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Ön söz 
 
Müasir dövrdə ictimai dəyişikliklərin getditi şəraitdə 

hüquq elminin inkişaf tarixi zərurətə çevrilmişdir. Odur ki, 
hüquq nəzəriyyəsi və fəlsəfəsi qarşısında mühüm vəzifələr 
durur: ictimai münasibətlərin obyektiv inkişafını ümumi-
ləşdirmək, nəzəri və fəlsəfi bəximdan yeni anlayış, ideyalar 
işləyib hazirlamaq, hüququn və dünyagörüşün inkişaf 
perspektivlərini müəyyənləşdirmək və s. 

Bu problemlərin sırasında hüquqi təfəkkür xüsusilə 
seçilir. Müəllif hüquq ədəbiyyatında demək olar ki, 
işlənməmiş, lakin öyrənilməşi zəruri xarakter daşıyan bir 
problemə müraciət etmişdir. Məqsəd düzgün seçilmişdir: yəni 
müstəqil dövlət quruculuğunun formalaşması və möhkəm-
lənməsi hər şeydən əvvəl hüquqi təfəkkürdə baş verən 
dəyişikliklərdən asılıdır. Bu baximdan hüquqi təfəkkür proble-
minin araşdırılması elmi- nəzəri və praktiki əhəmiyyət daşıyır. 

Elmi tədqiqat işində hüquqi təfəkkürün əxlaqi, dini, 
iqtisadi və siyasi determinantları araşdırılır, hüquqi dərketmə-
nin metodları təhlil edilmişdur. Müəllif problemin qoyuluşuna 
və onun həllinə özünəməxsus və orjinal yanaşmışdır. 

Odur ki, F. Nəbiyevin “Hüquqi təfəkkür: sosial determi-
nantları və dərketmə metodları” adlı monoqrafiyasını hüquq 
elminə, yek öncə hüquq nəzəriyyəsinə bir tövhə kimi 
qiymətləndirmək olar. 

 
Əbülfəz Hüseynov  

Hüquq elmləri doktoru  
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Б.Ващабзадя. 
 

Giriş 
 

İnsan fəaliyyətini müəyyən edən hüquqi təfəkkür ziddiy-
yətlərin həlli üçün lazımdır. İnsan bir subyekt olaraq həmin 
ziddiyyətləri həll edir.  

Materializmə görə bütün hüquqi problemlər materiyanın 
şüuru müəyyənləşdirməsi müstəvisində həll edilir. Materiya, o 
cümlədən məhsuldar qüvvələr cəmiyyətdə mövcud olan bütün 
sosial- hüquqi sistemləri determinasiya etsə də, bunu 
mütləqləşdirmək olmaz. Aydındır ki, hər bir sosial- hüquqi 
sistemin əsas elementi kimi insan çıxış edir və məlum olduğu 
kimi şəxsiyyət bioloji və ruhi-mənəvi başlanğıclara malikdir. 
Misal üçün hissi idrak prosesində duyğunun yaranmasının 
səbəbi xarici mühitdən hiss orqanlarımıza təsir edən 
informasiyalardır. Duyğu idrak prosesinin fəaliyyəti üçün 
material verir. Ona görə də duyğu idrak prosesi üçün səbəb 
rolunu oynayır. Determinizm səbəb və nəticə arasında üzvü 
surətdə möhkəmlənən bir əlaqə hesab olunur. Səbəb, yəni, 
determinizm həmişə nəticədən əvvəl əmələ gəlir. Bəzən elə 
olur ki, hər hansı hadisə əvvəl, digəri isə ondan sonra yaranır. 
Bu o demək deyil ki, birinci hadisə səbəb, digəri isə nəticədir. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, səbəb və nəticə əlaqəsi çoxcəhətli 
prosesdir. Bildiyimiz kimi xarici aləmlə əlaqədə olan insan 
olmadan qavrayış, təsəvvür, hafizə, təxəyyül, eləcə də 
təfəkkürdən danışmaq mümkün deyildir. Belə psixi proseslərdə 
hər hansı biri səbəb, digəri isə nəticə rolunu oynayır. 
Beynimizdə baş verən hüquqi təfəkkür formalarının, yəni 
anlayış, hökm və əqli nəticənin bir-biri ilə dialektik əlaqədə 
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olması determinizm prinsipinə əsaslanır. Bütün bunlara görə 
qeyd etmək olar ki, qıcıqlanmanı, hər hansı informasiyanın 
alınmasını, inikasın səbəblərini obyektiv aləmdə axtarmaq 
lazımdır. Beyində əmələ gələn proseslər determinizm 
prinsipinə uyğun olaraq təhlil, tərkib, ümumiləşdirmə, 
abstraksiya kimi ardıcıl əməliyyatlarla həyata keçirilir. 
Təcrübədə qazanılan bilik sayəsində insan cisim və hadisələri 
qavrayıb təsəvvür edir, sonra onların mahiyyətini, daxili əlaqə 
və vasitələrini dərk edə bilir. İnsanlara tam və dərindən 
qavramaq imkanını verən abstrakt hüquqi təfəkkürün əsasını 
təşkil edən idrak prosesinin nəticələri ümumiləşdirilərək 
anlayış və qanunlar şəklində ifadə edilir. İnsanlar nitq vasitəsi 
ilə obyektiv aləmdə ümumiləşdirmələr aparır, abstrakt 
anlayışlar müəyyən edir. İnsan hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul 
olmazdan əvvəl daxili nitq prosesinə müraciət edir, yəni 
fikirləşir, götür-qoy edir. Hüquqi təfəkkür nitq materialı 
əsasında mövcud olur, yəni maddiləşir. Anlayış dünyada olan 
cism və hadisələrin ən mühüm əlamətlərinin beynimizdə 
inikasıdır. Anlayış beynin, yəni materiyanın ən yüksək 
məhsuludur. Anlayış vasitəsi ilə təcrübənin verdiyi məlumat 
fikrən ümumiləşdirilir. Obyektiv aləmin cism və hadisələrinin 
ümumi və mühüm əlamətlərini ifadə edən anlayış insanın əməli 
fəaliyyəti nəticəsində yaranır və idrakın daha da dərinləşməsi 
üçün bir vasitə olur. Anlayışlar vasitəsi ilə biz obyektiv aləmi 
dərk edə bilirik. Eyni zamanda insanlar müəyyən anlayışlar 
vasitəsi ilə bir-birini dinləyir, başa düşür və fikir mübadiləsi 
edirlər. İnsanlar müəyyən qaydalar əsasında sözün təsir və 
əhatə dairəsindən istifadə etməklə fərdi və ictimai həyat 
təcrübəsində qazandıqları nailiyyətləri qoruyub saxlayır. 
Hüquqi təfəkkürün formalarından biri olan hökm anlayışdan 
fərqli olaraq cism və hadisələrin bir-biri ilə əlaqə və 
münasibətlərini müəyyən edir. Hökm- başqa sözlə cism və 
hadisələr haqqında qeyd elilən fikrin təsdiq və ya inkar 
formasıdır. Obyektiv əhəmiyyət kəsb edən hər bir qanun hökm 
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şəklində ifadə edilir. Hökm bizi əhatə edən cism və hadisələrin 
bir-biri ilə əlaqəsinin olub- olmamasını əks etdirən fikir 
formasıdır. Bir cism və hadisənin digər cism və hadisə ilə 
əlaqəli olması iqrari hökm çıxarmağa əsas verir. Hüquqi 
təfəkkürün formalarından biri olan əqli nəticə isə idraki 
yaradıcılıq əsasında, insanın biliyinin artırılması və 
dərinləşməsi əsasında meydana gəlir. Elmi fəaliyyətin yaradıcı, 
həqiqi mahiyyəti məhz əqli nəticədə öz əksini tapmış olur. Əqli 
nəticə özünü induksiya, deduksiya və analogiya kimi 
metodlarda tapır. Beləliklə, hüquqi təfəkkürün, başqa sözlə 
anlayış, hökm və əqli nəticənin bir-biri ilə əlaqəsi nəzəri idrak 
prosesinin əsasını təşkil edir.1  

Hüquqi təfəkkürün öyrənilməsi ilə məşğul olan 
tədqiqatçılar hüququn eyni zamanda hüquqi ideologiya və 
hüquqi psixologiyaya bölündüyünü qeyd edirlər. 

Qeyd edilməlidir ki, hüquqi psixologiya hüquqi 
hadisələrin zahiri tərəfini səciyyələndirir. Psixologiyada bu 
stereotiplərdən asılı olaraq təhqiq edilir. Vərdişlərə və 
emosional hisslərə əsaslanan hüquqi hadisələrin, neqativ 
halların əsasında hadisəyə qiymət verilir. Belə hallarda 
cəmiyyətdə qanunun roluna, onun tətbiqinə o qədər əhə-
miyyət verilmir. Bir çox hallarda hüquq mühafizə orqanla-
rının fəaliyyəti şişirdilir, cinayətkarlığın qarşısının alınma-
sına dair onların fəaliyyəti ilə bağlı mülahizələr əsas kimi 
qəbul edilir, tətbiq edilən cəzaların yumşaqlığı barədə fikir-
lər yaranır. Hüssi təəssürat ön plana keçdiyindən o qədər də 
düzgün olmayan konkret faktlara əsasən ümumiləşdirmələr 
aparılır ki, bu da reallığı əks etdirə bilmir. Beləliklə, hüquqi 
psixologiya hüquqi biliklərin və hadisələrin mahiyyətini 
açmaq səviyyəsində deyildir. Hüquqi ideologiya insanların 
fəaliyyət istiqamətini müəyyən edir və hüquqi yaradıcılıq işi-

                                           
1 Nəbiyev F.H. Hüquqi təfəkkürün determinantları: təşəkkülü və nəzəri 
konsepsiyaları. Bakı –Təknur-2012. Səh. 7-19. 
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ni həyata keçirir. Hüquqi ideologiya, yəni hüquqi şüur 
hüquqi təfəkkürün sözlə ifadə edilə bilən forması olub 
hüquq yaradıcılığına doğru istiqamətlənir. Hüquqi şüurun 
hüquqi ideologiya və hüquqi psixologiya, ictimai və fərdi, 
adi və nəzəri şüur növləri, hüquqi hisslər, emosiyalar və 
hüquqi iradə kimi daxili ünsürləri arasında əlaqə və təsir 
vardır. Hüquqi şüur ictimai varlığı qavrayır, onunla seçici 
münasibətdə olur, ictimai proseslərin neqativ xüsusiyyət-
lərini müəyyən edir. İctimai münasibətlərin mühafizəsi üçün 
hüquqi şüurda müəyyən hüquqi normalar müəyyənləşdirir. 
Hüquqi şüur hüquqi hadisələrin, məsələn törədilən cinayət-
lərin, qanunların tədbiqindən yaranan ideyalar əsasında qa-
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsini təmin edir. Hüquqi şüur 
sanksiyalaşdırılan normativ aktlar vasitəsilə fərdi şüura təsir 
göstərməklə onu arzu olunan davranış istiqamətinə 
yönəldir. Biz hüquq yaradıcılığını ancaq hüquqi ideologiya 
ilə bağlayan, ictimai psixologiyanın rolunu inkar edən 
fikirlə razılaşmırıq. Belə ki, sovet hüquq sistemində hüquq 
yaradıcılığı hüquqi ideologiya ilə məhdudlaşdırılırdı. 
Hüquq yaradıcılığında iki cür istiqamətdə ifratçılıqı qəbul 
etmək olmaz. Birincisi, hüquq yaradıcılığında ictimai 
psixologiyanı nəzərə almadan ancaq hüquqi ideologiya 
əsasında həyata keçirilən istiqamətdir. Bu cür istiqamətli 
qanunlar xalqın həyatından uzaq düşmüş hüquq normaları-
dır. Əgər hüquq norması ictimai hüquqi şüurda qəbul 
edilmirsə, o tənzimləmə funksiyasını həyata keçirə bilməz. 
Digər tərəfdən hüquq yaradıcılığı yalnız psixologiyaya 
əsaslanmamalıdır. Praktikaya əsasən qeyd edə bilərik ki, 
adi şüurda, kütləvi psixikada hissi idraka əsaslanan biliklər 
sosial varlığın tipik cəhətlərini əhatə edə bilməz. Çünki, hü-
quqi psixikada ayrı-ayrı təsadüfi baş verən hallar ictimai 
təhlükəli əməllərin əsası kimi ümumiləşdirilir. Sosial 
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nəzarətin həyata keçirilməsi üçün ictimai təhlükəli əməllər 
hüquqi şüurda qeyri əxlaqi əməl kimi qəbul edilməlidir.2  

Hüquq düşüncəsi insanların hüquqa olan münasibəti, 
onların bütünlükdə hüquq və ya ayrılıqda hüquq norması 
haqqında görüşləri, təsəvvürləri, emosiya və hisslərindən 
ibarətdir. İnsanlar öz hüquq düşüncələri əsasında qanuna 
qiymət verərkən onun ədalətli və ya ədalətsiz olması haqqında, 
həmçinin müəyyən hüquqi tələblər- qanun qəbul etmək, onu 
dəyişdirmək və yaxud qanun ictimai gerçəkliyə uyğun 
gəlmədikdə onu ləğv etmək kimi tələblər irəli sürür.3 

Hüquqi təfəkkür mühüm qanunauyğunluqların 
axtarılmasına və kəşf edilməsinə yönəldilmiş, sosial hüquqi 
mahiyyət kəsb edən, nitq ilə bağlı olan psixi prosesdir. Bu 
proses özündən əvvəl baş vermiş psixi proseslərin 
müəyyənləşdirdiyi məlumatlara əsaslanır. Hüquqi təfəkkürün 
yaradıcı olması üçün hissi idrak prosesində əldə edilmiş 
materiallara istinad edilməlidir. Eyni zamanda hüquqi 
təfəkkürün məhsuldar olması üçün determinizm prinsipinə 
əsaslanmaq lazımdır. 

                                           
2 Nəbiyev F.H. Hüquqi təfəkkürün determinantları: təşəkkülü və nəzəri 
konsepsiyaları. Bakı –Təknur-2012. Səh. 77-119. 
3 M. Məlikova. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi. Dərslik. 1978. 
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I FƏSİL 
HÜQUQİ TƏFƏKKÜRÜN SOSİAL  

DETERMİNANTLARI 
 
1.1. Hüquqi təfəkkürün əxlaqi münasibətlərdən irəli 

gələn sosial determinantları 
 

Əxlaq və hüquq normaları insanların ideal və məqsədli 
formada əldə etməyə çalışdıqları mənəvi keyfiyyətlərlə 
bağlıdır. Mənəvi keyfiyyətlər insanların ictimai və şəxsi 
həyatını zənginləşdirir. Əxlaq normalarına düzlük və doğruluq, 
sadəlik və təvazökarlıq, mənəvi saflıq, nəzakət, prinsipallıq və 
bu kimi birgəyaşayış qaydaları aid edilir. Əxlaq normaları min 
illər boyu mövcuddur və cəmiyyətdə insanların birgəyaşayış 
tələblərindən yaranmış, nəsildən-nəslə keçərək mənəvi sərvət 
şəklini almışdır. Ona görə də əxlaq normaları insanlar 
tərəfindən qorunub saxlanılır və onların iradəsindən asılı 
olmayaraq yeni nəsillərə verilir. Mənəvi sərvətlər maddi 
sərvətlərdən yaranmış olsa da, cəmiyyətin həyatında və tarixi 
inkişafında böyük rol oynayır. Əxlaqi normalar və ya mənəvi 
sərvətlər ictimai normaların ümumi sistemində insanların 
fəaliyyətini tənzim edir. 

Əxlaqi normalar öz xarakterinə görə müsbət və mənfi 
yaxud, tələb olunan və qadağan olunan formalarda ola bilər. 
İnkişafda olan cəmiyyətlərdə qadağanedici normalar tələbedici 
normalara çevrilir və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün şərait 
yaradır. Məsələn, kommunist təfəkkür tərzinə əsaslanan əxlaq 
kodeksində təcəssüm olunan əxlaqi prinsiplər bir sıra ölkələrin, 
o cümlədən hazırkı dövrdə bizim Respublikanın əxlaqi 
prinsiplərinə uyğundur. Bir çox idealist filosoflar əxlaqa əbədi 
ideyaların, əbədi əxlaqi qanunların, ilahi mənşəyə malik olan 
mütləq nəzəri müddəaların məhsulu kimi baxmışlar.  

Bəzi müəlliflərə görə, əxlaq tarixi inkişafın, ictimai 
şəraitin məhsulu deyildir. Platona görə, əxlaq transsendental 
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ruhlar aləminə aid olan müstəqil başlanğıcdan ibarətdir. Kant 
isə əxlaqı sırf düşüncə ilə əlaqələndirirdi. Q.Rikkert, V.Stern, 
M.Şiller, E.Hartman kimi əxlaq nəzəriyyəçilərinə görə, bu 
dünyada insanlar mövcud olan müstəqil əxlaqi keyfiyyətləri 
ancaq duya bilər, çünki mövcud əxlaqi davranışlar ancaq 
transsendental aləmdə mövcuddur. Əxlaqi keyfiyyətləri ictimai 
mühitdə yaratmaq mümkün deyildir, onları ancaq kəşf etmək 
olar. Neotomistlərə görə, əxlaqi qanun dəyişərsə öz gücünü 
itirər. İnsanlarda olan müxtəlif əxlaqi baxışlar ancaq əbədi 
dəyişməz əxlaqi hökmlərin nəticəsidir. Onlar bütün dövrlər 
üçün əbədi olan obyektiv, universal əxlaqi norma və prinsiplər 
yaratmaq istəyir, əxlaqı əbədi, dəyişməz ehkam şəklində başa 
düşürdülər. Belə bir prinsipin doğruluğunu sübut etmək üçün 
insanın mahiyyətinin dəyişməz olması fikri əsas götürülürdü. 
Bu məqsədlə neotomistlər şəxsiyyətin vahid əxlaqi məzmuna 
malik olması və heç bir iqtisadi və siyasi sistemin insanı 
dəyişdirə bilməməsi prinsipindən çıxış edirdilər. 

Hazırda fideizm, ekzistensializm, intuitivizm, 
neopozitivizm, utilitarizm, hedonizm, praqmatizm kimi etik 
konsepsiyalar əxlaqi sərvətləri insanların faydalanmaq, mənfəət 
götürmək, həzz almaq üçün özbaşına seçdikləri normalar hesab 
edir, əxlaq normalarının obyektivliyini qəbul etmirlər. 
Ekzistensializm konsepsiyasına görə, fərddə yaranan müsbət 
əxlaqi keyfiyyətlər onların özlərindən asılı olmayan 
səbəblərdən yaranır. Müasir hedonizm cəryanının nümayəndəsi 
Şeldondan gətirilən fikir diqqətəlayiqdir: “İnsan kef , ləzzət 
çəkmək, həzz almaq üçün obyektləri və hərəkətləri özü seçir, 
ona görə də o, öz əxlaqının hakimi və sahibidir. Əxlaqi 
sərvətlərə özündən kənarda meyar axtarmaq mənasızlıqdır.”4 

Tomizmə görə əxlaq normaları Allah tərəfindən müəyyən 
edilən və idarə edilən normalardır. Bu ideyaya görə, insanlar 

                                           
4 Z.Göyüşov. Əxlaqi sərvətlər. Azərnəşr, Bakı, 1966, səh.6. 
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əxlaqi normalara allaha itaət etmək, dini ainləri yerinə 
yetirməklə nail ola bilər.  

Holland filosofu Benedikt Spinoza “Etika” kitabında 
əxlaq normalarını insanların mənəvi həyatından və 
davranışından yaranmış normalar hesab edir: “Burada təəcüb 
doğuran şey yoxdur. Yəni, qeyri doğru hesab etdiyimiz 
hərəkətlər narazılıq, doğru sayılan hərəkətlər isə razılıq 
doğurur. Təcrübə bunu deməyə əsas verir. Qeyd edək ki, bu 
əxlaqi münasibətlər tərbiyədən asılıdır. Belə ki, birində gözəl, 
müqəddəs olan bir şey başqası tərəfindən düzgün qəbul 
olunmaya bilər. Beləliklə, insanlar öz səhv hərəkətlərinə görə 
peşiman olur və ya tərbiyəli davranışları ilə diqqəti cəlb 
edirlər”.5 

Əxlaq normaları öz mahiyyəti etibarı ilə ictimai mühitdən 
də asılı olur. “...Əxlaq da din kimi cəmiyyətin ictimai vəziyyəti 
ilə bağlı olur. Belə ki, Hannibal adam əti yeməyi ən əxlaqlı iş 
hesab edirdi. Feodalizmə əsaslanan sahibkarlığa təhkimçilik, 
muzdlu əməyə əsaslanan sahibkarlığa kapitalist istismarı aid 
edilir və bütün bunlar həmin dövrlər üçün əxlaqi mahiyyət kəsb 
edir. İctimai inkişafın bütün dövrlərində hər bir dövr üçün 
xarakterik olan əxlaqi münasibətlər üstünlük təşkil edir. Əxlaqi 
cəhətdən ən yüksək ictimai əxlaqi vəziyyət, o vəziyyətdir ki, 
insanlar bir-birinə münasibətdə azaddırlar və bərabərdirlər”.6 

Lokk əxlaqi keyfiyyətlərin fitri olduğunu inkar edirdi və 
göstərirdi ki, əxlaqi dəyərlər məhz təcrübədə və tərbiyədə 
qazanılır. 

