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ÖN SÖZ 

Güclü Vətəndaş Cəmiyyətinin formalaşması ideyası Azərbaycanın müstəqilliyi illərində 

demokratiya quruculuğunun əsas çağırışlarından biri kimi rəsmi və qeyri səviyyyələrdə dəfələrlə 

səslənmiş, ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri sırasında aparıcı yerlərdən birini  tutmuşdur. 

Vətəndaşların birləşmək, dövlətin və cəmiyyətin idarəolunmasında iştirak etmək hüquqları insan 

hüquq və azadlıqlarının mühüm tərkib hissəsi olmaqla ölkə Konstitusiyasında və qanunlarında 

öz əksini  tapır. Ancaq güclü vətəndaş cəmiyyəti təkcə qanunlarda təsbit olunmuş hüquqlarla 

deyil, insanlara bu hüquqlardan sərbəst şəkildə istifadə etməklə cəmiyyətin həyatına qatılmaq, 

ona təsir etmək və təşəbbüslər göstərmək imkanı verən güclü birliklərin mövcudluğu şəraitində 

mümkündür. Bu cür birliklərin növ və miqdarca çoxluğu demokratiyanın stabilliyinin göstəricisi 

hesab olunur.  

Belə birliklər sırasına ənənəvi olaraq siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, dini birliklər, 

həmkarlar təşkilatları, icma əsaslı təşkilatlar aid edilir. Rəsmi məlumatlara görə, ölkədə 55 siyasi 

partiya, 2700-dən artıq QHT, 570 dini icma və 18610 həmkarlar ittifaqı təşkilatı qeydə alınıb. 

Ancaq rəsmi məlumatlar ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini, onun effektivliyini xarakterizə 

etmək üçün yetərli ola bilməz. Ümumiyyətlə, VCT-lərin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün dəqiq 

məlumatlar əldə etmək imkanları xeyli məhduddur.  

Ötən dövrdə Azərbaycanda ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, əsasən də QHT-lər və 

siyasi partiyaların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə müxtəlif səpkili tədqiqat işləri aparılmışdır. 

Bu tədqiqatlar VCT-lərin bacarıqlarının, onların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının, 

ölkədəki siyasi mühitin qiymətləndirilməsi üzrə müəyyən qənaətlərə gəlməyə imkan verir. 

Həmçinin ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif qurumlar tərəfindən keçirilmiş ümumi sosioloji sorğular 

çərçivəsində cəmiyyətin bu qurumlara münasibətinin öyrənilməsinə cəhd edilib.  

Təəssüf ki, bu cür araşdırmalar və müşahidələr belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 

Azərbaycanda demokratik dəyərlərin və ənənələrin möhkəmlənməsində siyasi partiyaların və VC 

təşkilatlarının rolu, əhəmiyyəti geniş ictimaiyyət tərəfindən lazımınca başa düşülmür və 

qiymətləndirilmir. Belə vəziyyətin yaranması həm də ondan qaynaqlanır ki, yürüdülən rəsmi 

siyasət, bir çox hallarda KİV-in də iştirakçısı olduğu kampaniyalar vətəndaşların yeganə etibar 

edəcəyi institut kimi hakimiyyəti nişan verir, siyasi partiyalar və Vətəndaş Cəmiyyəti təşkilatları 

isə neqativ aspektdən təqdim olunur. Beləliklə,  onların hökumətlə çiyin-çiyinə ölkədə yaxşı 

idarəetmənin təşkilində və davamlı inkişafa nail olunmasında verə biləcəkləri töhfələrdən 

yetərincə faydalanmaq mümkün olmur.   
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Bu sahədə mövcud vəziyyəti dəyişmək baxımından siyasi partiyaların və VC təşkilatlarının real 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, xüsusilə əhalinin bu təşkilatlar haqqında nə dərəcədə məlumatlı 

olduğunu, onlara münasibətini və bu təşkilatlarla hansı səviyyədə əməkdaşlıq etdiyini 

müəyyənləşdirmək əhəmiyyətlidir. “Demokratiyanı Öyrənmə” İB tərəfindən təqdim olunan bu 

hesabat vətəndaşların nöqteyi-nəzərindən ölkədə birləşmək azadlığının vəziyyətini və vətəndaş 

cəmiyyəti təşkilatlarının strukturunu qiymətləndirmək cəhdi sayıla bilər. Tədqiqat vətəndaşlar 

arasında keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinə əsaslanır.  

Fikrimizcə, bu təşkilatların fəaliyyət imkanlarının xeyli dərəcədə məhdudlaşması nəticəsində 

ictimai-siyasi passivliyin ortaya çıxan tablosu mövcud vəziyyəti dəyişmək üçün həm hökumət, 

həm də VCT-lər səviyyəsində bu istiqamətdə ciddi addımlar barədə düşünməyə əsas verəcək. 
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A. MƏQSƏD  

Bu araşdırmanın məqsədi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları haqqında vətəndaşların məlumatlılığı, 

əhalinin bu təşkilatlara münasibəti və onların fəaliyyətində iştirak təcrübəsini öyrənmək idi. 

Tədqiqatın əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, siyasi partiyalar da daxil olmaqla bütün aparıcı 

vətəndaş cəmiyyəti institutlarını (QHT-lər, həmkarlar təşkilatları, dini birliklər və icma əsaslı 

təşkilatlar) hədəf alır. Tədqiqat qrupu vətəndaşlar arasında keçirilmiş sorğu əsasında aşağıdakı 

aspektlər üzrə cəmiyyətin nöqteyi-nəzərini ortaya çıxarmağa çalışıb: 

 VCT-lər haqqında məlumatlılıq 

 VCT-lər haqqında məlumat mənbələri  

 VCT-lərin fəallığı 

 VCT-lərə etimad 

 VCT-lərin fəaliyyətinin effektivliyi 

 VCT-lərin fəallığına təsir göstərən amillər 

 VCT-lərə üzvlük və onların fəaliyyətində iştirak 

 VCT-lərlə gələcək əməkdaşlıq üçün zəruri şərtlər 

Ümid edirik ki, sorğunun nəticələri problemin araşdırılması üçün növbəti bir cəhd olmaqla, 

birləşmək azadlığı və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı yönümündə fəaliyyət göstərən rəsmi və 

qeyri-rəsmi qurumlar üçün faydalı olacaq, bu sahədə yürüdülən siyasətlərin yaxşılaşdırılması 

üzrə tövsiyələrin hazırlanmasına xidmət edəcək.  
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B. METODOLOGĠYA VƏ RESPONDENTLƏRĠN DEMOQRAFĠK TƏRKĠBĠ 

Bu Hesabat vətəndaşlar arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri əsasında hazırlanıb. Sorğu 

“Demokratiyanı Öyrənmə” İctimai Birliyi tərəfindən 2011-ci ilin noyabr-dekabr aylarında 

keçirilmişdir. Sorğu anketinə daxil edilmiş 12 sual 3 əsas bölmə üzrə qruplaşdırılmışdı: birinci 

bölməyə vətəndaşların siyasi partiyalar və VCT-lər haqqında məlumatlılıq səviyyəsini, ikinci 

bölməyə əhalinin siyasi partiyalar və VCT-lərə münasibətini, üçüncü bölməyə isə vətəndaşların 

həmin qurumların işində iştirak təcrübəsini öyrənməyə yönəlmiş suallar daxil edilmişdi. Sorğu 

anketi hazırlanarkən insanların siyasi motivli suallara cavab verməkdə ehtiyatlılıq nümayiş 

etdirməsi və bir çox hallarda səmimi cavab verməkdən yayınması nəzərə alınaraq sualların 

tərtibatında konkret qurumların adları cavab variantları sırasına daxil edilməyib, siyasi kursu və 

hakimiyyətə münasibəti kimi amillərdən qaçınmağa çalışılıb. Daha səlis qənaətlərə gəlməyə 

imkan verməsə də respondentlərin bütün formalardan olan təşkilatlara ümumi münasibət 

bildirməsi xahiş olunmuşdu. Yəni onlar münasibət bildirərkən, məsələn, konkret bir siyasi partiya 

və ya qeyri-hökumət təşkilatına yox, bütövlükdə siyasi partiya və QHT-lərə münasibət bildirə 

bilərdi. Buna görə sorğu nəticələrinin təhlili əsasında gəlinmiş bəzi qənaətlərin xətalı ola biləcəyi 

ehtimalı da istisna edilmir. 

Sorğu təsadüfi seçmə üsulu ilə, respondentlərin yaşayış yerlərində yaşı 18-dən yuxarı olan 

vətəndaşlar arasında aparılmışdır. Sorğunun keçirilməsi zamanı təsadüfiliyin təmin olunması 

məqsədilə müəyyən edilmiş addımlama qaydalarının pozulması ilə doldurulduğu təsdiqlənmiş 

anketlərin ləğvindən sonra qalan 414 respondentin cavabları əsasında statistik təhlillər 

aparılmışdır.  

