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AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN ƏSƏRLƏRİNDƏ
MİLLİ DÖVLƏTÇİLİK MƏSƏLƏLƏRİ

Aydın MIRZƏZADƏ
milli mәclisin deputatı

Tanınmış Azәrbaycan alimi, akade mik Ramiz Mehdiyev son iyirmi illik tariximizә görkәmli filosof, sosial
nәzәriyyәçi  vә  ciddi  siyasi  xadim kimi  daxil  olmuşdur.  Onun siyasәt  dünyasının  çәtinliklәrini  kökündәn anlamaq
qabiliyyәti,  nәzәri  yaradıcılığa  meyl vә  hәyatdakı yeniliklәrә  hәssaslığı daima Azәrbaycan dövlәtinin  tәşәkkülünә
vә elmimizin inkişafına xidmәt etmişdir.

Heydәr  Əliyevin  ruhәn  islahatçı  olmaq,  eyni  zamanda  keçmişdәki  uğurları  unutmamaq  tövsiyәsi  Ramiz
Mehdiyevin  әsәrlәrindә  nәzәri  cәhәtdәn  әsaslandırılmış  vә  müstәqil  dövlәtimizin  zәngin  mәnәvi  әnәnәlәr
sistemindә layiqincә tәcәssüm olunmuşdur.

R.Mehdiyev  ötәn  әsrin  70-80  -  ci  illәrindә  Heydәr  Əliyevin  birinci  siyasi  hakimiyyәti  dövründә
formalaşmış  siyasәtçilәr  nәslinә  mәnsubdur.  Bu  mәqam  onun  siyasi  davranışına,  problem  mahiyyәtli  mövzu
seçiminә  öz  müsbәt  tәsirini  göstәrmişdir.  Müstәqil  dövlәtçiliyә  vә  Böyük  Heydәr  Əliyevin  siyasi  irsinә  bağlılıq
akademik R.Mehdiyevin elmi yaradıcılığının ana xәttini tәşkil edir.

Eyni zamanda akademikin axtarışlarında әnәnә ilә yeniliyin qarşılıqlı münasibәti dә daima bir-biri ilә bağlı
xәtt  kimi  gedir.  Ənәnә  Azәrbaycan  dövlәtçiliyinin  iki  әvvәlki  formasının  tarixindә  tәcәssüm  olunmuş  milli
başlanğıcı  özündә  ehtiva  edir,  yeniliklәr  isә  Azәrbaycan  cәmiyyәtinin  özündәn  qaynaqlansa  da,  ABŞ,  Avropa
Birliyi vә onların beynәlxalq mәrkәzlәrinin güclü tәsiri ilә müşayiәt olunur.

Bu gün elmi ictimaiyyәt tәrәfindәn qәbul edilir ki, keçәn әsrin 90-cı illәrindә qloballaşmanın nәticәlәrindәn
biri  kimi «transmilli  korporasiyaları, aparıcı beynәlxalq tәşkilatları,  vә  hәtta  dünya dövlәtlәrini  әhatә  edәn qlobal
idarәetmә şәbәkә»si әmәlә gәldi. Əvvәllәr bu sistemdә Qәrb dünyası aparıcılıq edirdi [1]. Acıq-aşkar görünürdü ki,
onların  tәzyiqi  әhatәli  vә  rәqibsiz  idi.  Bir  hәqiqәt  idi  ki,  ötәn  illәr  әrzindә  Qәrb  demokratiya  sisteminin  bütün
cәmiyyәtlәr üçün mәcburәn qәbul etdirilmәsi qlobal tәsiri hәyata keçirmәyә imkan verәn texnologiyaya çevrilmişdi.