Spinozanın və Lokkun fitri əxlaqi keyfiyyətlərin 
mövcudluğu haqqında ideyalara qarşı çıxması əxlaq 
normalarının mahiyyətini başa düşməyə imkan versə də 
birtərəfli qaydada şərh edilir. P.Lafarq “Karl Marksın iqtisadi 
determinizmi” adlı əsərində göstərirdi ki, əxlaq normaları 

                                           
5 Б.Спиноза. «Этика», М., 1932, стр. 132. 
6 А.Бебель. Женщина и социализм. Госполитиздат, М., 1959, стр. 516. 
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haqqında təsəvvürlər və ona münasibət ancaq sinfi 
mənsubiyyətdən asılı olaraq meydana gəlir. Misal üçün, ədalət 
haqqında fikirlər kapitalist və fəhlə sinfi üçün eyni ola bilməz.7 

Əxlaq normaları real tarixi zərurətdən irəli gəlir, tarixi 
münasibətləri ifadə edir, obyektiv gerçəkliyi dəyişdirməkdə, 
ictimai həyatı zənginləşdirməkdə əsas rol oynayır. Əxlaq 
normaları insanların mövcud olduqları ictimai həyatın 
məhsuludur. Materializmə görə, əgər bir ovuc adam özünü 
pozğun və eybəcər hala salaraq milyonlarla adamı müsbət 
keyfiyyətləri dərk etmək qabliyyətindən məhrum etmişdirsə, 
buna həmin insanlar müqəssir deyildir, istismar olunan sinif 
müqəssirdir.8 Əxlaqi normalar, əxlaqi baxışlar əvvəlki 
dövrlərdən götürülür, şəklini dəyişir və lazım olmayan əxlaqi 
dünyagörüş öz yerini yeni iqtisadi münasibətlərə və yeni 
cəmiyyətdə mövcud olan qanunlara verir. Köhnə və təzə 
ictimai münasibətlər arasında ümumi əlamətlər olduqda 
müəyyən əxlaqi normalar yeni şəraitə uyğunlaşdırılır. Yəni, 
həyatın mənəvi və əxlaqi prosesləri üçün əsas şərt mövcud olan 
istehsal üsuludur. Əxlaq normaları insanlar arasında mövcud 
olan real qaydaların insanların şüurunda inikasıdır. Əsrlər boyu 
insanlar əmək prosesində cəmiyyətə olan münasibətlərini 
tənzim edən prinsiplər, qaydalar yaratmışlar. Onlar bu prinsip 
və qaydalar əsasında iqtisadi münasibətləri, ictimai istehsalı 
həyata keçirmişlər. Əməyin təşkili problemi adət və ənənələrin 
gücü ilə müdafiə edilmişdir. Əmək prosesində ədalətlilik, 
qarşılıqlı yardım, birlik kimi əxlaqi normalar yaranmış, düzlük, 
cəsarət kimi öz keyfiyyətləri ilə fərqlənən əxlaqi prinsiplər 
formalaşmışdır. Sonralar zaman keçdikcə cəmiyyətdə 
insanların bir-birinə münasibəti- qadın, kişi və uşaqlar 
arasındakı münasibətlər hamı tərəfindən qəbul edilmiş davranış 
normalarına çevrildi. Əxlaq normaları haqqında fikirlər 
                                           
7 П.Лафарг. «Экономический детерминизм Карла Маркса». Соцэкгиз, 
1938, стр. 28. 
8 Ф.Дзержински. “Gündəlik və məktublar”. Azərnəşr, B, 1958, səh. 24. 
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müxtəlif amillərin təsiri altında yaranır. Burada insanların 
həyati tələbatına və onların mənafeyinə məxsus keyfiyyətlər 
həlledici təsir göstərir. Əxlaq normalarının təbiəti və mahiyyəti 
haqqında fikirlərə və determinizm prinsipinə əsasən materialist 
elmi dünyagörüşünə ğörə şəxsiyyət öz əxlaqi davranışları üçün 
məsuliyyət daşıyır. Cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlər müəyyən 
sinfin mənafeyinə uyğun olaraq yaranır və mövcud əxlaqi 
normaların əsasını təşkil edir. Göründüyü kimi iqtisadi 
münasibətlər əxlaq normalarına təsir göstərir. Ona görə də 
əxlaq normaları obyektiv ictimai məzmuna malikdir. 
Materializmə görə, cəmiyyətdə mütərəqqi inkişafın 
mövcudluğu şəraitində, ictimai-iqtisadi formasiyaların 
qanunauyğun şəkildə bir-birini əvəz etməsi şəraitində müvafiq 
olaraq maddi və mənəvi sərvətlər, o cümlədən əxlaq və hüquq 
münasibətləri inkişaf edir. Deməli, cəmiyyət inkişaf etdikcə 
insanların maddi həyat şəraiti və istehsal münasibətləri 
dəyişdikcə onların əxlaqi və hüquqi təsəvvür və təfəkkürləri də 
dəyişir. Deməli, əxlaqi və hüquqi keyfiyyətlərin dəyişməsində 
və inkişafında maddi-iqtisadi amillərin təsiri vardır. Eyni 
zamanda ideoloji problemlərin maddi-iqtisadi şəraitə təsiri də 
qeyd edilməlidir. F.Engelsin qeyd etdiyi kimi “...tarixi inkişaf 
iqtisadi şəraitdən asılıdır. Siyasi, hüquqi, fəlsəfi, dini, ədəbi-
bədii inkişaf və s. iqtisadi inkişafa əsaslanır. Lakin, iqtisadi 
vəziyyət yeganə dinamik səbəb deyildir. Burada iqtisadi zərurət 
əsasında qarşılıqlı təsir vardır ki, bu da son nəticədə həmişə 
özünə yol açır.”9 İctimai şüurun formaları kimi əxlaq və hüquq 
da cəmiyyətin istehsal üsulu əsasında müəyyən edilir. Eyni 
zamanda qeyd edilməlidir ki, əxlaq və hüquq ictimai şüurun 
müxtəlif formalarının qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır. 

Beləliklə, əxlaq və hüquq normaları tarixi hadisələr 
oldugu üçün onlara ictimai şüurun spesifik forması kimi 
baxmaq olar. O tarixən formalaşır və sonra cəmiyyətin bütün 

                                           
9 Marks və Engеls. Seçilmiş məktublar. Azərnəşr, Bakı, 1955, səh. 493. 
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üzvləri üçün məcburi xarakter kəsb edir. Mənəvi sərvətlər 
əxlaqi dəyərlər vasitəsi ilə müəyyən edilir.  

 Göründüyü kimi insanın malik olduğu əxlaqi dəyərlər 
heç də idealistlərin qeyd etdikləri kimi “anadangəlmə” “əbədi 
və dəyişməz” deyildir. Əxlaqi keyfiyyətlər öz mahiyyətinə görə 
istehsal və mübadilə etmək üsulundan yaranmışdır. Hər bir 
cəmiyyətdə siniflərin maddi varlıqlara olan münasibətindən 
asılı olaraq əxlaqi dəyərlərə də münasibət dəyişir. Hər bir 
antaqonist siniflərə malik olan cəmiyyətdə istismar edənlə 
istismar olunan siniflərin əxlaqi dəyərləri eyni ola bilməz. 
K.Marks qeyd edirdi ki, cəmiyyətin inkişafı prosesində əvvəlcə 
maddi istehsalda, sonra da şüur və əxlaqda tərəqqi müşahidə 
edilir. Yəni, əvvəlcə kollektiv və cəmiyyət qarşısında öz 
mənəvi-siyasi məsuliyyətini başa düşən yeni insan tərbiyə 
etmək lazımdır. Məsələn, islami dəyərlər əsasında qurulmuş 
cəmiyyətdə çoxarvadlılıq mövcuddur. Kişi və qadın 
münasibətləri siğə adlanan hüquqi sənədə əsaslanır. Həmin 
hərəkətlər qəbahət hesab edilmir. İslam ölkələrində mövcud 
olan bu nikah münasibətləri əxlaqsızlığın qarşısını almaq 
məqsədi daşıyır. Qadın və kişi tərəfindən ailə nikah 
münasibətlərinin dini əsaslarla rəsmiləşdirilməsi heç bir orqan 
tərəfindən rəsmi hüquqi əhəmiyyət daşımayan fahişəliyin 
qarşısının alınmasına gətirib çıxaran amillərdən biridir.  

Beləliklə, dini qaydada çoxarvadlılığın rəsmiləşdirilməsi 
heç də analıq hüququnun, ləyaqətinin alçaldılması kimi 
qiymətləndirilməməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, fahişəliyə 
əsaslanan övladın doğulması onun mənşəyinin 
müəyyənləşməsi problemini yaratdığı halda, siğəyə əsaslanan 
çoxarvadlılıq zamanı doğulan övladların mənşəyi (ata və anası) 
sözsüz ki, məlum olur. Bu da ailə-nikah münasibətlərinin 
əxlaqi dəyərə malik olmasını göstərir. 

Bəzi Qərb sosioloqları elmi biliyin nisbiliyini, mütləq 
həqiqətin dialektikasını qəbul etmir və əxlaqi sərvətlərin 
təbiətinə idealist, subyektiv əsasda yanaşırlar. Onlar insanların 
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ifadəsini, arzu və mənafeyini müəyyən edən iqtisadi şəraiti 
nəzərə almırlar. Etik relyativizm cərəyanının tərəfdarları əxlaqa 
elmi əsaslarla yanaşmanı qəbul etmir və belə hesab edirlər ki, 
insanlar baş verən hadisələrə nəzarət etmə imkanlarına malik 
deyillər. Praqmatistlər obyektiv əxlaqi sərvətlərin mövcud 
olmadığını və insandan kənarda əxlaqın olmaması fikrini irəli 
sürürlər ki, bu da subyektiv idealist məntiqə əsaslanır. Ceyms 
qeyd edir ki, insan öz fəaliyyəti nəticəsində əxlaqi sərvətləri 
yaradır. Müəllifə görə, insan iradə, arzu və inamına 
əsaslanmaqla yüksək əxlaqi keyfiyyət kəsb edə bilər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əxlaq normaları xüsusi 
mülkiyyətin və istismarın olmadığı bir cəmiyyətdə 
yaranmışdır. Ümumi bərabərliyə əsaslanan ibtidai-icma 
quruluşunda insanlar təbiətin kortəbii qüvvələrinə qarşı birgə 
mübarizə aparmışlar.  

 “...Tayfa üzvlərini təhqir etmək, bütün qəbilənin təhqir 
edilməsi kimi başa düşülürdü. Nikah, mülkiyyət və intiqam 
məsələləri kollektiv xarakter daşıyırdı”.10 Məlum olduğu kimi 
quldarlıq dövründə barbar psixologiyasına malik olan təsərrüfat 
sistemində müqəssirin vəhşiliklə öldürülməsi tələb edilirdisə, 
insanların bir-birinə və maddi nemətlərə münasibəti 
dəyişdikdən sonra, ona vurulmuş ziyana adekvat olan yəni, onu 
əvəz edən yeni ideyalar irəli sürüldü.  

Cəmiyyətin mədəni inkişafı nəticəsində əxlaq norma-
larında qoca, xəstə və uşaqlara qayğı qaydaları formalaşdı. 
Eyni zamanda xüsusi mülkiyyətin və siniflərin meydana 
gəlməsi ilə yeni davranış qaydaları formalaşdı. Cəmiyyətdə 
müsbət xarakterli əxlaqi normalarla yanaşı, oğurluq, yalan, 
hiylə, satqınlıq kimi normalar da yaranmış oldu. Müsbət əxlaqi 
keyfiyyət hesab edilən düzlük prinsipial olaraq qeyri əxlaqi 
keyfiyyət kəsb etməyə başladı. “Aldatmasan satmazsan” 

                                           
10 П.Лафарг. «Экономический детерминизм Карла Маркса». Соц.энгиз, 
1931. стр. 52 
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prinsipinə əsaslanan cəmiyyət üçün çox vaxt fırıldaqçılıq və 
saxtakarlıq kimi keyfiyyətlər əsasında qurulmuş cəmiyyətdə 
yaşamaq olduqca çətin idi. Materializmə görə insanların öz 
maddi vəziyyətini inkişaf etdirməsi onların təfəkkürünün də 
dəyişməsinə şərait yaratmışdır. Maddi vəziyyətin dəyişməsi 
şəraitində əxlaqi təfəkkürün, əxlaqi normaların formalaşması 
prosesi müəyyənləşmiş oldu. Yəni istehsal münasibətlərinin 
məhsuldar qüvvələrin səviyyəsi ilə müəyyən edilməsi, tarixi 
proseslərin belə bir əsasda başa düşülməsi sosial-ideoloji 
xarakter kəsb edir. Əxlaqi münasibətlərin formalaşması 
mövcud şəraitdə zamanın hökmünə uyğun olaraq dəyişir. Belə 
ki, müharibə şəraitində igidlik və cəsurluq kimi əxlaqi 
keyfiyyətlər fəziləti ehtiva etdiyi halda, qorxaqlıq və fərarilik 
kimi keyfiyyətlər qəbahəti ifadə etmişdi. Fiziki və əxlaqi 
keyfiyyətlərə əsaslanan qəhrəmanlıq idealı getdikcə özünü 
feodalizm cəmiyyətində maddi nemətlərin sahibləri olan 
mülkədarların şəxsində tapmağa başlamışdı. Belə ki, öz 
malikanəsini itirən hər hansı mülkədar öz titulunu, rütbəsini də 
itirirdi. O dövrdə mərdlik və qəhrəmanlıq kimi idealı özündə 
təcəssüm etdirmək istəyən hər bir şəxs əmlaka malik olmalı idi. 
Əks halda maddi sərvətini əldən vermiş mülkədar heç bir 
mənəvi keyfiyyətə malik ola bilmirdi. Sonralar sərvət sahibləri 
hərbi mükəlləfiyyətləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırdılar və 
ölkənin müdafiəsini muzdlu əsgərlərin öhdəsinə verdilər, 
qəhrəmanlıq idealının fiziki və əxlaqi keyfiyyətləri azad 
vətəndaşlara, muzdla tutulmuş əsgərlərə xas oldu, onların 
mənəvi sərvətlərinə çevrildi.11 Proletar inqilabları dövründə 
fəhlə sinfinin əxlaqi keyfiyyətləri dedikdə onun öz sinfi 
qarşısında sədaqəti başa düşülürdü. Xalqların dostluğu və 
beynəlmiləlçilik, inqilabi humanizm kimi ideyalar diqqət 
mərkəzində idi. İnqilab nəticəsində əvvəllər mövcud olan 

                                           
11 П.Лафарг. «Экономически детерминизм Карла Маркса», Соцэкгиз, 
1931, стр. 56-57. 
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ideoloji sərvətlər, əxlaqi hiss və davranışlar, əxlaqi və hüquqi 
təfəkkür inqilabiləşdi, bəşər cəmiyyəti yüksək əxlaqi 
keyfiyyətlər daşımağa başladı. Bütün bunlarla yanaşı onu qeyd 
etmək lazımdır ki, proletariata məxsus olan əxlaq normaları 
kapitalizm şəraitində qərarlaşmış və sonra xalqın birgə yaşayış 
qaydalarına çevrilmişdir. 

Beləliklə, əxlaq normalarının məzmununun müəyyən-
ləşdirilməsi zamanı konkret tarixi şəraitdən çıxış edərək 
hərəkət və davranışın keyfiyyətini müəyyən etmək olar. 
Müsbət xarakterli əxlaqi keyfiyyətləri insanlar ya könüllü 
olaraq yaratmış, ya da əxlaq norması tələb şəklində qarşıya 
qoyulmuşdur. Tələb əsasında qarşıya qoyulmuş əxlaq 
normaları ictimai-iqtisadi inkişaf prosesinin nəticəsində 
dəyişmiş, təkmilləşmiş və mövcud şəraitə uyğunlaşdırılmışdır. 
Əxlaq normalarının yaranması zamanı determinizm prinsipi 
əsasında onun mahiyyəti başa düşülməli və eyni zamanda 
əxlaqi tərəqqi probleminə diqqət yetirilməlidir. Bəzi 
tədqiqatçılar əxlaqi tərəqqinin mövcudluğu məsələsini şübhə 
altına almışlar. Belə ki, onların (ekzistensizalizm, praqmatizm, 
neopozitivizm) nümayəndələri insan əxlaqının dəyişməz və 
fitri olduğu fikrini irəli sürərək, cəmiyyətdə əxlaqi tərəqqi 
faktını inkar edirdilər. G.Yaspers, Y.Vilson, E.Rassel, Z.Freyd 
kimi ideoloqlara görə, dünya əvvəldən güclü və zəiflərə 
bölünmüşdü. Ona görə də heç bir bəşəri inkişafdan danışmaq, 
əxlaqi tərəqqinin hər hansı vahid obyektiv meyarını müəyyən 
etmək, ümumiyyətlə bəşəriyyətdə inkişafla bağlı əxlaqi 
tərəqqidən danışmaq olmaz. Əxlaqi tərəqqinin irəli və yaxud 
geriyə istiqamətlənməsi haqqında fikir söyləmək mümkün 
deyildir. Z. Freydə görə, ibtidai dövrün əxlaqi ilə hazırkı 
dövrün əxlaqi arasında elə bir prinsipial fərq yoxdur. İnsan 
doğulduğu gündən müəyyən əxlaqi keyfiyyətlərə malik olur ki, 
bu da onu bütün ömrü boyu müşayiət edir. Yaşlı şəxs öz 
davranışı ilə uşaqlıq dövründəki davranışa qayıdır. Buradan 
belə nəticə çıxır ki, vəhşi insanın əxlaqı müasir insanın 
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əxlaqından, uşağın əxlaqı isə yaşlı şəxsin əxlaqından daha 
yaxşıdır. Neopozitivizmə görə mədəniyyətin inkişafı 
nəticəsində bütün əxlaqi keyfiyyətlər, əxlaqi hisslər yox olub 
gedir. İnsanlar getdikcə əqlin hökmranlığı altında hisslərdən 
məhrum olan avtomatlaşmış intellektual maşınlara çevrilir. 

Ancaq, məlumdur ki, insan hissi idrak, sonra isə nəzəri 
idrak prosesinin nəticəsi olaraq öz əqli imkanlarını genişləndirə 
bilər. Eyni zamanda hər bir insan öz hissi və əqli 
keyfiyyətlərinə görə ona təsir edən obyekt qədər müxtəlifdir. 
Belə ki, “eyni adam müxtəlif vaxtlarda eyni bir obyektdən 
müxtəlif tərzdə təsirlənə bilər”.12 

Tarixən qarşılıqlı əxlaqi və hüquqi münasibətlərlə bağlı 
iki istiqamət mövcuddur. Bunlardan biri kollektivçilik və 
insanpərvərlik, digəri isə fərdiyəçilik və insanpərvərliyə zidd 
xarakterli istiqamətlərdir. Məsələn: ibtidai icma quruluşu 
şəraitində insanların bir-birinə qarşı fərdi qaydada düşmənçiliyi 
olmamışdır. O dövrün insanları üçün şəxsi mənafe icmanın 
ümumi mənafeyi tərəfindən unudulurdu. İnsanlar arasındakı 
münasibətlər yaşamaq uğrunda mübarizədən ibarət idi ki, bu da 
təbiətin kortəbii qüvvələrinə qarşı ümumi mübarizə əsasında 
qurulurdu. Sonrakı dövrlərdə istehsal alət və vasitələrinin 
mənimsənilməsi, ümumi mülkiyyətin xüsusi mülkiyyətlə əvəz 
olunması, cəmiyyətin antaqonist siniflərə bölünməsi insanlar 
arasında münasibətləri də dəyişdi. Xüsusi mülkiyyət insanların 
həyatında fərdiyətçilik yaratdı. İnsanlar öz şəxsi mənafeləri 
naminə başqalarına zərər yetirməyə başladılar. Hətta bəzi 
ideoloqlar insanları bir birinin düşməni hesab etməyə və buna 
haqq qazandırmağa başladılar. Freyd eqoizmi insan təbiətinin 
mahiyyətindən irəli ğələn insani münasibətlərin başlıca 
prinsiplərindən biri hesab edirdi. Müəllif qeyd edirdi ki, insan 
hər hansı arzu ilə yaşasa da, müəyyən bir fəaliyyət növü ilə 

                                           
12 Б.Спиноза. Избранные произведения, Т.1. теорема 51, М., 1957, стр. 
495. 
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məşğul olsa da, həmişə eqoist olaraq qalacaqdır. O insanların 
hər hansı bir fəaliyyətlə bağlı əməkdaşlığını inkar edir və qeyd 
edirdi ki, hər hansı bir fədakarlıq eqoist mənafeyin ifadəsidir və 
bu hər şeydən əvvəl zövqlərin instinktindən başqa bir şey 
deyildir. 

Yunan stoiklərinin davamçısı olan Zenon cəmiyyəti fəal 
siyasi mübarizədən çəkinməyə çağırırdı. Bunun əvəzində onlar 
insanları əxlaqi cəhətdən təkmilləşməyə və onları hökmdarlara 
qarşı əxlaqi etirazlara çağırırdılar. Seneka stoiklərin yaratdığı 
quldarların mənafeyinə xidmət edən ideyaları daha da inkişaf 
etdirdi. O insanların mənəvi bərabərlik ideyasını irəli sürdü və 
bu ideya altında itaətkarlıq ideyasının təbliğatçısına çevrildi. O, 
köləliyi taleyin hökmü hesab edirdi. O, əmlakı olmayan 
qulların və azad adamların üsyan edəcəyindən ehtiyat edərək, 
məsləhət bilirdi ki, onlara qarşı sərt üsullardan istifadə 
edilməsin. 

Roma stoiklərindən olan Epiktet də qulları fəal mübarizə-
dən çəkinməyə, əxlaqi cəhətdən təkmilləşməyə çağırırdı. O, 
var-dövlətin əleyhinə çıxır və onları şər qüvvə adlandırırdı. O 
da istismarı pisləyir və quldarların qullara qarşı münasibətində 
onları vicdanlı olmağa çağırırdı. 

Azərbaycan fılosofu Şihabəddin Suhraverdinin (1154-
1191) “İşraq fəlsəfəsi” əsərində şiraqilik təliminə dair 
əhəmiyyətli məsələlər vardır. Müəllif ədalətsizliyə qarşı çıxırdı. 
O, bədxah insanları əjdahaya və ilana bənzədirdi. O qeyd edirdi 
ki, siyasət ləyaqətli adamlar tərəfindən aparılarsa, zaman işıqlı 
olar. İnsanın cəmiyyətdəki mövqeyi mənəvi kamilliklə, əxlaqla 
şərtləndirilməlidir. Müəllifə görə, mövcud olan elmlərə sahib 
olmaq hər hansı bir fərdin problemi deyil, bu başlıca olaraq 
bütün cəmiyyətin problemidir. O belə hesab edirdi ki, idarə 
edənlər ancaq ayrı-ayrı təbəqələrin deyil, bütün insanların 
mənafeyini müdafiə etməlidir. O rəhbərin başqa 
keyfıyyətlərinə görə deyil, ancaq elmi keyfıyyətinə görə 
qiymətləndirilməsini məsləhət bilirdi. 
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Klassik alman fəlsəfəsinin banisi İmmanuel Kant (1724-
1804) insanın davranış problemlərini nəzərdən keçirir. O 
“Aroktiki zəkanın tənqidi” əsərində əxlaq ilə insanın 
əməllərinin qanuniliyi arasındakı fərqi müəyyənləşdirməyə səy 
göstərir. Müəllifə ğörə, əgər fərdin davranışı obyektiv olaraq 
əxlaq qanunun tələblərinə zidd deyilsə, lakin hər hansı niyyətlə 
- acgözlüklə, şöhrətpərəsliklə, xoşbəxtliyə can atmaqla həyata 
keçirilirsə, bu halda insanın davranışı leqal, yəni aşkar hesab 
edilir. Əxlaq qanunun tələblərinə aşkar əməl olunmazsa 
insanlar arasındakı münasibətlər hüquq sferasına aid edilir. 
Müəllif əxlaqla hüquq arasındakı münasibətləri müəyyən 
edərkən qanunları mənəviyyatın ilk mərhələsi hesab etmişdir. 
Hüququn vəzifəsi ayrı-ayrı şəxslərin hərəkətlərinin qanuniliyini 
təmin etməkdən ibarətdir. Zahirən bu hüquq elə təşkil 
edilməlidir ki, o, obyektiv olaraq əxlaq qanunlarının tələbləri 
ilə eyniyyət təşkil etsin. Hüquqi tələblərin yerinə yetirilməsi və 
onların pozulmasına yol verməmək üçün onun məcburetmə 
qüvvəsi olmalıdır. 

