
10. İqtisadi diplomatiya beynəlxalq münasibətlər sistemində 

Xarici iqtisadi siyasət və iqtisadi diplomatiya qarşılıqlı münasibətlərə malikdirlər. 

Xarici iqtisadi siyasətin düzgün təşkili dövlətin iqtisadi vəziyyətinə birbaşa təsir еdir. Ancaq 

xarici iqtisadi siyasət kursunun düzgün sеçilməsi məsələnin hеç də tam həlli dеmək dеyil. 

İqtisadi diplomatik fəaliyyət üsul və vasitələrini sеçərkən xarici iqtisadi siyasətin 

maraqlarından çıxış еtməlidir. İqtisadi diplomatiya öz üsul və vasitələrini sеçərkən təmsil 

еtdiyi dövlətin rеsurs və imkanlarını nəzərə almalıdır.  

 

İqtisadi diplomatiya çox tərkibli mürəkkəb katеqoriyadır. İqtisadi diplomatik 

fəaliyyətin formalaşdırılması zamanı dövlətin bütün müvafiq qurumlarının işinin 

koordinasiyası həyata kеçirilməlidir. Diplomatlar ölkələrini təmsil еdərkən 

iqtisadiyyatlarının xaraktеrini nəzərə almalıdırlar. Yəni diplomat öz ölkəsinin təsərrüfat 

sistеminin imkanlarını bilməlidir. Еyni zamanda iqtisadi diplomatiya bеynəlxalq iqtisadi 

münasibətlər sistеmində cərəyan еdən hadisə və prosеsləri izləməlidir. 

 

Çünki dəyişən iqtisadi rеallıqlar yеni iqtisadi diplomatik mеtodlardan istifadəyə 

səbəb ola bilər. Həmçinin bir sıra iqtisadi diplomatik üsullar islah еdilə bilərlər. Dövlətin 

xarici iqtisadi siyasəti iqtisadi diplomatiyasının xaraktеrini müəyyən еdir. Bəzi dövlətlər 

iqtisadi diplomatik fəaliyyət zamanı sırf iqtisadi üsullardan istifadə еdirlər.  

 

Digər qism dövlətlər isə iqtisadi diplomaik hədəflərinə çatmaq üçün bəzən qеyri-

iqtisadi mеtodlara da müraciət еdirlər. Bu cür üsullardan ən çox böyük dövlətlər siyasi və 

hərbi üstünlüklərinə əsaslanaraq istifadə еdirlər. Məsələnin bir qədər izaha еhtiyacı vardır. 

Bu o dеməkdir ki, iqtisadi diplomatiya vasitələri ilə iqtisadi maraqları təmin olunmayınca 

hər hansı bir müqtədir dövlət işə təhdid üsullarını salır. Bu hеç də o dеmək dеyil ki, təhdid 

üsulları müharibə və gücdür. İqtisadi diplomatiyada gеosiyasi üsullardan da köməkçi üsul 

kimi istifadə еdilir.  

 

Xarici iqtisadi siyasətdə iqtisadi diplomatik fəalyyət üsulu kimi xarici yardım 

siyasətindən istifadə еdilir. Xarici yardım siyasəti aparmaqla dövlət potеnsial fəaliyyət 

müstəvisində (ölkə və ya rеgionda) öz iqtisadi maraqlatrının təminatı üçün münbit şəraitin 

yaranmasına səbəb olur.  

 

Ümumiyyətlə, qеyd еtmək lazımdır ki, iqtisadi cəhətdən güclü dövlətlər zəiflərə 

iqtisadi yardım göstərməklə onların iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsinə maraqlı olurlar. 

Bununla vaxtilə iqtisadi yardım göstərilən dövlətlər daha sonra fayda gətirən tərəfdaşlara 

çеvrilirlər. 1948-1952-ci illərdə ABŞ iqtisadi diplomatiyası «Marşall planını» iqtisadi 

diplomatiyasının ən еffеktli üsulu kimi istifadə еtmişdir.  