Sorğu Azərbaycanın 11 regionunda (Bakı - 113 nəfər, Sumqayıt – 35 nəfər, Gəncə - 36 nəfər, 

Cəlilabad – 24 nəfər, Bərdə - 31 nəfər, Lənkəran – 33 nəfər, Quba – 26 nəfər, İmişli – 29 nəfər,  

Şəki – 30 nəfər, Oğuz – 15 nəfər, Ağstafa – 17, Beyləqan - 25 nəfər) 2009-cu ildə əhalinin 

siyahıya alınmasının nəticələrinə görə Azərbaycanı xarakterizə edən əsas demoqrafik 

göstəricilərin (cins, yaş, təhsil, məşğulluq və yaşayış məskəninin tipi) proporsional uyğunluğuna 

imkan daxilində riayət olunmaqla keçirilmişdir. Sorğuya cəlb olunmuş respondentlərin tərkibi 3 

yaş qrupu üzrə belə olmuşdu: 18-35 yaşlı respondentlər 38,5 %, 35-55 yaşlı respondentlər 45,5 

%, 55 və ondan yuxarı yaşlı əhali isə 16 % təşkil etmişdir. Respondentlərin 54,4 %-i kişilər, 45,6 

%-i qadınlar olub. Təhsil səviyyəsinə görə, sorğuda iştirak edən əhalinin 40,5%-i ali, 59,5%-i orta 

təhsilli olub. 53,2 faiz respondent  daimi və ya müvəqqəti bir işi olduğunu, 46,8 faizi isə işsiz 

olduğunu bildirib. Respondentlərin 34,9 faizi kənd, 65,1 faizi isə şəhər əhalisi olub.  
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C. ƏSAS TAPINTILAR 

Nəticələrin ümumiləşmiş təhlilindən aydın olur ki, cəmiyyətdə siyasi partiyalar və VC 

təşkilatları haqda məlumatlılıq aşağı səviyyədədir. Vətəndaşların birləşmək hüququndan 

faydalanma və VC institutlarının işində iştirak təcrübəsi də çox məhdud olduğu halda, bu 

qurumlara münasibətinin daha pozitiv və tələbkar olduğunu söyləmək olar. Vətəndaşlar VCT-

lərin rolu, cəmiyyətin inkişafında, xüsusilə demokratik dəyərlərin oturuşmasında onların 

əhəmiyyəti barədə müəyyən qədər məlumatlı olsalar da, VC-nin fəlsəfəsini dərk etməkdə, 

onun əsl mahiyyətinə varmaqda çətinlik çəkir. Fikrimizcə, əksər suallarda respondentlərin 

böyük əksəriyyətinin cavab verməkdə çətinlik çəkməsi, yaxud cavabdan imtina etməsinin 

səbəbi VCT-nin mahiyyəti barədə dərin biliklərə və xüsusilə də VCT strukturlarında iştirak 

vərdişlərinə malik olmamalarıdır. Sorğunun əsas tapıntılarını aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

1. Sorğu nəticələrinin təhlili göstərir ki, siyasi partiyalar və VC təşkilatlarının öz baxış və 

ideyalarını, fəaliyyətləri haqqında məlumatları cəmiyyətin böyük hissəsinə təqdim etmək 

imkanı yoxdur. Əhalinin üçdə biri bütün siyasi partiyalar və VC təşkilatları haqqında 

tamamilə məlumatsızdır. Ayrılıqda götürdükdə siyasi partiyalar və QHT-lər haqqında 

əhalinin ətraflı və qismən məlumatlı olan hissəsi nisbətən çoxluq təşkil etsə də, əhalinin 

40 faizə qədəri bu qurumlar haqqında heç bir məlumat almır. Dini birliklər, həmkarlar və 

icma əsaslı təşkilatlarla bağlı vəziyyət daha pisdir. Onlar haqqında məlumatsız olanlar 

əhalinin 60-70 faizini təşkil edir. 

2. QHT-lər haqda məlumatlılıq səviyyəsində əvvəlki illərlə müqayisədə artım cüzi olsa da, 

keyfiyyət baxımından müsbət qiymətləndirilməlidir. Bir neçə il əvvəl əhali arasında 

beynəlxalq və xarici  QHT-lər haqda məlumatlılıq üstünlük təşkil edirdisə, hazırda yerli 

QHT-lər təxminən əhalinin bir qədər artan məlumatlılıq səviyyəsi ilə onları əvəzləyə bilib. 

Digər VC subyektləri ilə müqayisədə özünüifadə və maliyyələşmə imkanları baxımından 

nisbi üstünlüklərindən istifadə edərək onlar əhalinin yarıdan çoxuna özləri və fəaliyyətləri 

haqda məlumatları təqdim edə bilirlər.  

3. Sorğunun nəticələri göstərib ki, əhalinin böyük hissəsi ictimai rəydə dindar kəsimin 

fəallaşması və dini radikalizmin güclənməsi ilə bağlı yaranmış təəssüratı heç də 

bölüşmür. Belə ki, mediadakı (xüsusilə mətbuat və İnternet mediasında) qızğın 

müzakirələrə baxmayaraq, respondentlərin 62 faizinin dini birliklərin fəaliyyətindən 

məlumatsız olduğunu bildirməsi, hətta dini birliklər haqqında məlumatlı respondentlərin 

yalnız beşdə birinin bu birliklərə etimad bəslədiyini bildirməsi cəmiyyətin böyük 

hissəsində dini təmayüllərin özünə yer etmədiyini ortaya qoyur.  
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4. Öz mahiyyəti etibarilə yaşadıqları ərazi və icmanın problemlərinə daha yaxın birliklər olan 

icma əsaslı təşkilatlar haqqında məlumatlılığın aşağı olması, ümumiyyətlə, icmaçılıq, yerli 

və məhəlli problemlərin həllində icma şəklində iştirak təcrübəsinin çox az yayıldığını 

göstərir. Ancaq respondentlərin kiçik, ancaq sabit hissəsinin bu cür təşəbbüs qruplarına 

etimad bəsləməsi, onların fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etməsi, hətta fəaliyyətində aktiv 

iştirak etdiyini bildirməsi göstərir ki, bu təcrübənin genişlənəcəyi təqdirdə vətəndaşların 

effektiv birlikləri kimi cəmiyyətdə xüsusi çəkisini artıra bilər. 

5. Ölkə əhalisinin siyasi partiyalar və VC təşkilatları haqqında ənənəvi media vasitələri ilə 

məlumat almaq imkanları xeyli məhduddur. Mövcud elektron media vasitələrinin, xüsusilə 

TV-lərin tərəfsizliyini qoruya bilməməsi, yayım  siyasətlərində ictimai-siyasi kontekstin 

zəif olması və ya ümumiyyətlə olmaması onların VC təşkilatlarının fəaliyyətini 

işıqlandırmasına ümumiyyətlə imkan vermir. Bu media vasitələri VCT-lər haqqında 

keyfiyyətli məlumat mənbəyi kimi heç bir rol oynamır. İnternet VCT-lər haqqında məlumat 

almağın yeni vasitəsi olaraq radio və qəzet kimi ənənəvi media vasitələrini xeyli geridə 

qoyur. Üstəlik o, VCT-lər haqqında yetərli, həm də çeşidli məlumat təmin edən mənbə 

kimi çıxış edir. Ənənəvi mediada öz fəaliyyəti barədə informasiyanı yaymaq imkanları 

məhdud olan VCT-lər əhali ilə birbaşa təmasları daha effektiv vasitə sayırlar.  

6. Əhalinin üçdə biri siyasi partiyalar və VC təşkilatları haqqında heç bir mənbədən 

məlumat ala bilmir. Həmin əhali qrupu arasında orta təhsilli, işsiz kənd sakinləri aparıcı 

demoqrafik subqrupdur ki, bu da problemin xüsusilə əyalətlərdə informasiya mühitinin 

qapalılığı və insanların  informasiya almaq imkanlarınn məhdudluğu ilə əlaqəli olduğunu 

göstərir. 

7. Əhalinin böyük əksəriyəti VC təşkilatlarını fəal hesab etmir. Ayrı-ayrı formaları üzrə VC 

təşkilatlarını fəal hesab edənlərin sayı 8-26 faiz arasında dəyişir. VCT-ləri fəal hesab 

etməyənlərin əksər hissəsi (56 %) ölkədə əlverişli hüquqi-siyasi mühitin olmamasını bu 

qurumların fəallığına təsir göstərən ən böyük əngəl kimi qiymətləndirir. Onların 21 faizi 

VCT-lərin fəaliyyətsizliyini ictimai dəstəyə malik olmaması, daha 23 faizi isə 

peşəkarlığının aşağı səviyyədə olması ilə əlaqələndirib. 

8. Fəallıqla bağlı digər VC qurumları ilə müqayisədə müəyyən üstünlüyə malik olsa da, 

siyasi partiyaları əhalinin yalnız dörddə biri fəal hesab edir. Fəaliyyət imkanları xeyli 

məhdudlaşdırılmış müxalif siyasi partiyalarla bağlı bu göstərici ağlabatan görünə bilər. 

Ancaq kifayət qədər resurslara malik olan, parlamentdə və bələdiyyələrdə çoxluğa sahib 

olan, mediaya çıxışla bağlı heç bir problemlə üzləşməyən  və yüzminlərlə üzvü olduğu 
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bildirilən hakim partiya da ictimai rəydə partiyaların qeyri-fəallığı ilə bağlı fikrə müsbət 

təsir göstərə bilməyib. Bu, ictimai fikirdə partiyadan daha çox hakimiyyətlə tamamilə 

çulğaşmış bir struktur kimi qəbul edilən hakim partiyanın sıravi vətəndaşlarla 

təmaslarında ciddi problemlərinin olduğunu göstərir.  

9. Həmkarlar ittifaqları işləyən təbəqənin əmək və digər sosial hüquqlarının qorunmasında 

və işəgötürən-işçi-dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsində fəal aktyor rolunu oynaya 

bilməyib.  Müəyyən tarixi ənənələrə, təşkilatlanmış strukturlara və resurslara malik 

olmalarına baxmayaraq, öz klassik missiya və funksiyalarını yerinə yetirməkdən çox uzaq 

olan bu təşkilatları əhalinin böyük əksəriyyəti fəal hesab etmir.  