Əgər əxlaq qanunlarına uyğun hüquq mövcuddursa, 
onda, bir nəfərin azad iradəsi başqa birisinin azadlığına qarşı 
çevrilmiş olur. Kanta görə, hüquq sistemi xüsusi və ümumi 
hissələrdən ibarətdir. Xüsusi hüquq azad fərdlər arasındakı 
münasibətləri əhatə edir. Ümumi hüquq isə ictimai hüquqi 
münasibətlər üçün zəruri olan qanunlardır. Kanta görə, əgər 
ümumi hüquq bütün insanların qarşılıqlı münasibətinə 
toxunursa, bu dünya vətəndaşının hüququdur. 

Müəllif qeyd edir ki, ictimai müqavilə təfəkkürə 
əsaslanan ideyalardan ibarət olur. Ancaq bu o zaman praktiki 
reallığı əhatə edir ki, xalqın iradəsinə xidmət etsin. Beləliklə, 
müəllif konkret olaraq qanunların ədalətli olması ideyasını irəli 
sürmüşdür. 

Kant eyni zamanda öz yaradıcılığında hüquqi dövlət 
haqqında müasir təlimlərin əsas ideya və prinsiplərini qeyd 
etmişdir. Müəllif “Əxlaqın metodikası” əsərində qeyd edir k i ,  
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dövlət qanunlara tabe olan insanların birliyidir. Dövlətin ən 
əsas əlaməti qanunun aliliyidir. Hüquqi prinsiplərə təminat 
verən dövlət ictimai müqavilə və xalq suverenliyi əsasında 
təşkil olunmalıdır. Kant qanunverici hakimiyyətin xalq 
tərəfindən həyata keçirilməsini, vətəndaşların bərabər 
hüquqlarını nəzərdə tutan qanunların qəbul olunmasını 
istəyirdi. Kant dövləti azadlığın hüquqi təminatı adlandırırdı. 
Belə bir mövqedən çıxış edən filosof zəruri olaraq dövlətdə üç 
başlıca orqanın fəaliyyətini qeyd edirdi. Bunlar qanunları 
hazırlayan- parlament, qanunları icra edən- hökumət, qanunları 
müdafiə edən- məhkəmədir. Kant hakimiyyətin bölünməsi və 
aşağıların yuxarılara tabelik prinsipinə əsaslanan dövləti ideal 
dövlət adlandırırdı. Kanta görə, cəmiyyətin hüquqi vəziyyətini 
hüquqa zidd vasitələrlə aradan qaldırmaq olmaz. Bu mənada o, 
zorakı, yəni inqilabi yolla ideal dövlətə keçidi qəbul etmirdi. 
Kant gələcəkdə bəşəriyyətin dünya konfederasiyası formasında 
hüquqi respublika idarəçilik formasında təşkil ediləcəyini 
söyləyirdi. 

Beləliklə, o, monarxiyanı saxlamaq şərti ilə idarəetmənin 
parlament formasına üstünlük verirdi. Beləliklə, Kant beynəl-
xalq hüquq sistemində əbədi sülhün qərarlaşması ideyasını irəli 
sürürdü. Müəllif xalqların bərabərliyi və dövlətlərin daxili 
işlərinə qarışmamaq prinsipinə əsaslanan beynəlxalq hüquq 
sisteminin yaranmasını istəyirdi. O, müdrikliklə insanları 
əxlaqi prinsiplərə əsaslanmaqla ümumdünya vətəndaşlığı 
hüququnu qəbul etməyə çağırırdı. 

Əxlaqın məzmunu dövrün konkret ictimai-tarixi şəraiti 
ilə bağlıdır. SSRİ dövründə proletar əxlaqı sinfi mübarizənin 
tələbinə uyğun tərbiyə funksiyasını yerinə yetirirdi. Bu dövrdə 
əxlaqi münasibətləri həyata keçirmək üçün müəyyən tələblər 
irəli sürülürdü. Bunlardan kollektivçilik, beynəlmiləlçilik, 
istismara qarşı nifrət kimi keyfiyyətlər proletar əxlaqının 
formalaşması işinə xidmət edirdi. 
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Xalqa miras qalmış iqtisadiyyat vətəndaşların maddi və 
mənəvi tələbatını ödəyə bilmirdi. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq 
üçün birinci növbədə maddi çətinlikləri aradan qaldırmaq lazım 
idi. Həyata keçirilən yenidənqurma iqtisadiyyatda və insanların 
mənəvi həyatında yeni bir mərhələ oldu. 

 Proletar əxlaqının öz mahiyyəti, tələbləri və meyarı 
olmuşdur. Belə ki, materializmə görə, əxlaqi tərəqqi zamanı 
cəmiyyət öz kortəbii xarakterini itirir, planlı surətdə ictimai 
inkişaf qanunlarından şüurlu istifadə etmək əsasında irəliyə 
doğru hərəkət edir. Materialistlər cəmiyyətin inkişafında 
mənəvi amillərin roluna böyük əhəmiyyət verərək göstərirdilər 
ki, yalnız tələb etməklə azadlıq, insanpərvərlik, ədalət əldə 
etmək mümkün deyildir. Bunun üçün istismarın kökünü 
kəsmək lazımdır. 

Qərb ölkələrində öz mənəvi silahlarını təkmilləşdirmək 
və onu tarixi şəraitə uyğunlaşdırmaq istiqamətində işlər həyata 
keçirilir. Bəzi nəzəriyyəçilər bütün ideologiyaların tərksilah 
edilməsi nəzəriyyəsini irəli sürmüşdülər ki, bu ideyanın 
mahiyyəti kapitalizm və sosializmi vahid sənaye cəmiyyətində 
birləşdirməkdən ibarət idi. Amerika Jelek Universitetinin 
doktoru R.Morters bu nəzəriyyəni praktiki olaraq 
əsaslandırmaq üçün Pekinlə taktiki ittifaq yaratmaq, oradakı 
hakim partiya daxilində millətçi ünsürləri müdafiə etmək, milli 
azadlıq dəstələrində ziddiyyətlər yaradaraq onları öz ətrafına 
cəlb etmək və bununla da dünyada bütün siyasi- iqtisadi 
hegemonluğa nail olmaq ideyasını irəli sürürdü. 

Əxlaq ictimai qüvvələrin tarix boyu yaratmış olduqları 
mənəvi prinsip və normaları özündə birləşdirir. Mənəvi 
zənginlik, əxlaqi saflıq və fiziki kamilliyi özündə birləşdirən 
yeni insanın formalaşması əxlaqın qarşısında duran əsas 
məsələdir. Əxlaq şəxsiyyətin cəmiyyətə, insanın insana olan 
münasibətlərini ifadə edir. Cəmiyyətdə əxlaqın fəaliyyət həcmi 
getdikcə genişlənir. İnsanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
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inzibati hüquqi yolla nizama salınması öz yerini əxlaqi 
əsaslarla nizamlama sahəsinə verir. 

Postsovet məkanında kommunizm quruculuğu illərində 
əxlaq Kodeksi nəzəri və praktiki fəaliyyətin nəticəsi olaraq 
ölkədə baş verən siyasi və əxlaqi dəyişiklikləri əks etdirməli 
idi. Rəhbər kodeks kimi bu prinsiplər aşağıdakılardan ibarət 
olmuşdur: kommunizm işinə sədaqət, sosialist vətəninə, 
sosializm ölkələrinə məhəbbət; cəmiyyət xeyrinə vicdanla 
işləmək: işləməyən dişləməz; hər kəsin ictimai sərvəti qoruyub 
saxlamaq və artırmaq qayğısına qalması; cəmiyyət qarşısında 
öz vəzifəsini dərindən başa düşmək; ictimai mənafeyin 
pozulması hallarına dözməmək; kollektivçilik və qarşılıqlı 
yoldaşlıq yardımı: hər kəs hamı üçün, hamı hər kəs üçün; 
adamlar arasında insanpərvərlik münasibətləri və qarşılıqlı 
hörmət; insan insana dost, yoldaş və qardaşdır; düzlük və 
doğruçuluq, mənəvi saflıq, ictimai və şəxsi həyatda sadəlik və 
təvazökarlıq; ailədə qarşılıqlı hörmət, uşaqların tərbiyəsi 
qayğısına qalmaq; haqsızlığa, müftəxorluğa, əliəyriliyə, 
mənsəbpərəstliyə, qənimətçiliyə qarşı barışmazlıq; SSRİ-nin 
bütün xalqlarının dostluğu və qardaşlığı: milli və irqi ədavətə 
qarşı barışmazlıq; bütün ölkələrin zəhmətkeşləri ilə, bütün 
xalqlarla qardaşcasına həmrəylik kimi prinsiplər tarixdə ilk 
dəfə nəcib əxlaqi münasibətləri əhatə edən birgə yaşayış 
qaydaları yüksək mənəvi dəyərləri əks etdirmişdir.  

Məlumdur ki, cəmiyyətdə əxlaqi keyfiyyətlər dini 
münasibətlərin mövcud olmadığı dövrlərdən əvvəl insanlar 
tərəfindən yaradılmış və ictimai münasibətləri tənzim etməli 
olan normalar sistemi kimi möhkəmlənmişdir. Ata-anaya 
hörmət kimi formalaşan əxlaqi keyfiyyətlər quldarlıq 
dövründən mövcud olmuşdur. Bu dövrdə ailədə uşaqlar 
valideynlərin mülkiyyəti hesab edilirdi. Oğurluq, adam 
öldürmə kimi ictimai təhlükəli əməllərə qarşı yönəldilən əxlaqi 
nəsihətlər isə cəmiyyətdə xüsusi mülkiyyətin yaranması 
nəticəsində meydana gəldi. Burada məqsəd xüsusi mülkiyyəti 
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və mülkiyyətçilərin fiziki sağlamlığını qorumaqdan ibarət 
olmuşdur. 

Göründüyü kimi əxlaq kodeksindəki müddəalar dini-
əxlaqi əsaslara malikdir. Kodeks öz məzmunu etibarı ilə 
mənəvi qüsurlar əleyhinə yönəldilmiş ideyalar toplumundan 
ibarətdir. Eyni zamanda əxlaq kodeksi ictimai münasibətləri 
nizama salmaq, əxlaqi və hüquqi eybəcərliklərə qarşı mübarizə 
vasitəsi olmuşdur. Xalqın düşmənləri olan oğrular, 
soyğunçular, dələduzlar hüquqi normalar əsasında tənbeh 
edilirlər. Xüsusi mülkiyyətə qarşı yönəlmiş tamahkarlıq, 
rüşvətxorluq kimi əməllər də ictimai münasibətləri pozur. Bu 
cür əməllər əxlaqi cəhətdən yolverilməzdir və bütün bunlar 
günahkar şəxsin hüquqi əsaslarla cəzalandırılması üçün əsas 
verir. 

Mənəvi dəyərlərimizə tarixi dövrlərin özünəməxsus 
hadisəsi kimi baxsaq görərik ki, cəsarət, mərdlik kimi normalar 
ibtidai-icma quruluşunda ən yüksək əxlaqi keyfiyyət hesab 
edildiyi halda feodalizmdə mütilik, allahın mərhəməti əsasında 
fəaliyyət, inam ən yüksək mənəvi dəyərlər hesab olunurdu. 
Kapitalizm cəmiyyətində, inqilablar dövründə isə azadlıq, 
bərabərlik, ədalət kimi dəyərlər yüksək qiymətləndirilmişdir. 

 Sovetlər dövründə kollektivçilik, sosialist vətənpər-
vərliyi və beynəlmiləlçilik, humanizm, düzlük, doğruçuluq və 
prinsipiallıq, cəmiyyətin işlərində fəallıq, köhnə idarəetmə 
sistemlərinə və həmin mühitdən irəli gələn təzahürlərə qarşı 
barışmazlıq kimi normalar bir şərt kimi irəli sürülürdü. Müasir 
dövrdə insanların əxlaqi keyfiyyətləri onların cəmiyyətə, 
kollektivə, ailəyə, ictimai- siyasi mühitə, əmlaka, yoldaşlara 
münasibəti ilə bağlı qiymətləndirilir. Deməli zaman keçdikcə 
əxlaqi dəyərlərin məzmunu dəyişir və təkmilləşir. Yəni, hər 
hansı əxlaqi hərəkətlə bağlı fəaliyyəti təhlil etmək, nəzəri 
müddəaları əxlaqi tərəqqi əsasında qiymətləndirmək olar. 
Əxlaqın ölçüsünü müəyyən etmək, onun elmi təhlilini vermək 
üçün bir çox nəzəriyyəçilər müxtəlif elmi müddəalarla çıxış 
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etmişlər. Onların bir çoxu əxlaqın meyarını cəmiyyətdən 
kənarda, əbədi varlığın təbiətində, bəziləri isə mənəviyyatın 
obyektiv meyarını əxlaqiliklə əxlaqsızlıqda, ədalətlə 
ədalətsizlikdə, xeyrlə şərdə axtarmışlar.  

Mülki məhkəmə idarəsinin prezidenti Q. Ştofer özünün 
“Etik qiymətləndirmə bacarığı haqqında” əsərində qeyd edir ki, 
mənəviyyatın obyektiv meyarı yoxdur. Praqmatistlər, 
ekzistensialistlər kimi etik məsələləri obyektiv idealist 
mövqedən təhlil edən digər nəzəriyyəçilər əxlaqi 
münasibətlərin obyektiv əsaslandırılmasını inkar edirlər. Onlar 
belə hesab edirlər ki, insan əxlaqının meyarı onun dəyişməz 
təbiəti ilə bağlıdır və bu dəyişməz əxlaq ümumbəşəri mahiyyət 
kəsb edir. 

Relyativizm cərəyanının nümayəndələri isə subyektiv 
əsaslarla izah etməyə çalışırlar ki, əxlaqın meyarı şərti xarakter 
daşıyır və əsassızdır. Bütün əxlaqi normalar yaxşıdır və əxlaq 
sahəsində heç bir obyektivlik mövcud deyil. Hər bir şəxsin, hər 
bir kollektivin öz əxlaqı vardır. 

Yəni, hər bir şəxs, kollektiv, təbəqə müxtəlif əxlaqı 
dəyərlər haqqında öz xüsusi fikrini əsaslandıra bilər. Belə 
olduqda əxlaqın konkret obyektiv meyarı haqqında fikir 
söyləmək olmaz. İngilis filosofu A. Ayenə görə, hər hansı 
hərəkət digərindən heç nə ilə fərqlənmir. Bir-birinə zidd olan 
iki hərəkətdən birini digərindən üstün tutmaq olmaz. 

Hazırda Azərbaycan dövləti xalqın təhlükəsizliyi 
uğrunda, başqa dövlətlərlə dinc yanaşı yaşamaq, işğal olunmuş 
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda mübarizə aparır. 
Bu ictimai- siyasi və hüquqi aspektdə, həm də əxlaqi aspektdə 
aparılan mübarizədir. Xalqımız və dövlətimiz bu mübarizə 
imkanlarını humanist əsaslarla həyata keçirməyi özünə borc 
bilir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, hər hansı bir tarixi şəxsiyyətlə 
bütöv bir xalqın əxlaqını eyniləşdirmək olmaz. Bu cür şəxslər 
əksər hallarda ictimai həyatın real tələblərinə uyğun olmayan 
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tələblər irəli sürdüklərinə görə məğlub duruma düşürlər. 
Məsələn, Hitler mürtəce  xarakterli qeyri əxlaqi ideyasını 
həyata keçirə bilmədi. Çünki, ancaq tarixi inkişafın obyektiv 
tələblərinə uyğun olan, xalqının həyati mənafeyinə uyğun gələn 
əxlaqi meyar həqiqi qəhrəmanlıq nümunəsi ola bilər. 

Tarixi dövrlərə nəzər salsaq görərik ki, hər bir tarixi 
dövrdə, ictimai inkişafın hər bir mərhələsində dövrün əxlaqi 
tipinə uyğun əxlaqi meyar mövcud olmuşdur. F.Englesə görə, 
üç əxlaq- feodal, burjua və proletar əxlaqi mövcuddur və hər 
bir dövrün öz əxlaqi meyarı vardır. Tarixən mühitin dəyişməsi 
ilə əxlaqın məzmunu və meyarı da dəyişir və inkişaf edir. Ona 
görə tarixin qanunauyğun gedişinin müasir mərhələlərinin 
əxlaqi tərəfini təşkil edən ideallarını və qiymət meyarlarını 
götürməklə yanaşı ümumdünya tarixinin müasir vəziyyətinin 
obyektiv məzmununu da elmi əsasda tədqiq etmək lazımdır. 

Əxlaq və hüquq insan davranışı ilə bağlıdır. Burada 
ictimai məsuliyyət və ictimai mənafe əxlaqi və hüquqi 
dəyərlərin qiymətləndirilmə prosesində əsas rol oynayır. 
Məsələn, ailə münasibətlərində əmələ gələn mübahisəli 
məsələlər əksər hallarda əxlaqi və hüquqi cəhətdən 
əsaslandırılmalıdır.  

Bəzi tədqiqatçılar belə düşünürlər ki, yalnız ictimai 
inkişaf qanunlarını bilən adamlar yüksək əxlaqi tələblər 
əsasında hərəkət edə bilirlər. Cəmiyyətdə elə insanlar vardır ki, 
onlar ictimai inkişaf qanunlarını bilməsələr də, öz davranışları 
ilə başqalarına nümunə olurlar. Əxlaqi prinsiplər öz 
mahiyyətinə görə bütün insanların sülh şəraitində yaşamasının 
istiqamətlərini müəyyən edir və beynəlxalq, iqtisadi, siyasi, 
mədəni və hüquqi əlaqələrin inkişaf etməsi üçün əsas şərt olur. 

Determinizm, əxlaqi və hüququ müəyyənləşdirmədə 
nisbi azadlığı qəbul edir. Əxlaqi seçmə azadlığı nə qədər geniş, 
əhatəli olarsa, insan öz əxlaqında və davranışında o qədər 
məsuliyyətli olar. A.S.Makapenkoya görə, kollektivdə 
insanların yaxşı cəhətlərini görmək çətindir. Belə ki, bu yaxşı 
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cəhətlər gündəlik xırda mübarizə şəraitində və münaqişələrdə 
görünməz olur.13 

Əxlaqa və hüquqa qiymət verərkən birinci növbədə 
əxlaqi və hüquqi dəyərlərə əsaslanan cəhətlərə qiymət 
verilməlidir. Burada obyektiv və subyektiv baxışlar nəzərə 
alınmalıdır. Obyektivizmə görə, əxlaqi və hüquqi dəyərlər 
insana faktlar, məlumatlar əsasında verilir, onun mahiyyəti isə 
açılmamış qalır. Obyektivistlər əxlaqa və hüquqa, insan 
davranışına, fəaliyyətinə öz mənafeləri baxımından qiymət 
verir və öz şəxsi mənafelərinə toxunan hər şeyi ədalətsiz hal 
kimi qiymətləndirirlər. 

Beləliklə, əxlaqi və hüquqi məqsəd və onu əldə etmə 
vasitələri təhlil edilməlidir. N.Q.Çernışevski qeyd edirdi ki, 
yüksək əxlaqi məqsədlər üçün müvafiq vasitələr lazımdır. 
Yaxşı məqsədə düzgün olmayan vasitələrlə nail olmaq 
mümkün deyildir. Vasitə məqsədin xarakterinə uyğun 
olmalıdır, ancaq belə olduqda vasitə ilə məqsədə çatmaq olar.14 

Məqsədi müəyyən etdikdən, onun istiqaməti aydın 
olduqdan sonra mənəvi keyfiyyətlərdən və dünyanın yenidən 
qurulması problemindən danışmaq olar. Məqsəd fəaliyyətin 
əvvəlcədən lazım olan şərtidir. Məqsədin həyata keçirilməsi 
üçün, əxlaqi və hüquqi məqsədin həqiqiliyini ictimai tərəqqinin 
qanunauyğunluğunda axtarmaq lazım gəlir. İctimai tərəqqi 
əxlaqi və hüquqi tərəqqi ilə paralel inkişaf edir. Əxlaqi tərəqqi 
cəmiyyətin ictimai tarixi inkişafı nəticəsində baş verir və ona 
görə də ədalətli cəmiyyət qurmaq vəzifəsinə xidmət edən 
əxlaqi və hüquqi keyfiyyətlərə əxlaqi və hüquqi məqsədin 
obyektiv meyarı kimi baxmaq olar. 

Siyasi məqsəd, ictimai inkişaf əxlaqi və hüquqi tərəqqi 
üçün istiqamətverici mayak rolunu oynayır. Yəni, mütərəqqi 
ictimai əxlaqi və hüquqi məqsədlər cəmiyyətin əxlaqi və 
                                           
13 N.Q.Çernışevski. Seçilmiş əsərləri, XIV cild, səh. 684. 
14 A.S.Makarenko. Kommunist tərbiyəsi haqqında, Bakı, Azərnəşr, 1954, 
səh.30. 
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hüquqi cəhətdən təkmilləşməsi üçün şərait yaratmış olur. 
Ancaq, məqsədin nəticəsi cəmiyyət üçün o vaxt yararlı hesab 
edilə bilər ki, o öz mahiyyəti etibarı ilə müsbət həqiqi əsaslara 
malik olsun. Bu zaman həmin əxlaqi və hüquqi dəyərlər 
məqsədəuyğun olur və onun həyata keçirilməsi vacib hesab 
edilir. Yəni, həqiqətə çatmaq üçün, müəyyən mərhələli, 
çoxtərəfli məqsədləri həyata keçirmək lazım gəlır. 

İnsan öz davranışı ilə mahiyyətini, öz əxlaqi keyfiyyətini 
və mənəvi simasını açıb göstərir. İnsanın mahiyyəti onun 
işində, hərəkət və davranışında, işinin motivlərində müəyyən 
edilir. Şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi zamanı bütün bu vahid 
əxlaqi və hüquqi motivlər əsas götürülməklə onun fərdi 
keyfiyyətləri, arzu və istəkləri, şəxsi təşəbbüsləri, işinə 
münasibəti, hazırlıq səviyyəsi, mənəvi siması, ailədə, 
kollektivdə davranışı nəzərə alınmalıdır. Məsələn, hər hansı 
şəxsin keyfiyyəti, davranışı nəzərə alınmırsa və 
xasiyyətnamədə bütün bunlar öz əksini tapmırsa, həmin şəxs 
haqqında qeydlər birtərəfli qaydada əks olunmuş olar. 