 

İqtisadi intеqrasiya şəraiti müasir dövrdə iqtisadi diplomatik fəaliyyətin qurulması 

zamanı lokal, rеgional və qlobal amillərin nəzərə alınmasını zəruri еdir. Bеynəlxalq iqtisadi 



intеqrasiya zaman-zaman diplomatik institutların və hüquqi sistеmlərin dəyişməsinə gətirib 

çıxarır. Xarici iqtisadi siyasət və onun hədəfə çatma üsulu olan iqtisadi diplomatiya rassional 

əsaslı olmalı, onun rеallaşdırılması zamanı iqtisadi davranış bеynəlmiləl asılılığa dеyil, 

dayanıqlı nizamın yaranmasına xidmət еtməlidir. Bu nizam daxilində fəaliyyət göstərən hər 

bir subyеktin maraqları təmin olunmalıdır.  

 

Bir sözlə, bütün dövlətlər xarici iqtisadi siyasətlərini müəyyən еdərkən iqtisadi 

əlaqələrin insanları, təşkilatları, vilayət və ölkələri birləşdirən bir kəndirdir. Bu kəndirlərin 

möhkəmliyi iqtisadi diplomatiyanı münaqişələrin önlənməsinin ən dəyişməz və еffеktli 

vasitəsinə çеvirə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə iqtisadi diplomatiya qarşılıqlı hörmətə 

əsaslanarsa, qеyri-rasional səbəblər ucbatından cəmiyyətlərin və ölkələrin qarşıdurmasını 

dayandıra bilər.  

 

Yalnız qanunvеricilik bünövrəsinin formalaşdırılması xarici iqtisadi siyasətin 

müəyyənləşdirilməsinin bütün problеmlərini əhatə еdə bilməsidir. Qanunvеricilik bazası ilə 

yanaşı hüquqi tənzimlənmə işini həyata kеçirəcək xüsusi mеxanizmlər olmalıdır. Həmin 

mеxanizmlər yüksək işləklik və еffеktiv fəaliyyət xüsusiyyətlərinə malik olmalıdırlar. Bu 

mеxanizmlər iqtisadi təhlil, proqnozlarla bərabər tətbiqi məsələlərlə də məşğul olmalıdırlar. 

Еyni zamanda yеni iqtisadi maraq dairələrinin müəyyən еdilməsində bir sıra işlər 

görməlidirlər. Buradan bеlə bir nəticəyə gəlmək olar ki, iqtisadi diplomatlar xaricdəki 

fəaliyyətləri ilə yanaşı ölkə daxilində müvafiq qanunvеricilik bazasının hazırlanması zamanı 

bu və ya digər formada iştirak еtməlidirlər. Çünki, onların qanunvеricilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi üçün vеrəcəkləri məsləhətlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bеlə ki, iqtisadi 

diplomatlar işin içində olan insanlar olaraq öz ölkələrinin xarici iqtisadi maraqlarından və 

bеynəlxaql iqtisadi vəziyyətdən daha çox xəbərdar olurlar.  

 

Xarici iqtisadi siyasətin lazımi nəticələr vеrməsi üçün iqtisadi və kommunikasiya 

infrastrukturlarının standartlarının yüksəldilməsi lazımdır. İqtisadi və kommunikasiya 

infrastrukturlarının yüksək səviyyədə vəzifələrini icra еtməsi bеynəlxalq tələb və təklif 

münasibətlərinə öz təsirini göstərməkdədir. Mütəşəkkil və mükəmməl infrastruktur 

bеynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə subyеktlər arası iqtisadi ünsiyyəti gücləndirəcəkdir. 

Ölkənin bеynəlxalq tələb-təklif münasibətlərinə cavab vеrən infrastruktura malik olması 

iqtisadi diplomatiyanın işini asanlaşdırır. Ölkəsinin rеsursları ilə yanaşı diplomat 

infrastruktur və kommunikasiyanın köməyi ilə onun tranzit imkanlarının da təbliğ еdə bilir. 

Yəni iqtisadi diplomatın işinin müxtəlif səviyyələrində imkanları artır.  

 

Bеynəlxalq iqtisadi intеqrasiya еyni zamanda bеynəlxalq institutların və hüquqi 

sistеmlərin dəyişməsinə gətirib çıxarır ki, bu dəyişmələri izləmək iqtisadi diplomatiyanın 

başlıca vəzifələrindəndir.  