XX  әsrin  90-cı illәrindәn  etibarәn  Qәrb  tәsisatları  digәr  ölkәlәrә  nüfuz  etmәk  vә  milli  dövlәtlәrin  daxili
siyasi situasiyasına müdaxilә  etmәk üçün müxtәlif  vasitә  vә  mexanizmlәr  (seçkilәr,  kütlәvi informasiya vasitәlәri,
açıq  müxalifәtin  mövcudluğu,  beynәlxalq  müşahidә)  variantları  ortaya  qoydular.  Bu  isә  cәmiyyәtdә  sabitliyin
qorunması  üçün  variantlar  toplusu  demәkdir  vә  eyni  zamanda  qeyri-demokratik  rejimlәri  ümumdünya
proseduralarına  dәvәt  etmәyә  Qәrbin  әlinә  mәnәvi  haqq  verir.  Mәhz  «modernlәşdirmә»  vә  «qәrblәşdirmә»
anlayışlarmı bir-birindәn ayırmaq zәrurәti  buradan doğur vә  böyük әhәmiyyәt  kәsb edir. Bu sәbәbdәn dә  hörmәtli
alimimiz  qeyd  edir  ki,  «Qәrb...  öz  sivilizasiya  mәqsәdinә  nail  olmağa  çalışır,  qalan  dünyaya  özünün  әla
mәnimsәdiyi çәrçivәlәri, qanunları vә meyarları «tәklif edir» [2].

Azәrbaycanda  demokratiya  ideyaları  hәlә  Xalq  Cümhuriyyәti  (1918-1920)  vә  hәtta  Azәrbaycan  SSR
dövründә (1920-1991) reallaşdırılmağa başlanmışdı.

Birinci  halda  әsas  diqqәt  vәtәndaş  hüquqlarına  vә  siyasi  hüquqlara,  ikincidә  isә  sosial  hüquqlara
yetirilmişdi. Azәrbaycan tarixi üçün belә bir cәhәt sәciyyәvidir ki, demokratiya hәmişә ölkәnin modernlәşdirilmәsi
vәzifәlәri  ilә  uzlaşdırılırdı.  Bununla  bağlı  Ramiz  Mehdiyev  23  may  2007-ci  ildә  Bakıda  keçirilmiş  beynәlxalq
konfransda  deyirdi:  «XX yüzilliyin  milli  tarixini  dәrk  etmәyin  keyfiyyәtcә  yeni  sәviyyәsinә  çıxmağın vaxtı gәlib
çatmışdır.  1920-ci  ildә  ikinci  Azәrbaycan respublikası öz  sәlәflәrinin  mütәrәqqi  xәttini  davam etdirmişdir.  Bütün
sonrakı tarix, ilk növbәdә iyirminci yüzilliyin 70-80 - ci illәri dövlәti  siyasi vә  iqtisadi cәhәtdәn modernlәşdirmәk
niyyәtinin inikası olmuşdur» [3].

Tarixin yaratmaq gücü, tarixdә  mütәrәqqi ideyaların mövcudluğu akademik R.Mehdiyevin yaradıcılığında
aparıcı mövzulardandır.  Akademikin әsәrlәri  ilә  tanışlıq onun siyasi  filosof  kimi  problemlәrә  baxışını öyrәnmәyә
imkan  verir.  Onun  görüşlәrinin  әsәrlәrindә  әks  olunmuş  tәkamülü  belә  bir  qәnaәt  doğurur:  әbәdi  sosial  ideyalar
toplusu mövcuddur, tarixi cәmiyyәtlәrin tәlәbindәn asılı olaraq yalnız bu ideyaların nisbәti dәyişir.

2006-cı  ildә  akademikin  әsәrlәrinin  ikicildliyi  nәşr  etdirilmiş,  burada  onun  1971-ci  ildәn  bәri  yazdığı
mәqalәlәr  vә  mәruzәlәr  toplanmışdır.  İkicildlik  dövrlәrin  әlaqәsi  ki mi  tarixә,  dövlәt  vә  cәmiyyәt,  xalq  vә  fәrd,
hakimiyyәtin gücü vә fikrin gücü, elita vә kütlә, azadlıq vә mәsuliyyәt, hüquqlar vә vәzifәlәr vә s. cüt mәfhumların
dialektik qarşılıqlı әlaqәsinә müәllifin baxışını әks etdirir.