Əxlaqi qiymət siyasi, hüquqi, estetik qiymətlərlə 
əlaqəlidir və bunlar bir-birinə uyğun şəkildə mühakimə 
edilməlidir. Əxlaqi qiymətin hüquqi qiymətlə əlaqəsi bununla 
müəyyən olunur ki, hüquqi qiymət həmişə əxlaqi əhəmiyyət 
kəsb edir. Halbuki hər hansı əxlaqi qiymət hüquqi məna 
daşımır. Hüquqi qiymət yalnız qanunla nəzərdə tutulan hərəkət 
və davranışa verilir. Qanunla nəzərdə tutulmayan davranış və 
hərəkətlər isə əxlaqi baxımdan qiymətləndirilir. Hüquqi qiymət 
müvafiq olaraq səlahiyyətli müəssisələr və şəxslər tərəfindən 
verilir və dövlət tərəfindən icbari şəkildə müdafiə olunur, 
əxlaqi qiymət isə ayrı-ayrı şəxslərə öz kollektivləri tərəfindən 
yazılı və şifahi şəkildə irəli sürülür və ictimai rəy vasitəsilə 
möhkəmləndirilir.15 Hüquqi və əxlaqi qiymət həm hərəkətin 
                                           
 
15 S.Ş.Paşayev. Kommunist əxlaqının nəzəri məsələləri. “Maarif” nəşriyyatı. 
Bakı, 1978, səh. 76-77. 
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özünü, həm də onun motivlərini eyni dərəcədə nəzərə alır. 
Əxlaqi və hüquqi qiymət arasında mütləq sərhəd yoxdur. 
Əxlaqi norma ilə qiymətlər hüquqi norma və qiymətlərə uyğun 
gəlir. Məsələn, bütün ictimai təhlükəli əməllər həm əxlaqi, həm 
də hüquqi nöqteyi nəzərdən qiymətləndirilir. 

Hüquqi təfəkkür əxlaqi normalarla sıx əlaqədə inkişaf 
edir. İnsanların sosial fəaliyyətinə, davranışına, hüquqi 
fəaliyyətinə onların əxlaqı və mənəviyyatı ilə qiymət verilir. 
Ona görə də cəmiyyətdə insanların hüquqi ideyaları eyni 
zamanda onların mənəvi baxışlarında öz əksini tapır. Yəni, 
hüquqi təfəkkürün fəaliyyəti əsasında qanunla ictimai təhlükəsi 
olan hər bir əməl hər bir halda əxlaqi mənəvi əsaslarla pislənir. 
Bütün hallarda hər bir törədilmiş əmələ mənəviyyatla bağlı 
qiymət verilir. Mənəvi prinsiplərin hüquqi prinsiplərlə 
müəyyən mənada birləşməsi hələ onların eyni mahiyyətə malik 
olması demək deyildir. Belə ki, mənəviyyat ictimai həyatda 
qənimətçiliyə, müftəxorluğa, şərəf və ləyaqətə qarşı olan hər 
cür əməlin əleyhinədir. “Mənəviyyat insan davranışının ümumi 
prinsiplərini formalaşdırır”16  

Hüquqi təfəkkür isə tamah və qənimətçilik motivləri 
əsasında törədilmiş, şərəf və ləyaqətə qarşı yönəldilmiş sosial 
təhlükəli əməllərə qiymət verir. Eyni zamanda məlum olduğu 
kimi hüquqi təfəkkür insanların davranışlarını 
qiymətləndirərkən məsələn, təqsir, qəsd, ehtiyatsızlıq, cinayət 
kimi anlayışlardan istifadə etdiyi halda, mənəvi davranışı 
müəyyən edən anlayışlar mənəvi təfəkkürə əsaslanan davranış 
və əxlaqi faktlara əsaslanan xeyr, şər, borc və şərəfdən 
ibarətdir.  

Qanunverici orqan hüquqi təfəkkürə və iradə aktına 
əsaslanaraq cinayət sayılan əməllərin dairəsini qanuna daxil 
edir. Bu eyni zamanda hüquqi təfəkkürün qanunçuluq 

                                           
16 Карпец И.И. «Уголовные права и этика. М., Юрид. литература» 
1985, С. 96. 
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prinsipinin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlətin məcburiyyət 
aparatının fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. 

Hüquq normasına hakim əxlaqi dəyərlərlə haqq 
qazandırmalıdır. Qanun əxlaqi dəyərlərə nə qədər uyğun olarsa, 
o qədər onun sosial mahiyyəti yüksək olar. Belə hüquqi 
normaların təsiri altında pozitiv motivlər formalaşır. 

N.D.Durmanov qeyd edir ki, qanunla ictimai təhlükə 
törədən əməllər eyni zamanda qeyri əxlaqi əməllərdir. Ancaq, 
müxtəlif əməllərin mənəvi baxımdan pislənilməsi heç də eyni 
deyildir.17 Qanunlarda baş vermiş əmələ görə verilən hüquqi 
qiymətlə mənəvi-əxlaqi qiymət üst-üstə düşür. Ona görə də 
hüquqi qadağa mənəvi baxımdan düzgün qiymətləndirildikdə 
hüququn mühafizəedici funksiyasının təsiri altında 
vətəndaşlarda arzu olunan davranış qaydalarının 
formalaşmasına nail olmaq olur. Yəni insanların hüquqi şüuru 
hüquq normasının məzmunu ilə həmrəylik nümayiş etdirdikdə 
hüquqi şüur hüququn mühafizəedici funksiyasının hərəkət 
mexanizminin həlledicisinə çevrilir. Elə bu səbəbə görə 
qanunverici orqan əhali tərəfindən pislənilən əməllərin 
kriminallığını qəbul etməlidir. Yəni əvvəlcədən insanların 
hüquqi şüurunun motivləri nəzərə alınmalıdır. 

Qanunla fərdi şüurda yaranmış obrazlar əsasında baş 
verən ictimai təhlükəli əməl kriminal əməl hesab edilir. 
Beləliklə, baş verən psixi prosesdə mənəvi şüur da iştirak edir. 

Hüququn qadağanedici funksiyasının çəkindirici təsiri, 
yəni xarici funksiyası, belə normaların cəmiyyət üzvlərinin 
hüquqi şüurunda inikası ilə mümkündür. Qadağanedici 
normanın məzmunu ilə fərdlərin hüquqi şüuru arasında rabitə 
yarandığı zaman fərdlər ya norma ilə həmrəy olduqlarına görə, 
yaxud da cəza hədəsinin təsiri altında öz davranışlarının 
sərhədlərini müəyyən edirlər. Hüquq norması fərdlərə öz 
təsirini hüquqi şüur vasitəsi ilə göstərə bilir. Beləliklə, hüquqi 

                                           
17 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М., 1948. С.243. 
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şüur hüquq normasının hərəkət mexanizminin bir sahəsinə 
çevrilmiş olur. 

Hüquq normasının təsir mexanizminin digər ünsürü 
ədliyyə orqanlarının fəaliyyəti və normanın tətbiqi ilə bağlı 
təqsirkar barədə yaranan arzuedilməz nəticələrdir. Yəni, hüquq 
normasına riayət etməyə məcbur edən dövlət qurumu olmasa 
hüquq norması öz gücünü göstərə bilməz. 

Hər hansı bir ideya, normativ akt və s. əgər onlar 
insanların davranışına təsirini təmin edə bilən mexanizm 
olmasa, o mənasız söz olaraq qalacaqdır. Hər hansı ictimai 
təhlükəli əməlin törədilməsi hüquqi fakt olub, hüquq normasına 
əsaslanır. Törədilən təhlükəli əməlin kriminallığı hüquq 
norması ilə müəyyən edilir. Qanunun tətbiqi funksiyasını 
həyata keçirən dövlət ədliyyə orqanlarından qanunlar əsasında 
həyata keçirməli olduqları əməliyyatlarda professionallıq tələb 
olunur. Hüquq norması yaradıldığı vaxtdan hüquqi şüurdan 
ayrılaraq hüquqi əhəmiyyət daşıyan obyektiv məna kəsb 
etməyə başlayır və davranışın qiymətləndirilməsinin ölçüsünə 
çevrilir. 

Hüquq normasının tətbiqi nəticəsində qanunu tətbiq edən 
subyektin hüququ şüuruna köçürülmüş əmələ hüquqi qiymət 
verilir. Burada şüura köçürülmüş hüquq normasının qadağan 
etdiyi ictimai təhlükəli əməllə baş vermiş ictimai təhlükəli 
əməlin obrazı müqayisə edilir. Baş vermiş əməl ictimai 
təhlükəli əməl kimi hüquqi şüurda tanındıqda qanunla nəzərdə 
tutulan sanksiya tətbiq edilir. Yəni, məcburi hüquqi qüvvəyə 
malik olan normativ akta istinad edilir. 

 
1.2. Hüquqi təfəkkürün dini münasibətlərdən irəli 

gələn sosial determinantları 
 
Eramızdan əvvəl I minilliyin ortalarında quldarlıq 

quruluşuna keçid başa çatdı. Yunanıstanda dəniz ticarəti, 
gəmiçilik inkişaf etməyə başladı. Ticarət, sənətkarlıq və 
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müvafiq olaraq qüdrətli mədəniyyət mərkəzləri, şəhərlər 
meydana gəldi. Polisdə, yəni kiçik dövlətlərdə insanlar artıq 
mifoloji prinsiplərdən imtina etməyə və nisbətən ictimai şüur 
formalarına üstünlük verməyə başladılar. 

O zamanlar Antik Yunanıstanda fəlsəfi dünyagörüş 
formalaşmağa başlamışdı. Nəzəri şüurun forması olan 
naturfəlsəfə yəni, təbiət fəlsəfəsi, teologiya, etika, siyasi 
nəzəriyyələr təşəkkül tapdı. 

Eramızın I əsrində Roma imperiyasında apostol kilsəsi və 
II əsrin ikinci yarısında onu əvəz edən yepiskopol kilsəsi, yəni 
yepiskoplar tərəfindən idarə olunan kilsə yarandı. 

İlk xristian kitabı olan İonnanm “Apokalipsis” yəni 
xristian dinində peyğəmbərlik kitabında quldarlıq 
münasibətləri Roma hökmdarı olan Neron pislənirdi. Hamı 
xristian Allahının elçisi olan İsa-Məsihi gözləyirdi. İsa Məsihin 
gələcəyindən və tezliklə şərin hökmranlığından qurtaracağına 
ümid edən, xalqın iradəsini ifadə edən xristianlıq öz 
tərəfdarlarının bərabərliyini elan etdi. Xristian icmaları 
demokratik əsaslarla təşkil olunurdu. Dindarlar öz əmlaklarını 
icmaya verirdilər. İcmalarda ümumi hesaba icma süfrələri 
təşkil edilirdi. İcmalar arasındakı əlaqəni səyahət edərək 
təbliğat işi həyata keçirən vaizlər, başqa sözlə apostollar 
yaradırdılar. İcmalar apostollara yemək verirdilər... Sonra onlar 
səyahətlərini davam etdirir və ya başqaları ilə birlikdə 
işləyirdilər. Burada “işləməyən dişləməz” prinsipi var idi. II 
əsrdən başlayaraq bu icmalar cəmiyyətin əmlaklı və təhsilli 
təbəqələrindən çıxan şəxslər hesabına artdı. Həmin şəxslər 
Roma imperiyasındakı əsarətin onlara da aid olduğunu hiss 
edirdilər. Tezliklə xristian təlimində dini mistik istiqamət 
gücləndi və kilsə yarandı. İcmalarda rəhbərlik baş keşişlərin, 
yəni yepiskopların əlinə keçdi. Müxtəlif icmalar arasında 
həmin dini rəhbərlərin birliyi yarandı və beləliklə, ümumdünya 
kilsəsi yarandı. Ruhanilərin kilsədən kənarda nicat yolu yoxdur 
və ya baş keşişə öz Allahın kimi baxmalısan kimi təbliğatları 
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sayəsində xristian dini güclənməyə başladı. Xristianlığın 
müəllifləri imperatorları inandırırdılar ki, quldarlıq cəmiyyəti 
üçün xristian dini imperatorların müttəfiqidir. Əvvəllər 
hakimiyyətin təriflənməsinə xidmət edən xristianlıq ona qarşı 
dini müxalifətin yaranmasına səbəb oldu. IV əsrlərdən etibarən 
isə imperatorlar kilsə ilə hesablaşmağa məcbur oldular, hətta 
onların köməyindən istifadə etməyə başladılar. Məsələn, 
imperator Konstantinin dövründə xristian dini 313-cü ildə 
başqa dinlərlə bərabər hüquqlu elan edildi. 324-cü ildə isə 
hakim dinə çevrildi. Bütün bunlara baxmayaraq dini 
problemlərin həllində imperatorlar məcburi qaydaya üstünlük 
verirdilər. Dindarlar da hakimiyyət tərəfindən verilən bütün 
göstərişlərin yerinə yetirilməsinin əleyhinə idi. 

Kilsənin dövlət hakimiyyət orqanlarında iştirakı 
problemləri ilə bağlı iddianı əsaslandıran teokratik 
nəzəriyyəçilərdən Konstantinopol keşişi İohan Zlatoişt (345-
407-ci illər) qeyd edirdi ki, apostol sözü bütün hakimiyyət 
Allah tərəfindən verilmişdir mənasını verir, lakin bu knyazlara 
verilən hakimiyyətin ilahi tərəfindən bəxş edilməsi kimi başa 
düşülməməlidir. Ancaq hakimiyyətin ümumi prinsipləri Allah 
tərəfindən verilir. Bibliyaya görə kilsənin işlərinə qarışan çar 
həqiqi hökmdar deyildir. 

Quldarlıq dövründə xristianlıq kilsəsində siyasi hüquqi 
ideologiyanın inkişafında Şimali Amerika Hippon keşişi Avreli 
Avqustinin böyük rolu olmuşdur. Bu din xadiminə pravoslav 
kilsəsi tərəfindən Blajenni yəni müqəddəs ləqəbi verilmişdi, 
katolik kilsəsi isə onu kilsənin müqəddəs müəllimi 
adlandırmışdır. Quldarlığın əbədi olduğunu sübut etməyə 
çalışan Avqustin göstərirdi ki, köləlik Allah tərəfindən 
göndərilmişdir. Ona görə insanlar təbiətən bərabərdir, köləlik 
Allah qarşısında günahkar olmağın rəmzidir. Ona görə qul öz 
ağasına xidmət etməlidir. Avqustinə görə, xüsusi mülkiyyət, 
ictimai bərabərsizlik ilahi mənşəyə malikdir. O, kilsənin və 
dövlətin mənşəyinə dair öz təlimini yaratdı. O, Allah aləmi 
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haqqında əsərində yazırdı ki, dünyada Allah aləmi, yəni kilsə 
və yer Allahı, yəni dövlət mövcuddur. Kilsə aləmi yer 
aləmindən daha əvvəl yaranmışdır və ondan üstündür. 
Avqustinə görə hökmdar kilsəyə xidmət etməlidir. Onun 
ideologiyası teokratik imperiyaya əsaslanırdı. Avqustin iddia 
edirdi ki, hüquq, həqiqət, ədalət, sülh, rahatlıq kilsədə öz əksini 
tapır. Dövlət isə insanlar tərəfindən yaradılmış müvəqqəti 
məqsədləri həyata keçirmək üçün lazımdır. Ədalət olmayan 
yerdə dövlət quldur dəstəsindən başqa bir şey deyildir. Dövlət 
ancaq yerdəki müvəqqəti qaydaları müdafiə etmək üçündür. 
Sonra dövlət kilsəyə xidmət etməlidir, yəni dövlət yer aləmini 
səma aləminə istiqamətləndirməlidir. Burada azad iradə şər 
qüvvə hesab edilir. Belə ki, iradə insanı birlikdən hərc-mərcliyə 
istiqamətləndirir. Kafirlər birliyin düşmənləridir. Ona görə 
Avqustin kafirlərin zorla, yəni silahlı yolla öldürülməsini təklif 
edirdi. 

Dövlətin vəzifəsi kimi qeyd edilirdi ki, sosial qaydalar 
qanunlar vasitəsi ilə nizama salına bilər. Avqustinin teokratik 
ideyaları Şərqi Roma imperiyasında- Bizansda həyata keçirildi. 
Kilsə və dövlətin sıx əməkdaşlığı şəraitində quldarlıq 
quruluşunun tənəzzülünü məhdudlaşdıran teokratik imperiya 
yaradıldı. 

Ərəb fılosofu İbn- Rüşddür- Averroesinin (1126-1198) 
“ikili həqiqət” konsepsiyasına görə geniş kütlə üçün birgə 
yaşayış normaları izah edilir və burada dinin rolu qeyd edilir. 
Ona görə təbiət və cəmiyyət qanunlarını dərk edən ikili həqiqət 
- fəlsəfə və din mövcuddur. İbn Rüşdün “Təkzibin təkzibi” adlı 
əsərində irəli sürdüyü ikili həqiqət konsepsiyası təbiət 
elmlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaratmışdı. Alim 
qanunların yaradılmasında, dövlətin düzgün idarə edilməsində 
əxlaqi amillərə, tərbiyəyə üstünlük verirdi. Bilirik ki, antik 
filosoflar tərbiyə və əxlaq məsələlərini mədəniyyətlə 
əlaqələndirirdilər. Ibn Rüşd belə hesab edirdi ki, tərbiyə işi 
məntiq elmindən başlamalı və buradan digər elm sahələrinə 
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keçməli, nəhayət metafizik fəlsəfə ilə tamamlanmalıdır. Filosof 
hökmdarın xalq içərisindən seçilməsini məsləhət bilirdi. O 
dövlət başçısını ləyaqətli, əxlaqlı olmağa, qanunlara 
əsaslanaraq ölkəni idarə etməyə çağırırdı. 

Fransa burjua inqilabı (1789) feodal aristokratiyasının 
sərt müqaviməti ilə rastlaşdı. Yakobinlər respublikanı inqilaba 
qarşı olan daxili və xarici koalisiyadan müdafiə etmək 
məcburiyyətində qaldı. Belə bir şəraitdə irtica qüvvələri feodal 
münasibətlərini saxlamaq üçün dini dünyagörüşü dirçəltmək 
qərarına gəldilər. 

Fransada yüksək zadəgan rütbəsinə malik qraf nəslindən 
olan Jozef de Mestr feodal münasibətlərinin saxlanması 
uğrunda mübarizə aparmışdı. Əvvəllər Russonun siyasi 
görüşlərindən bəhrələnmiş müəllif liberal dünyagörüşə malik 
olmuşdur. Sonralar feodal irtica qüvvələrinin tərəfdarı kimi 
çıxış etmiş, on beş il Sardinya krallığının səfiri kimi 
Peterburqda yaşamışdır. Burjua ideologiyasından imtina edən 
müəllif elmi biliklərin qüdrətinə qarşı çıxış edirdi. O belə hesab 
edirdi ki, dinə əsaslanmayan elm səmərəsiz və zərərlidir. Elm 
məhz dinlə ittifaqda fayda verə bilər. Beləliklə, Mestr öz 
istedadını maarifçiliyə və inqilaba qarş ı  mübarizəyə sərf 
etmişdir. O belə hesab edirdi ki, Fransa Avropa xristianlığının 
mərkəzi olacaqdır. İnqilabın heç bir səmərə verməyəcəyini 
iddia edən müəllif qeyd edir ki, Fransa inqilab nəticəsində 
cinayətkarların əlində oyuncağa çevrildi. Müəllifə görə ancaq 
ilahi əsasa malik olan hadisələr qüdrətlidir, inqilab isə ancaq 
cinayətkarlığa yol açır, inqilab şeytan əməlidir. 

VII əsrin əvvəllərində tayfa ittifaklarına əsaslanan 
quldarlıq quruluşu feodal quruluşu ilə əvəz edildi. Beləliklə, 
tayfa sitayişləri təkallahlılığa əsaslanan yəhudi dininin və 
xristianlığın təzyiqi ilə əhəmiyyətini itirdi. Belə bir şəraitdə 
yeni dini dünyagörüşü olan Islam formalaşdı. Ərəb dilində 
islam “itaət etmək” deməkdir. Məkkə sakini Məhəmməd (570-
632) vahid Allaha itaət etmək haqqında öz ideyasını irəli 
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sürməklə çoxallahlılığa qarşı çıxdı. Əvvəlcə, yerli əyanların 
təzyiqinə məruz qalan Məhəmməd 622-ci ildə Məkkədən 
Mədinəyə köçür. Bir neçə ildən sonra müsəlmanların, yəni 
Allaha sədaqətlilərin mərkəzinə çevrilən Mədinə Ərəbistanın 
mərkəzinə və Məhəmmədin varisləri olan xəlifələrin xilafətinə 
çevrilir. Ərəb xilafəti İspaniya, Hindistan, Çin sərhədlərinə 
qədər yayıldı. İslam dininin mənbəyi olan Quran Məhəmməd 
peyğəmbərin yazdığı nəsihət və kəlamlardır. Sünnə 
Məhəmməd peyğəmbərin mülahizələri və əməlləri barədə 
yazılmış hekayələrdən ibarətdir. Quran və sünnə müsəlmanları 
Şəriət yolu ilə aparan, onlara məqsədə çatmağın yolunu 
müəyyən edən dini, hüquqi və əxlaqi normalardan ibarətdir. 
Şəriət Allah tərəfindən yaradılan Peyğəmbər vasitəsilə 
insanlara göndərilən və həyata keçirilməsi məcburi olan 
göstərişlərdir. Quran müsəlman hüququnun əsası, sünnə isə 
fəaliyyətdə olan hüquqdur. Belə qeyd edilir ki, həyatda baş 
verən bütün məsələlər öz həllini quranda və sünnədə tapır. 

Quran Məhəmməd peyğəmbərin ikinci xəlifəsi Ömərin 
vaxtında 634-644:cü illərdə tərtib edilmişdir. Onun 
tamamlanması prosesi isə xəlifə Osmanın zamanında- 644-656-
cı illərdə həyata keçmişdir. 

Teokratiya, yəni siyasi- hüquqi hakimiyyətin ruhanilərin 
əlində cəmləşdiyi idarəçilik üsulu insanları vahid iradə ilə 
Allah və onun elçisi Məhəmmədin hakimiyyətinə tabe etməyə 
çalışan bir idarəçilik idi.  