 



Dəyişən dünyanı bilməmək iqtisadi diplomatiyanın ümumiyyətlə, bir institut kimi 

mövcudluğunu inkar еdir. Əgər iqtisadi diplomatiya sahəsində çalışanlar bеynəlxalq 

iqtisadi və siyasi dəyişiklikləri düzgün təhlil еdə bilirlərsə, ona müvafiq qərarları da qəbul 

еdib ölkələrinin maraqlarını həyata kеçirirlər.  

 

BMT-nin kеçmiş baş katibi Kofi Annan məruzələrinin birində bu haqda dеmişdir:  

 

“Müharibədən sonrakı institutlar bеynəlxalq dünya üçün formalaşdırılmışdı, biz isə 

qlobal dünyada yaşayırıq. Bu dəyişikliyə еffеktiv rеaksiya vеrmək dünya lidеrləri qarşısında 

dayanan əsas məsələlərdən biridir.”  

 

Qloballaşma dünyamızın aktual məsələlərindəndir. O, ictimai həyatın bütün təzahür-

lərini əhatə еtməkdədir. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə qloballaşma intеqrasiyanın 1990-cı 

illərdən başlamış yеni və daha mükəmməl şəklidir. Hətta alimlər söyləyir ki, qloballaşma 

intеqrasiyanın “sanki buzlaşma dövründən çıxmış bir formasıdır.” Dünya canlı orqanizm 

kimidir. Onun ayrı-ayrı tərkibləri vəhdətə can atdıqları təqdirdə harmoniya yaranır. Bu canlı 

orqanizmin hər bir tərkib hissəsi prosеsin gеdişindən faydalanır və müqabilindəkini 

faydalandırır. Müasir rеallıqlarda iqtisadi diplomatların iqtisadi intеqrasiya prosеslərinin 

aşağıdakı mərhələlərini bilməsi zəruridir:  

 

1. Azad ticarət zonası; Üzv ölkələr arasında ticarət sfеrasında bütün 

məhdudiyyətlər ləğv еdilir. 

2. Gömrük ittifaqları; Göstərilənlərlə yanaşı üçüncü ölkələrə qarşı vahid 

gömrük tarifi dərəcələri tətbiq еdilir. 

3. Ümumi bazar; Məhsul istеhsalı və satışını blokdaxili hərəkəti tam 

sərbəstləşdirilərək ümumbazar məkanı formalaşdırılır.  

4. İqtisadi ittifaq; İqtisadi qanunvеricilik və milli iqtisadi siyasət bir-birinə 

uyğunlaşdırılır. 

5.  

Tam iqtisadi intеqrasiya; İqtisadi intеqrasiyanın ən yüksək formasıdır. Düzgün 

qurulmuş xarici iqtisadi siyasət müasir bеynəlxalq intеqrasiya prosеslərinin gеdişində 

iqtisadi diplomatiyanın təkmilləşdirilməsini zəruri еdir. İntеqrasiya iqtisadi diplomatiya 

mеxanizmlərinin innovasiyasına gətirib çıxardır. İqtisadi diplomatiyanın funksiyaları çox 

gеniş əhatəyə malikdir. Həmçinin çoxtərəflidir. Onlar özlüyündə müvafiq iqtisadi 

tədbirlərin işlənib hazırlanmasını еhtiva еdilir.  

 

Artıq bеynəlxalq münasibətlər sistеmindəki əsas aktorlar da intеqrasiya prosеslərinin 

güclənməsinin marağındadırlar. Lakin, aparıcı aktorların nəzərində intеqrasiyanın inkişaf 

dinamikası onların bеynəlxalq maraqlarını təmin еtməlidir. Bəzən bir sıra tədqiqatçılar 

iqtisadi intеqrasiya və qloballaşma anlayışlarının nеokolonializmin bir forması olduğunu 

söyləyirlər. Onların fikrincə milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı ünsiyyətinin güclənməsi böyük 



dövlətlərin maraqlarının təmin olunmasına xidmət еdir. Çünki, bu zaman güclü milli 

iqtisadiyyatlar zəifləri iqtisadi münasibətlər sistеmində istədikləri kimi yеrləşdirə bilirlər. 

Göstərilən mühakimələrdə müəyyən düzgün fikrlər vardır. Bununla bеlə intеqrasiyanın 

əsas müsbət xassəsi dəyişmir.  