10. QHT-lər regionlarda nisbətən fəal VCT-lərdən sayılır. QHT-lərin digər VC institutlarını 

qabaqlaması və demək olar ki, siyasi partiyalar qədər fəal hesab edilməsi, onların  

nisbətən sərbəst fəaliyyət imkanlarına və çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətlərinə malik olması 

ilə əlaqəlidir.  QHT-lər sorğu anketində sadalananlar arasında yeganə qurumlardır ki, 

onlara çox etimad bəsləyən respondentlərin sayı (20%) etimad göstərmədiyini 

bildirənlərin sayını (16%) üstələyib. Respondentlərin 37,5 faizinin də QHT-lərə qismən 

etimad göstərdiyini nəzərə alsaq, ötən dövrdə onların özləri haqqında pozitiv fikir 

formalaşdıra, cəmiyyəti öz missiya və rolları haqqında daha çox məlumatlandıra 

bildiklərini söyləmək olar.  

11. Cəmiyyətə öz ideya və baxışlarını təqdim etməkdə çətinliklə üzləşmələrinə baxmayaraq 

sorğu iştirakçılarının 60 faizindən artığının siyasi partiyalara çox və ya az dərəcədə 

etimad bəsləməsini cəmiyyətin əksər hissəsinin çoxpartiyalı sistemə inamı və partiyaların 

siyasi sistemdəki əhəmiyyətini başa düşməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Ümumilikdə siyasi 

partiyalar və QHT-lərin etimad göstəricisində digər VC qurumlarını üstələməsi onun 

sübutu sayıla bilər ki, Azərbaycan vətəndaşları demokratik cəmiyyət quruculuğunda bu 

qurumların roluna daha çox inanır.   

12. Dini birliklər bu sorğuda ən aşağı etimad göstəricilərinə sahibdir. Dini birliklərə etimad 

göstərməyənlərin sayı bu təşkilatlara çox etimad bəsləyənlərin sayını 4 dəfə üstələyir. 

Sorğunun ortaya çıxardığı nəticə həm də cəmiyyətin dinin siyasiləşməsi təhlükəsindən 

ehtiyatlanması kimi də başa düşülə bilər.  Hər halda, qənaət bundan ibarətdir ki, əhali ilə 

daha geniş kommunikasiya imkanlarına malik olsalar da, dini icmalar qanuni 

funksiyalarını yerinə yetirməyin və öz missiyalarını cəmiyyətə daha düzgün şəkildə 

anlatmağın yollarını tapa bilməyiblər. 
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13. Sorğunun nəticələri əhalinin əksər hissəsinin siyasi partiyaların və VC təşkilatlarının 

fəaliyyətini qənaətbəxş saymadığını söyləməyə əsas verir. Fəaliyyətinin qənaətbəxşliyi 

baxımından QHT-lər digərləri ilə müqayisədə (27 faizlə) bir qədər yaxşı vəziyyətdədir. 

Siyasi partiyaların fəaliyyətindən razı olanlar 17,5 faiz təşkil edir.  Əhalinin 9,8 faizi dini 

birliklərin, 7,5 faizi həmkarlar təşkilatlarının, 8,2 faizi isə icma əsaslı təşkilatların 

fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edir. Nisbətən yaxşı etimad göstəricilərinə malik siyasi 

partiyaların fəaliyyətini əhalinin 48 faizi, QHT-lərin fəaliyyətini isə əhalinin 38 faizi 

qənaətbəxş saymayıb.  

14. Əhalinin mütləq çoxluğu fundamental siyasi hüquq kimi birləşmək hüququndan istifadə 

etmir. Sorğunun nəticələrinə görə, ölkə əhalisinin 71 faizi hətta formal olsa belə, heç bir 

siyasi partiya və VC təşkilatına qoşulmayıb. Heç bir birliyə qoşulmayan vətəndaşların 

böyük hissəsi (45 %) hakimiyyətin təzyiqlərindən ehtiyatlanır. Vətəndaşların VC 

təşkilatlarının işində iştirak səviyyəsi də xeyli aşağıdır. Sorğunun nəticələrindən bu 

qənaətə gəlmək olar ki, bəzi partiyalarda üzvlük formal xarakter daşıdığı halda, bir sıra 

partiyaları fəal dəstəkləyən təəssübkeşlərinin mühüm bir hissəsi onun sıralarında təmsil 

olunmur. Əhalinin təxminən 6-7 faizi fəal QHT-lərin həyata keçirdiyi proqramlardan 

(göstərilən xidmətlər və yardımlardan, maarifləndirmə və bacarıqların artırılması  kimi 

fəaliyyətlərdən) faydalana bilir və ya onların tədbirlərində iştirak edir.  

15. Əhalinin dindar hissəsi içərisində böyük bir qisim var ki, hər hansı dini birliklə bağlı 

olmadan öz dini vəzifələrini yerinə yetirməyə üstünlük verir. Dini birliklər ictimai fikirdə 

onlar haqqında mövcud narahatlıqları aradan qaldırmaq və müsbət imic qazanmaq, daha 

çox fərdlərin ruhani tələbatlarının qarşılanmasında pozitiv rol alan iştirakçılara çevrilmək 

üçün ciddi addımlar atmalıdırlar.  

16. Respondentlərin üçdə biri mövcud şəraitdə və mövcud VCT-lər vasitəsilə öz istək və 

arzularını reallaşdıra biləcəklərinə skeptik yanaşdıqlarını göstəriblər. Ancaq bu qrupdan 

olanlar ümumilikdə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarında birləşmək ideyasına mənfi baxmır 

və perspektivdə ictimai-siyasi-sosial tələbatlarına uyğun olacağı halda birliklərə qoşula 

biləcəyini də istisna etmirlər. 
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D. SORĞUNUN NƏTĠCƏLƏRĠNĠN STATĠSTĠK TƏHLĠLĠ 

I. VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ TƏŞKİLATLARI (VCT) HAQDA MƏLUMATLILIQ 

Bu bölmənin məqsədi Azərbaycanda əhalinin Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları haqqında 

məlumatlılıq səviyyəsini müəyyən etmək idi. Sorğu respondentlərin siyasi partiyalar və ayrı-ayrı 

Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları ilə bağlı biliklərini, bu təşkilatları necə qavradıqlarını öyrənməyi 

məqsəd güdmürdü. Bölməyə daxil edilən suallar əsasən insanların bu qurumlar haqqında 

özlərini nə dərəcədə məlumatlı hesab etdiyini, hansı qurumlar haqqında daha çox məlumat ala 

bildiyini və bu məlumatları hansı mənbələrdən əldə etdiyini müəyyən etməli idi. Bölməyə 

həmçinin birliklərin fəallığına münasibətlə bağlı sual da daxil edilmişdi ki, bu da  respondentlərin 

siyasi partiyalar və VCT-lər haqqında məlumatlılıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün  daha bir 

imkan yaratmışdır. 

 

1.1. VCT-lər haqqında məlumatlılıq səviyyəsi 

Sorğu anketinə daxil edilmiş ``Azərbaycan VCT-lər barədə özünüzü nə dərəcədə məlumatlı 

hesab edirsiniz?`` sualını cavablandırarkən respondentlər ayrı-ayrı VC təşkilatları (siyasi 

partiyalar, QHT-lər, dini birliklər, həmkarlar təşkilatları və icma əsaslı təşkilatlar) üzrə nə 

dərəcədə məlumatlı olduğunu göstərməli idi.  Respondentlərin 17 % siyasi partiyalar haqqında 

ətraflı məlumata malik olduğunu, 44 faizə yaxını isə qismən məlumatlı olduğunu bildirib. Ölkə 

QHT-ləri haqda rəyi soruşulanların yalnız 12 faizi ətraflı məlumata malikdir. Onların 43 faizi isə 

qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qismən məlumatlı olduğunu bildirib. Dini birliklər haqqında 

rəyi soruşulanların yalnız 10 faizi ətraflı məlumatı olduğunu ifadə edib. Respondentlərin 

təxminən bərabər sayda hissələri həmkarlar ittifaqları və icma əsaslı təşkilatlar haqda 

məlumatlılıq səviyyəsinə malikdir. (Diaqram 1.1.) Bütövlükdə respondentlərin 30 faizi sadalanan 

birliklərin heç biri haqqında məlumatlı olmadığını bildirdiyi halda, yalnız 0,5 faizi  sadalanan 

təşkilatların hamısı haqqında ətraflı məlumata malik olduğunu bildirib. 

Siyasi partiyalar əhalinin haqqında nisbətən çox məlumatlı olduğu institutlardır. Bununla belə, 

təqribən 1 il öncə parlament seçkilərinin keçirildiyini, əsas siyasi qüvvələrin bu seçki yarışında 

iştirak etdiyini və seçki sonrası dövrdə də siyasi fəallığın xeyli artdığını nəzərə alsaq, 

respondentlərin 39 faizinin siyasi partiyalar haqqında heç bir məlumata malik olmadığını, 44 

faizinin isə qismən məlumatlı olduğunu bildirməsi siyasi partiyaların cəmiyyətin böyük hissəsinə 

öz baxış və ideyalarını təqdim etməkdə ciddi problemlə üzləşdiklərini söyləməyə əsas verir.  
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Diaqram 1.1. VCT-ları barədə məlumatlılıq 

 

Siyasi partiyalar əhalinin haqqında nisbətən çox məlumatlı olduğu institutlardır. Bununla belə, 

təqribən 1 il öncə parlament seçkilərinin keçirildiyini, əsas siyasi qüvvələrin bu seçki yarışında 

iştirak etdiyini və seçki sonrası dövrdə də siyasi fəallığın xeyli artdığını nəzərə alsaq, 

respondentlərin 39 faizinin siyasi partiyalar haqqında heç bir məlumata malik olmadığını, 44 

faizinin isə qismən məlumatlı olduğunu bildirməsi siyasi partiyaların cəmiyyətin böyük hissəsinə 

öz baxış və ideyalarını təqdim etməkdə ciddi problemlə üzləşdiklərini söyləməyə əsas verir.  