İslam hüququ öz mükəmməlliyinə görə dövrünün ən 
uğurlu hüquq sistemi olmuşdur. O dövrdə bir çox dünya ölkələri 
İslam ölkələri hesab edilirdi ki, buna Darül-İslam (İslam dünyası) 
deyilirdi. Bu İslam dininin və qanunlarının tamamilə hökm 
sürdüyü ölkələr idi. İkinci, ölkələr var idi ki, onlar heç bir halda 
İslamın qanunlarını qəbul etmək istəmirdilər və İslam ölkələri ilə 
müharibə şəraitində idilər. Bu ölkələr Darül-hərbə (müharibə 
dünyası) ölkələri idi. Müsəlmanlara sülh yolu ilə tabe olan 
ölkələr darül- əhd (müahidə dünyası) adlandırılırdı. Burada 
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hakimiyyət müsəlmanların əlində deyildi. Müsəlman və qeyri-
müsəlmanlar arasındakı münasibətlər müəyyən zaman və məkan 
reallığından irəli gələn müqavilələrdən ibarət idi. Bu 
müqavilələrdə bir sıra məsələlər – İslam dünyası ilə müahidə 
dünyası arasında öhdəliklər, o cümlədən xarici hücumlardan 
qorunmaq üçün köməkliklər, əhalinin siyasi-hüquqi azadlıqlarına 
hörmət etmək, dini məsələlərə qarışmamaq, əhaliyə məxsus olan 
əmlakın təhlükəsizliyini təmin etmək, şəxsiyyətin tanınması kimi 
məsələlər öz əksini tapırdı. Eyni zamanda əhali qarşısında İslama 
və onların müttəfiqlərinə qarşı müharibə aparmamaq, İslam 
dininin tətbiqi, vergi vermək kimi öhdəliklər var idi. O vaxt 
Qafqaz ölkələrinin heç biri İslam dünyası tərəfindən zəbt 
edilməmişdi. İslam Xilafəti burada razılıq əsasında mövcud idi.18 
İşğal olunmuş ərazilərdə Xilafətin əhaliyə münasibəti onların dini 
mənsubiyyətindən asılı olaraq həyata keçirilirdi. Köçəri həyat 
keçirən ərəblərin özlərinin, hələ yeni din olan İslamı lazımi qədər 
mənimsəmədiklərinə görə əvvəlki dövrlərdə əhalini İslamı qəbul 
etməyə məcbur etməmələri faktı olmuşdur.19 Sonralar 
islamlaşmanın güclənməsi nəticəsində könüllü islamlaşma 
prosesi həyata keçirildi. Ərəb hücumlarının nəticəsi olaraq əhali 
ilə ərəb sərkərdələri arasında müqavilələr bağlanıldı. Belə bir 
şəraitdə xalqın mənafeyindən çıxış edən nümayəndələr- möbid 
və ya yepiskoplar var idi. Yerli əhali can vergisi vermək şərti ilə 
ərəblərin siyasi hakimiyyətinə qəbul edilirdilər. Müqaviləyə 
əsasən əhalinin malı, canı, dini, dili, adət və ənənələri 
toxunulmaz elan edilirdi. Əsası atəşpərəst olan cənubi 
azərbaycanlılar daha mütərəqqi din olan İslamı tezliklə qəbul 
etdilər. 656-661-ci illərdə Əli əleyhisalamın dövründə İslam dini 
əhali tərəfindən qəbul edilirdi. 705-ci ildə Albaniya öz 
müstəqilliyini itirdi və Arran vilayəti adlandırılan ərazi ərəblərin 

                                           
18 Пашазадя А.А. Гафгазда Ислам. Б., «Азярняшр», 1991, s. 61. 
19 Бцнйадов З.М. Азярбайъан ВЫЫ-ЫХ ясрлярдя. Б., «Азярняшр», 1989, s. 
86. 
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tam nəzarətinə keçdi.20 Ancaq fəal islamlaşma prosesi sonralar 
həyata keçirildi. Belə ki, hələ «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanının 
boylarında göstərilir ki, «Tanrının əmrinə, Peyğəmbərin rəyinə» 
riayət edilməlidir. Beləliklə, oğuzlar özlərini müsəlman 
adlandırsalar da, İslam dini ilə geniş tanışlıq yox idi. 

«Kitabi-Dədə Qorqud»da hüquq qaydaları humanizm və 
ədalət prinsiplərinə söykənirdi. Burada hər hansı cinayət əməlinə 
görə məsuliyyətin labüdlugu özünü hüquq prinsipi kimi 
göstərirdi. Orada göstərilir ki, cinayət varsa, deməli, cəza da 
vardır və heç bir cinayət əməli cəzasız qala bilməz. Oğuzlarda 
qan intiqamına geniş yer verilirdi.21 Bu faktlara əsasən deyə 
bilərik ki, o dövrdə Azərbaycanda hələ də adət- hüquq 
münasibətləri hökmran idi. 

Əsasən, əslində XIX əsrin ortalarına qədər Azərbaycan 
hüququ İslam hüququnun tərkibinə daxil olmuşdur. Yəni, artıq 
1831-ci il fərmanlarından sonra Azərbaycanda içtimai 
münasibətlərdən irəli ğələn mübahisəli məsələlərin həlli tədricən 
İslam hüquq normaları üzrə deyil, ümumi imperiya qanunları 
tətbiq edilməklə həll edilirdi. 

İslamın ilk hüquq mənbələrini gözdən keçirək: FİQH – 
ərəbcə «dərin anlayış», «bilik» mənasını verir. O, müsəlmanların 
dini və dünyəvi davranış normalarını- ibadətləri, ailə və miras 
münasibətlərindən irəli gələn əqdləri, mühakimə üsullarını, 
cəzaları, müharibə qaydalarını özündə əks etdirir. 

İslam belə hesab edirdi ki, hakimiyyətin əsası dini 
göstəricilərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Hakimiyyət özü 
isə Quranla müqayisədə törəmədir. Müsəlman hüququna görə 
ruhani və dünyəvi hakimiyyət vahid hakimiyyətlərdir. Müxtəlif 
sosial qruplar- ruhanilərlə dünyəvi əyanlar arasında, ərəb 
işğalçıları ilə itaət edilən xalq arasındakı ziddiyyətlər islamda 

                                           
20 Ялийарлы С. Азярбайъан тарихи (узаг кечмишдян 1870-ъи илядяк). Б., 
«Азярбайъан» няшриййаты, 1996, s. 136. 
21 Рзаев А.К. Этюды из истории политико-правовых учений. Б., 
«Азернешр», 1986, s. 16. 
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müxtəlif istiqamətlərin, hüquqi ideyaların irəli sürülməsinə 
səbəb olur.  

Sünnə ərəb sözü olub «nümunə» deməkdir. Sünnə dini 
ayinlərin, ictimai həyat prinsiplərinin təfsirini verən mənbədir. 
İslamın qəbul edilməsindən sonrakı dövrlərdə Məhəmməd 
Peyğəmbərin sözlə, hərəkət və ya hərəkətsizliklə, yəni sükutla 
müəyyən hadisələrə münasibəti sünnə adı altında məşhur 
olmuşdur. Sonralar nəsillər öz eşitdiklərini bir-birinə ötürmüş və 
nəticədə «sünnə»–«hədis» adını almışdır. 

Hədislər tədricən yazıya köçürülmüş və beləliklə 6 hədis 
məcmuəsi yaradılmışdır. Bunlar əl-Buxaçi (870), Müslüm (875), 
Əbu-Davud (888), Tirmizi (892), Nəsai (915) və İbn Maqənin 
(887) hədis məcmunələridir. 

Sünnələr bir neçə cür təsnif edilir. Bəzi təsnifatlarda 
sünnələr 3 yerə bölünür: dövrü sünnə, feli sünnə, təqriri və ya 
sükuti sünnə. Dövrü sünnə Peyğəmbərin sözlə dediyi, feli sünnə 
hərəkəti ilə bağlı aydın olan, təqriri və ya sükuti sünnə hər hansı 
sözü sükutla qarşılaması ilə məlum olan sünnələrdir. 

Hər hədis iki hissəyə ayrılır. Birinci, istinad adlanan 
hissədə Peyğəmbər tərəfindən yaranmış hədisin hansı müəllif 
tərəfindən söylənməsi qeyd olunur. İkinci- mətn adlanan hissədə 
hədisin məzmunu verilir. 

Allahın adından deyilən hədislər qüdsi və yaxud ilahi 
hədislər adlanır. Peyğəmbərin digər hədisləri nəbəvi, səhabələrin 
hədislərinə isə hədisi-səhabi deyilir. İndiyə qədər eyni zamanda 
uydurma hədislər də şübhəsiz ki, mövcuddur. Nəticədə bir-birinə 
zidd olan müxtəlif səpkidə hədislər yaranmışdır. Beləliklə, öz 
təsnifatı etibarı ilə doğru olan – səhih, yaxşı təəssürat yaradan – 
həsən və zəif hədislər yaranmışdır. 

Səhih hədislər istinad olunduğu obyektə və mətnin izahına 
görə şübhə olunmayan hədislər hesab edilir. Həsən hədisləri- 
istinad obyektinin tamlığına şübhə edilən və bu səbəbdən də 
mübahisə doğuran hədislərdir. Zəif hədislər isə mətni həmişə 
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tənqid edilən və söylənilənlərin bir və ya bir çox hissəsinin 
şübhəli olması ilə seçilən hədislərdir. 

Eyni zamanda hədislərin təsnifatı kimin sözünü və əməlini 
əks etdirməsi baxımından aparılmışdır. Peyğəmbərin sözünü və 
əməlini bildirən hədislər – məruf, səhabənin sözünü və əməlini 
bildirən hədislər – məvquf, tabiunun söz və əməlini bildirən 
hədislər – məqtu hədislərdir. 

İcma (ərəbcə “əsməə”) hər hansı məsələ barədə ümumi rəy 
qəbul edilməsi deməkdir. Belə bir rəyi dini elmlərin biliciləri 
verə bilirdilər. Bu dini, hüquqi və ictimai həyatın müxtəlif 
sahələri üzrə verilən razılıq rəyidir. İcma İslam hüququnda – 
Quranda və Sünnədə cavabı məlum olmayan problemlər haq-
qında qərar qəbul etmənin mümkün olan yoludur. 

Qiyas (ərəbcə “ölçü”) İslam hüququnun mənbəyi kimi 
oxşarlıq əsasında mühakimədən ibarətdir. Ancaq, bəzi hüquqi 
mənbələrdə qisası hüququn mənbəyi hesab etmirlər. Məsələn, 
hənifələr qisas və hədd cinayətlərində qiyasın 
mümkünsüzlüyünü, ancaq cəzaların tətbiqi zamanı hüququn 
mənbəyi rolunu oynadığını qeyd edirlər. Şafilər isə qisas və hədd 
cinayətlərində də qiyasın mümkün olduğunu qəbul edirlər.22  

İslamda yuxarıda qeyd olunan hüququn əsas mənbələrinin 
tətbiqi ilə və ümumiyyətlə konkret hüquq normalarına münasi-
bətdə yaranmış İslamda hüquq məktəbləri adlanan fiqh 
məzhəbləri ortaya çıxdı. İslamda şiə və sünni məzhəblərinin əsas 
hüquqi mənbə kimi Qurani-Kərimə söykənməsi səbəbindən onlar 
arasında heç bir uyğunsuzluq olmadığı üçün heç bir köklü fərq 
yoxdur. 

Müsəlman hüququnun nəzəriyyəsini və praktikasını 
dərindən bilənlər, şəriət məhkəməsinin üzvləri, ümumiyyətlə 
din adamları, yəni müsəlman ruhaniləri xəlifələrin, soltanların, 

                                           
22 Ебу Зещра М. Ислам Щукуку Методоложиси ( Чев. Абдулкадir Шенер ) , 
Анкара , 1973 . s. 250 . 
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əmirlərin və dünyəvi hakimiyyətin digər başçılarının siyasətinə 
nəzarət etməyi özlərinin hüquqi vəzifəsi hesab edirdi. İslamın 
mövcudluğunun əvvəllərində hakimiyyət uğrunda mübarizə 
nəticəsində parçalanma baş verdi. İslamın başlıca istiqamətləri- 
sünnilik və şiəlik yarandı. 

Sünnilər hesab edirdilər ki, xəlifə icma və ya onun 
nümayəndələri tərəfindən seçilir. Şiələr isə göstərirdilər ki, 
məhz Məhəmmədin qohumu olan dördüncü xəlifə qanuni 
xəlifədir. Şiələrə görə Əlinin və onun nəslinin hakimiyyəti ilahi 
mahiyyət daşıyır və hakimiyyətin irsi keçməsi prinsipinə 
uygundur. 

Sünnilər Quran və Sünnə kimi dini-hüquqi qaydalara 
tərəfdar idilər. Onlarda fərqli cəhət ancaq Quran və Sünnənin 
mətnlərindəki şərhin metodlarında idi. 

X əsrdə müsəlman hüquqşünaslığının inkişafı nəticəsində 
sünnilikdə bir neçə məzhəb - hüquqi məktəb yarandı. 

Hənbəli məzhəbi dini və hüquqi ehkamların məntiqi-
rasional şərhini təkzib etdi və yalnız Quranı və Sünnəni 
hüququn mənbəyi kimi qəbul etdi.  

Ümumiyyətlə, İslam hüququnun dörd mənbəyə 
əsaslandığı göstərilir. 

1)Quran, 2)hüquqi əhəmiyyət daşıyan Sünnə (hədislər), 
3)Böyük hüquqşünas-ların, yəni müctəhid və fıqh alimlərinin 
razılaşdırılmış ümumi rəyi, 4) analoqiya yolu ilə çıxarılan əqli 
nəticə, yəni qiyasdır. 

Hənbəlilər Quran və Sünnə kimi iki hüquqi mənbəyə 
üstünlük verir. 

Hənəfilik məzhəbi isə Quran, Sünnə ilə bərabər digər 
mənbəyələri də hüquq normalarının formalaşdırılmasında 
məntiqi-rasional mənbəyə hesab edir. İranda yaranan hənəfilik 
İslamdan əvvəl meydana ğələn, yerli adətlərdən geniş istifadəni 
nəzərdə tutur. Onlar hüquqi məsələlərin həllində rəydən 
(icmadan) və qiyasdan yəni, bənzətməyə əsaslanan 
mühakimədən daha çox istifadə edirdilər. 
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Başqa iki məzhəb olan şafii və maliki məzhəbləri də 
nüfuzlu idi. Şafıi məzhəbi Əş-Şafi (767-820), maliki məzhəbi 
isə Malik ibn Ənəsin adı ilə bağlıdır (708-795). IX-X əsrlərdə 
şafilik Məkkə və Mədinədə əsas rol oynayırdı. Sünni 
məzhəbləri olan şafılik və malikilik hüquq normalarının 
yaranması, formalaşması prosesində hənbəliliklə hənifəlik 
arasında orta bir yol tuturdu. Hüquqi məktəblərin sayı sürətlə 
artırdı. X əsrdə hənifəlik, malikilik, şafilik, hənbəlilik kimi 
dörd məzhəbin yaranmasından sonra islamçılar müəyyən 
etdilər ki, ilahiyyatın, hüquqi əxlaqın sosial qaydalarının daha 
inkişafı mümkün deyildir. Sünnilikdəki dəyişiklik nəticəsində 
əgər əvvəllər xəlifələr Məhəmmədin varisləri hesab 
olunurdusa, Üməyyanın dövründə onlar Allahın canişini elan 
edildilər. Abbasilərin xilafəti dövründə isə soltan və əmirlər 
Allahın birbaşa nümayəndəsi hesab edilirdi. Osmanlı 
imperiyası dövründən etibarən isə xəlifələr soltan 
adlandırılmağa başladılar. 

İraqda və İranda Quranın müddəalarını özlərinə məxsus 
şərh edərək qeyd edirdilər ki, Əli və onun nəsli yeganə qanuni 
xəlifə olan İmamlardır. Şiələr bir sıra zeydilik, cəfərilik, 
ismailik kimi məzhəblərə bölünürdü. 

Şiə məzhəbini qəbul edənlər Quranın və Sünnənin Əliyə 
aid olan hissəsini qəbul edirlər. Şiələr IX əsrdə itkin düşmüş on 
ikinci şiə imamının üzə çıxıb dünyanı ədalətlə idarə etməsi 
fikrini də ortaya qoydular. Sünnilər də Mehdinin yer üzünə 
gəlişi ilə ədalət və bərabərlik olacağını bildirirdilər. Şiələrin 
təsiri altında müxtəlif ölkələrdə Əlinin nəslinin başçılıq etdiyi 
teokratik immamçılıq yarandı. Şiəlik istiqamətində yaranmış 
dini təriqətlərdən olan Zeydilik təriqətinin adı beşinci şiə 
imamı Məhəmməd Baqirin qardaşı Zeyd ibn Əlinin adından 
götürülmüşdür. Zeydilərin fikrinə əsasən imamlar Həzrəti 
Fatimə nəslindən olan mərd insanlardır, aşağı təbəqə arasından 
da imam çıxa bilər, ilk üç xəlifə (Əbu Bəkr, Ömər, Osman) 
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qanuni imam hesab edilirdi. Hətta Həzrət Əli onların 
hakimiyyətini tanımışdı. 

Şiəliyin başqa bir təriqəti olan cəfərilik şiə imamı Cəfər 
Sadiqin (700-765) dini hüquqi məktəbinin adı ilə bağlıdır. 
Cəfərilik təriqətinə görə iradə azadlığı qəbul edilmir.  

Şiə təriqətlərindən biri də ismailikdir. İsmaililər İmam 
Cəfərin böyük oğlu İsmaili imamçılığın varisi kimi qəbul 
edirdilər. Ölümündən sonra- o 762-çi ildə Məhəmməd ibn 
Ismaili kimi tanındı. Bu məzhəbdən kəndlilərin və köçəri 
ərəblər- bədəvilərin IX-X əsrlərdəki hərəkatı zamanı 
mülkiyyətin ümumiliyi, torpaqların kənd icmalarına verilməsi, 
sosial bərabərliyin yaranması məqsədi ilə istifadə olundu. 

Hələ VII əsrin ikinci yarısında xaricilik təriqəti yarandı 
ki, bu da ƏIi ibn Əbu Talibin tərəfdarları ilə Müaviyənin 
tərəfdarları arasında hakimiyyət uğrunda mübarizəyə əsaslanır. 
Bu təlim tərəflərin müxtəlif fikirlərə malik olması ilə seçilir. 
Xaricilik təriqəti şiələrdən fərqli olaraq təsdiqləyirdi ki, hər bir 
müsəlman xəlifə seçilə bilər. Eyni zamanda onların sünnilərdən 
fərqli cəhəti bu idi ki, xəlifə düzgün seçilməli, icmalar 
qarşısında məsuliyyət daşımalı, müsəlman icmalarının bütün 
üzvləri tərəfindən seçilməlidir. Beləliklə, bütün zəhmətkeş 
insanlar xaricilərin sırasına cəlb edildilər. Xaricilərin təliminə 
görə hər bir icma özlərinə imam, xəlifə seçə və istəsə onu 
uzaqlaşdıra bilər. Onlar bir çox dövlət birlikləri, məsələn VIII-
X əsrlərdə Şimali Afrikada Rüstəmilər dövlətini yaratdılar. 
Xaricilərin dini fanatizmi əsasında bir çox insanlar, o cümlədən 
qadınlar öldürüldü və nəticədə parçalanaraq bir-birinə düşmən 
olan təriqətlərin meydana gəlməsinə səbəb oldu. 

Fiqhdə cinayət hüququ «uqubat» adlı bölmədə «el-
cinayət», «el-kisas», «el-cirah», «el-diyat» kimi xüsusi başlıqlar 
altında verilmişdir. Professor A.Zeydana görə İslam cinayət 
hüququ cəzaların ölçüsünü müəyyən edən, törədilmiş cinayətə 
görə cəzaya məruz qalan fərd ilə dövlətin qarşılıqlı münasibətini 
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tənzim edən hüquqdur.23 İslam cinayət hüququ cəmiyyətin 
sabitliyini pozan əməllərə qarşı mübarizədə vasitə və tədbirlərin 
həyata keçirilməsi üçün tərtib və tətbiq ediləcək normaların 
səlahiyyətli orqanlar və məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilmə 
qaydalarını öyrənir.24 İslam cinayət hüququ cəmiyyəti cinayətkar 
qəsdlərdən qoruyan, cinayətkar əməllərə görə cəza tətbiqi 
nəzərdə tutan hüquq normalarından ibarətdir. 

Bir sıra şiə hüquqşünasları cinayətləri böyük (kəbir) və 
kiçik (səqir) cinayətlərə bölürlər. Böyük cinayətlərə 
adamöldürmə, sələmçilik, zinakarlıq, spirtli içki içmə, böhtan, 
cihaddan, yəni müharibədən yayınma, şahidləri yalan ifadə 
verməyə məcbur etmə, kafirlik, ölçüdə və çəkidə aldatma, 
səbəbsiz bədənə xəsarət, işgəncə, ifadə verməkdən imtina, zəkat 
verməkdən imtina, abort, yetimlərin malını xərcləmək, donuz əti 
yemək, quldurluq, cadugərlik, qumar oynamaq və s. aid edilir. 
Böyük-kəbir cinayətlər şəriətdə öz əksini tapdığı halda, kiçik- 
səqir cinayətlər qazının qərarına əsasən müəyyən edilir. Başqa bir 
bölgüyə görə İslam hüququnda cinayətlər Allahın haqqını pozan, 
yəni Allaha və müsəlman cəmiyyətinə qarşı olanlara və qulun 
haqqını pozan, yəni ayrı-ayrı şəxslərə qarşı törədilən cinayətlərə 
bölünürdü. I qrup cinayətlərlə bağlı bağışlama və barışdırılma 
tətbiq edilə bilməzdi. Belə cinayətkarlar cəmiyyətin maraqlarına 
uyğun olaraq qəti şəkildə cəzalandırılırdı. Bura hökmdar əleyhinə 
olan cinayətlər, əmlakla bağlı cinayətlər, spirtli içki içmə, 
zinakarlıq və quldurluq aid edilirdi. İkinci tip cinayətlərə 
adamöldürmə, bədənə xəsarət yetirmə, başqa şəxslərə ziyan 
vurma kimi cinayətlər daxil edilmişdi. Əlavə olaraq üçüncü növ 
cinayətlər var idi ki, bunlar ayrı-ayrı şəxslərə qarşı törədilən 
əməllər idi. Bu məsələdə hüquqşünaslar arasında fikir ayrılığı 
mövcud idi. Misal üçün hənifəliyə görə zinakarlıq başqa şəxsin 

                                           
23 Зейдан А. ел-Медщал ли-дирасетии-Шериатил-Исламиййе. Баьдад, 1969. s.309 
24 Танер М. Тащир. Ъеза Щукуку. Ист., 1949. s. 2. 
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əleyhinə yox, daha çox cəmiyyətin əleyhinə törədilən cinayət 
hesab edilirdi. 25 

İslam delikt hüququnda cinayətlərin təsnifatının daha 
məqbul hesab edilən forması cəzanın növünə görə müəyyən 
edilməsidir. Buna görə cinayətlər hədd, qisas və diyə, təzyiq 
cinayətlərinə bölünür.  

Hədd cinayətlərində (hədd qadağan etmək mənasını verir) 
əsasən Allahın haqlarına qəsd edən hərəkətlərə görə müəyyən 
edilir. Onu da qeyd etməliyik ki, hədd cinayətlərini müəyyən 
etmək və uyğun cəza növü seçilən zaman məzhəblər arasında 
fərqlər mövcuddur. Ancaq, ümumiyyətlə hədd cinayətlərində 
yeddi əsas ictimai təhlükəli əməl qeyd edilir. Bunlar zinakarlıq, 
spirtli içkilər içmə, oğurluq, qəzf (iffətli qadınlara böhtan atma), 
irtidəd, yol kəsmə və qiyamdır. 