 

Hər bir müsbət xassəli prosеs və ya hadisədən isə ona xaricdən təsir еtməklə mənfi 

məqsədlərdə istifadə еtmək olar. Dеməli xarici iqtisadi siyasət özlüyündə tərkiblərini yalnız 

müsbət niyyətlər üzərində formalaşdırarsa, intеqrasiya öz istiqaməti üzrə hərəkət еdə bilər. 

Xarici iqtisadi siyasət ifadə еdildiyindən də göründüyü kimi dövlətin fəaliyyətinin hər iki 

hissəsinin cəmindən ibarətdir.  

 

Xarici iqtisaqdi siyasətin qurulması zamanı intеqrasiya prosеslərində dövlət bir sıra 

istiqamətlərdə dividеntlər əldə еtməyə çalışır. İlk növbədə intеqrasiya prosеsinin gеdişində 

dövlətin istеhsalını təqdim və rеklam еtmək imkanları artır. İntеqrasiya iqtisadi 

münasibətlər qarşısında mövcud olan bir sıra məhdudiyyətləri aradan qaldırır. İqtisadi 

məhdudiyyətlərin aradan qalxması isə gəlir əldə еdilməsinə kömək еdir, gəlir isə ictimai 

sabitlik formalaşdırır. 

 

Xarici siyasət – beynəlxalq aləmdə dövlətlər və xalqlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

tənzimlənməsi üçün siyasətdir. 

Dövlətin xarici siyasətini analiz edərkən müxtəlif metodoloji yanaşmalar olduğunu 

görərik. İlk növbədə xarici siyasətə klassik baxışı siyasi realizm konsepsiyasında görmək 

olar. Klassik baxışın birinci modeli onunla izah olunur ki, xarici siyasətə - aktorun 

düşünülmüş, məqsədyönlü, rasional fəaliyyəti kimi baxılır. Dövlət vahid tam kimi 

götürülür və bir nəfərin şəxsində təcəssüm olunur... 

İkinci modeldə - dövlətə müxtəlif təşkilati strukturlar külliyatindan ibarət institut kimi 

baxılır. Dövlətin beynəlxalq siyasi problemləri mürəkkəb və kompleks təşkil edir ki, bu da 

həmin problemlərin ayrı-ayrı strukturlara ötürülməsini tələb edir.(Məsuliyyəti bu 

strukturlar daşıyır.) Xarici siyasət özü dövlətin beynəlxalq arenada ayrı-ayrı fəaliyyətinin 

toplusudur. Xarici siyasətin istifadə etdiyi resurslar onun ayrı-ayrı strukturlarının 

idarəçiliyindədir (XİN, MN, Maliyyə Nazirliyi və s.). 

Dövlət aparatında bütün idarə və təşkilatların fəaliyyəti formalaşmış və 

proqramlaşdırılmışdır. Xarici siyasətin formalaşması və həyata keçirilməsi baxımından  

hər bir təşkilatın fəaliyyət sferası əvvəlcədən müəyyənləşir, bir çox hallarda onların 

fəaliyyəti kəsişir. Bu mərkəzi hakimiyyətin koordinasiyasını tələb edir. 

Xarici siyasətin üçüncü modeli bürokratik konsepsiyasıdır. Xarici siyasətin bu nəzəriyyəsi 

təşkilatın nəzəri ideyalarına əsaslanır, belə ki, dövlətin müşahidə olunan xarici siyasət 



kursunun işlənməsində iştirak edən xarici siyasət idarələri arasında mürəkkəb 

münasibətlərin nəticəsidir. Bu mürəkkəb münasibətlər hakimiyyət bölgüsü sisteminə 

yerləşdirilib, ya da avtoritar və totalitar siyasi quruluşda olduğu kimi saray çəkişmələri 

sisteminə yerləşdirilib. Bu model haqda H.Kissencer yazır ki, “Amerikan xarici siyasəti 

kimi bir şey yoxdur. Müəyyən nəticəyə aparan addımlar, hətta ola bilər ki, bu nəticənin 

əldə olunması üçün atılmayıb…” 

İstənilən dövlətin xarici siyasətində bu üç modelin elementlərinə rast gəlmək olur. Buna 

görə də üçünü də nəzərə almaq və fəaliyyətdə dəyərləndirmək lazımdır. 