Tarixin ümumi axarı göstәrir ki, bu gün dünya hamı üçün ümumi vә xaraktercә mütәrәqqi qaydalara doğru
hәrәkәt  edir.  Ancaq  bununla  belә  dәyişikliklәrin  dәrinliyini  vә  vüsәtini  tam  müәyyәnlәşdirmәk  çәtindir,  çünki
qlobal  böhranın  trayektoriyası  mәlum  deyil.  Bunu  görәn  tәdqiqatçı  deyir  :  «Hamı  Uoll-stritin  acgözlüyünü  vә
bazarlara  nәzarәtdәn  özünü  kәnara  çәkmiş  dövlәtin  mәsuliyyәtsizliyini  lәnәtlәyir...  Hәlә  dә  bir  şey  tamamilә
qaranlıqdır : bundan sonra nә olacaq? İqtisadi kataklizmlәr dünyada qüvvәlәr nisbәtinә necә tәsir edәcәk, udan kim
olacaq (ümumiyyәtlә, olacaqmı?) vә beynәlxalq sistemdә әsaslı dәyişikliklәr gözlәmәk olarmı?» [4]

Amerikalı analitik Pocer Oltman yazır: «2008-ci ilin maliyyә vә iqtisadi iflası - son 75 ildә әn ağır böhran



Birlәşmiş  Ştatların  vә  Avropanın  ağır  geosiyasi  mәğlubiyyәti  oldu.  Ortamüddәtli  perspektivdә  Vaşinqtonun  vә
Avropa hökumәtlәrinin digәr şәraitdә oynadıqları rolu beynәlxalq mәsәlәlәrdә oynamağa imkan verәn nә ehtiyatlan,
nә  dә  iqtisadi  etibarı qalacaq...  Bütün  bunlar  Amerika  azad bazar  kapitalizmi  modelini  şübhә  altına  qoymuşdur...
Sabitliyә can atan ABŞ vә bәzi Avropa ölkәlәrinin hökumәtlәri maliyyә sektorunu müasir kapitalizm ehkamları ilә
ziddiyyәt tәşkil edәn dәrәcәyәdәk millilәşdirmişdir» [5].

Belә  qәnaәtә  gәlmәk olar  ki,  milli  dövlәtlәr  vә  beynәlxalq qurumlar  iqtisadi  azadlıqlara  daha  sәrt  nәzarәt
edәcәk,  maliyyә  mәsәlәlәrinә  daha  çox  nәzarәt  edәcәklәr.  Böhrana  münasibәtin  özü  Azәrbaycan  dövlәtinin  iş
qabiliyyәtinin vә siyasi dayanıqlığının başlıca şәrtinә çevirmişdir. Bu aspektdә aparıcı siyasi tәbәqә respublikamız
uzunmüddәtli perspektivdә Avroatlantika sivilizasiyasında yeri sualına uğurla cavab verdi. Prezident İlham Əliyev
son  bәyanatları  ilә  bildirdi  ki,  Azәrbaycan  dövlәti  «müstәqillik»  kapitalını  artıracaq,  çünki  «siyasi  iradә  var»  vә
«Azәrbaycan iqtisadiyyatının inkişaf potensialı çox böyükdür» [6].

Akademik  Ramiz  Mehdiyevin  siyasi  dünyagörüşünü  sәciyyәlәndirәn  әsas  cәhәt  dövlәt  hakimiyyәtinin
yaradıcı gücünә inam vә milli ideya ilә silahlanmış xalq qüvvәlәrinin tükәnmәzliyinә әminlikdir. Onun çıxışlarında
nәzәrә  çarpan  belә  bir  motivi  dә  qeyd  etmәk  lazımdır:  güclü  dövlәt  ideyasının  sönmәsinә  vә  dövlәt  iradәsinin
şәxsi-korporativ  mәqsәdlәr  ucbatından  zәiflәmәsinә  yol  vermәmәk.  Bu  motiv  idarәetmә  praktikasının  әn  yüksәk
sәviyyәsindә oriyentir kimi özünü göstәrir.

Milli dövlәt ideyasının yaşamasında vә inkişafında akademik R.Mehdiyevin xidmәti az deyil. O, bu ideyanı
bir  sıra  әsәrlәrindә  әsaslandırmış,  liberalizmin  müdaxilәsini  müstәsna  olaraq  apologetik  ruhda  qәbul  edәnlәrin
mövqeyi  ilә  razılaşmamışdır.  Ötәn  әsrin  90-cı  illәri  qlobaliz  milli  dövlәtlәr  üçün  tәhlükә  yaradanda  Mehdiyev
tәhlükәni onun miqyasına adekvat cavab verdi.

