağıdakı iki müqavilə aiddir: işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani, 

yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə 1984-cü il Konvensiyasının Fakültativ 

Protokolu və işgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanın qarşısının 

alınması haqqında 1987-ci il Avropa Konvensiyası. 

Əlavə edək ki, işgəncə ilə mübarizə sahəsində mövcud olan bəzi öhdəliklər bu gün nəinki 

beynəlxalq müqavilələrdən, habelə ümumi beynəlxalq adət hüququndan irəli gəlir. Məsələn, 

                                                 
*
 Məqalə tarix ü.e.d., prof. Həsən Əlibəyli tərəfindən çapa məsləhət görülüb. 
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işgəncə tətbiq etməmək öhdəliyi bu gün bütün dünya dövlətləri üçün, o cümlədən yuxarıda 

adıını çəkdiyimiz beynəlxalq sazişlərdən heç birinin iştirakçısı olmayan dövlətlər üçün də 

məcburidir. Hazırda bütün dövlətlər tərəfindən tanınmışdır ki, şəxsin işgəncəyə məruz 

qalmamaq hüququ mütləq xarakterə malikdir və heç bir halda məhdudlaşdırıla bilməz. Yəni bu 

gün ümumi beynəlxalq hüquqda (habelə milli hüquq sistemlərində) hamılıqla birmənalı olaraq 

qəbul olunmuşdur ki, heç bir hal və ya heç bir şərait işgəncənin tətbiqinə haqq qazandıra 

bilməz. 

Bütün insan hüquqlarına xas olduğu kimi, işgəncə ilə mübarizə sahəsində öhdəlikləri də 

bir neçə əsasa görə müxtəlif növlərə ayırmaq olar. Bu öhdəliklər sırasında ilk növbədə maddi 

öhdəlikləri və implementasiya öhdəliklərini fərqləndirmək zəruridir (1, s. 165). 

Maddi öhdəliklər heç kəsin işgəncəyə məruz qalmaması üçün dövlətin həyata keçirməli 

olduğu vəzifələri ehtiva edir. Maddi öhdəliklər öz növbəsində əsas və törəmə öhdəliklərə, 

pozitiv və neqativ öhdəliklərə bölünür. 

Əsas öhdəlik insan hüququnun bilavasitə məzmununu təşkil edir. İşgəncəyə məruz 

qalmamaq hüququndan irəli gələn əsas öhdəlik dövlət nümayəndələri tərəfindən hər hansı 

şəxsə qarşı işgəncə tətbiq olunmamasıdır. Belə ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 

presedent hüququna əsasən, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsi 

Konvensiyanın 1-ci maddəsi («iştirakçı dövlətlər Konvensiyada müəyyən olunmuş hüquq və 

azadlıqları öz yurisdiksiyası altında olan hər bir şəxsə təmin etməlidirlər») ilə birlikdə təfsir 

edilməklə dövlətlərin üzərinə belə bir öhdəlik qoyur ki, hər hansı fərdə qarşı işgəncə tətbiq 

edilməsinə yol verilməməlidir (2). 

Əsas öhdəliyə digər misal olaraq, işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti 

alçaldan rəftar və ya cəza növləri əleyhinə BMT Konvensiyasının 2-ci maddəsini göstərmək 

olar. Həmin maddədə nəzərdə tutulmuşdur ki, hər bir iştirakçı dövlət öz yurisdiksiyası altında 

olan istənilən ərazidə işgəncə hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün səmərəli qanunvericilik, 

inzibati, məhkəmə tədbirləri, yaxud digər tədbirlər həyata keçirməlidir. Burada bir məqamı 

vurğulamaq yerunə düşər ki, BMT Konvensiyasının göstərilən müddəası bütün işgəncə 

aktlarının qarşısını almaq mənasını vermir. Əslində dövlətlərdən bunu tələb etmək qeyri-real 

olardı. Bu maddəyə əsasən, dövlətlərin öhdəliyi işgəncənin qarşısını almaq üçün səmərəli 

tədbirlər görməkdən ibarətdir. Məhz bu cür tədbirlərin görülməməsi, məsələn, işgəncəni ağır 

cinayət əməli kimi nəzərdə tutan cinayət hüquq normasının qəbul edilməməsi (bax habelə: 

Konvensiyanın 4-cü maddəsi), bütün işgəncə faktları üzrə səmərəli araşdırmaları həyata 

keçirmək iqtidarında olan məhkəmə-hüquq sisteminin olmaması, işgəncəyə məruz qalmış 

şəxslərə maddi və (və ya) mənəvi zərərə görə adekvat kompensasiya verilməsini təmin edəcək 

mexanizmlərin olmaması (bax habelə: Konvensiyanın 14-cü maddəsi) sözügedən öhdəliyin 

pozulması kimi qiymətləndirilə bilər (3). 