Hədd cinayətləri Allah haqqı ilə bərabər qul haqqının da 
pozulması dərəcəsinə görə müxtəlif olur. Misal üçün sərxoşluq, 
zina etmə, İslam dinindən dönmə kimi cinayətlərdə ancaq 
Allahın haqqı pozulur. Yəni bu edilən cinayətkar əmələ görə 
Allah qullarının haqları pozulmur. Digər törədilən cinayət 
əməllərinə görə Allahın haqqı ilə birlikdə qulların haqqı da 
pozulmuş olur.26  

Hüquqi təfəkkür prosesinin nəticəsi kimi cinayətin 
obyektini müəyyən edərkən, yəni cinayət hüquq normaları ilə 
tənzimlənən ictimai münasibətləri müəyyən edərkən onun İslam 
mədəniyyətindən irəli gələn əhəmiyyətli tərəflərinə diqqət verilir. 
İslam delikt hüququ ictimai münasibətləri daha təhlükəli 
qəsdlərdən qoruyur. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, cinayət qanunu ilə tənzimlənən İslam hüquq sistemində 
ictimai münasibətlərin obyektlərinə qarşı törədilən kriminal 
qəsdlərə görə verilən cəzaların həmişə dəyişməz olmasıdır. 
Bunun səbəbi bu əməllərə görə verilən cəzaların ancaq yeganə 
                                           
25 Садатдар М.И. Основы Мусульманского Права. М., 1968. s.110. 
26 Ебу Зещра М. Ислам Щцгугунда Суч вя Ъяза (Теръ: Ибращим Тцфекчи). 
Ист., 1994. s.57. 
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mənbə olaraq Qurani-Kərimə istinad etməsidir. Cinayətin 
obyektini müəyyən edərkən əməlin vuracağı ictimai zərərli nəticə 
nəzərə alınır. Misal üçün, haram əməllər etmək və dini ainləri 
icra etməmək heç də bütün hallarda cinayət cəzası ilə 
cəzalandırılmır. Belə ki, şərab içmək hədd cəzası ilə cəzalan-
dırıldığı halda, ramazan orucunu pozan şəxs cinayət cəzası almır. 

İslam hüququnda hər hansı günah əmələ görə cəza təyin 
edilərkən törədilən cinayətin böyüklüyünə görə deyil, İslam 
cəmiyyətindəki mühüm olan ictimai münasibətlərə göstərdiyi 
ziyana görə həll edilir. Misal üçün, Məhəmməd Peyğəmbərin faiz 
yeyəni, onlara şahidlik və katiblik edəni lənətləməsinə 
baxmayaraq, İslam hüququnda zinakarlığa görə verilən cəza 
sələmçiliyə görə verilən cəzadan daha ağırdır.  

Cinayətin obyektiv cəhəti – Müəyyən zaman və məkanda, 
müəyyən şəraitdə baş verən ictimai münasibətlərə ziyan vuran 
ictimai təhlükəli nəticəni, əməllə nəticə arasındakı səbəbli 
əlaqəni, zamanı, məkanı və cinayətin baş verdiyi şəraiti, cinayətin 
edilmə üsulunu nəzərdə tutur. 

Bəzi müəlliflərin fikrinə görə, İslam cinayət hüququ 
hərəkətsizliklə törədilən cinayəti tanımır və cinayətlərin aktiv və 
ya passiv hərəkətlərlə həyata keçirildiyini qeyd edirlər. Ancaq, 
cinayət hüquq elm sahəsinə görə hərəkətsizlik davranışın passiv 
forması olub, şəxsin etməli olduğu hərəkəti etməməsindən irəli 
gələn ictimai təhlükəli əməldir. Yəni hərəkətsizlik elə hərəkətlə 
edilən cinayət əməli ilə eyni qüvvəyə malik kriminal hadisələrdir. 
Misal üçün, zəkatın verilməməsi hərəkətsizliklə törədilən 
cinayətdir.27 

Cinayətin subyekti kriminal əməli törədən və buna görə 
məsuliyyətə cəlb edilməli olan şəxsdir. Cinayətin subyekti- 
anlaqlı, fəaliyyət qabliyyəti olan, qanunla nəzərdə tutulmuş 

                                           
27 Сямяндяров Ф.Й. Ъинайят щцгугу (Ъинайят вя Ъяза Мясяляляри). Б., 
1994. s.58. 
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müəyyən yaş həddi olan şəxsdir. Öz hərəkətlərini dərk edə 
bilməyən şəxslər, azyaşlı şəxslər, hərəkətlərini idarə etməyənlər 
cinayətin subyekti kimi məsuliyyətə cəlb edilə bilməzlər. 

İslam cinayət hüququnda xüsusi subyektlər müxtəlif 
meyarlar əsasında müəyyən edilmişdir. Bunlardan şəxsin 
müsəlman (İslam) ölkələrindəki hüquqi vəziyyətlərinə görə, yəni 
onun müsəlman, zimmi, kafir olmasına; cinsə görə onun kişi və 
ya qadın olması; ailə vəziyyətinə görə – evli, dul və ya subay 
olması; hansı ictimai təbəqəyə mənsub olması ilə, yəni azad şəxs 
və ya qul (cariyə) olması müəyyənləşir. 

İslami dini dəyərlərə yiyələnmiş azərbaycan xalqı 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra öz mədəni irsinə, dilinə və 
mənəvi dəyərlərinə qayıtdı. Ölkəmizdə ictimai siyasi həyatda 
baş verən hadisələr bir daha təsdiq edir ki, milli-mədəni irsin, 
dini əsaslarla bağlı mənəvi dəyərlərimizin yenidən bərpası son 
dərəcə ziddiyyətli proses olmuşdur.  

Cəmiyyətimizin yaşadığı bazar iqtisadi münasibətlərinin 
formalaşdığı keçid dövründə mənəvi dəyərlər probleminə 
diqqətlə yanaşılmalıdır. Xalqımız arzu etdiyi azadlığı 
qazandıqdan sonra öz milli dəyərlərinə yeyələnməsi üçün bu 
sahədə əsrlər boyu topladığı təcrübəyə, ənənələrə qayıtmalı, 
keçmiş mədəni və mənəvi irsin müsbət tərəflərini 
qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Ulu babalarımızdan bizə miras 
qalmış, nəsillərə xidmət etmiş milli mənəvi dəyərlərimiz 
müasir nəsillər üçün yeni iqtisadi-siyasi münasibətlərin 
qərarlaşdığı bir dövrdə istifadə edilə bilər, çünki 
cəmiyyətimizin topladığı təcrübənin öyrənilməsi yeni nəslin 
təfəkkür və davranış mədəniyyətinin formalaşması prosesinin 
əsasını təşkil edir. 

Yeni dövlət quruculuğu illərində mənəvi dəyərlərimizə 
münasibət məsələlərində dövlətimizin əsas inkişaf istiqamətləri 
Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə baglıdır. 

80-ci illərin sonu- 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ-nin 
süqutundan sonra müstəqillik əldə edən Azərbaycan yeni bir 
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təcavüzə məruz qaldı. Əvvəlcə azərbaycanlılar vaxtilə İrəvan 
adlanan öz tarixi torpaqlarından qovuldular. (Hazırda 
Ermənistan adlandırılan bu torpaqlarda bir nəfər də olsun 
azərbaycanlı qalmamışdır.) Sonra öz havadarlarına arxalanan 
və onlardan kömək alan ermənilər bilavasitə onların iştirakı ilə 
misli görünməmiş vəhşilik və qəddarlıqla Dağlıq Qarabağ və 
ətraf bölgələrdə rəsmən Azərbaycan torpağı olan əraziləri işğal 
etdilər. Milyonlarla insan qaçqın və köçkün vəziyyətə gətirildi. 

Ölkəmizdəki hərc- mərclik son dərəcə gücləndi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının yarandıgı dövrlərdə prezident ilk 
növbədə öz milli dini-əxlaqi dəyərlərinə sadiq qalaraq Qurani-
Kərimə and içdi. Respublikamız İslam Konfransı Təşkilatının 
üzvü oldu; ölkədə dini tədris müəssisələri fəaliyyət göstərməyə 
başladı. Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat fakültəsi 
yaradıldı. Ölkədə müəyyən ideoloji istiqamətlərdə dəyişikliklər 
baş verdi. Dövlətimiz milli ideologiyamızın təməl prinsipləri 
olan müasirləşmək, türkləşmək və islamlaşmaq kimi ideyalar 
həyata keçirməyə başladı.  

İlk növbədə bəzi islahatlar, məsələn, latın qrafikasının 
qəbul edilməsi, dilimizin türk dili elan edilməsi, dövlət 
bayrağımızda öz əksini tapmış ideoloji dəyişikliklərə əsaslanan 
prinsiplərin həyata vəsiqə alması ilə yanaşı, o dövrdə 
mitinqlərdə məsuliyyətsiz çıxışlar, xalqa qarşı laqeyd 
münasibət, bölgələrdə separatizm cəhdləri olmuşdur. 

Belə bir vəziyyətdə, 1993-cü ilin iyunundan etibarən 
ictimai-siyasi və mənəvi həyatımızda dönüş yarandı. Yeni 
dövrdə ölkədə sabitliyi təmin etmək üçün müəyyən tədbirlər 
həyata keçirilməyə başlandı. 1994-cü ilin oktyabrında və 1995-
ci ilin martında dövlət çevrilişinin qarşısı alındı. Seperatizmə 
xidmət edən silahlı dəstələr tərksilah edildi. İqtisadiyyatda yeni 
istiqamətlər həyata keçirilməyə başlandı. Mühüm iqtisadi 
müqavilələr bağlandı və dövlətimiz demokratik, hüquqi dövlət 
kimi öz fəaliyyətini müəyyənləşdirmiş oldu. 1995-ci ildə qəbul 
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edilən yeni Azərbaycan Konstitusiyası xalqın iradəsini əks 
etdirdi. Ölkədə mövcud olan çoxpartiyalı sistem əsasında 
parlament seçkiləri keçirildi. 

Milli dəyərlərimizin, ideologiyamızın formalaşdığı həmin 
o dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər 
Əliyev göstərirdi ki, “Milli ideologiyamız tarixi keçmişimizlə, 
millətimizin, dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı 
olmalıdır”. Göründüyü kimi ölkə prezidenti xalqın tarixi 
keçmişi, milli adət-ənənələri milli mənəvi-dəyərləri ilə bağlı 
fikirlər söyləyərkən dini əxlaqi dəyərlərimizin rolunu da qeyd 
etmişdir. 

Heydər Əliyev 1998-ci il aprelin 8-də Mir Mövsüm 
ağanın ziyarətgahında Qurban bayramı münasibətilə qeyd 
etmişdi: “İslam dini bizim doğma dinimizdir. Xalqımızın milli-
mənəvi dəyərləri, adət və ənənələrimiz – hamısı birlikdə bizim 
milli sərvətimizdir... Bizim ənənələrimiz, mənəvi, milli, dini 
dəyərlərimiz ölməzdir və bundan sonra da yaşayacaqdır. Biz, 
bizim nəsil, hamımız birlikdə, indi yaşayan insanlar 
xoşbəxtdirlər ki, bu günə gəlib çatmışıq. Bizim müstəqil 
ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz var, biz öz taleyimizin sahibiyik; 
dini, mənəvi, milli adət-ənənələrimizi bərpa etmişik”. 

Xalqımız sözsüz ki, öz keçmişinə, əxlaqi dəyərlərinə 
diqqətlə nəzər yetirməlidir. Bu ənənələrə sadiq qalmaq, bu 
yolla irəliyə baxmaq vacib məsələdir. Başqa xalqlara mənsub 
olan ənənələri qəbul etmək və onu xalqa zorla qəbul etdirmək 
isə əlbəttə ki, başqa əsasda özgələşmək deməkdir. 

Mədəniyyətə, milli mənəvi dəyərlərə belə yad münasibət 
əlbəttə ki, son dərəcə təhlükəlidir və qəbul edilməzdir. Qeyd 
edilməlidir ki, Azərbaycanda da başqa xalqların ənənələrinə 
sahib olma, başqa ənənələrin qəbul edilməsi faktları olmuşdur. 
Ancaq, onun nəticələri yaddaşlardan tezliklə silindi. Məhz 70 
ildə postsovet məkanında bizim xalqın başına gətirilən oyunlar 
bunu bir daha sübut edir. 



 51

Dünyəvi dövlət quruculuğu yolunu seçən prezident 
Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf yolu haqqında öz 
fikirlərini söyləmişdir: “Ümumiyyətlə, bilin ki, biz 
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qururuq. 
Bu, müstəqil Azərbaycanın gələcək yolunun ana xəttidir. Çünki 
bu, xalqımızın gələcəyi üçün ən düzgün və xalqımızı səadətə 
aparan ağıllı yoldur. Biz bu yolu seçmişik və bu yolla gedirik”. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra, milli 
özünüdərk problemi millətin ictimai fikrinə, milli-mənəvi 
dəyərlərinə müraciət edilməsi yolu ilə həll edilə bilər. 

Hazırda milli ideya Avropada və bütün dünyada milli 
zəmində problemlər yaradır. Keçmiş Yuqoslaviyada və SSRİ- 
də baş qaldırmış separatizm meylləri buna misal ola bilər. 
Müstəqillik ərəfəsində Azərbaycanda da milli ideyalar 
formalaşmaga başladı. Belə ki, milli birlik, dünyəvilik, 
müasirlik, avropalaşma kimi ideyalara əsaslanan milli 
dövlətçilik ideologiyası siyasi əhəmiyyət kəsb edir.  

Qeyd edilməlidir ki, 70 ildə postsovet məkanında 
Azərbaycanda din bütün ictimai siyasi həyatdan ayrılmış, 
təzyiqlərə məruz qalmışdır. Buna baxmayaraq din dövlətin 
ideologiyasında qorunub saxlana bilmişdir. Sözsüz ki, hazırda 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətkar əməllər – terror 
və işğalçılıq siyasətinin təməlində xristian-islam qarşıdurması 
durur. Bu da sosial iqtisadi və siyasi problemlərin olduğu 
şəraitdə dini ideyaların, dini mənəvi dəyərlərin güclənməsinə 
səbəb olur. Azərbaycanın xarici dövlətlərlə öz münasibətlərini 
yaxşılaşdırması, xüsusən xarici müsəlman dövlətləri ilə hər cür 
mədəni-dini hüquqi əlaqələrini genişləndirməsi islamçılıq 
ideyasının təsirini artırır.  

Ümumiyyətlə, cəmiyyət öz varlığını tənzimləyərkən 
keçmişimizdən ona miras qalmış adət-ənənələrdən imtina edə 
bilməz. Adət-ənənələrin, milli-mənəvi dəyərlərin bərpası üçün 
münasib şərait əldə edən Azərbaycan xalqı daimi onu 
möhkəmləndirmək üçün çalışır. 
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Keçmiş təcrübəyə, mədəniyyətə şüurlu varislik 
münasibəti bəsləmək və həmin mənəvi dəyərləri daimi 
zənginləşdirmək, varislik ənənələrinə sadiqlik göstərmək 
xalqın borcudur. Varislik prosesi əsasında irsən keçən mənəvi 
dəyərlər təkcə yenidən dirçəldilmir. O həm də inkişaf etdirilir 
və yeni nəsillərin mədəni simasına uyğunlaşdırılmış olur. 

Sözsüz ki, bu prosesin müəyyən durğunluq, geriləmə və 
eyni ilə sürətli inkişafı baş verir. Onu da nəzərə almaq lazımdır 
ki, insanlar təkcə keçmişin müsbət təcrübəsinə deyil, eyni 
zamanda artıq dövrünü sona çatdırmış, əhəmiyyətini itirmiş 
münasibətlərə, dəyər və ideyalara, vaxtı keçmiş davranış 
normalarına malik olur.  

Bu gün Azərbaycan müsəlman ölkələri üçün xarakterik 
olan, sosial-psixoloji əhəmiyyət kəsb edən varislik mexanizmi 
vasitəsi ilə keçmişin gözəl əxlaqi və hüquqi dəyərləri ilə 
yanaşı, o dövrün sosial bəlası olan çoxarvadlılıq, müvəqqəti 
qeyri- qanuni nikah, qızların kiçik yaşlarından məktəbdən 
çıxarılıb ərə verilməsi, dini təəssübkeşlik kimi əməllər də öz 
əməli fəaliyyət formasını almağa çalışır. Belə mənfi xarakterli 
əməllərin müasir cəmiyyətimizə yol tapmaması üçün mübarizə 
aparılmalıdır. 

Vaxtı ilə ateist ideologiyaya tabe edilmiş Azərbaycan 
xalqı nəhayət, müstəqillik dövründə islam aləmində, islam 
mənəvi məkanında qərarlaşdı. Ulu öndərimizin qeyd etdiyi 
kimi, indi müstəqil Azərbaycan Respublikası, islama etiqad 
edən azərbay-canlılar müsəlman aləminin və ümmətinin tərkib 
hissəsidir. Bu da əsrlər boyu yaşamış və bizim üçün böyük 
dayaq olan milli, dini, mənəvi ənənələrimizin bərpa və 
inkişafının möhkəmlənməsinin təzahürüdür. 

Azərbaycan xalqının mənəviyyatına zidd olan, məqbul 
əxlaq normaları ilə bir araya sığmayan müxtəlif əyləncə 
müəssisələrinin ləğv edilməsi cəmiyyətin mənəvi sağlamlığının 
təmin edilməsi məqsədini güdmüşdür. Prezident Heydər Əliyev 
haqlı olaraq belə hesab edirdi ki, İslam dini həmişə insanları 
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saflığa, ülvi mənəviyyata dəvət etmişdir. Qurani-Kərim 
insanları düzlük, mənəvi paklıq ruhunda tərbiyə edir. Müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının bu ağır, çox çətin, keşməkeşli 
dövründə bütün bunların bizdən ötrü böyük əhəmiyyəti vardır. 
Məhz bu dövrdə hər bir azərbaycanlı, hər bir müsəlman ilk 
növbədə islam dininin tövsiyələrindən istifadə edərək öz 
mənəviyyatını yüksəltməlidir. Bazar iqtisadiyyatını inkişaf 
etdirərək, sərbəst iqtisadiyyata geniş yer verərək, sahibkarlığı 
inkişaf etdirərək, Azərbaycanda sahibkarlar təbəqəsi yaradaraq 
biz onların hamısını öz mənəvi dəyərlərimizin üzərində 
qurmalıyıq. Bu proseslərdə Azərbaycana yad olan, cəmiy-
yətimizə zərər vuran mənfi halların cəmiyyətə soxulmasına, 
sirayət etməsinə və cəmiyyətimizi içindən çürütməsinə heç 
vaxt yol verməməliyik.  

 
 

1.3. Hüquqi təfəkkürün iqtisadi münasibətlərdən irəli  
gələn sosial determinantları. 

 
Hazırda hüquq yaradıcılığı hüquqi şüurun sosial həyatını 

əks etdirən informasiya xidməti tələb edir. Cəmiyyətdə baş 
verən neqativ hadisələr və bu əsasda yaranmış ictimai sistemin 
dağılması təhlükəsi ictimai münasibətlərdən irəli gələn 
deformasiyanın xarakterindən asılı olaraq əlbəttə ki, əvvəlcə 
sosial institutlarda sosial norma və dəyərlər əsasında tədqiq 
edilməlidir. Əgər sosial institutlar fəaliyyətdən qalarsa, 
cəmiyyəti idarə etməli olan dəyərlər, o cümlədən normativ 
hüquqi sistem dağılarsa, onda şübhəsiz ki, insanlar iştirakçısı 
olduğu sosial mühitdə öz vəzifələrini və hüquqlarını yerinə 
yetirə bilməzlər. Belə bir ictimai iqtisadi və siyasi böhran 
zamanı qanunlar qəbul etmək və onu tətbiq etməklə cəmiyyəti 
dağıdıcı təsirdən qorumaq əsas problemdir. Belə bir mühitdə 
baş verən dağıdıcı deformasiyanın səbəbləri araşdırılmalıdır. 
Bu deformasiya ilə bağlı olan səbəbli əlaqə, sosial 
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determinantlar, başqa təbii proseslər və onların inkişaf 
mexanizmi araşdırılmalıdır. Əgər bu cür proseslər idarəçilikdə 
yol verilən səhvlərlə, yəni daha çox subyektiv xarakterli 
neqativ hallarla bağlıdırsa, siyasi, iqtisadi, təşkilatı və hüquqi 
tədbirlər həyata keçirməklə, sosial proseslərin inkişafına mane 
olan tərəfləri neytrallaşdırmaqla onu öz əvvəlki vəziyyətinə 
qaytarmaq olar. Əksinə, əgər cəmiyyətdə baş verən iqtisadi və 
siyasi böhranı yaradan deformasiyalar cəmiyyətin quruluşu ilə 
bağlıdırsa, belə dərinləşən deformasiyaları ancaq cəmiyyətin 
kökündə dəyişiklik etməklə, yəni iqtisadi və siyasi sahədə 
yenidənqurma tədbirləri həyata keçirməklə onu bu vəziyyətdən 
xilas etmək olar. Yeni modelə əsasən cəmiyyəti, ictimai isteh-
salı qurmaqla, işsizliyi aradan qaldırmaqla, əhalinin rifah halını 
yaxşılaşdırmaqla neqativ proseslərdən, böhran vəziyyətindən 
xilas etmək olar. 

Böhranlı sosial həyatda hüquqi qadağalar qoymaqla, 
məcburiyyət tədbirləri tədqiq etməklə normal hal yaratmaq 
olmaz. Postsovet məkanında 90-cı illərə qədər baş verən 
deformasiyalar dərinləşərək ölkəni böhrana gətirib çıxardı. Bu 
böhran cəmiyyətin sosialist idarəçilik modelini dağıtdı. 
Qanunvericiliklə bağlı olan institutlar öz funksiyalarını yerinə 
yetirə bilmədilər. Bunun nəticəsində sosializmin iqtisadi və 
siyasi əsaslarını qoruyan bir sıra hüquq normaları 
qanunvericilikdən çıxarıldı...  

Respublikada həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, 
iqtisadiyyatda mövcud sərt mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın 
aradan qaldırılması, bütün mülkiyyət formalarının bərabərliyi, 
bazar iqtisadi münasibətlərinə keçidi təsdiq edən sahibkarlıq 
fəaliyyətinə azadlıq gətirilməsi hüququ şüurda dərk edilərək 
dəyərləndirilirdi. Ümumiyyətlə, qanunlar islahatlara yardım 
etməli, qanunvericilikdə radikal dəyişikliklərin həyata 
keçirilməsinə kömək etməlidir. Bazar iqtisadiyyatı əleyhinə 
olan hüquq normalarının ləğv edilməsi, iqtisadiyyatda bazar 
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münasibətlərinə keçidin təmin edilməsi sahəsində qanunların 
yerinə yetirilməsi yolunda birinci mərhələdir.28 

Eyni zamanda bazar iqtisadi münasibətlərinin 
formalaşması ilə bağlı, yeni dövlət strukturunun yaranması 
nəticəsində qanunvericiliyə bir sıra yeni normalar daxil edildi. 