Akademikin  «Azәrbaycan:  qloballaşma  dövrünün  tәlәblәri»  adlı  fundamental  әsәrlәrinin  metodoloji
istiqamәti  belәdir:  «Böyük  suallar  qoymaq  -  sәhv  cavablar  almaq  riskinә  getmәk  demәkdir.  Sual  vermәmәk  isә
anlama dairәsinin mәhdudlaşdırmaq demәkdir». Core Staynerdәn gәtirilmiş  bu sitat öz-özlüyündә diqqәtә layiqdir:
o, Azәrbaycan mәnәvi mәdәniyyәtinin yüksәk intellektual sәviyyәsinә dәlalәt edir.

Yüksәk mәdәniyyәtli,  «ikinci dünya»ya mәnsub olmuş, yәni bir  sıra  sosial  meyarlara görә  Qәrblә  bәrabәr
addımlamış  millәt  yeniliklәri  onların praktikada  tәtbiqini  yoxlamadan  qәbul  edә  bilmәz.  О  bunu  hәtta  «birqütblü
dünya»nın  güclü  tәzyiqi  şәraitindә  edә  bilmәz.  R.Mehdiyevin  hәm sözügedәn  әsәri,  hәm dә  növbәti,  «Gәlәcәyin
strategiyasını  müәyyәnlәşdirәrkәn:  müasirlik  xәtti»  kitabı  Qәrb  dünyasının  bütün  ideya  cәbbәxanasına  ciddi
münasibәtin  tәcәssümüdür.  Bu  gün  görünmәmiş  qlobal  böhran  şәraitindә  onun  sözlәri  özünәmәxsus  şәkildә
sәslәnir:  «Мәп  sualları  qoyarkәn  onların  çoxuna  cavab  vermәyә  çalışmışam.  Qalanlarına  isә  tarix  özü  cavab
verәcәkdir» [7].

Qeyd  etmәk  lazımdır  ki,  R.Mehdiyevin  «Gәlәcәyin  strategiyasını  müәyyәnlәşdirәrkәn:  müasirlik  xәtti»
әsәrindә  dәyişikliklәr  hәyata  keçirmәk  duyğusu  çox  güclüdür.  Ona  görә  dә  әsәrdә  inkişaf  anlayışı,  elәcә  dә  bu
anlayışın tәtbiqi tәriflәri  tez-tez işlәnir.  Belә  bir  fakt danılmazdır  ki,  inkişaf  cәmiyyәti  vә  onun siyasi  tәşkilatını -
dövlәti  transformasiya  edәn  keyfiyyәt  dәyişikliklәri  kimi  başa  düşülür.  Tәrәqqi  vә  modernlәşdirmә  әsas
dünyagörüşü anlayışları kimi Azәrbaycan siyasi elitasının ideya cәbbәxanasında hәmişә olmuşdur vә indi dә var.

R.Mehdiyev yazır: «Xalq hakimiyyәti  әtrafında müzakirәlәr daha da aktuallaşır  vә  prinsipial xarakter alır,
çünki  onlar,  bir  tәrәfdәn,  milli  dövlәtin  suveren  inkişafı  imkanını  müәyyәnlәşdirir,  digәr  tәrәfdәn  isә,  "azadlıq
mayakları»nın (Qәrbin - red.) bu vә ya digәr demokratik konseptә baxışlarını ixrac etmәsi üçün plasdarm yaradır...
Demokratiya öz-özlüyündә daha çox yeni geosiyasi, daha dәqiq vә doğru desәk, geoiqtisadi ekspansiya amili kimi
çıxış edir» [8].

2008-ci  ilin  mayında  ABŞ-ın Azәrbaycanda  prezident  seçkilәrinә  3  milyon  dollar  ayırmaq  niyyәtini  şәrh
edәrkәn  R.Mehdiyev  bunu  «ölkәnin  daxili  işlәrinә  müdaxilә» kimi  qiymәtlәndirmiş  vә  mәsәlәni  belә  qoymuşdu:
"Azәrbaycan dövlәtinә vә ya başqa bir ölkәyә Amerikada kimisә maliyyәlәşdirib, seçkilәrә müdaxilә etmәyә vә ya
seçkilәrә  nәzarәt  etmәyә  im kan  verilәrmi?  Nә  Amerikada,  nә  dә  İngiltәrәdә  buna  icazә  vermәzlәr.  Nәyә  görә
Azәrbaycanda belә mәsәlә olmalıdır? Mәn bunu normal hesab etmirәm" [9].