Yerli və xarici təşkilatlar öz hesabatlarında proporsional seçki sisteminin ləğvindən sonra 

partiyaların siyasi prosesin aktyorları kimi rolunun əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşdüyünü 

dəfələrlə qeyd ediblər. Bura ölkədə toplaşma azadlığı, müxalifət partiyalarının əhali ilə təmas 

yaratmasındakı ciddi problemlərin mövcudluğunu, partiyaların və onların liderlərinin efirlə bağlı 

məhrumiyyətlərini da əlavə etsək, respondentlərin belə böyük hissəsinin partiyalar haqda az və 

ya tam məlumatsız olmasının daha bir izahını tapa bilərik. 

QHT-lər haqda məlumatlılıq səviyyəsində əvvəlki illərlə müqayisədə artım cüzi olsa da, keyfiyyət 

baxımından müsbət qiymətləndirilməlidir. Bir neçə il öncə bu yöndə aparılan tədqiqatlara görə, 

əhalinin QHT-lər haqda məlumatlılığı daha çox müharibədən zərər çəkmiş əhaliyə yardım və 

digər humanitar fəaliyyətlərlə (özü də daha çox beynəlxalq QHT-lərin fəaliyyəti ilə) bağlı idi. 

Hazırda isə ölkədə müharibənin təsirlərini aradan qaldırmağa yönəlik beynəlxalq humanitar 

missiya, demək olar ki, dayandırılıb və demokratiya, insan hüquqlarının müdafiəsi, sosial-iqtisadi 

inkişaf məsələləri yerli QHT-lərin aktiv olduğu fəaliyyət sahələrinə çevrilib. Bu səbəbdən 

sorğunun nəticələrindən çıxan bu məlumatlılıq səviyyəsinin bilavasitə yerli QHT-lərin fəaliyyəti ilə 

əlaqəli olduğunu demək mümkündür. Digər tərəfdən, bu gün QHT-lər digər VC subyektləri ilə 
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müqayisədə özünüifadə və maliyyələşmə imkanları baxımından da nisbi üstünlüyə malikdir ki, 

bunun da nəticəsində onlar əhalinin yarıdan çoxuna özləri və fəaliyyətləri haqda məlumatları 

təqdim edə bilirlər. 

Bununla belə respondentlərin 45 faizi QHT-lər haqda tam məlumatsız olduqlarını bildirib. Bu 

qrupdan olan respondentlər arasında QHT-lərin fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş hesab edənlər 

(beşdə dörd hissəsi) sayca çoxluq təşkil edir ki, bu da cəmiyyətdə bəzi hallarda həmin təşkilatlar 

haqqında formalaşmış yanlış təsəvvürlərin məhz məlumatsızlıqdan qaynaqlandığı iddiasını 

doğruldur.  

Son 1 il ərzində ölkədə dinlə bağlı baş verən hadisələr (xüsusilə məktəblərdə hicab qadağası 

məsələsinə dini kəsimin etraizları) zəminində dindar kəsimin fəallaşması və dini radikalizmin 

güclənməsi təəssüratı yaransa da, sorğu əhalinin böyük hissəsinin bu təəssüratı bölüşmədiyini 

ortaya çıxarıb. Belə ki, respondentlərin 62 faizinin dini birliklərin fəaliyyətindən məlumatsız 

olduğunu bildirməsi onu göstərir ki, ya əhalinin bu hissəsi bəzən mediada təqdim olunduğu kimi, 

dini radikalizm aktlarının dini birliklərin fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğu qənaətində deyil, ya da 

ümumiyyətlə, dini birliklərə münasibəti o qədər də isti deyil. Hətta dini birliklər haqqında 

məlumatlı respondentlərin (bütün respondentlərin 38 %-i)  yalnız beşdə biri bu birliklərə şəxsi 

münasibətinin müsbət olduğunu bildirib və onların fəaliyyətini qənaətbəxş kimi qiymətləndirib.  

Lakin siyasi partiyalarda olduğu kimi, dini birliklərdə də özünütəqdimetmə və mediaya çıxış 

probleminin olduğunu görə bilərik. Belə ki, dini birliklər haqqında məlumatsız olanların təxminən 

üçdə biri məlumat mənbəyi kimi TV-lərin adını çəkib, onların ən azı yarısı isə dini birliklər 

haqqında heç bir yerdən məlumat almadığını bildirib. 

Həmkarlar təşkilatları əhalinin haqqında ən az məlumatlı olduğu VC institutlarıdır ki, bu da 

onların fəaliyyətinin formal xarakter daşıması ilə bağlıdır. Ancaq hətta bu vəziyyətdə 

respondentlərin 31,5 faizinin həmkarlar haqqında ətraflı və qismən məlumatlı olduğunu 

bildirməsi fəaliyyəti hiss olunmayan bir institut üçün yüksək göstərici sayılmalıdır. Fikrimizcə, bu, 

sorğu iştirakçılarının yarıdan çoxunun işləməsi ilə və iş yerində həmkarlar ittifaqları ilə bu və ya 

digər dərəcədə təmasda olmalarına bağlıdır. 

İcma əsaslı təşkilatlara gəlincə, bu qrupa aid etdiyimiz icma təşkilatları, məhəllə komitələri, 

təşəbbüs qrupları və vətəndaşların digər yerli səviyyəli birlikləri öz mahiyyəti etibarilə yaşadıqları 

ərazi və icmanın problemlərinə daha yaxın birliklər hesab edilsə də, əhali arasında o qədər də 

populyar deyil. Əhalinin az hissəsinin bu təşkilatlar haqqında məlumatlı olması onların 

fəaliyyətsizliyinin deyil, ümumiyyətlə, icmaçılıq, yerli və məhəlli problemlərin həllində icma 

şəklində iştirak təcrübəsinin çox az yayıldığının göstəricisi sayıla bilər.  
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1.2. VCT-lər haqqında məlumat mənbələri 

VCT-lərin fəaliyyəti haqda məlumatların ictimaiyyətə hansı vasitələrlə çatmasını öyrənmək üçün 

respondentlərə ``VCT-lər haqqında məlumatı daha çox haradan əldə edirsiniz?`` sualı 

verilmişdi. Respondentlərin bir neçə informasiya mənbəyini göstərmək imkanı var idi. Sorğunun 

nəticələrindən aydın olur ki, əhalinin VCT-lər haqqında informasiya mənbələri sırasında 

televiziyalar (43 %), İnternet (21 %) və VCT-lərin özləri (24 %)  aparıcı yer tutur. VCT haqqında 

məlumat mənbəyi kimi radio və qəzetlərin adını çəkən respondentlərin sayı xeyli az olub. 

(Diaqram 1.2.) 

Diaqram 1.2 VCT-lər haqqında məlumat mənbələri 

 

Əhalinin TV-lərə çatımlılıq səviyyəsinin daha yüksək olduğunu nəzərə alsaq, burada ən çox 

payın TV-lərə düşməsi də gözlənilən idi. Lakin əvvəlki bölmədən göründüyü kim, əhalinin VCT-

lər haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin xeyli aşağı olması TV-lərin VC təşkilatlarının fəaliyyətini 

işıqlandırmaq imkanlarından yetərincə istifadə etmədiyini göstərir. TV-ləri məlumat mənbəyi kimi 

göstərən respondentlərin yalnız 29 faizi QHT-lər haqqında ətraflı məlumata malik olduğunu 

bildirib. Onlar arasında siyasi partiyalar və dini birliklər haqqında ətraflı məlumata malik olduğunu 

deyənlər isə daha azdır (uyğun olaraq 23,3 % və 12,8 %). Buraya bütün respondentlərin 57 

faizinin TV-ləri öz məlumat mənbələri sırasında göstərmədiyini də əlavə etsək, bu media 

vasitələrinin VCT-lər haqqında məlumat mənbəyi kimi rolunu daha aydın təsəvvür edə bilərik. 

Belə vəziyyətin yaranmasına səbəb isə, TV-lərin xüsusilə xəbər siyasətlərində ictimai-siyasi 

kontekstin zəif olması və ya ümumiyyətlə olmamasıdır.  

İnternet 21 faizlik göstərici ilə VCT-lər haqqında məlumat almağın yeni vasitəsi olaraq radio və 

qəzet kimi ənənəvi media vasitələrini xeyli geridə qoyur. Bu göstərici son dövrlərdə ölkədə 

İnternet istifadəçilərinin sayının artması barədə verilən rəsmi açıqlamalara uyğun gələ bilər. Təbii 
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ki, burada şəhər əhalisi İnternetə çatımlıq sarıdan daha çox imkanlara malikdir. Kənd sakinləri 

arasında İnterneti məlumat mənbəyi kimi göstərənlər 10% həddində olub. Diqqətçəkən məqam 

odur ki, bu qrupdan olan respondentlərin əksəriyyəti VCT-lər haqqında (əsasən siyasi partiya, 

QHT-lər və dini birliklər haqqında) ətraflı və qismən məlumatlı olduqlarını bildiriblər. Bu isə 

respondentlərin İnternet vasitəsilə VCT-lər haqqında yetərincə, həm də çeşidli məlumat ala 

bildiyinin göstəricisi sayıla bilər. 