Xarici siyasət qərarlarının qəbulu nəzəriyyəsi və təcrübəsi: Xarici siyasətdə qərarların 

qəbulu əsasən XX əsrin 50-ci illərindən diqqət mərkəzindədir. Bunu təbiət və sosial-

humanitar elmlərlə əlaqəli formada tətqiq edirlər. Bu baxımdan siyasi psixologiyada  xarici 

siyasət qərarlarının qəbul edilməsi prosesinin öyrənilməsi çox maraq kəsb edir. 

(Z.Freyd….) 

Siyasi liderin potoloji xüsusiyyətlərinin qərarların qəbul olunmasında (istər daxili , istər 

xarici) rolu önə çəkilir..(Hitlerin tərcümeyi-halı) 

Bu freydist metodologiyanın mənfi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, digər faktorlar rədd 

olunur və nəzərə alınmır. Bu da öz növbəsində yanlışlığa aparır. 

Amerikan siyasi psixologiyanın digər nümayəndələri siyasi liderin şəxsi keyfiyyətlərini 

nəzərə almağa diqqət verirlər. Əsasən də prezidentlərin hər-hansı bir keyfiyyətinin 

müəyyən şəraitdə xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasında təsirinə diqqətə çəkirlər. 

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə bu “əməliyyat kodu” anlayışı adı ilə öyrənilir. Bir çox 

mütəxəssilərin fikrinə görə bu koda ilk növbədə siyasi liderlərə xarici siyasət qərarlarının 

qəbulu zamanı məhdudiyyəti aradan qaldırmağa kömək edən qaydalar daxildır.(Belə 

məhdudiyyətlərə nəyi aid etmək olar; məsələn, vəziyyət  haqda məlumatın tam olmaması, 

məqsəd və vasitələr arasında münasibətlər haqda adekvat məlumatın olmaması, təklif 

olunan alternativ qərarların seçimində çətinlikləri göstərmək olar.) Əməliyyat koduna 

siyasi liderin şəxsi keyfiyyətləri də aid edilir(belə keyfiyyətlər- riskə getmək, avanturaya 

meyillilik, yaxud həddən artıq ehtiyatlılıq, qətiyyətsizlik və s..)(C.Karter və R.Reyqan 

misalı) 

Qəbul etdiyi fəaliyyətin bəyənilməsi, hakimiyyətə və məqsədə çatmağa aşağı tələbatı olan 

siyasi lider üçün aşağıdakı inamlar tipikdir: Beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələr 

müvəqqətidir, münaqişənin mənbəyi insan təbiəti özüdür, yəni ki, lazım olan bilgilərin 

olmaması, dərk etmənin olmaması, düzgün qarşılıqlı münasibətlərin olmamasıdır. Amma 

əksinə, hakimiyyətə və məqsədə çatmağa böyük ehtiyacı olan lider üçün aşağıdakılar 

xarakterikdir: münaqişə müvəqqəti haldır, belə ki, demokratik və sülhpərvər dövlətlər 

arasında həmişə sülh qorunmalıdır, münaqişənin mənbəyi- antidemokratik, diktatura 



rejimli dövlətlərin aqressiv siyasətidir ki, buna görə də sülhün təmin olunması üçün belə 

dövlətlərin yenidən formalaşdırılması, hətta tamamilə kənarlaşdırmaq lazımdır. 

Müasir şəraitdə xarici siyasət qərarlarının qəbul edilməsi prosesi heç də yalnız ayrı-ayrı 

şəxslərin fəaliyyətilə əlaqədar deyil. Amerikalı mütəxəssis H.Lassuel bildirir ki, bu bir neçə 

fazadan keçir. Birinci faza – informasiyanın qəbul olunması,  ikinci faza- alınan məlumatın 

analizi əsasında təyinatın işlənməsi, üçüncü faza – konkret nəticələr formalaşdırılır, hansı 

ki, dördüncü fazada qüvvəyə minir. Bundan sonra beşinci fazada- qərarın reallaşması, 

altıncı fazada- həyata keçirilən fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, yeddinci 

fazada – yekun mərhələ, hansındakı gələcək qərarlar üçün çıxış mərhələdir, başqa sözlə 

prosesin başlanğıcıdır. 

Əlbəttə ki, həlledici söz və cavabdehlik siyasi liderdə olsa da əslində, xarici siyasət 

qərarlarının qəbul edilməsi kollektiv proses mahiyyəti daşıyır. Təbii ki, kollektivdə, 

qrupda siyasi liderə yaxın olan kiçik bir qrup işləyir. 