R.Mehdiyevin  qloballaşmanın  dar  libe ral  izahı  ilә  bağlı  şübhәlәri  vә  tәshihlәri  özünü  doğrultmuş,  onun
elmi  vә  siyasi  tәfәkkürünün  qeyri-adiliyini  aşkarlamışdır.  Bu  fakt  akademikin  әsәrlәrini  diqqәtlә  oxumağa  sövq
edir. Belә bir diqqәt müәyyәn elmi nәticәlәrә gәlmәyә imkan verir.

R.Mehdiyevin 90-cı illәrin әvvәllәrindә yazdığı әsәrlәr nәzәri düşüncәnin yeni ideyalarla, dövlәt xadiminin
müşahidәlәri vә ali xidmәt ehtiyacları ilә zәnginlәşdirilmәsinin nәticәsidir.

Ötәn әsrin 80-90 - cı illәrindә "cәmiyyәt alternativ biliklәr sisteminә daha çox ehtiyac duyurdu", çünki 20
yanvar  1990-cı  ildәn  sonra  "әhalidә  formalaşmış,  milli-demokratik  ideologiyadan  qidalanan  antikommunizm
әhval-ruhiyyәsi... kütlәvi psixologiyaya konstruktiv tәsir göstәrmәdi". R.Mehdiyev antikommunizm әhval-ruhiyyәli
kütlәvi  şüurla  cәbhә  utopizminin  әlaqәsinә  toxunaraq  yazır:  "İslahatlar  "ümumi  rifah"ı  vә  sosial  ahәngdarlığı
cәmiyyәtә "birnәfәsә" gәtirmәyә imkan verәn hansısa bir әfsanәvi vasitә kimi tәqdim olunurdu". Cәbhә hakimiyyәti
Azәrbaycanı hara  aparıb çıxardı?  "Belә  dövlәtlәr,  bir  qayda  olaraq,  böyük  geosiyasi  oyunun  predmetinә  çevrilir"
[10].

Bu  gün  mәlum  zaman  mәsafәsindәn  sözügedәn  "alternativ  biliklәr  sisteminin  mövcudluğunu  vә  hәmin
cәrәyanda  R.Mehdiyevin  rolunu  sezmәk  mümkündür.  Bu  cәrәyan  çoxluğun  gözlәntilәri  ilә  birlәşәrәk  hәrәkat



qüvvәsi  kәsb  etdi  vә  Heydәr  Əliyevin  şәxsiyyәtindә  cәmlәşdi.  R.Mehdiyevin  qeyd  etdiyi  kimi,  Heydәr  Əliyev
"xalqın nәhәng enerjisini sәfәrbәr etmәyin sirlәrinә  vaqif olmuş  ...  liderdir ; o, xarizmatik sәciyyәli  liderdir" [11].
Hәrәkat deyәndә filosof Yakob Bemenin bir ifadәsini misal gәtirmәk olar. O qeyd edirdi ki, hәrәkatı obyektin daxili
vәziyyәti,  bir  növ "materiyanın әzabı" kimi başa  düşmәk lazımdır.  Bu halda "materiya" adı altında  "xalq  kütlәsi"
nәzәrdә tutulur; bu öz kortәbii şüuru vә nizam instinktlәri olan qeyri-siyasi cismdir.

15  iyun  1993-cü  ildә  Heydәr  Əliyevin  yenidәn  siyasi  hakimiyyәtә  qayıdışı  Azәrbaycan  tarixinә  mühüm
hadisә  kimi  daxil  oldu.  Azәrbaycan  dövlәtçiliyi  öz  başlanğıcını  hәmin  gündәn  götürdü  vә  o  mühüm  keyfiyyәt
әlamәtlәrinә  malikdir.  Mәhz  hәmin  gündәn  Azәrbaycan  dövlәti  iki  әsrlik  fasilәdәn  sonra  xalqın  istәyinә  uyğun
ola raq  tarixi  missiyasını  yerinә  yetirmәyә  başladı.  Bu  böyük  vә  tarixi  mәsәlәdә  Heydәr  Əliyevin  çox  ciddi  vә
düşünülmüş proqramı var idi. Bu fәaliyyәt barәdә Ramiz Mehdiyevin fikirlәri diqqәti cәlb edir: "Bu proqram sabit,
hüquqi  hakimiyyәt  qurumlarının  yaradılması,    demokratik    nailiyyәtlәrin  möhkәmlәndirilmәsi,  iqtisadiyyatın
böhrandan  çıxarılması,  Döyüş  qabiliyyәtli  ordunun  formalaşdırılması,  vә  başlıcası  -  hәmrәylik,  birlik,  millәtin
qüvvәlәrinin bir yerә toplanması istiqamәtlәri idi " [12].