Respondentlərin dörddə biri “VCT-lər haqqında məlumatı daha çox haradan əldə edirsiniz?” 

sualına “Özlərindən” cavabını verib ki, bu da televiziyalar istisna olmaqla digər media vasitələri 

və İnterneti məlumat mənbəyi kimi göstərənlərdən daha çoxdur. Bu onun göstəricisidir ki, 

mediada öz fəaliyyəti barədə informasiyanı yaymaq imkanları məhdud olan VCT-lərin (həmkarlar 

təşkilatları istisna olmaqla) əhali ilə birbaşa təmasları daha effekriv vasitə sayırlar.  

Televiziya və radiolardan fərqli olaraq qəzetlərin öz səhifələrində VCT-lərə daha çox yer 

ayırmasına, onların siyasi təmayül və maraqlar baxımından rəngarəng olmalarına baxmayaraq, 

respondentlərin yalnız 5,4 faizi mətbuatı öz məlumat mənbəyi kimi göstərib. Fikrimizcə, bunun 

səbəbləri barədə düşünərkən ciddi mülahizələr yürütmədən, qəzetlərin satış və yayım 

problemlərini göz önünə gətirmək yetərlidir.  

Əhalinin 34,5 faizinin VCT-lər haqqında məlumat mənbəyi kimi sadalananlardan heç birini 

göstərməməsi də xüsusi diqqətçəkən məqamlardandır. Digər suallarda da cavab verməkdə 

çətinlik çəkməsi və məlumatlılığın aşağı səviyyədə olmasını nəzərə alsaq, bu qrupu əhalinin 

ictimai-siyasi məsələlərə maraq göstərməyən hissəsi hesab etmək olardı. Lakin bu qrupdan olan 

respondentlərin demoqrafik xarakteristikasını verməyə çalışsaq, onun ən azı yarısının əsasən 

orta təhsilli işləməyən kənd sakinləri oldğunu deyə bilərik. Məsələnin bu aspekti problemin 

xüsusilə əyalətlərdə informasiya mühitinin qapalılığı və insanların  informasiya almaq 

imkanlarınn məhdudluğu ilə əlaqəli olduğu fikrini bir daha təsdiq edir. 
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1.3 VCT-lərin fəallığı  

Respondentlərin böyük əksəriyyəti yaşadıqları bölgədə VCT-lərin fəal olmadığı qənaətindədir. 

“YaĢadığınız bölgədə VCT-lər fəaldırmı?” sualını cavablandırarkən respondentlər yenə də 

siyasi partiyalar, QHT-lər, dini birliklər, həmkarlar və İƏT-lər üzrə ayrılıqda qiymətləndirmə 

aparmaq və bir neçə cavab seçmək imkanına malik idi.  

Rəyi öyrənilənlərin yalnız 26 faizi yaşadıqları bölgədə siyasi partiyaların (şəhər əhalisi üstünlük 

təşkil etməklə), 24 faizi QHT-lərin, 15 faizi isə dini birliklərin fəal olduğunu düşünür. 

Respondentlərin az bir qismi həmkarlar ittifaqları (11.5 %) və icma əsaslı təşkilatları (8 %) fəal 

hesab edir.  

Diaqram 1.3 Respondentlərin yaĢadıqları bölgə üzrə VCT-lərin fəallığına münasibəti  

 

Özlüyündə 26 faizlik göstərici siyasi partiyaların bölgə fəallığını xarakterizə etmək üçün yüksək 

göstərici sayıla bilər. Hazırkı siyasi şərait partiyaların regional fəaliyyətini, o cümlədən, yerli və 

mərkəzi hakimiyyət orqanlarına seçilmə və rəhbərlikdə təmsil olunmaq imkanlarını xeyli 

dərəcədə azaldıb. Bununla belə son 1 il ərzində xüsusilə müxalifət partiyaları və onların 

koalisiyalarının regional təşkilatlanması istiqamətində canlanma, hakim partiyanın fəaliyyətinə 

inzibati dəstək, hakimiyyəti dəstəkləyən və ya ona loyal olan partiyaların regional fəaliyyətlərinin 

maneələrlə rastlaşmaması ümumilikdə siyasi partiyaların fəallığı ilə bağlı sorğunun nəticəsini 

təsdiq edən məqamlar kimi çıxış edə bilər. Ancaq əhalinin dörddə üç hissəsi ya partiyaları fəal 

hesab etmir, ya da sualı cavablandıra bilməyib. Fəaliyyət imkanları xeyli məhdudlaşdırılmış 

müxalif siyasi partiyalarla bağlı bu göstərici ağlabatan görünə bilər. Ancaq kifayət qədər 

resurslara malik olan, mediaya çıxışla bağlı heç bir problemlə üzləşməyən  və yüzminlərlə üzvü 

olduğu bildirilən hakim partiya da ictimai rəydə partiyaların qeyri-fəallığı ilə bağlı fikrə müsbət 



 Azərbaycanda  Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatlarinin Vəziyyətinə dair Hesabat                                           17 

təsir göstərə bilməyib. Bu, ictimai fikirdə partiyadan daha çox hakimiyyətlə tamamilə çulğaşmış 

bir struktur kimi qəbul edilən hakim partiyanın da adi vətəndaşlarla təmaslarında ciddi 

problemlərinin olduğunu göstərir.   

QHT-lərə gəldikdə isə onlar 24 faizlik göstərici ilə regionlarda fəal VCT-lərdən sayılır. QHT-lərin 

digər VC institutlarını qabaqlaması və demək olar ki, siyasi partiyalar qədər fəallıq göstəricisinə 

malik olmasını, yuxarıda vurğulandığı kimi, nisbətən sərbəst fəaliyyət imkanlarına malik olmaları 

ilə əlaqələndirmək olar.  

Son dövrlərdə ölkə mətbuatında dini birliklərin fəallığı və dinin cəmiyyətdə xüsusi çəkisinin 

artması barədə formalaşan rəy bu sorğuda özünü doğrultmur. Belə ki, respondentlərin yalnız 15 

faizi (xüsusilə paytaxtdan olan respondentlərin üstünlüyü ilə) bu birlikləri fəal hesab edir ki, bu  

da  dini fəallığın artması fikrinin şişirdilməsi kimi də başa düşülə bilər.  

Cəmiyyətdə fəaliyyəti diqqəti cəlb etməyən həmkarlar ittifaqlarının sorğu nəticələri üzrə fəallıq 

göstəricisinin aşağı olması (11,5 %) gözlənilən idi. Hətta  respondentlərin yarıdan çoxunun 

işləyən əhali (53,8 %) olması da bu göstəriciyə müsbət təsir etməyib. Nəticə ondan ibarətdir ki, 

bu birliklər işləyən təbəqənin əmək və digər sosial hüquqlarının təmsilçilərinə çevrilə və 

işəgötürən-işçi-dövlət münasibətlərinin tənzimlənməsində fəal aktyor rolunu oynaya bilməyib.  

Bütövlükdə digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına nisbətən tarixi ənənələrə, müəyyən 

təşkilatlanmış strukturlara və resurslara malik olmalarına baxmayaraq bu təşkilatların formal 

fəaliyyət gəstərdiyini söyləmək olar. 

“YaĢadığınız bölgədə VCT-lər fəaldırmı?” sualına cavabında respondentlərin 36 faizi Vətəndaş 

Cəmiyyəti Təşkilatlarının fəallığı haqda hər hansı fikri olmadığını, 6.5 faizi bütün formalardan 

olan vətəndaş birliklərini fəal hesab etmədiyini bildirib.  
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II. VCT-LƏRƏ MÜNASIBƏT 

Bu bölmənin məqsədi vətəndaşların siyasi partiyalar, QHT-lər, dini birliklər, həmkarlar təşkilatları 

və icma əsaslı təşkilatlara necə münasibət bəslədiyini, onlara nə dərəcədə etimad göstərdiyini, 

onların fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edib-etmədiyini, onların fəallığına təsir göstərən amillər 

haqda düşüncələrini aydınlaşdırmaq idi.   

 

2.1. VCT-lərə etimad 

Respondentlərin ``VCT-lərə nə dərəcədə etimad göstərirsiniz?`` sualına cavablarından aydın 

olur ki, əhalinin siyasi partiyalara və VC təşkilatlarına etimadı onların fəallığı və həmin qurumlar 

haqqında məlumatlılıq səviyyəsi ilə proporsionallıq təşkil edir. (Diaqram 2.1.) 

 

Diaqram 2.1. Respondentlərin ayrı-ayrı VC təĢkilatlarına etimadı  

 

Etimad göstəricisində də siyasi partiyalar digər VCT subyektləri ilə müqayisədə bir qədər 

öndədir. Bununla belə rəyi soruşulanların yalnız 22 faizi partiyalara çox etimad bəslədiyini 

bildirib. Partiyalara etimad bəsləməyənlər isə bundan bir qədər artıqdır (23,5 %). Burada həm də 

yuxarıda vurğulandığı kimi əhalinin daha çox çatımlılıq imkanına malik olduğu KİV-lərdə 

(xüsusilə TV-lərdə) partiyaların fəaliyyətinə az yer  ayrılması və ya ümumiyyətlə ayrılmaması, 

əksər hallarda partiyaların neqativ aspektdən təqdim olunması təsirsiz ötüşmür. 
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Cəmiyyətə öz ideya və baxışlarını təqdim etməkdə çətinliklə üzləşmələrinə baxmayaraq sorğu 

iştirakçılarının 60 faizindən artığının siyasi partiyalara çox və ya az dərəcədə etimad bəsləməsini 

bildirməsi, cəmiyyətin əksər hissəsinin çoxpartiyalı sistemə inamı və partiyaların siyasi 

sistemdəki əhəmiyyətini başa düşməsi kimi qiymətləndirilə bilər.  