Törəmə öhdəliklər birbaşa və ya dolayı yolla əsas öhdəliklərin məzmunundan irəli gəlir 

və onları tamamlayır (1, s. 165). Məsələn, işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ ilə bağlı olan 

aşağıdakı törəmə öhdəlikləri göstərmək olar: işgəncə faktı üzrə səmərəli araşdırmanın həyata 

keçirilməsi; təqsirli şəxslərin adekvat qaydada cəzalandırılması; işgəncəyə məruz qalmış 

şəxslərə vurulmuş maddi və ya mənəvi zərərin ödənilməsi və s. 

İşgəncəyə məruz qalmamaq hüququna uyğun olan başlıca öhdəlik neqativ öhdəlikdir: 

dövlət ilk növbədə müəyyən hərəkəti etməkdən, yəni işgəncə tətbiq etməkdən çəkinməlidir. 

Neqativ öhdəliyə digər bir misal kimi İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud 

ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə BMT Konvensiyasının 3-cü maddəsində 

nəzərdə tutulmuş öhdəliyi göstərmək olar. Həmin maddədə deyilir ki, iştirakcı dövlət şəxsi 

onun işgəncəyə məruz qalmaq təhlükəsi ilə üzləşəcəyi hər hansı digər dövlətə qaytarmamalı və 

ya təhvil verməməlidir. Bu mühüm neqativ öhdəlik Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
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təcrübəsində dəfələrlə vurğulanmışdır. Məsələn, bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi Rusiyaya 

qarşı çıxardığı qərarında belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, Qayratbek Saliyevi Qırğızıstana 

ekstradisiya etməklə Rusiyanın hakimiyyət orqanları Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 

3-cü maddəsini pozmuşlar (4). 

Pozitiv öhdəliklər, məlum olduğu kimi, dövlətdən “aktiv müdaxilə”, yəni müəyyən 

qanunvericilik, inzibati, təşkilati və digər tədbirlərin görülməsini tələb edir. Məsələn, belə 

görünə bilər ki, işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ dövlətin üzərinə yalnız neqativ öhdəlik 

qoyur. Lakin beynəlxalq təcrübədə dəfələrlə qeyd edilmişdir ki, bu hüquq həm də pozitiv 

öhdəliklər doğurur; məsələn, dövlət təmin etməlidir ki, baş vermiş bütün işgəncə faktlarının 

səmərəli istintaqı həyata keçirilsin (5); təqsirli şəxslər müəyyən edilsinlər və adekvat qaydada 

cəzalandırılsınlar (6); həbsxana gözətçiləri, polis, hərbi və tibbi heyət müvafiq beynəlxalq 

normalarla, o cümlədən Məhbuslarla rəftar haqqında BMT-nin Minimal standart qaydaları ilə 

tanış edilsinlər və s. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, işgəncəyə məruz qalmamaq hüququndan irəli gələn pozitiv 

öhdəliklərdən biri işgəncə cinayətinin milli qanunvericilikdə müvafiq qaydada 

kriminallaşdırılmasıdır. Bu zaman dövlətlər işgəncənin ağır cinayət olduğunu nəzərə almalı və 

adekvat cəza müəyyən etməlidirlər. İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti 

alçaldan rəftar və ya cəza növləri əleyhinə BMT Konvensiyası tələb edir ki, işgəncəyə görə 

cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan milli hüquq norması Konvensiyanın 1-ci maddəsində 

müəyyənləşdirilmiş bütün elementləri özündə əks etdirməlidir. Konvensiyanın müddəalarının 

iştirakçı dövlətlər tərəfindən yerinə yetirilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirən işgəncə 

əleyhinə Komitə (CAT) dəfələrlə iştirakçı dövlətləri daxili qanunvericiliyin Konvensiyada 

işgəncəyə verilmiş tərifə tam uyğunlaşdırılmasını təmin etməyə çağırmışdır. Komitə həm də 

tələb etmişdir ki, dövlətlər milli qanunvericiliyi Konvensiyaya uyğun tətbiq etməlidirlər. 