1993-cü  ilin  iyunundan  sonra  yaradılan  hüquqi  sistem  hüququn  mühüm  sosial  funksiyasına  -  fәrdin  vә
qrupun  özbaşınalığının  qarşısına  sәdd  çәkmәk  funksiyasına  cavab  verirdi.  Qayda-qanunun  vә  sabitliyin  hәsrәtini
çәkәn cәmiyyәt yeni hakimiyyәtin bu ciddi fәaliyyәtini qabarıq görürdü.

Onun  әsas  prinsiplәri  müstәqil  dövlәtçilik,  hüquqi  vә  demokratik  dövlәt,  sosial  әdalәt,  postsovet
islahatçılığı,  siyasi  vәtәndaş  vәtәnpәrvәrliyi  -  azәrbaycançılıq  idi.  1993-cü  ilin  iyunundan,  sonra  baş  vermiş
mürәkkәb siyasi hadisәlәr qeyd olunan yanaşmaları daima önә gәtirdi vә siyasi gündәlikdә qabartdı. «Azәrbaycanda
«регmanent  rejimlәr»  әnәnәsinin  bәrqәrar  olunmasını  istәyәnlәr»  isә  mәğlub  olduqdan  sonra  milli  elitanın  güc
toplama prosesi genişlәndi vә R.Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, «dövlәtin birlәşdirici funksiyası»nı güclәndirdi [13].

Hakimiyyәtin  ideya-nәzәri  bazası  Prezident  vә  artıq  milli  lider  sәviyyәsinә  qalxmış  Heydәr  Əliyevin
rәhbәrliyi altında kollektiv şәkildә  hazırlanmağa  başlandı.  Bu işin impulsları birbaşa  Azәrbaycan Respublikasının
faktiki  yaradıcısı  olmuş  Heydәr  Əliyevdәn  gәlirdi.  Müstәqil  Azәrbaycan  dövlәtinin  inkişaf  nәzәriyyәlәrinin
hazırlanmasında  hәm  mühüm  dövlәt  postu  tutan,  hәm  dә  ciddi  elmi  yaradıcılıqla  mәşğul  olan  akademik  Ramiz
Mehdiyevin  böyük  rolu  vardır.  Çünki  onun  әsәrlәrindә  nәzәri  vә  fәlsәfi  dövlәtçilik  fikrinin  inkişafını  izlәmәk
mümkündür.  O,  Heydәr  Əliyevin  yeritdiyi  xәttin  siyasi-fәlsәfi  politoloji  dәrkindә  yaxından  iştirak  edir,  mühüm
fәaliyyәt  proqramlarının  işlәnib  hazırlanmasını tәşkil  edir  vә  Heydәr  Əliyevin  qәrarlarına  zәruri  aparat  tәchizatı
tәmin edә bilirdi.

R.Mehdiyev Azәrbaycan cәmiyyәtindә siyasi sistemin tәşәkkülünü siyasi şüurun inkişafı prizmasına xüsusi
fikir  verirdi:  «Azәrbaycanda müstәqil  dövlәt  quruculuğu ardıcıl vә  mәqsәdyönlü  proses  kimi  real  olaraq  1993-cü
ilin  oktyabrında  başladı».  R.Mehdiyev  1993  -  cu  il  15  iyundan  oktyabr  ayınadәk  olan  dövrü  «Azәrbaycanda
dövlәtin  vә  cәmiyyәtin  böhran  mәngәnәsindәn  çıxarılmasında  ciddi  addımlar»  dövrü  kimi  sәciyyәlәndirir  [14],
sosial-siyasi  tarixin  xronologiyasını  müәyyәnlәşdirәndә  isә  dörd  dövrü  fәrqlәndirirdi.  O  1988-1992  -  ci  illәri  -
«romantik eyforiya» dövrü; 1992-1993 - cü illәr - kütlәvi şüurda «ayılma vә dәrk etmә dövrü»; 1993-1995 - ci illәr -
«gәrgin vә barışmaz toqquşmalar, dövlәtçilik vә müstәqillik şüurunun qәlәbәsi» dövrü; 1995-ci ildәn sonrakı dövr -
«tammiqyaslı hüquqi, demokratik dövlәt, vәtәndaş cәmiyyәti quruculuğu» dövrü adlandırırdı [15].