QHT-lər sorğu anketində sadalananlar arasında yeganə qurumlardır ki, onlara çox etimad 

bəsləyən respondentlərin sayı (20%) etimad göstərmədiyini bildirənlərin sayını (16%) üstələyib. 

QHT-lərin əhalinin daha çox hissəsinin etimadını qazana bilməsi onu göstərir ki, ötən illər 

ərzində onlar özləri haqqında pozitiv fikir formalaşdıra, cəmiyyəti öz missiya və rolları haqqında 

daha çox məlumatlandıra biliblər. QHT-lərə etimad həm də əvvəlki suallardan da göründüyü 

kimi, əhalinin onlar barəsində məlumatlılığı və onları daha fəal hesab etməsindən qaynaqlanır.  

Ümidverici məqam ondan ibarətdir ki, respondentlər arasında VCT-lərə az da olsa etimad 

bəsləyənlər azlıq təşkil etmir (siyasi partiyalara münasibətdə bu göstərici 41%, QHT-lərə 

münasibət də isə 37,5 faiz təşkil edib) və vəziyyəti yaxşıya doğru dəyişmək imkanları hələ də 

qalır. Siyasi partiyalar və QHT-lərin etimad göstəricisində digər vətəndaş cəmiyyəti qurumlarını 

üstələməsi onun sübutu sayıla bilər ki, Azərbaycan vətəndaşları demokratik  cəmiyyət 

quruculuğunda bu qurumların roluna daha çox inanır.   

Digər VC subyektlərinə münasibətdə etimad göstəriciləri bir qədər pisləşir. Diaqramdan 

göründüyü kimi, həmkarlar ittifaqlarına və dini birliklərə münasibətdə ümumiyyətlə etimad 

göstərməyənlərin sayı bu təşkilatlara çox etimad bəsləyənlərin sayını 4 dəfə üstələyir. Dini 

birliklərə respondentlərin yalnız 9,5 faizi, həmkarlara isə daha az – 8,5 faizi çox etimad 

göstərdiyini bildirib. 

Ümumiyyətlə, dini birliklər cəmiyyətdə ən aşağı etimad göstəricilərinə sahibdir. Fikrimizcə, bu, 

ictimai şüurda dini birliklərin missioner təşkilatlara bağlılığı, xarici ölkələrdən idarə olunma 

ehtimalının güclü olmasından irəli gəlir. Müşahidələr göstərir ki, bu fikrin güclənməsində həm də 

rəsmi təbliğatın və KİV-in məsələyə yanaşması az təsir göstərmir. Digər tərəfdən sorğunun 

ortaya çıxardığı nəticə həm də cəmiyyətin dinin siyasiləşməsi təhlükəsindən ehtiyatlanması kimi 

də başa düşülə bilər.  Hər halda, qənaət bundan ibarətdir ki, əhali ilə daha geniş kommunikasiya 

imkanlarına malik olsalar da, dini icmalar qanuni funksiyalarını yerinə yetirməyin və öz 

missiyalarını cəmiyyətə daha düzgün şəkildə anlatmağın yollarını tapa bilməyiblər. 

Həmkarlara gəlincə, respondentlərin təxminən üçdə birinin bu  qurumlara az və ya çox dərəcədə 

etimad bəslədiyini bildirməsi fəaliyyəti mediada çox az görünən, ümumiyyətlə ictimai rəydə o 

qədər də yer tutmayan bir VCT subyekti üçün gözlənilənlərin xeyli üstündə olan bir göstəricidir.  
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İcma əsaslı təşkilatlar haqqında məlumatlılıq aşağı olsa da, vətəndaşlar arasında belə 

təşkilatlara etimad nisbətən yüksək olub. Respondentlərin 18 faizi İƏT-lərə çox, 19,5 faizi isə 

qismən etimad bəslədiyini bildirib. 

VCT-lərin formalarından asılı olaraq, əhalinin 13-33 faizi bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkib 

ki, bu qrup respondentlər arasında məlumatsız olanlar üstünlük təşkil edir. 
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2.2. VCT-lərin fəaliyyətinin effektivliyi 

Bu sahədə vəziyyəti öyrənmək üçün sorğu anketinə “Azərbaycanda hansı növ VCT-nin 

fəaliyyətini qənaətbəxĢ hesab edirsiniz?” sualı daxil edilmişdi. Diaqramdan göründüyü kimi, 

sorğu iştirakçılarının, demək olar ki, üçdə birindən də artığı siyasi partiyaların və VC 

təşkilatlarının fəaliyyətinin qənaətbəxş olub-olmaması ilə bağlı hər hansı fikrə malik deyil.   

Fəaliyyətinin qənaətbəxşliyi baxımından yenə də 27 faizlə QHT-lər öndədir. Siyasi partiyaların 

fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edənlər 17,5 faiz təşkil edir.  Əhalinin 9,8 faizi dni birliklərin, 7,5 

faizi həmkarlar təşkilatlarının, 8,2 faizi isə icma əsaslı təşkilatların fəaliyyətini qənaətbəxş hesab 

edir. (Diaqram 2.2)  

 

Diaqram 2.2.  VC təĢkilatlarının fəaliyyətinin qənaətbəxĢliliyinə münasibət  

 

Effektivlik baxımından QHT-lərin digər VCT subyektləri ilə müqayisədə nisbi üstünlüyü bir 

tərəfdən onların ictimai əlaqələri uğurlu qurması, insanlarla təmas və qarşılıqlı əməkdaşlıq 

imkanlarının artıq olması ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən müxtəlif profilli QHT-lərin fəaliyyət 

rəngarəngliyinə dəlalət edir. Demək olar ki, QHT-lər ictimai həyatın bütün sahələrində iştirakçıdır 

və cəmiyyətin çoxsaylı strukturlarına nüfuz edir. Konkret ictimai sahələrin təmsilçisi olan bir 

istiqamətli başqa VCT (dini, siyasi, yaxud əmək hüququ) subyektləri çoxprofilli QHT-lərə bu 

sahədə uduzur. Ancaq bir daha vurğulamaqda yarar var ki, bu üstünlük yalnız digər VC 

təşkilatları ilə müqayisədə özünü göstərir. Ayrılıqda götürdükdə əhalinin 70 faizdən artığının 

QHT-lərin fəaliyyətinin qənaətbəxşliyi ilə bağlı suala müsbət cavab verməməsi xeyli suallar 

ortaya çıxarır. 
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Sorğunun nəticələri əhalinin əksər hissəsinin siyasi partiyaların və VC təşkilatlarının fəaliyyətini 

qənaətbəxş saymadığını söyləməyə əsas verir. VCT-lərə etimadla bağlı suala verilən cavablarla 

korrelyasiyalar aparmağa (əlaqələr qurmağa) və məsələyə bir qədər pozitiv aspektdən 

yanaşmağa çalışsaq, bunu həm də insanların  VCT-lərdən gözləntilərinin və onlara qarşı 

tələbkarlığının göstəricisi kimi də başa düşmək olar. Belə ki, siyasi partiyaların və QHT-lərin 

fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etməyən respondentlərin uyğun olaraq 64 və 47 faizi həmin 

təşkilatlara etimad göstərdiklərini bildirənlər olub. Bu göstərici yalnız dini birliklər və həmkarlar 

təşkilatları arasında bir qədər aşağı (təxminən 30% həddində) olub.  
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2.3. VCT-lərin fəallığına təsir göstərən amillər 

Ölkə VCT-lərinin fəallığına təsir göstərən amillər haqda respondentlərin rəyini öyrənmək üçün 

sorğu qrupu onlara 3 əsas amil arasında seçim etməyi təklif etmişdi: a)  VCT-lərin sərbəst 

fəaliyyəti üçün əlverişli hüquqi-siyasi mühitin mövcudluğu; b) VCT-lərə ictimai dəstək; c) VCT-

lərin peşəkarlığı. Rəyi soruşulanların yalnız yarısı bu barədə qənaətlərini bildirmişdi.  

Respondentlərin yarıdan bir qədər azı ölkə VCT-lərinin fəallığında bu amillərin müsbət rolu 

olduğunu bildirib. Bu respondentlərin 43 faizi hesab edir ki, VC təşkilatlarının fəallığı onların 

ictimai dəstəyə malik olmaları ilə əlaqəlidir.  37  faizi isə bu qurumların fəallığını onların 

peşəkarlığı ilə bağlı olduğunu düşündüyü halda, yalnız 20 faizi fikrini ölkədəki hüquqi-siyasi 

mühitin əlverişliliyi ilə izah edib. (Diaqram 2.3.1.)  

 

Diaqram 2.3.1 VCT-lər fəaldır. Ona görə ki...  