Yaranan yeni tipli ictimai münasibətlər elmi əsaslarla 
müntəzəm öyrənilməli və təhlil edilməlidir. Sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlərin inkişaf istiqamətlərinə qarşı 
maneə törədən tərəflər aşkar edilməlidir. 

İnsan öz təfəkkürü ilə davranışındakı keyfiyyətləri 
dəyərləndirə bilər. O cümlədən normal bazar iqtisadiyyatı ilə 
bağlı yaranan çoxistiqamətli sosial münasibətlərdə də 
mükəmməl biliyə malik olmadan belə münasibətdən yaranan 
cəhətləri müəyyən etmək olmaz. 

Əvvəlcə, bazar iqtisadi münasibətlərinin sabitləşməsinə 
mane olan bəzi şəxslərin hərəkətləri nəticəsində ziyan çəkən 
ictimai münasibətlərin miqyası müəyyən edilib, 
konkretləşdirilməlidir. Etibarlı informasiya əsasında 
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının neqativ tərəfləri nəzərə 
alınmaqla, gələcəyi proqnoz etməklə hüquq yaradıcılığı həyata 
keçirilə bilər. 

Bazar iqtisadi münasibətlərinə keçid dövründə ölkəmizdə 
bir sıra əməllər özünün ictimai təhlükəliliyini büruzə verdi. 
Bunlardan qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma, 
qanunsuz bank fəaliyyəti ilə məşğul olma, inhisarçılıq fəaliy-
yəti və rəqabəti məhdudlaşdırma, qanunsuz kredit alma, 
yalançı müflisləşmə, götürülmüş kredit borcunu geri 
qaytarmaqdan boyun qaçırma. Məlumdur ki, bu cür əməllər 
azad bazar iqtisadiyyatının inkişafına mane olur və belə 
əməllərə görə məsuliyyət nəzərdə tutulmalıdır. Bu istiqamətdə 
hüquqi baxımdan bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrin 

                                           
28 Yusif İldırımzadə. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnun 
funksiyaları. Bakı, 1995. c.86. 
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qanunvericiliyi öyrənilməli və onların müsbət tərəflərindən 
istifadə olunmalıdır. 

Elmi fəaliyyət sosial varlığın qanunauyğunluğu ilə bağlı 
olduqda müsbət nəticələr verə bilir. Əks halda onlardan istifadə 
cəmiyyətin mənafeyinə ziyan gətirə bilər. Bu hazırkı dövrdə 
daha böyük ictimai təhlükəli fəsadlara gətirib çıxarır. Qeyd 
edilməlidir ki, hazırda tibb elminin nailiyyətləri əsasında insan 
bədəninin müxtəlif orqanlarını başqa xəstənin bədəninə 
köçürmək imkanı vardır. Bilməliyik ki, bədən orqanlarının 
qanuni transplantasiyası ilə yanaşı dünyada onların ictimai 
təhlükəli yollarla əldə edilməsinin təzahürləri də vardır.  

Ölkəmizdə bu istiqamətdə insanların mərkəzləşdirilmiş 
qaydada uçotu aparılma-dığından sosial təhlükənin real 
miqyası məlum deyildir. Ona görə də bu hal hələlik insanları 
narahat etmir və hüquqi şüur bu sahədə demək olar ki, fəaliyyət 
göstərmir. Ancaq, onu qeyd etməliyik ki, son dövrdə xarici 
dövlətlərlə əlaqələrimizin artdığı şəraitdə insanların bədən 
orqanlarının yüksək qiymətlə alınıb-satılması, adamların 
ictimai təhlükəli üsullarla donor kimi istifadə edilməsi ehtimalı 
böyükdür. Ona görə profilaktik tədbirlər görülməlidir. Əvvəlcə 
təhlükəyə məruz qalmış insanların uçotu aparılmalı və onların 
axtarılıb tapılması üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir. Eyni 
zamanda əsasən peşəsi cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq olan tibb 
işçilərinin peşə fəaliyyəti üzərində müəyyən sosial nəzarət 
yaradılmalıdır. Klinikalarda bədən orqanlarının köçürülməsi 
qanunla tənzim edilməlidir. Hazırda Rusiya Federasiyasında 
bədən orqanlarının və toxumalarının transplantasiyası, yəni 
köçürülməsi qanunla tənzim edilir.  

Mikrobiologiyanın və genetikanın inkişaf səviyyəsi 
genlərin və xromosomların sirli dünyasının dərinliklərinə nüfuz 
etməyə, varisliyin vahid modelinin aşkar edilməsinə imkan 
vermişdir. Hazırda ABŞ, İngiltərə, Fransa, İtaliya və 
Almaniyanın genetika sahəsində çalışan alimlərinin birgə səyi 
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ilə insan geninin yaradılması üzərində intensiv tədqiqatlar 
aparılır.29 

İnsanların genlərə müdaxilə imkanları artdıqca, elmdə bu 
sahədə kəşflər bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət edir. Eyni 
zamanda genetika elminin inkişafı genlərin və xromosomların 
tibbi müalicə olmadan süni sürətdə dəyişdirilməsi, onların 
üzərində eksperimentlərin aparılması, süni mayalanma üçün 
sperma istehsal edən sahələrin yaradılması, cinslərin 
dəyişdirilməsi ilə bağlı problem məsələlər meydana 
gəlmişdir.30  

Yuxarıda qeyd edilənlər əsasında prosesin hüquqi 
tərəfini, ictimai təhlükəsizlik ilə bağlı problemi həll etmək 
üçün mütləq mikrobiologiya və genetika elminin nailiyyətləri 
ilə bağlı informasiya xidməti yaradılmalıdır. Cəmiyyətdə baş 
verən hadisələri dəyərləndirmə prosesi normativ xarakter 
daşıyır. Subyektiv hüquq və vəzifələr baxımından insanların 
davranışına normativ hüquqi münasibət və qiymətləndirmə 
hüquqi şüurun mühüm xüsusiyyətini əhatə edir. Ona görə 
problemin tədqiqi ilə məşğul olan müəlliflərin bir çoxu hüquqi 
şüurun normativ xarakterə malik olmasını qeyd edirlər. 

Cəmiyyətimizdə baş verən proseslərin ən təsirlisi ictimai 
şüurda baş verən proseslərdi. Bu proseslərin yaratdığı 
yeniliklər öz mahiyyətinə ğörə sosial mühitdə baş verən 
qercəkliyin müxtəlif sahələrinə xas olan inkişafı əks etdirir.  

Varliğin ictimai şüurla qarşılıqlı təsir dinamikasında 
iqtisada huquqi təfəkkür mühim yer tutur. Kecid dövründə isə 
onun rolu xüsusilə qeyd edilməlidir. Müasir şəraitdə ölkəmizdə 
azad rəqabətə əsaslanan bazar iqtisadi münasibətlərinin 
qərarlaşdığı bir dövürdə iqtisadi hüquqi təfəkkür siyasi 
təfəkkürlə birlikdə aparıcı rol oynayır. Yəni, cəmiyyətin koklü 
sürətdə yenidən qurulması onun maddi əsaslardan asılı olması 
                                           
29 Коволев М.И. Юридические проблемы современной генетики. 
«Государство и право» №6. М., 1995. С.15-19. 
30 “Speed” qəzeti, 1996.- №4.- C.7. 
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keçid dövründəki proseslərdə iqtisadi hüquqi təfəkkürün 
üzərinə çox şey qoyur. Iqtisadi hüquqi təfəkkür cəmiyyətdə baş 
verən dəyişikliklərə uygun olaraq yeni bir səviyyəyə yüksəlir. 
Iqtisadi təfəkkürün nəticəsi olaraq insanlar iqtisadiyyatın 
imkanlarını cəmiyyətin istifadəsinə yönəldir, diğər tərəfdən isə 
öz potensial imkanlarını inkişaf etdirir. Beləliklə, iqtisadi 
hüquqi təfəkkürün formalaşması bir əsas ideya olaraq 
cəmiyyətin qarşısında yeni bir vəzifə qoyur. Yeni iqtisadi 
təfəkkürün meydana ğəlməsi və fəaliyyəti üçün aşagıdakılar 
həyata keçirilməlidir: tarixi inkişafın mahiyyətinə uygun 
şəkildə, yeni iqtisadi huquqi təfəkkürün yaradılması; iqtisadi 
hüquqi praktikadan istifadə edilməsi yolu ilə sosial iqtisadi 
mənafelərin müəyyən edilməsi və bu əsasda yeni iqtisadi 
münasibətlərin formalaşdırılması prosesinin təşkili. 

Iqtisadi münasibətlərin düzğün qurulması, 
demokratiyanın muxtəlif sahələrdə ugurlu həlli iqtisadi aspektli 
funksiyaların həyata keçirilməsindən asılıdır. Belə bir inkişaf 
modelinin həyata keçirilməsi ziddiyyətli xarakter daşıyır və bu 
səbəbdən də indi daha çox iqtisadi hüquqi təfəkkürün tədbiqinə 
ehtiyac vardır. Yeni iqtisadi təfəkkürün yaranmasının 
səbəblərindən biri də yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşdıgi 
dövrdə iqtisadi hüquqi təfəkkürə ehtiyac və eyni zamanda 
cəmiyyətimizin əvvəlki dövrlərdəki iqtisadi təfəkkürü ilə 
baglıdır. Əvvəlki dövrlərdə formalaşmış iqtisadi təfəkkür 
içtimai və fərdi şüurun təkamülünə ziyan vurmuşdur:31 Bunlar 
iqtisadiyyat elminin siyasətlə və ideoloğiya ilə əvəz olunması; 
iqtisadi nəzəriyyənin reallıqları əks etdirməməsi; iqtisadi 
problemlərlə baglı ictimai şüurda ideyaların əsasını iqtisad elmi 
yox, partiyanın qurultay, plenum, və qərarlarınin rolu; 
istehsalda və iqtisadi münasibətlərdə formasiyalılıq, sinfilik və 
s. kimi prinsiplərin mütləqləşdirilməsi; cəmiyyətin maddi 
həyatına sistem kimi baxılması iqtisadi pandeterminizm 

                                           
31Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı ,”Ağrıdağ”, 1999, S.43.  
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prinsipinin müəyyənləşməsi; iqtisadi hadisələrə vahid ideoloji 
sistem kimi mexaniki surətdə müəyyənləşmiş mövqeydən 
yanaşılması; respublikamızın iqtisadi suverenliyi istiqamətində 
iqtisadi təfəkkürün inkişaf etdirilməməsi; ideoloji məhdudiyyət 
üzündən Azərbaycan xalqının iqtisadi təfəkkür tarixi axıradək 
araşdırılmamış, başqa ölkələrın iqtisadi təfəkkürü ilə əlaqələrin 
məhdudlugundan ibarət olmuşdur. 

Göründüyü kimi sovet elm sistemində iqtisadi şüura 
ictimai şüurun bir forması olaraq baxılmırdı, dərsliklərdə bir 
çox hallarda iqtisadi şüur anlayışından istifadə olunmurdu. 
Ancaq, onu qeyd etmək olar ki, artıq son dövrlərdə SSRİ-də 
əsərlərdə iqtisadi şüura da ictimai şüurun bir forması kimi 
baxılması haqqında mülahizələr vardır. Ancaq bu problem 
mübahisəli xarakter daşıyır. Iqtisadi şüura ənənəvi şüur 
səviyyəsində baxılmasını inkar edən fikirlər də vardır. 

Cəmiyyətin maddi istehsal sahəsi mövcuddursa, onun 
inikası olan iqtisadi şüur da mövcuddur. Istehsal, mülkiyyət, 
mübadilə, istehlak, maliyyə, verği, bazar və s. münasibətlərin 
inikası olan ideyaları ifadə edən iqtisadi təfəkkür həmin 
münasibətlər sisteminin tənzimlənməsi üçün normalar 
müəyyən edir. İqtisadi təfəkkür insanın nəzəri ideyalar, 
baxışlar istehsal edən psixi-mənəvi və yaradıcı-idraki 
fəaliyyətin ən yüksək formasıdır.32  

Iqtisadi hüquqi təfəkkür elmi əsaslara söykənmirsə, o 
cəmiyyətin maddi həyatına, iqtisadi proseslərə öz təsirini 
ğöstərə bilməz. 

M. M. Səttarovun qeyd etdiyi kimi intelektual səviyyəsi, 
iqtisadi şüuru yüksək olmayan heç bir kəs sözün həqiqi 
mənasında müasir istehsalçı kimi fəaliyyət ğöstərə bilməz.33  

                                           
32Cəlilov M.İqsisadi təfəkkür: fəaliyyət və müasirlik.”İqtisadiyyat” qəzeti, 
10-17 fevral, 2000-ci il, 7 saylı buraxılış (50).  
33 Səttarov M.M. İqtisadi şüur: mahiyyəti, strukturu və cəmiyyətdə rolu. 
Bakı .2000, səh.63. 
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Müasir dövrdə Azərbaycanda yeni iqtisadi hüquqi 
təfəkkürün xüsusiyyətləri tədqiqat obyekti olmalıdır. İqtisadi 
şüurun mahiyyəti və strukturu ilə baglı M.M. Səttərovun 
məqalələrinə və müasir dövr üçün iqtisadi təfəkkür probleminə 
M.Cəlilov tərəfindən baxılmışdır. Yeni iqtisadi təfəkkür 
mövzusuna Ə.F.Abbasovun “Yeniləşən cəmiyyət. Müasir elmi 
paradiqma və idarəetmə” əsərində rast ğəlmək olar. 

Iqtisadi təfəkkür anlayışına qədim Çin, Yunan və Roma 
sosial- siyasi, fəlsəfi fikir tarixində rast gəlmək olar. Ancaq, 
iqtisadçı Adam Smittin dövrlərindən etibarən bu anlayış 
mühüm elmi kataqoriya kimi işlənməyə başlamışdır. Müəllif 
1776-cı ildə yazdıgı “Xalqların sərvətin təbiəti və səbəbləri 
haqqında tədqiqlər” əsərində bu anlayışdan istifadə etmiş, 
insanların əlbir fəaliyyəti ilə bağlı yeni ideyalar irəli sürmüş, 
onların maddi və mənəvi rifahının yaradılması mənbələrini 
ğöstərmişdir. 

Iqtisadi təfəkkür çəmiyyətin maddi həyatının təşkilində 
və təmizlənməsində, ictimai həyatın inkişafında əsas rol 
oynayır. 

Iqtisadi təfəkkür adamların mümkün variantlarda 
secimini müəyyənləşdirir. Bəzən elə düşünmək olar ki, hətta 
bəzi adamlar yoxsulluqlarını özləri secmişdir. Ancaq, 
yoxsulluq və işsizlik sosial bir bəladır və heç də bu adamların 
iradəsindən asılı deyildir. 

Con Meynard Keynsin qeyd edir ki, iqtisadi siyasət hazır 
tövsiyələrdən ibarət deyildir. Bu hər şeydən əvvəl hazır 
təlimdən, nəzəriyyədən daha çox metodlardan, onlara 
yeyələnmiş adamların mülahizə və mühakimələrindən 
ibarətdir. Bu elə bir təfəkkür sistemidir ki, milyonlarla adam öz 
səyləri nəticəsində vahid sənaye cəmiyyəti qururlar. Eln 
Devonsa ğörə, iqtisadi təfəkkür elementar qarşılıqlı əlaqələr 
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konsepsiyası olub hər bir kəs tərəfindən müstəqil şəkildə 
həyata keçirilə bilər.34 

Iqtisadi təfəkkür cəmiyyətin iqtisadi həyatı haqqında elmi 
biliklərin və içtimai istehsalın inkişaf mərhələsinin keyfiyyət 
xüsusiyyətlərini, daxili dinamikasını əks etdirən iqtisadi 
fikirlərin və təsəvvürlərin məçmusudur. Iqtisadi təfəkkür 
ictimai şüurun fəal hissəsi kimi təsərrüfat qərarlarının 
hazırlanması və həyata keçirilməsinə yönəldilmiş əməli 
fəaliyyət növürür. Iqtisadi təfəkkür təcrübəyə, reallıglara, 
iqtisadi həyatın dərindən öyrənilməsinə və təhlilinə əsaslanaraq 
yaranır. Hər bir cəmiyyətin konkret inkişaf pilləsinə uygun 
olaraq öz spesifikliyi ilə fərqlənən iqtisadi təfəkkürü olur.35 

Bəzi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, dünyanı iqtisadçılar 
idarə edirlər. Çünki cəmiyyətin maddi həyatının ğedişini onlar 
müəyyənləşdirirlər. Bəziləri iqtisadi təfəkkürün insanların 
rasional dəyərlərdən qaynaqlandıgını iddia edirlər. Yəni 
iqtisadiyyatda mənfəəti artırmaga can atan insanlar sərfəli və 
xeyirli olmayan hər şeydən imtina edirlər. 

Mülkiyyət hüququ hüquqi təfəkkürün nəticəsi olub hansı 
əmlakın kimə məxsus oldugunu hüquqi cəhətdən əsaslandırır 
və müdafiə edir. Sabiq Amerika prezidenti R.Reyqan qeyd 
edirdi ki, Allah amerikalılar üçün üç böyük sərvət bəxş 
etmişdir: ailə, din və xüsusi mülkiyyət hüququ. Bunlardan 
birinin olmaması və ya hüquqi əxlaqi ahənğdarlıgının 
pozulması həyatın sabitliyinin pozulmasına ğətirib 
çıxaracaqdır. O cümlədən vətəndaşın maraqlarını təmin edən 
əsas vasitələrdən olan mülkiyyət hüququnun qorunması iqtisadi 
təfəkkürün mühüm istiqamətlərindən biridir. 

Bazar iqtisadi münasibətlərinin formalaşdıgı cəmiyyət 
bütövlükdə bazardan ibarət deyildir. Burada bazar iqtisadi 
sektoru ilə yanaşı başqa institutlar da fəaliyyət ğöştərir. Iqtisadi 

                                           
34 Essays in Economics. London, 1961, p. 46. 
35 Iqtisadi nəzəriyyə. Bakı ,1993, l hissə, s.12. 
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təfəkkür dünyanı muxtəlif ərazilərə bölmür, onu bütövlükdə 
qavrayır. Iqtisadi təfəkkürə və əlaqəyə malik olan bəzi qruplar 
elə düşünürlər ki, ğüya onlar bütün başqa sahələrə aid olan 
problemləri həll etməyə qadirdirlər. Ona ğörə onlar tez-tez 
sosioloqların, filosofların, politoloqların, tarixçilərin və diğər 
mütəxəssislərin elmi tədqiqat işlərinə müdaxilə edirlər. Belə bir 
düşüncə tərzi qəbul edilməməlidir.  

Insanlarda iqtisadi münasibətlərdən irəli ğələn vəzifələri 
həll etmək üçün yüksək iqtisadi təfəkkür tələb olunur. Iqtisadi 
təfəkkür iki səviyyədə özünü biruzə verir. Bunlar adi iqtisadi 
təfəkkür və elmi-nəzəri iqtisadi təfəkkürdən ibarətdir. Adi 
iqtisadi təfəkkür baş verən sosial iqtisadi prosesləri natamam, 
birtərəfli şəkildə qiymətləndirdiyindən baş verən iqtisadi 
prosesləri mahiyyət üzrə dərk edib araşdırdiqda səhvlərə yol 
verə bilər. Elmi nəzəri iqtisadi təfəkkür adi iqtisadi təfəkkürdən 
fərqli olaraq mövçud reallıgı oldugu kimi qəbul etmək, 
obyektiv ğerçəkliyi müəyyən etmək, proqnozlaşdirmaq kimi 
əsas vəzifələri həll edir. Elmi nəzəri təfəkkür iqtisadiyyəti 
hərtərəfli əks etdirir, hadisələri məntiqi rasional əsaslarla həll 
edir. 

Iqtisadi problemlərlə baglı düzğün qərarlar verib müsbət 
nətiçələr qazanmaq üçün statistik məlumatlar, faktlara 
əsaslanan materiallar əsasında təhlil aparmaq, hadisələrin 
mahiyyətini açmaq lazımdır. Proseslərin ğedişi onu ğöstərir ki, 
insanlar öz həyatlarında baş verən iqtisadi hadisələrin 
mahiyyətini daha çox dərk etməyə çalışırlar. Iqtisadi 
problemləri dərk etmədən, bu problemlərin sosial hüquqi 
mahiyyətini öyrənmədən baş verən iqtisadi dəyişiklikləri başa 
düşmək mümkün deyildir. Iqtisadi təfəkkürün keyfiyyət 
ğöstəricisi ondadır ki, o bilavasitə iqtisadi islahatların ğedişinin 
ugurlu olmasını şərtləndirir. 

Təsərrüfatla məşqul olan şəxslərin iqtisadi təfəkkürü real 
həyatda formalaşır. Lakin real ğerçəklikdən ğələn 
informasiyalar natamam xarakterli ola bilər. Ona ğörə 
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təsərrüfat rəhbəri iqtisadi problemlərin mahiyyətini, yaranma 
mexanizmini, iqtisadi münasibətdən irəli ğələn qanunları, 
idarəetmə metodlarını özündə əks etdirən, elmi əsası olan 
iqtisadi hüquqi təfəkkürə malik olmalıdır. 

Təfəkkür prosesi tədricən formalaşır və bunun üçün 
müəyyən tələblər vardır. Varislik prinsipinə uygun olaraq 
iqtisadi təfəkkürün ən yaxşı nümunələrinin qorunub 
saxlanması, müasir dünya təcrübəsi əsasında qabaqcıl xalqların 
malik olduqları ugurların öyrənilməsi, ölkəmizə aid olan tarixi 
mədəni ənənələrin, iqtisadi-sosial inkişafın mühüm cəhətlərinin 
öyrənilməsi, ölkəmizdə baş verən iqtisadi böhran halları, 
onların sosial-siyasi hadisələrlə səbəbli əlaqəsinin təhlil edilib 
öyrənilməsi, bütün qabaqcıl iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə 
iqtisadi problemlətin təhlil edilib öyrənilməsi və öyrənilən 
nəzəri biliklər əsasında iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
lazımdır. 

Müasir iqtisadi hüquqi təfəkkür- elmi nailiyyətlərin və 
ictimai istehsalın hazırki inkişafının keyfiyyət xüsusiyyətlərini 
özündə əks etdirən iqtisadi hüquqi baxışlar, prinsiplər və 
təsəvvürlərin məcmusudur. Iqtisadi hüquqi təfəkkür qəbul 
edilən təsərrüfat qərarlarının verilməsi və onların həyata 
kecirilməsinə istiqamətləndirilmiş əməli fəaliyyətdir. Iqtisadi 
təfəkkür təsərrüfatcılığın kəmiyyət artımına əsaslanan iqtisadi 
sistemində köhnə təfəkkür sisteminin ardıçıl olaraq oradan 
qaldırılmasını nəzərdə tutur. Yeni iqtisadi huquqi təffəkürün 
formalaşması müasir məhsuldar qüvvələrin tələbatına, 
təsərrüfatın strukturuna və funksiyasına və nəhayət onun 
texniki, texnoloji cəhətdən yenidən qurulmasına və inkişaf 
yoluna uygun olaraq istehsal münasibətlərinin ardıcıl olaraq 
təkmilləşdirilməsi əsasında həyata keçirilir. Bu zaman səmərəli 
olan təsərrüfat sisteminin yaradılması, işçilərin iqtisadi 
mənafeyinin uygunlaşdırılması lazımdır. Yeni dövrdə insanlar 
elə bir iqtisadi hüquqi təfəkkürə malik olmalıdır ki, həmin 
təfəkkür sistemində köhnə təfəkkür sisteminə əsaslanmaq 
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əlverişsiz, yeni təfəkkürə əsaslanmaq müasir iqtisadiyyat üçün 
əlverişli olur. 