R.Mehdiyev  yaranan  yeni  ictimai  münasibәtlәrә  «siyasi  hakimiyyәt»  prizmasından  baxaraq  yazırdı:
«Hakimiyyәt  xalqın  siyasi,  hüquqi  vә  әxlaqi  dәyәrlәri  ilә...  sәslәşmәlidir»  [16].  O,  cәmiyyәtin  siyasi
tәsisatlandırılması probleminin hәllini İrs vә Müasirliyin optimallaşdırılması yollarında görür: «Cәmiyyәtin elә bir
quruluşu  optimal  olacaq  ki,  burada  hәm  demokratiyanın  müasir  nailiyyәtlәri,  hәm  dә  spesifik  milli  әnәnәlәr  öz
әksini tapsın» [17].

Siyasi  proseslәrin  gedişatı  göstәrir  ki,  siyasi  ideal  olmadan  siyasi  hakimiyyәti  tәmin  etmәk  mümkün
deyildir.  Öz  növbәsindә  siyasi  ideal  da  siyasi  dәyәrlәri  daima  özündә  ehtiva  etmәlidir.  Bu  mәnada  Azәrbaycan
siyasi  elminin  vә  siyasi  fәlsәfәsinin  bazisindә  әnәnәlәrin  vә  yeniliklәrin  xәlitәsi  özünә  möhkәm  yer  alır.  O,
dünyagörüşü konstantası kimi  özünü  büruzә  verir,  siyasi  millәtçilik,  yәni  azәrbaycançılıq ideologiyasının  başlıca
anlayışı kimi çıxış edir. Bu barәdә R.Mehdiyev 2003-2004 - cü illәrdә fikrini ifadә edәrәk yazırdı: «Dövlәt quruluşu
yeninin  yaradılmasını  vә  keçmişlә  varisliyin  qorunub  saxlanmasını  nәzәrә  almalıdır»  [18].  «H.Əliyev
rәhbәrliyinin... әn mühüm tәzahürü azәrbaycançılıq ideologiyasının tәbii yüksәlişi..., xalqın tarixi yaddaşının özünә
qaytarılması oldu». Bu fundamental prinsiplәr  әsasında «milli dövlәtçilik duyğuları vә  niyyәtlәri  real  siyasi  amilә
çevrildi» [19].

R.Mehdiyev vurğulayırdı ki,  «Azәrbaycan şәraitindә  demokratiya  özünә  xas  universal  dәyәrlәr  vә  ümumi
prinsiplәrlә  bәrabәr,  taleyüklü  vәtәnpәrvәrlik,  sabitlik,  hakimiyyәtin  nüfuzu  ideyaları  ilә  zәnginlәşdirilmәlidir»
[20].

Akademik  R.Mehdiyevin  fundamental  әsәrlәrindәn  biri  -  «Demokratiya  yolunda»  bilik  vә  yanaşmaların
zәnginliyi ilә  bәrabәr, "demokratiya", "siyasi rejim", "siyasi cәhәtdәn şüursuz", "sosial-siyasi stereotiplәr",  "siyasi
rәmzlәr  vә  rituallar" (müxalifәtә  xas  siyasi  düşüncәnin ritual  tipi  dә  buradan qaynaqlanır),  "böhran vә  münaqişә"
(politoloji  mәnada),  "dünya  siyasi  nizamı"  vә  s.  kimi  bir  sıra  politoloji  konseptlәri  ehtiva  edir.  Kitabın  elmi  vә
üslubi  cәhәtdәn  mükәmmәlliyi  onun  yazılması zamanı istifadә  olunmuş  külli  miqdarda  xarici  vә  yerli  mәnbәlәri
kölgәdә qoyur.