Konvensiyada bir sıra digər pozitiv öhdəliklər də öz əksini tapmışdır. Belə ki, bir qrup 

öhdəliklər işgəncə cinayətləri üzərində dövlətin öz yurisdiksiyasını bərqərar etmək üçün zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir (Konvensiyanın 5-ci madddəsi). Burada xüsusilə 

Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 2-ci bəndində və 7-ci maddəsində göstərilən öhdəlikləri qeyd 

etmək lazımdır: bu olduqca mühüm müddəalarda işgəncə cinayətinə münasibətdə universal 

yurisdiksiya prinsipi nəzərdə tutulmuşdur. İştirakçı dövlətlərin üzərinə vəzifə qoyulmuşdur ki, 

onların yurisdiksiyası altındakı hər hansı bir ərazidə olan şübhəli şəxsi başqa dövlətə 

vermədikləri halda onu özləri mühakimə etsinlər. 

İşgəncənin qadağan olunması barədə beynəlxalq hüquq normasından irəli gələn mühüm 

öhdəliklərdən biri də prosessual xarakterli öhdəlikdir. Bu öhdəliyin məğzi ondan ibarətdir ki, 

işgəncə faktının dövlətin nümayəndəsi və ya özəl şəxs tərəfindən törədilməsindən asılı 

olmayaraq, dövlət həmin fakt üzrə səmərəli araşdırmanın (istintaqın) həyata keçirilməsini 

təmin etməlidir. Bununla bağlı qeyd edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi işgəncənin 

həqiqətən törədildiyini müəyyən edə bilmədiyi, yəni maddi pozuntunu tapa bilmədiyi hallarda 

iş üzrə araşdırmasını davam etdirir və güman edilən pozuntuya dövlətin reaksiyasının adekvat 

olub-olmadığını, yəni prosessual pozuntunun baş verib-vermədiyini aşkara çıxarmağa çalışır. 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz qərarlarında dəfələrlə vurğulamışdır ki, şəxs 

hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və ya özəl şəxslər tərəfindən işgəncəyə məruz 

qaldığı barədə iddia irəli sürdüyü hər bir halda səmərəli rəsmi araşdırma aparılmalıdır. 

Məhkəmənin fikrincə, bu tələb hər bir kəsin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi ilə bağlı 

Konvensiyanın 1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi öhdəlikdən irəli gəlir. Avropa 

Məhkəməsi göstərilən araşdırmanın “səmərəli” olub-olmadığını təyin etmək üçün dörd meyar 

müəyyənləşdirmişdir. Bu meyarlar aşağıdakılardır: 1) araşdırma müstəqil və qərəzsiz olmalıdır; 

2) araşdırma təqsirli şəxslərin müəyyən edilməsinə və cəzalandırılmasına gətirib çıxarmaq 
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iqtidarında olmalıdır; 3) araşdırma tez başlanmalı və ağlabatan müddətdə həyata keçirilməlidir; 

4) araşdırma ictimaiyyətin nəzarəti altında olmalıdır (7). 

Göstərilən meyarlardan hər hansı birinə əməl olunmadığı halda Avropa İnsan Hüquqları 

Konvensiyasının 3-cü maddəsi pozulmuş hesab edilir. 

Nəhayət, işgəncə ilə mübarizə sahəsində mövcud olan implementasiya öhdəlikləri 

müvafiq beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş mexanizmlərin fəaliyyəti ilə bağlı 

dövlətlərin həyata keçirməli olduqları vəzifələrdir: məsələn, beynəlxalq orqana (Vətəndaş və 

siyasi hüquqlar haqqında Paktın 40-cı maddəsi əsasında İnsan Hüquqları Komitəsinə və ya 

işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza növləri əleyhinə 

BMT Konvensiyasının 19-cu maddəsi əsasında işgəncə əleyhinə Komitəyə) vaxtaşırı məruzələr 

təqdim edilməsi; beynəlxalq orqanın (məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin) fərdi 

şikayət üzrə çıxardığı qərarın icra edilməsi. 

İmplementasiya öhdəliklərindən bəhs edərkən iki mühüm beynəlxalq sənədi – işgəncə və 

digər qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növləri əleyhinə BMT 

Konvensiyasının Fakültativ Protokolunu və işgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan 

rəftar və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında 1987-ci il Avropa Konvensiyasını xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır. Bu müqavilələr əsasında müvafiq olaraq işgəncənin qarşısının alınması 

Altkomitə (BMT səviyyəsində – SPT) və işgəncənin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsi 

(Avropa Şurası çərçivəsində – CPT) yaradılmışdır. 