 

 

Sorğuda iştirak edən hər iki respondentdən biri VC təşkilatlarının fəal olmamasını bu amillərin 

çatışmazlığı ilə izah edib. Bu cür düşünən respondentlərin 56 faizi VCT-lərin fəaliyyəti üçün 

ölkədə əlverişli hüquqi-siyasi mühitin olmadığını düşünür. Onların 21 faizi VCT-lərin fəal 

olmamasını ictimai dəstəyə malik olmaması, daha 23 faizi isə peşəkarlığının aşağı səviyyədə 

olması ilə əlaqələndirib. (Diaqram 2.3.2.)  
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Diaqram 2.3.2 VCT-lər fəal deyil. Ona görə ki...  
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III. VCT-LƏRDƏ ĠġTĠRAK 

Bu bölməyə daxil edilmiş suallar ölkədə birləşmək hüququnun istifadə səviyyəsini, vətəndaşların 

VCT-nin işində hansı formalarda iştirak etdiyini və onların VCT-lərə qoşulmaq üçün zəruri hesab 

etdikləri şərtlər və amilləri müəyyənləşdirməyə yönəlmişdi. 

 

3.1. VCT-lərə üzvlük 

Əhalinin hansı hissəsinin birləşmək hüququndan bilavasitə istifadə etdiyini öyrənmək üçün 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına üzvlüyü əsas göstərici kimi qəbul olunmuşdu. “Hansı VCT-na 

üzvsünüz?” sualına rəyi soruşulanların böyük əksəriyyəti (71 %) “Heç biri” cavabını verib. Ayrı-

ayrı VC institutlarında əhalinin hansı hissəsinin birləşdiyini aşağıdakı diaqramdan görmək 

mümkündür (Diaqram 3.2.). Respondentlərin 15 faizi siyasi partiya üzvü olduğunu bildirib. Digər 

göstəricilər üzrə geri qalmasına baxmayaraq, həmkarlar təşkilatları əhalinin 9,5 faizini öz 

sıralarında  birləşdirir. QHT üzvü olduğunu bildirənlər isə 3 faiz təşkil edib. Dini birliklərdə təmsil 

olunanlar 4 faiz təşkil edir.  

Diaqram 3.1. VCT-lərə üzvlük  

 

Fikrimizcə, siyasi partiyalara üzvlüklə bağlı ortaya çıxan 15 faizlik göstərici partiyaların özləri 

tərəfindən açıqlanan məlumatlarla üst-üstə düşsə də, vətəndaşların partiyalılığının həqiqi 

keyfiyyət göstəricisi sayıla bilməz. Burada ən azı hakimiyyət partiyası və ona yaxın partiyalara 

üzvlüyün inzibati qaydada təşkil edilməsi, yəni dövlət müəssisələrində işləyənlərin məcburi 

qaydada üzvlüyə qəbul olunması ilə bağlı dövrü mətbuatda tez-tez rastlaşdığımız iddianı nəzərə 
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almaq lazım gəlir. Bunu partiya üzvü olduğunu bildirənlərin 45,7 faizinin partiyaların işində iştirak 

etmədiyini bildirməsi də təsdiq edir. Ümumilikdə respondentlərin partiyalı hissəsinin aparıcı 

demoqrafik xüsusiyyətlərini  xarakterizə etməli olsaq, bu orta yaşlı, ali təhsilli işləyən şəhər 

sakinidir. 

QHT-lərə gəlincə, burada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Sorğu QHT-lərin öz sıralarında əhalinin çox 

kiçik hissəsini (3%) birləşdirə bildiyini üzə çıxarıb. Bəzi tədqiqatlarda ölkədə fəal QHT-lərdə 

təmsil olunanların sayı 0,1 faizdən də aşağı olduğu göstərilir. Ancaq, ölkədə formal da olsa, 

geniş üzvlük əsasında fəaliyyət göstərən müxtəlif peşə və yaradıcılıq birlikləri, gənclər, əlillər, 

qadınlar, müharibə iştirakçıları birliklərinin mövcudluğunu nəzərə alsaq, sorğu nəticəsində əldə 

edilmiş göstəricinin keyfiyyətcə olmasa da, kəmiyyət etibarilə QHT-lərdə cəmləşmiş əhalinin 

sayını əks etdirdiyini söyləyə bilərik.  

Həmkarlar ittifaqlarında üzvlük formal xarakterli olduğundan bu barədə geniş şərhə ehtiyac 

duymuruq. Cəmiyyətdə fəaliyyəti bir o qədər də hiss olunmayan həmkarlar təşkilatlarına üzvlüklə 

bağlı göstərici (9,5) siyasi partiyalar istisna olmaqla digər VC institutlarının müvafiq göstəricilərini 

geridə qoyur. Bununla belə  sorğu nəticəsi göstərir ki, ölkədə işləyən əhalinin böyük hissəsi də 

həmkarlarda təmsil olunmur.  

Əksinə, həm ictimai fikirdə, həm də bu sorğunun nəticələrinə görə fəallıq göstəricisində 

həmkarları üstələyən dini birliklərə üzvü olduğunu bildirənlər cəmi 4 faiz olub.  

Sorğunun nəticəsi göstərir ki, əhalinin mütləq çoxluğu fundamental siyasi hüquq kimi birləşmək 

hüququndan istifadə etmir. Bu isə dolayısı ilə ictimai-siyasi proseslərdə vətəndaş iştirakçılığı 

səviyyəsinin çox aşağı olmasını şərtləndirir. Bu vəziyyətin yaranmasının kompleks səbəblərini 

göstərmək olar. Ancaq fikrimizcə, bunlardan ən vacibi ölkədə VCT-lərin fəaliyyəti üçün əlverişli 

hüquqi-siyasi mühitin  olmamasıdır ki, yuxarıda respondentlərin böyük hissəsinin bu fikrə şərik 

olduğunu görmüşdük. Bu isə azad və demokratik seçki təcrübəsinin olmaması, birləşmək 

hüququ və digər siyasi hüquqların qarşısını kəsən bürokratik və siyasi əngəllər, xüsusilə siyasi 

fəaliyyətə görə təqiblər, ifadə azadlığı və medianın müstəqilliyi ilə bağlı qalmaqda olan ciddi 

problemlərin həqiqətən də, VCT-lərdə təmsil olunma səviyyəsinə də mənfi təsir göstərdiyini 

təsdiq edir.   
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3.2. VCT-lərin fəaliyyətində iĢtirak  

Respondentlərin “VCT-lərin fəaliyyətində hansı formalarda iĢtirak edirsiniz” sualına 

cavabları onların bu qurumlarla təmasları və ünsiyyətinin xarakterini müəyyən etməyə imkan 

verir. Bunun üçün 3 meyar müəyyən edilmişdi: 1) Dəstək (maddi, mənəvi, texniki, informasiya və 

s.) alıram/verirəm; 2) Tədbirlərdə (siyasi, xeyriyyə, könüllü aksiyalarda, toplantılarda) iştirak 

edirəm; 3) Qərarların qəbul edilməsində və idarəetmədə iştirak edirəm. (Diaqram 3.2.) Təbii ki, 

burada ayrı-ayrı VC təşkilatı formaları üzrə vətəndaşların dəstək və iştirakının fərqli 

keyfiyyətlərdə özünü göstərdiyini də diqqətdən qaçırmaq olmaz.  

 

Diaqram 3.2 VCT-lərin fəaliyyətində hansı formalarda iĢtirak edirsiniz?   

 

Rəyi soruşulanların 16,2 faizi siyasi partiyalara dəstək verdiyini\aldığını bildirib. Əvvəlki bölmənin 

şərhində gördük ki, partiya üzvü olduğunu bildirənlər (bütün respondentlərin 15 faizi) arasında 

ona hər hansı formada dəstək verməyənlər yarıdan bir qədər azdır. Əksinə, siyasi partiyaya 

dəstək verdiyini bildirənlərin  54,5 faizi partiya üzvü olmayan şəxslər olub. Bu  qənaətə gəlmək 
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olar ki, bəzi partiyalarda üzvlük formal xarakter daşıdığı halda, bir sıra partiyaları fəal 

dəstəkləyən təəssübkeşlərin mühüm bir hissəsi onun sıralarında təmsil olunmur.  

Respondentlərin çox az bir hissəsi (cəmi 4,9 faizi) partiyaların tədbirlərinə (aksiyalarına) 

qatıldığını bildirib ki, onların yarıya qədəri yenə də partiya üzvü olmayan şəxslərdir. Partiya üzvü 

olduğunu bildirən respondentlərin yalnız 19 faizi partiyada qərarların qəbul olunması prosesində 

iştirak etdiyini bildirib. 

QHT-lərə gəldikdə isə respondentlərin təxminən 6,9 faizlik hissəsi bu qurumlardan dəstək 

aldığını\verdiyini, 3,2 faizi isə onların tədbirlərində iştirak etdiyini bildirib. Respondentlər arasında 

QHT üzvü olduğunu bildirənlərin 3 faiz təşkil etdiyini də nəzərə alsaq, əhalinin təxminən 6-9 

faizinin fəal QHT-lərin həyata keçirdiyi proqramlardan (göstərilən xidmətlər və yardımlardan, 

maarifləndirici və bacarıqların artırılması  kimi fəaliyyətlər) faydalana bildiyini və ən azı bir dəfə 

onların tədbirlərində iştirak etdiyini söyləyə bilərik. QHT üzvü olanlar arasında bu birliklərin 

idarəolunmasında və qərarverməsində iştirak edənlər isə 17 faiz təşkil edib. 

Həmkarlar təşkilatlarında bu sahədə vəziyyət daha pisdir. Respondentlərin 8 faizi bu qurumlara 

dəstək verdiyini\aldığını ifadə etdiyi halda, onların yalnız 1,5 faizinin bu qurumların tədbirlərində 

iştirak etdiyini bildirməsi, onların idarə olunmasında iştirak faizinin isə 0 həddində olması bu 

qurumların daxili vəziyyətinin ictimai rəydəki imicindən çox az fəqrləndiyini deməyə əsas verir .  