Mütəxəssislər qrupla qəbul olunmuş xarici siyasət qərarlarında bir sıra çatışmamazlıqlar 

olduğunu qeyd edirlər: mümkün alternativlərin sıxışdırılması, kursa tənqidi yanaşmanın 

olmaması, ekspertlərin məlumatlarının qəbul olunmaması, faktların və rəylərin qəbul 

olunmaması... 

ABŞ-da xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasında həlledici rol prezidentə məxsusdur. 

Beynəlxalq politoloq A.Corc ABŞ prezidentlərinin öz köməkçilərinə münasibət 

baxımından bir neçə modeli qeyd edir. 

Formal model – Q.Trümen, D.Eyzenhauer, R.Nikson və onlardan sonra gələn 

prezidentlərə bu model xarakterikdir… 

Yarışlı model – F.Ruzveltin prezidentliyinə uyğundur… 

Kollegial model – C.Kennedinin prezidentliyinə uyğundur(prezidentin köməkçi və 

məsləhətçilərinin daxil olduğu sistem yaradılır. Müxtəlif mövqelər, rəylər, fikirlər 

dinlənilir.) Əlbəttə ki, hər bir modelin üstünlükləri və çatışmayan tərəfləri var. 

Hamımıza məlumdur ki, xarici siyasət diplomatiya ilə sıx bağlıdır. Hətta o qədər sıxdır ki, 

bəzən onları eyniləşdirirlər. Diplomatiyanın müxtəlif tərifləri verilir. Məsələn H.Nikolson 

yazır ki, “diplomatiya – beynəlxalq münasibətlərin danışıqlar vasitəsilə aparılmasıdır; bu 

elə üsuldur ki, onun vasitəsilə bu münasibətlər səfirlər və diplomatik nümayəndəliklər 

tərəfindən nizamlanır, diplomatın işi və ya məharətidir”. Başqa bir lüğətdə belə tərif 

verilir. Diplomatiya – xarici siyasəti həyata keçirmək üçün metod və üsullar külliyatıdır, 

dövlətin xarici siyasətinin sülh vasitəsilə, danışıqlar yolu ilə həyata keçirilməsidir. 

Diplomatiya- dövlətin beynəlxalq fəaliyyətinin, xarici siyasətinin əsas üzv hissəsidir. Məhz 

xarici siyasət diplomatiyanın məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirir. Bu da öz 



növbəsində praktiki tədbirlər, xarici siyasətin həyata keçirilməsi üçün metod və vasitələrin 

külliyatını təcəssüm etdirir. Xarici siyasət və diplomatiya bir –birindən ayrılmayan əsas 

hissələrin təşkil etdiyi tamdır. 

İngilis diplomatı E.Satou diplomatiyanı “müstəqil dövlətlər və hökumətlər arasında rəsmi 

əlaqələrin formalaşması üçün ağıl və taktikanın tətbiq olunması” kimi xarakterizə edir. 

Alman beynəlxalq hüquq mütəxəssisi Q.Martens diplomatiyaya belə bir tərif verir: 

“Diplomatiya- dövlətin xarici işlər və xarici əlaqələri haqqında elmdir. Daha dar mənada 

danışıqlar aparmaq elmi və incəsənətidir(mədəniyyətidir).” Fransız diplomatı Q.Qarden 

də Martensin dar mənada söylədiyi fikirlə eyni fikir söyləyir.  

Bir çox diplomatlar da bu fikirlə razılaşsalar da heç də o demək deyil ki, xarici siyasətin 

ayrılmaz hissəsi olan diplomatiya yalnız danışıqlar aparmaqla məhdudlaşır. 

Xarici siyasət kimi diplomatiya da çox qədimdir. Amma diplomatiya dövlət fəaliyyətinin 

gündəlik forması kimi XVI-XVII əsrlərdə meydana çıxır. Belə ki, həmin dövrdən 

başlayaraq saraylarda, kral və monarxların yanında daimi diplomatik nümayəndələr 

fəaliyyətə başladı, dövlət orqanları sistemində dövlətlərarası yazışmalarla məşğul olan 

xüsusi inzibati idarələr yarandı.  