Göstərilən sazişlərin iştirakçısı olan dövlətlər adını çəkdiyimiz qurumlarla əməkdaşlıq 

etməlidırlər. Məsələn, onlar bu qurumları təmsil edən nümayəndə heyətinin üzvlərini ölkə 

ərazisinə maneəsiz buraxmalı, onların istənilən azadlıqdan məhrumetmə yerinə maneəsiz 

girişini təmin etməli və onlara öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün lazım olan bütün 

məlumatları təqdim etməlidirlər (bax: BMT Konvensiyasının Fakültativ Protokolunun 14-cü 

maddəsi; Avropa Şurası Konvensiyasının 3-cü və 8-ci maddələri). Bundan əlavə, adı çəkilən 

Fakültativ Protokolda olduqca mühüm bir öhdəlik də müəyyən edilmişdir: hər bir iştirakçı 

dövlət işgəncənin (və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza 

növlərinin) qarşısının alınması məqsədi ilə bütün azadlıqdan məhrumetmə yerlərində 

müntəzəm və müstəqil yoxlamalar həyata keçirmək səlahiyyəti verilmiş milli preventiv 

mexanizmlər deyilən xüsusi təsisatlar yaratmalı və ya təyin etməlidir (3-cü maddə). 

Yekun olaraq qeyd edək ki, işgəncə əleyhinə mübarizənin səmərəliliyi mənbəyindən və 

xarakterindən asılı olmayaraq bütün müvafiq öhdəliklərin dövlətlər tərəfindən lazımi qaydada 

yerinə yetirilməsini ehtiva edir. 

 

Açar sözlər: işgəncələr, işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ, insan huquqları sahəsində 

dövlətin vəzifələri, pozitiv vəzifələr, prosessual vəzifələr. 
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Парвиз МАМЕДОВ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ 

БОРЬБЫ ПРОТИВ ПЫТОК 

 

Резюме 

 

В статье предпринята попытка проанализировать обязательства государств в 

области борьбы против пыток. Автор отмечает, что обязательства государств исходят из 

норм об абсолютном запрещении пыток, отраженных в международных договорах и 

обычном международном праве. Эти обязательства он делит на следующие виды: 

материальные (основные и производные, позитивные и негативные) и 

имплементационные. Эффективность борьбы против пыток, независимо от их источника 

и характера, зависит от надлежащего выполнения государствами всех соответствующих 

обязательств. 

 

Ключевые слова: пытки, право не подвергаться пыткам, обязательства государств 

в области прав человека, позитивные обязательства, процессуальные обязательства. 

 

Parviz MAMMADOV 

 

OBLIGATIONS OF STATES IN THE FIELD OF COMBATING TORTURE 

 

Summary 

 

The present article attempts to analyse the obligations of States in the field of combating 

torture. The author notes that State obligations arise from the norms on absolute prohibition of 

torture reflected in both international treaties and general international law. He divides these 

obligations into the following types: substantive (main and secondary obligations; negative and 

positive obligations) and implementation-related obligations. The effectiveness of combating 

torture depends on adequate implementation by States of all their corresponding obligations, 

irrespective of the source and nature of such obligations. 

 

Keywords: tortures, right of not being subjected to torture, human rights obligations of 

States, positive obligations, procedural obligations. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlər 

qarşısında məqalələrin qəbulu ilə bağlı qoyduğu tələblər: 

 

1. Məqalələr Azərbaycan, rus, türk və ingilis dillərində çap olunmuş şəkildə və elektron variantda 

təqdim olunmalıdır. Məqalənin yazıldığı dildən əlavə digər 2 dildə xülasəsi verilməlidir. Məqalələrin 

həcminin 8-10 səhifə, xülasələrin 5-8 sətir olması tövsiyə olunur. 

2. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa uyğun 

olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunur. 

3. Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat si-

yahısı ya əlifba ardıcıllığı ilə yaxud istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla 

nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir 

yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

4. Məqalə müəllifin işlədiyi kafedrada yaxud şöbədə müzakirə olunmalı və iclasın protokolundan 

çaxarış redaksiyaya təqdim edilməlidir 

5. Məqalələrin mətnləri Azərbaycan dilində latın əlifbası, rus dilində kiril əlifbası və ingilis 

dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrifti ilə 1,5 intervalla yığılmalıdır. 

6. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis 

üzvlərindən biri tərəfindən çapa təqdim olunur. 

7. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi ye-

niliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir. 

8. Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PACS tipli kodlar və açar sözlər göstərilməlidir. Açar 

sözlər üç dildə verilməlidir. 

9. Məqalələrdə müəllif(lər)in adı və soyadı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron 

poçt ünvanı göstərilməlidir. 

10. Məqalələrin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalar 

və s. istinadlara üstünlük verilməlidir. 