Respondentlərin 4,5 faizi dini birliklərin tədbirlərində iştirak etdiyini bildirib ki, bu da dini birliyin 

üzvü olduğunu bildirənlərin sayından bir qədər artıqdır. Adi müşahidələrə əsaslansaq, ümumi 

dini ayinlərin icrası, dini mərasimlərə qatılan əhalinin daha çox olduğunu söyləmək mümkündür. 

Hər iki faktı nəzərə alaraq, əhalinin dindar hissəsi içərisində də böyük bir qismin hər hansı dini 

birliklə bağlı olmadan öz dini vəzifələrini yerinə yetirməyə üstünlük verdiyini düşünmək olar.  

Bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, ictimai fikirdə digər VCT-lərdən fərqli olaraq dini 

birliklərin rolu ilə bağlı tərəddüdlər daha güclüdür və bu hal  adi insanların da dini birliklərə 

ehtiyatlı yanaşmağa vadar edir. Həm ictimai rəydə, həm də rəsmi siyasi dairələrdə dini birliklərə 

münasibətdə ehtiyatlılıq cəmiyyətdə mühafizəkarlığın güclənməsi, eyni zamanda bu cür 

birliklərin həm də siyasi təmayül  kəsb edən radikallaşma perspektivləri ilə bağlıdır. Məsələnin 

digər tərəfi isə ondan ibarətdir ki, bu birliklərin mövcudluğu vicdan azadlığı, dini həmfikirlərin 

birləşmə azadlığı kimi fundamental prinsiplərlə qorunur. İnkişaf etmiş sekulyar cəmiyyətlərin 

təcrübəsi isə göstərir ki, dini birliklər təkcə fərdlərin ruhani ehtiyaclarının deyil, sosial-hüquqi 

maraqlarının müdafiəçisi  kimi demokratik sistemin vazkeçilməz iştirakçılarına çevrilə bilirlər. 
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Bu baxımdan dini birliklər ictimai fikirdə onlar haqqında mövcud narahatlıqları aradan qaldırmaq 

və müsbət imic qazanmaq, xüsusilə fərdlərin ruhani tələbatlarının qarşılanmsında pozitiv rol alan 

iştirakçılara çevrilmək istiqamətində ciddi addımlar atmalıdırlar.  

Maraq doğuran nəticə icma əsaslı təşkilatlarla bağlı üzə çıxıb. Əvvəlki göstəricilər üzrə geri 

qalsa da, respondentlərin digər VC institutları ilə müqayisədə təxminən eyni qədər hissəsi bu 

qeyri-rəsmi birliklərin fəaliyyətinə cəlb olunub. Rəyi soruşulanların 5 faizi icma təşəbbüslərinə 

dəstək verdiyini, 2,6 faizi isə belə birliklərin tədbirlərində iştirak etdiyini açıqlayıb. O qədər də 

geniş yayılmış təcrübə olmadığından İƏT-lərin fəaliyyətində belə iştirak səviyyəsi gözlənilməz 

idi. Bunun səbəbini icma təşkilatlarının və ya təşəbbüslərinin yerli və məhəlli problemlərlə, 

gündəlik həyat və məişət məsələləri ilə bağlı olmasında axtarmaq lazımdır. Belə görünür ki, 

vətəndaşlar siyasi, ictimai, dini fəaliyyətdə iştirakdan çəkinsələr də, gündəlik həyat və məişət 

problemlərinin həlli ilə bağlı fəaliyyətə daha çox maraq göstərirlər. Bununla belə, əhalinin 80 

faizdən artıq hissəsinin hətta bu cür birliklərdən kənarda qalması, kiçik icma təşəbbüslərinə 

qoşulmaması ümumi vətəndaş iştirakçılığının da aşağı olmasını şərtləndirir.  
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3.3 VCT-də iĢtirak (üzvlük və ya əməkdaĢlıq) üçün zəruri Ģərtlər 

Respondentlərdən hər hansı birliyə qoşulması üçün zəruri şərtin nə olduğu soruşulmuşdur. 

Xatırladaq ki, 3.1.-ci bölmədə respondentlərin 71%-i heç bir VCT-nin üzvü olmadığını bildirmişdi. 

Həmin respondentlərin 45 faizi hakimiyyətin təzyiqi olmayacağı təqdirdə, 17 faizi ictimai-sosial və 

siyasi tələbatına cavab verəcəyi təqdirdə, daha 14 faizi həmfikirlərinin çox olacağı təqdirdə bu 

qurumlara qoşula biləcəyini bildirib. Onların 24 faizi isə sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkdiyini 

bildirib və ya cavab verməkdən imtina edib.  (Diaqram 3.4.) 

Diaqram 3.3. VCT-də iĢtirak üçün respondentlərin  zəruri hesab etdiyi Ģərtlər  

 

Cavabların paylaşmasından göründüyü kimi, heç bir birliyə qoşulmayan vətəndaşların böyük 

hissəsi (45 %) hakimiyyətin təzyiqlərindən ehtiyatlanır. Bu nəticə yuxarıda göstərildiyi kimi, 

birliklərin fəallığını əngəlləyən amillər sırasında ölkədə əlverişli hüquqi-siyasi mühitin olmadığını 

düşünənlərin sayına (54,5 %) yaxındır.  

Respondentlərin 32 faizi bu suala “Ġctimai-siyasi-sosial təlabatıma cavab verərsə” və ya 

“Həmfikirlərim çox olarsa” cavabını verməklə mövcud şəraitdə və mövcud VCT-lər vasitəsilə 

öz istək və arzularını reallaşdıra biləcəklərinə skeptik yanaşdıqlarını göstəriblər. Ancaq bu iki 

qrupdan olanlar ümumilikdə VC təşkilatlarında birləşmək ideyasına mənfi baxmır və 

perspektivdə mənafelərinə uyğun olacağı halda birliklərə qoşula biləcəyini də istisna etmirlər. 

Narahatlıq doğuran məqam respondentlərin 28%-nin bu suala cavab bildirməməsidir. Yəni 

onların gələcəkdə istənilən şərt daxilində VCT-lərə qoşulması ehtimalı azdır. Təhlil göstərir ki, 

orta təhsilli təbəqə istisna olmaqla digər demoqrafik subqruplarda bu göstərici üzrə vəziyyət 

eynidir. Yalnız orta təhsilli təbəqə arasında bu cür düşünənlərin nisbi üstünlüyü var. İddia etmək 

olar ki, bu qrup VCT haqda dərin məlumatlı olmayan, ümumiyyətlə VCT-nın rolu və mahiyyətini 

tam dərk etməyən qrupdur.  
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E. YEKUN 

Nəticələrin ümumiləşmiş təhlilindən aydın olur ki, cəmiyyətdə siyasi partiyalar və VC təşkilatları 

haqda məlumatlılıq aşağı səviyyədədir. Vətəndaşların birləşmək hüququndan faydalanma və VC 

institutlarının işində iştirak təcrübəsi çox məhdud olduğu halda, bu qurumlara münasibətinin 

daha pozitiv və tələbkar olduğunu söyləmək olar. Vətəndaşlar VCT-lərin rolu, cəmiyyətin 

inkişafında, xüsusilə demokratik dəyərlərin oturuşmasında onların əhəmiyyəti barədə müəyyən 

qədər məlumatlı olsalar da, VC-nin fəlsəfəsini dərk etməkdə, onun əsl mahiyyətinə varmaqda 

çətinlik çəkir. Fikrimizcə, əksər suallarda respondentlərin böyük əksəriyyətinin cavab verməkdə 

çətinlik çəkməsi, yaxud cavabdan imtina etməsinin səbəbi VCT-nin mahiyyəti barədə dərin 

biliklərə və xüsusilə də VCT strukturlarında iştirak vərdişlərinə malik olmamalarıdır. 

Gəlinən ümumi qənaətlərdən biri də budur ki, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti birlikləri 

hakimiyyətlə fərdlər arasında ona şamil edilən effektiv bufer rolunu oynaya bilmir. Vətəndaşların 

böyük qismi birliklərin sıralarına qoşulmaq və onların işində iştirakdan çəkinir. Fərdlər öz siyasi, 

ictimai, sosial, dini iradəsini birliklər vasitəsilə, onların içərisində olmaqla gerçəkləşdirə biləcəyinə 

inanmır. Bu çəkingənlik və kənarda qalma uzun müddət davam etdikcə, tədricən bütün mövcud 

VCT-lər də təcrid olunmuş vəziyyətə düşür, cəmiyyət içərisində varlığını sürdürən, ancaq geniş 

ictimaiyyətlə təmasa girə bilməyən adacıqlar kimi qalır.  

Hakimiyyətin bu qurumlara qarşı sərgilədiyi saymazlıq və eşitməzlik, onların idarəetmə və 

qərarvermə prosesindən kənarda saxlanması VC təşkilatlarının hakimiyyətə nəzarət və təsir 

imkanlarının minimuma enməsi ilə nəticələnib. Ən yaxşı halda bütün bunların formal 

imitasiyasının təşkil edilməsi əhalinin geniş təbəqələrinin də Vətəndaş Cəmiyyətinə laqeydliyini 

və inamsızlığını şərtləndirib. Birləşmək hüququ, həmçinin onunla sıx bağlılığı olan toplaşma və 

ifadə azadlığına dair həm siyasi rejimin məhdudlaşdırıcı-repressiv davranışları, həm də 

qanunvericilik bazasındakı çatışmazlıqlar Vətəndaş Cəmiyyətinin effektivliyini tamamilə azaldır 

və iştirakçılıq demokratiyası ənənələrinin yaranmasına əngəl olur.  