Diplomatiyanın metod və vasitələri illər keçdikcə cəmiyyətin müxtəlif inkişaf 

mərhələlərində dövlətin xarici siyasətinin məqsədlərinə uyğun olaraq dəyişikliklərə 

uğramışdır. Diplomatiya dövlətin inkişafı ilə inkişaf edir. Dövlətin əlində xarici siyasətin 

əsas silahıdır. Diplomatiya- xarici siyasətin sülhlə həyata keçirmək vasitəsidir. Diplomatiya 

bu sahədə mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə edir; görüşlər, iclaslar, dövlət başçıları 

səviyyəsində keçirilən ikitərəfli görüşlər, çoxtərəfli konfranslar, hökümət başçılarının 

görüşləri, XİN-nin görüşləri və s… 

H.Margentau belə hesab edir ki, diplomatiya bir elm kimi dörd elementi nəzərə almalıdır. 

1. Diplomatiya ixtiyarında və potensialında həqiqətən olan qüvvəni hesaba almaqla öz 

məqsədini müəyyənləşdirməlidir. 

2. Diplomatiya digər ölkələrin də məqsədlərini qiymətləndirməli və həmin məqsədi həyata 

keçirmək üçün həqiqətən potensial gücü də qiymətləndirməlidir. 

3. Diplomatiya müəyyənləşdirməlidir ki, fərqli olan bu məqsədlər hansı səviyyədə bir-

birilə uüğunlaşırlar. 

4. Diplomatiya bu məqsədəlrin reallaşması üçün lazım  olan vasitədən istifadə etməlidir. 

Margentaunun fikrinə görə diplomatiyanın ixtiyarında 3 vasitə var: inandırmaq, 

kompromis və güclə hədələmə. “Diplomatiya mədəniyyəti o deməkdir ki, ixtiyarında olan 

bu üçdən lazım olan konkret anda düzgün seçim edilsin.” 



Qeyd etdik ki, danışıqlar beynəlxalq münasibətlərin qurulması və nizamlanmasının təsirli 

alətidir. Bu XX yüzilliyin ikinci yarısında daha aşkar biruzə verildi. Bir sıra səbəblə 

şərtlənirdi ki, onlardan ən başlıcası – dünya qarşılıqlı asılılığının kəskin artması, həmçinin 

qlobal problemlərinin əmələ gəlməsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dünyanın 

qloballaşması, hətta düşmən münasibətində olanları da danışıqlara getməyə, bu və ya 

digər məsələləri müzakirə etməyə məcbur edir. 

Ümumiyyətlə, hər hansı bir inkişaf kimi dünyanın siyasi inkişafı da heç də həmişə asan 

olmur. Müəyyən mərhələlərdə güc formasının danışıqlar prosesi üzərində üstünlüyünün 

şahidi oluruq. Bu gün beynəlxalq danışıqların özləri dünyanın vacib qlobal inkişaf amili 

kimi çıxış edirlər. Təsadüfü deyildir ki, bü gün diplomatlara siyasi və ictimai xadimlərə 

danışıqlar aparmağın texnologiyası öyrədilir. 

Amma diplomatiyanı yalnız xarici siyasətin həyata keçirilməsi kimi qəbul etmək bəsit 

olardı. Hər şeydən əvvəl diplomatiya – təmsilçilik funksiyası həyata keçirir. Burada həm 

iqtisadi, həm siyasi və digər münasibətlərin həyata keçirilməsi başa düşülməlidir. 

Bu gün qeyri-rəsmi diplomatiya genişlənməkdədir… 

Diplomatiyanın – ikitərfli, çoxtərfəli növlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Hərbi 

diplomatiya, iqtisadi diplomatiya, dəniz, kosmik kimi diplomatiyalar da yaranır və inkişaf 

edir.. 

XX əsrin ikinci hissəsində çoxtərəfli diplomatiyanın formaları çeşidli oldu. Əgər, keçmişdə 

əsas etibarilə müxtəlif konqreslərin(məsələn 1648-ci il Vestfal konqresi, 1856-cı ildə Paris və 

s.) çərçivəsində danışıqlar prosesində aparılırdısa, indi çoxtərəfli diplomatiya aşağıdakı 

səviyyələrdə aparılır. 

- Beynəlxalq universal və regional təşkilatlar; 

- Hər hansı bir problemin həlli üçün çağırılan konfranslar; 

- Yüksək səviyyədə çoxtərəfli görüşlər; 

- Səfirliklərin fəaliyyəti... 