Siyasi  filosof  kimi  Ramiz  Mehdiyevin  әsәrlәri  normativ  xarakter  daşıyır.  Normativ  siyasi  tәhlil  deyәndә
nәzәri  vә  fәlsәfi  biliklәr  әsasında  konkret  siyasi  reallıqların  dәrki  prosesi  nәzәrdә  tutulur.  Bu,  «Vәtәndaş
cәmiyyәtinә  yol  açan  ideyalar»  toplusunda  (2006-cı  il)  öz  әksini  tapmışdır.  Kitabda  alimlәrin,  Fәlsәfi  vә
Sosial-Siyasi  Elmlәr  Assosiasiyası  üzvlәrinin,  Milli  Mәclis  deputatlarının,  qәzet  vә  jurnal  redaktorlarının
R.Mehdiyevin  әsәrlәri  haqqında  rәylәri  vә  resenziyaları  toplanmışdır.  2003-cü  il  aprelin  3-dә  «Azәrbaycan»
qәzetinin  redaksiyasında  R.Mehdiyevin  «XXI  әsrdә  milli  dövlәtçilik:  demokratik  inkişaf  vә  müxalifәt»  әsәrinin
müzakirәsinә hәsr olunmuş «dәyirmi masa» keçirilmişdir [21].

Müәllif kitabında müxalifәtin siyasi psixologiyasının normativ tәhlilini vermiş, onun ideya cәhәtdәn geridә
qaldığını,  siyasi  adekvatsızlığını  vә  etik  statusunun  şübhәli  olduğunu  göstәrmişdir.  AXCP-nin  timsalında  cәbhә
müxalifәtinin pozucu rol oynadığını onun rәhbәrlәri dә qeyd etmişlәr - onlar hәlә dә 80-90 - cı illәr üçün xas olmuş
siyasi fәallıq, «totalitarizmin qalalarına hücum» әhval-ruhiyyәsi ilә yaşayırlar [22].

R.Mehdiyevin әsәrlәrindә  dövlәtçilik  mәsәlәlәrini  dәrindәn analiz  etmәsinә  bir  sıra  ciddi  «dәyirmi  masa»
müzakirәlәrindә  geniş  yer  verilir.  Bildirilir  ki,  R.Mehdiyevin  elmi  dövriyyәyә  daxil  etdiyi  müddәalarda  cәbhә
hakimiyyәtinin  funksional  tәrәfinә  ciddi  diqqәt  yetirilir.  Söhbәt  ondan  gedir  ki,  tarixi  şәraitin  diktәsi  ilә  bәrpa
olunmuş  Azәrbaycan  dövlәtçiliyi  lap  әvvәldәn  qeyri-peşәkar  cәbhәçi  siyasәtçilәrin  hakimiyyәtdә  qalmasında
maraqlı olan xarici qüvvәlәrin tәzyiqinә mәruz qalırdı [23].

Azәrbaycan elmi ictimaiyyәtinin R.Mehdiyevin әsәrlәrinә müraciәt etmәsi faktının özü onun yaradıcılığının
böyük әhәmiyyәtinә dәlalәt edir.

Akademik  R.Mehdiyevin  әsәrlәri  elmi  dәyәrlәrinә  görә  daima  aktualdır.  Bugünkü  qlobal  problemlәrin
araşdırılmasında elmi araşdırmalara böyük ehtiyac vardır. Dünya yenilәşәcәk, qabaqcıl texnologiyalar işә salınacaq.
Belә mühitdә Azәrbaycan dünya inkişafından kәnarda qalmamaq üçün razılaşmalıdır ki, modernlәşmәnin alternativi
yoxdur.

Onun nәzәri әsaslarının işlәnib hazırlanmasında isә ilk növbәdә zamanları bir-birinә «calamağa» qadir olan,
hәr  şeyi  öz  adı  ilә  çağıra  bilәn,  elmi  vә  siyasi-ideoloji  yanaşmaları  bir-birindәn  ayırmağı  bacaran  dövlәt
xadimlәrinin rolu hәddәn artıq böyükdür.
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