11. Jurnalda baxılan elm sahəsində qabaqçıl olan dünya ölkələrindən daxil olan məqalələrin çapına 

da yer verilir. 

12. Jurnal yalnız öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

 

Yuxarıda göstərilən şərtlərə uyğun olmayan məqalələr redaksiya 

 

heyəti tərəfindən qəbul edilmir 
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Требования Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 

Азербайджанской Республики к научным изданиям при 

приеме статей, отражающих основное содержание диссертации 

 

1. Статьи должны быть представлены на азербайджанском, русском, турецком, английском 

языках в напечатанном виде и электронном варианте. К статье, написанной на одном языке, 

должны быть даны резюме на двух языках. Рекомендуется статьи представлять объемом 8-10 

страниц, а резюме 5-8 строчек. 

2. Резюме к статьям на различных языках должны быть идентичные и соответствовать 

содержанию статьи. Статьи должны быть тщательно отредактированы с научной и 

грамматической точек зрения. 

3. Должны быть ссылки на научные источники, связанные с темой. Список литературы, 

приведенный в конце статьи должен быть дан в алфавитном порядке или пронумерован в порядке 

встречающейся в тексте ссылки на литературу, как например, (1) или (1, с.119). Если в статье 

встречаются повторные ссылки на одну и ту же литературу, тогда эта литература должна быть 

дана под предыдущим номером. 

4. Статья должна быть обсуждена на кафедре или отделе, где работает автор и выписка из 

протокола собрания должна быть представлена редакции. 

5. Текст статей на азербайджанском языке должен быть дан латинским алфавитом; на 

русском языке – кириллицей; английском языке – английским алфавитом (США), Times New 

Roman – 14 шрифтом 1,5 интервала. 

6. Статьи могут быть представлены к печати после получения тайного отзыва со стороны 

отраслевого редактора или специалиста из членов редакционного совета. 

7. В конце статьи автор должен сказать о научной новизне работы, прикладном значении, 

экономической пользе, соответсвующей характеру статьи. 

8. В каждой статье должны быть даны индексы типа УДК и PACS, а также ключевые слова 

на трех языках. 

9. В статье должны быть указаны имя и фамилия, место работы и его адрес и электронная 

почта. 

10. В списке литературы предпочтение должно быть дано ссылкам из статей, монографий и 

т.д., написанных за последние 5-10 лет. 

11. В журнале помещаются статьи, поступающие из разных стран мира с развитой наукой. 

12. Журнал печатает статьи, соответствующие его профилю. 

 

Статьи, не отвечающие вышеизложенным требованиям,  

не принимаются редакционным советом. 
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Requirements of the Supreme Attestation Commission under the 

Azerbaijan Republic President to be fulfilled at acceptance of the 

articles comprising the basic conclusions of the theses by the scientific 

editions recommended for publication 

1. Articles should be submitted in Azerbaijani, Russian, Turkish, English languages in printed form 

and electronic version. In addition to the article written in one language, two summaries of it in other lan-

guages are to be presented. It is recommended to present an 8-10 page articles and summary in 5-8 lines. 

2. Summaries to articles in different languages should be identical and in conformity with the con-

tents of the article. The articles should be carefully edited from the scientific and grammar point of view. 

3. There should be references to the scientific sources connected to the theme. Literature list cited at 

the end of the article is to be given either alphabetically or numbered in order of reference to literature met 

in the text, as for instance (1) or (1, p.119). If in the article there are met the repeated references to one and 

the same literature, this literature should be given under the previous number. 

4. Article is to be discussed in a chair or department where the author works, an extract from the 

minutes is to be submitted to the editorial board. 

5. Text of the articles in Azerbaijani should be typed by Latin alphabet, in Russian – by Cyrillic al-

phabet, in English – by English alphabet (USA), Times New Roman – 14 font, 1,5 line spaced. 

6. Articles may be submitted to the press after receiving the secret reference on the side of the 

branch editor or an expert from the members of the editorial staff. 

7. In conclusion of the article the scientific innovation of the work, importance of applying, eco-

nomic advantage corresponding to the scientific field and character of the work should be clearly indicat-

ed. 

8. In every article the indices of UDC and PACS type, as well the keywords in three languages 

should be indicated. 

9. In article an author's name, surname, his work and home addresses and e-mail are to be indicated. 

10. In Literature List the preference should be given to references from the articles, monographs 

and oth. written for last 5-10 years. 

11. In the journal there is a room for the articles coming in from the different countries of the work 

with advanced science. 

12. The journal publishes only those articles which are in conformity with its profile. 

 

Articles not meeting the above mentioned reguirements 

are not accepted by the editorial board. 
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