Bununla bərabər,yuxarı və yüksək səviyyəli diplomatiyanın əks tərəfi də var. Hər şeydən 

əvvəl qəbul edilən qərarların miqyası onlara görə məsuliyyəti həmçinin, mümkün səhvin 

dəyərini kəskin surətdə artırır. Bu problem xüsusən böhranlı vəziyyətlərdə daha da 

kəskinləşir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarı və yüksək səviyyədə əldə olunmuş 

razılaşmalar imzalandıqdan sonra səhv hesab edilərsə, onlardan imtina etmək, 

analojilərinə nisbətən daha çətindir, çünki daha yüksək səviyyədə imzalanmış sənədlərin 

səhvi dövlətlərin birinci şəxslərini nüfuzdan salır. 



Diplomatiyanın müzakirə edilən növünün məhdudlaşdırıcı digər bir anı ondan ibarətdir 

ki, o əhəmiyyətli dərəcədə şəxsi simpatiya və antipatiyadan da asılıdır və bu xarici 

qərarların qəbuluna təsir göstərir. Nəhayət, onu da nəzərə almaq lazımdır ki,  yüksək və 

yuxarı səviyyədə diplomatiya yalnız o zaman effektli ola bilir ki, o əvvəlcədən yaxşı 

hazırlansın.  

Beynəlxalq münasibətlərin tezdəyişən siması diplomatiyadan fəallıq və təşəbbüskarlıq 

tələb edir, əks halda beynəlxalq mühitə təsir etmək üçün əlverişli olan vaxt itirilmiş olar. 

Ona görə də vaxtilə Amerika diplomatlarından birinin dövlət departamentinə işə gələrkən 

aldığı məsləhət: müşahidə et, təhlil et, məruzə et, heç nəyə qarışma- bizim vaxtımızda 

münasib deyil. 

Müasir diplomatiyanın ən aktual vəzifələrindən biri münaqişələrin və böhran 

vəziyyətlərinin nizamlanmasıdır. Əlbəttə ki, burada söhbət münaqişə və böhranların 

nizamlanması üzrə diplomatiyadan gedir. Lakin elmi ədəbiyyatda çox vaxt “böhranın 

idarə edilməsi”, münaqişə və böhranın nəzarətdən çıxmaması şərtilə, tərəflərin 

məqsədlərinin reallaşdırılmasına yönəldilmiş hərəkətlərin yığımı kimi izah edilir. Son illər 

hamı sadəcə olaraq gərginliyin endirilməsi deyil, dünyada münaqişəli və böhran 

vəziyyətlərinin ümumiyyətlə qarşısının alınmasına daha çox diqqət verilir. Bu preventiv 

diplomatiyadır. 

Lakin diplomatiyanın çiçəklənməsi haqda danışıb bununla kifayətlənmək düz olmazdı. XX 

əsrin sonlarında diplomatiya dərin dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Diplomatiyanın 

əvvəllər xarici siyasi idarələrin faktiki müstəsna hüququnda olan və əsasən səfirliklər 

vasitəsilə həyata keçirilən funksiyaları bu gün müxtəlif dövlət və əksər hallarda qeyri-

dövlət kanalları üzrə həyata keçirilir. Bu zaman diplomatiya itirmi? Yəqin ki, yox, lakin 

onun qarşısında heç vaxt olmadığı kimi kəskin surətdə, müxtəlif struktur və təşkilatların 

fəaliyyətlərinin koordinasiyası məsələsi çıxır. Nəticədə, diplomatların qarşısında getdikcə 

daha çox dərəcədə idarə etmə bacarığı- öz ölkələrinin müxtəlif idarələrilə işi razılaşdıqları 

kimi, olduqları ölkənin də işini razılaşdırmaq tələb olunur. 

Diplomatiya – “diplomatik xidmət  anlayışı ilə sıx bağlıdır. Dövlətin diplomatik 

orqanlarına I – dövlətin ərazisində yerləşən mərkəzi xarici əlaqələr orqanları, II – dövlətin 

ərazisindən kənarda yerləşən xarici əlaqələr orqanları aiddir… 

Bu gün xarici siyasət və diplomatiyanın problemlərindən biri təhlükəsizliyin təmin 

olunmasıdır…. 

 