Iqtisadi hüquqi təfəkkürün formalaşdıgı zaman 
təsərrüfatla məşgul olan şəxslərin iqtisadi hüquqi təhsilinin 
ciddi şəkildə yaxşılaşdırılması vacib problemlərdən biridir. 
Yeni iqtisadi təsərrüfat sisteminin yarandıgı bir şəraitdə 
obyektiv qanunlar, iqtisadi münasibətlərin formalaşması ilə 
baglı olan anlayışlar təsərrüfat problemlərinin həllinə 
yönəldilməlidir. Demokratik siyasi rejim şəraitində istehsalın 
idarə edilməsi prosesində yeni iqtisadi hüquqi təfəkkürün 
qərarlaşması istehsal prosesində nizam-intizamın 
möhkəmləndirilməsinə, istehsalat mədəniyyətinin 
formalaşmasına təminat verir. Bu yolla ölkənin sosial iqtisadi 
tərəqqisi artmış olur. Iqtisadi hüquqi təfəkkür nəticəsində biz 
iqtisadi münasibətlərdən yaranmış əlaqələrin şahidi oluruq. 
Iqtisadi hüqüqi təfəkkür cəmiyyətin keyfiyyət ğöstəricilərinin 
yaxşılaşdiğı yeni şəraitdə iqtisadi sosial hadisələrlə bağlı 
iqtisadi sistemin islahat problemlərinin xüsisiyyətərini 
aydınlaşdırır. Köhnə iqtisadi təfəkkürə əsaslanıb yeni 
iqtisadiyyat qurmaq münkün deyildir. Bazar iqtisadi 
münasibətlərinin formalaşdığı yeni dövürdə sözsüz ki, tədqiqat 
obyekti dəyişdiyi üçün iqtisadi münasibətləri öyrənən 
nəzəriyyə də dəyişməlidir. Müstəqil iqtisadi inkişaf 
konsepsiyası olmadan, insanlarda iqtisadi hüquqi təfəkkürü 
yeni iqtisadi münasibətlərə uyğun olaraq formalaşdırmadan, 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkün deyildir.  

İqtisadi hüquqi sistem konkret şəraitə uyğun olaraq 
iqtisadi modellərə uyğun olaraq qurulur və idarə edilir. 
Müstəqillik şəraitində özünü idarə və tənzimləmə qablıyyəti 
olan iqtisadiyyatın qurulması ilə xalqın iqtisadi mənafeyini 
təmin etmək olar. Iqtisadiyyatımız muxtəlif mülkiyyət 
formaları əsasında bir birindən əlaqə və asılılıq şəraitində 
mövcuddur. Fiziki və hüquqi şəxslər, istehsalçı və istehlakçılar, 
dövlət qurumları və s. bazar iqtisadi münasibətlərinin 
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formalaşdığı bir şəraitdə öz iqtisadi maraqlarını həyata 
keçırirlər. Insanlar öz tələbat və mənafelərinə uyğun olaraq bir-
biri ilə iqtisadi münasibətlərə girirlər.  

Müasir elmi idarəetmənin əsasını təşkil edən vasitələrdən 
biri innovasiyaların, yəni yeniliklərin idarə edilməsidir. 
Innovasiyaların idarə edilməsi muxtəlif marketinq, 
planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət kimi funksiyaların həyata 
keçirilməsindən ibarət olur. İdarəetmə prosesi istehsal 
prosesini, elmi tədqiqat, təcrübi konstruktor fəaliyyətini, satış, 
maliyyə və reklam kimi sahələri əhatə edir. Idarəetmədə siyasi 
hüquqi tədbirlər də həyata keçirilir. Bu istiqamətdə aşağıdakı 
tədbirlər: işsizliyin aradan qaldırılması və bu əsasda əhalinin 
məşqulluğunun təmin edilməsi, qiymətlərin stabilliyinin dövlət 
səviyyəsində həlli, əhalinin sosial müdafiəsinin təmin 
olunması, əmək haqlarının tənzimlənməsi, imkansız ailələrə 
yardımların verilməsi, sosial sığortaların verilməsi, təhsildə və 
səhiyyədə inkişafa nail olunması, kadrların təkmilləşdirilməsi 
həyata keçirilməlidir.  

Iqtisadi münasibətlərin formalaşdığı yeni dövrdə əhalınin 
sosial təminatı dövlət strukturlarının üzərinə düşür. 

“Insan hüquqları deklarasiyası”nın 25-ci maddəsində 
qeyd edilir ki, müasir hüquqi dövlət insanların ərzaq, mənzil, 
təhsil, səhiyyə, pensiya, məzuniyyət və s. sosial ehtiyaclarını 
ödəməyə borcludur. Tomas Ceffersonun dediyi kimi, əks halda 
xalq belə bir dövləti nəinki devirməlidir, belə bir dövlətin 
devrilməsi xalqın vəzifəsi olmalıdır.36 

Beləliklə, dövlət xalqın sosial təminatını həyata 
keçirməlidir. Sosial təminarın əsasını sosial sığorta təşkil edir 
ki, bura pensiya, tibbi yardımlar, işsizliyə və bədbəxt 
hadisələrə görə ayrılan vəsait daxil edilir. Bu ABŞ –da əmək 
haqqının 7,5%- nin, Yaponiyada 7%-nin tutulması yolu ilə 
həyata keçirilir. Isvecrədə isə sosial təminat dövlət hesabına 

                                           
36 Ə. T. Tağıyev. M.Şükürov. Etnopolitoloğiya, B., 2000, S. 151. 
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həyata keçirilir. Sosial təminat problemlərindən biri də əhalinin 
işlə təmin edilməsidir. Bunu dövlət yeni iş yerlərinin açılması 
üçün yeni obyektləri tikməklə həyata keçirir. Işsizliyin qarşısını 
almaq üçün dövlət əmək haqqını nizamlayıb elə həddə 
saxlamalıdır ki, onun artım səviyyəsi əmək məhsuldarlığının 
artım səviyyəsindən aşağı olmalıdır. Buna gəlirlər siyasəti və 
ya pul-kredit siyasəti deyilir. Bütün hallarda əmək 
məhsuldarlığı əmək haqqından artıq olmalıdır. Sosial təminat 
problemini həll etmək üçün iş vaxtının qısaldılması da əsas 
vasitələrdən biri hesab edilir. Muzdlu əməyin ödənilməsi 
qaydaları da qanunla müəyyən edilmişdir. Minimum əmək 
haqqının müəyyən edilməsi zamanı ailənin təlabatı, mənzilin 
qıyməti, sosial güzəştlər, infilyasiya dərəcəsi, əhalinin 
məşğulluq səviyyəsi kimi problemlər nəzərə alınmalırır. Inkişaf 
etmiş ölkələrdə minumum əmək haqqı orta əmək haqqının 
59%-ni təşkil edir. 

Azərbaycan da dünyanın qabaqcıl ölkələrinin təcrübəsinə 
əsaslanaraq öz milli iqtisadiyyatını qurmalıdır. İqtisadi inkişaf 
dövründə iki təhlükəli meyldən uzaqlaşmaq lazımdır. 
Bunlardan biri hansısa bir təsərrüfat sisteminə əsaslanaraq kor- 
koranə istiqamətlənmək və eyni zamanda sirf öz modelini 
yaratmaq xəstəliyindən qurtarmaq lazımdır. Bunun üçün 
Azərbaycan əvvəllər istinad etdiyi totalitar iqtisadiyyatdan 
uzaqlaşmalı, sosial bazar iqtisadi münasibətlərini dövlətin 
nəzarəti şəraitində quraraq qarışıq iqtisadiyyata yeyələnməlidir. 

Ölkədə bazar iqtisadi münasibətlərinin bərqərar olması 
üçün dövlətin iqtisadiyyatla bağlı qanunları olmalıdır. Dövlət 
yerli iqtisadi bazar münasibətlərini xarici təsirdən qorumalı, öz 
istehsalına nəzarət etməlidir. Kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf 
etdirməli, bank və maliyyə imkanlarını genişləndirməli, 
məvaciblər üzərində nəzarət edilməli, istehsalı planlı şəkildə 
hətata keçirməlidir. 

Dövlət bazar iqtisadi təsərrüfat sistemini həyata keçirmək 
üçün iqtisadiyyatı təşkil etməli, idarəetmənin qnesoloji hüquqi 
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zəminlərini hazırlamalı, istehsal prosesində elmi texniki və 
texnoloji prosesləri genişləndirməli, təkrar istehsal prosesini 
həyata keçirməli, sahibkarlıq işini genişləndirməli, yeni 
kadrları təkmilləşdirməli, sosial konfliktləri vaxtında 
kompromis yolla həll etməli, cəmiyyətin intellektual səviy-
yəsini yüksəltməli, yeni iqtisadi hüquqi təfəkkürün formalaş-
ması işini həyata keçirməlidir. 

Dövlətdə istehsal edilən məhsulların və ğəlirlərin 
müəyyən hissəsi qeyri qanuni yolla istehsal edilir. Bəzi istehsal 
sahələrində istehsal olunan məhsulun həşmi gizlədilir. Bu da 
nəticədə istehsal olunan məhsulun statistiq informasiyasının 
düzqün verilməsinin qarşısını alır. Beləliklə, mikroiqtisadi 
gostəricilərin hesablanması zamanı xəlvəti iqtisadiyyatın ucota 
alınmaması istehsalın sonrakı inkişafına mane olan neqativ 
hallardan biridir. Belə bir halın mövcudluğu sözsüz ki, hüquqi 
bazanın möhkəm olmaması, istehsal və bölgü prosesinə 
nəzarətin zəyif olması, özəlləşdirmə prosesində qeyri 
obyektivliyə yol verilməsi, ehtiyac olmadığı halda yeni fərdi 
müəssisələrin yaradılması, ucot və nəzarətdəki nöqsanlar, 
əhalinin gəlir səviyyəsinə görə intensiv olaraq qüdbüləşməsi, 
karrubsiya kimi səbəblərdən baş verir. 

Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın gizli fəaliyyət formalarını 
aşağıdakı qaydada qruplaşdırmaq olar: bunlardan birincisi 
qeyri-qanunu istehsal sahələridir. Buraya istehsalı və satışı 
qadağan olan fəaliyyət növləri-silah və narkotika istehsalı, 
satışı, qaçaqmalçılıq, qumar oyunları kimi qeyri qanunu 
əməllər və qanunla icazə verilən və ancaq qanunla 
rəsmiləşdirilməmiş özbaşına həkimlik kimi əməllər daxildir. 
Ikinci, gizlədilmiş və yaxud qeyri- leqal istehsal prosesidir ki, 
buna qanunla icazə verilmiş, ancaq müəyyən qanunlar əsasında 
vergidən, sosial sığorta odəmələrindən, texniki təhlükəsizlik, 
ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədər norma və standartlara 
uyğun olan məcburi ödənilmələrdən yayınmış müvafiq 
orqanlarda qeydiyyatdan keçməmiş və yaxud qeydiyyatdan 
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keçsə də gəlirlərini uçotdan gizlətmiş fəaliyyət növləri aiddir. 
Üçüncü, qeyri formal fəaliyyət növü daxil edilir. Bura ev 
təsərrüfatı ilə məşğul olanların kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalı və satışı üzrə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. 

Gizli iqtisadiyyatın həcmi iqtisadi siyasətin muxtəlifli-
yindən, iqtisadi fərdi sektorun çəkisindən, qeyri qanuni 
fəaliyyətin yayılma intensivliyindən asılıdır. Bu hal uzun 
müddət davam edərsə iqtisadiyyat formalarına təsiri ola bilər. 
Buna misal olaraq qiymətlərin dövlət tərəfindən nizamlanması 
zamanı ayrı-ayrı əmtəə və xidmətlərin azalması aid edilə bilər. 
Bu da öz növbəsində xəlvəti iqtisadiyyatda alverçiliyin geniş 
yayılmasına gətirib çıxarır. Qanuni yolla fərdi iqtisadi 
fəaliyyətlə məşqul olanların sayı azalan yerlərdə, qeyri qanuni 
yolla fərdi xidmət göstərənlərin sayının kəskin artması prosesi 
sürətlənə bilər. 

Bazar iqtisadiyyatına keçid prosesində rəsmi qeydiy-
yatdan keçmiş iştirakçıların artması ilə yanaşı vergi 
ödənişlərindən yayınanların, istehsal olunmuş məhsulun tam, 
yaxud qismən rəsmi uçotdan gizlədilməsi, mənfəətin qismən 
aşağı salınması kimi neqativ halların çoxalması özünü 
ğöstərir.37 

Bazar iqtisadiyyatı mürəkkəb anlayış olub, idarəetmənin 
müstəqil, azad və demokratik formasıdır. Burada hər bir şəxsin 
iqtisadi azadlığı, müstəqil alıb-satmaq hüququ öz əksini tapır. 
Bütün bunlar obyektiv qanunlara əsaslanır. Cəmiyyətin bütün 
üzvüləri, dövlət strukturları və hüquqi şəxslər bərabər hüquqlu 
subyektlər olurlar. Tarixi praktikaya əsaslanaraq onu qeyd 
etmək olar ki, butün hallarda əmtəə-pul münasibətləri obyektiv 
qanunlar olan dəyər qanunu, tələb-təklif qanunu, pul tədavülü 
qanunu və s. kateqoriya və prinsiblərlə fəaliyyət göstərdikdə və 
qanunlara qarşı hec bir məhdudiyyət və qadağa qoyulmadıqda 
yaxşı nəticə verilə bilər.  

                                           
37 “Respublika” qəzeti. 22 dekabr 1998-ci il. 
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Bazar iqtisadi münasibətlərinin subyektləri olan alıcı və 
satıcı, əmtəələrin və pulun mübadiləsi əsasında tələblə-təklif 
yəni, istehlakla istehsal arasında qarşılıqlı əlaqəni yaradırlar. 
Məlum olduğu kimi əmtəə istehsalcılarının fəaliyyəti bazarla 
bağlıdır. Cünki həm əmtəənin satılması və həm də alınması 
prosesi burada həyata kecirilir.  

Hələ kecid dövrünün başlanğıcında istehsalın istehsal 
vasitələrindən ayrı düşməsi, planlı təsərrüfatın hələ də 
mövcudlüğu, qiymətlərin istənilən vaxtda inzibatcılıq yolu ilə 
təyin edilməsi və s. kimi iqtisadi münasibətlər bazar iqtisadi 
münasibətlərinin formalaşmasına əngəl törədirdi. Ölkədə əmtəə 
istehsalcıları sayılan müəssələr ücün plan əsas vasitə idi və o 
nəyin bahasına olursa olsun yerinə yetirilməli idi. Planda 
istehsal ediləcək məhsulun ümumi həcmi və çeşidləri diqqət 
mərkəzində idi. 

Bazar münasibətlərinin formalaşması bir sıra tədbirlərin 
həyata kecirilməsi ilə bağlıdır. Burada əsas məsələ istehsal 
bazarının genişləndirilməsidi. Bildiyimiz kimi əqər kifayət 
qədər bazar ücün əmtəə istehsal edilməzsə, bazar iqtisadi 
münasibətləri öz mahiyyətinə görə formal xarakter daşımış 
olar. Ona görə də əmtəə-bazar mühasibətlərinin maddi 
bazasının genişləndirilməsi planlı şəkildə tənzim edilməlidir. 
Respublikamızda mövcud xammala əsaslanan istehlak 
şeylərinin artırılması istiqamətində iş görülməlidir. Məlumdur 
ki, istehsal edən bazar iqdisadiyyatını təşkil etmədən məhsul 
bolluğunu yaratmaq mümkün deyildir.  

Regionlarda bazar ücün əmtəə istehsalını genişləndirmək 
ücün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: bəzi istehsal 
sahələrində səhimdar cəmiyətlərinin və şirkətlərin yaradılması; 
müəyyən müəssələrin icarəyə verilməsi və ya satılması; başqa 
pespublikalarla istehsal münasibətləri yaratmaq, firma və 
şirkətlərlə müştərək istehlak malları istehsalı təşkil etmək 
lazımdır. Eyni zamanda bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmtəə 
qıtlığını aradan qaldırmaq üçün istehsal edən kooperativ tipli 
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müəssisələrin, fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına kömək 
edilməlidir. Əmtəə istehsalını lazımi səviyyəyə çatdırmaq 
məqsədi ilə xırda və eyni zamanda birgə sahibkarlıgı 
gücləndirmək də əsas məqsədə xidmət edə bilər. Əmtəə 
istehsal edən orta və xırda müəssisələrin təşkilinə diqqətin 
artırılması bazar iqtisadi münasibətlərinin inkişafına təsir 
göstərən amillərdəndir. Respublika miqyasında əmtəə bazar 
münasibətlərini daha intensiv şəkildə gücləndirmək üçün 
istehsalın kombinasiyalaşdırılması üsulu çox səmərəlidir. 
Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrə ixracatında əsas yeri 
xammal və yarımfabrikatlar tutur. Xammal ilkin və ya ikinci 
emaldan sonra, hazır məhsul formasına salınmadan başqa 
ölkələrə göndərilir. O cümlədən pambıq, təmizlənmiş yun, 
spirt, göndəri, tütün və s. tam hazır məhsul formasına 
salınmamış halda xarici ölkələrə ixrac edilir. Ancaq bazar 
iqtisadi münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə yüksək gəlir 
gətirə bilən müəssisələrdə istehsalın kombinasiyalaşdırılması 
üsuluna keçmək düzgün olardı. Hazırda mövcud müəssisələrdə 
istehsalın kombinasiya-laşması yolu ilə işləməsi nisbətən az 
vəsait qoyuluşu tələb edir və hazır əmtəə istehsal olunur, əmək 
məhsuldarlığı və rentabelliyin səviyyəsi artır. 

Hazırda respublikamızda istehsalin kombinasiyalaşdırıl-
ması sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətlər vardır. Əmtəə-bazar 
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi şəraitində belə 
nümunələrin sayı artırılmalıdır. Istehsal elə qurulmalıdır ki, 
xammalın daha çox hissəsi son məhsula çevrilsin, buraxılan 
məhsulun çeşidi artırılsın, keyfiyyəti və rəqabətə davamlılığı 
yüksək səviyyəyə çatsın. Beləliklə, yeni iqtisadi münasibətlərin 
maddi bazasini genişləndirmək üçün mövcud istehsal 
münasibətlərinin bütün imkanlarından və qeyd edilən 
vasitələrin köməyindən istifadə edilməlidir. Eyni zamanda yeni 
iqtisadi münasibətlərin reallaşdırılması üçün həvəsləndirici 
tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur.  
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Iqtisadi münasibətlərin obyektiv kateqoriyaları arasında 
elələri vardır ki, məhs onların vasitəsilə yeni dövrün 
mahiyyətini müəyyən etmək olar. Belə ki, əvvəllər postsovet 
məkanında əmtəə- pul, bazar münasibətləri kimi anlayışlar 
qəbul edildiyi halda rəqabət kateqoriyası qəbul edilmirdi. Ona 
qarşı çıxış edənlər belə hesab edirdilər ki, sosializmdə ançaq 
sosializm yarışı ola bilər, rəqabət isə ancaq kapitalizm istehsal 
münasibətlərinə xas olan spesifik kateqoriyadır. 

Bazar rəqabəti istehsal prosesində işin təşkilinə, məh-
sulun keyfiyyətinə təsir göstərir. Rəqabət nəticəsində isteh-
salçılar daha yaxşı xidmət nümunələri yaradır, istehlakçıların 
zövqünə və tələblərinə uyğun fəaliyyət formalaşır. 

Rəqabət prinsipinə əsaslanan yeni istehsal sahələri 
yaradılır, muxtəlif tipli və keyfiyyətli məhsul istehsal edilir. 
Rəqabətə davam gətirə bilməyən istehsal sahələri isə 
müflisləşib bağlanır. 

Hazırki şəraitdə kapitalist istehsal müəssisələrində özünü 
doğrultmuş “bazar mexanizmi modelindən” istifadə 
edilməlidir. Praktiki olaraq iqtisadiyyat əsasən iki yolla idarə 
oluna bilər ki, bunlar inzibati amirlik və iqtisadi metodların 
tədbiqidir. Ölkəmizdə icarə, mülkiyyət, torpaq, fərdi əmək 
fəaliyyəti, kooperativlər, fərdi fermer təsərrüfatı haqqında 
qəbul edilən qanunlar onu göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı 
şəraitində işləmək üçün şərait vardır. Bazar iqtisadi 
münasibətlərinə tədricən, ardıcıl qərarlar qəbul etməklə, şəraitə 
uyğun olaraq keçirilməlidir. Bütün bu prosesi həyata keçirmək 
üçün istehsal edən müəssisələr hazırlıq işi görməli, əmtəə 
istehsalını genişləndirməli, muxtəlif çeşidli, keyfiyyətli məhsul 
istehsal etməlidirlər. Əmtəə istehsal edən müəssisələrin 
müstəqilliyi təmin edilməli və fəaliyyəti genişləndirilməlidir. 
Real bazar münasibətləri obyektiv olaraq hər bir müəssisənin 
öz-özünü idarəetmə sisteminə keçməsini tələb edir. Bazar 
münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə kadr hazırlığı xüsusilə 
diqqət mərkəzində olmalıdır. İqtisadi münasibətlər istehsal 
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müəssisələri ilə ticarət təşkilatları arasında bağlanmış 
müqaviləyə əsaslanmalıdır. Əmtəə isə dəyər, tələb və təklif 
qanunları, ekvivalent mübadilə prinsipinə uyğun qiymətlən-
dirilməlıdır. Bank-kredit əməliyyatları təşkil edilməli, ölkə 
daxilində və xarici respublikalarla bağlanmış ticarət hüquqi 
müqavilə əsasında olmalıdır. 

Bazar münasibətlərinin uğurlu olması üçün istehsalçı 
müəssisə öz fəaliyyətini bazar qaydalarına uyğun hesabla 
həyata keçirməlidir. Bazar iqtisadi münasibətlərinin normal 
fəaliyyəti üçün muxtəlif təyinatlı istehsal sahələrinin olması, 
bol və geniş çeşidli əmtəə xidmət sahələri, sağlam rəqabət, 
maliyyə-kredit sisteminin sağlamlığı, normal qiymət 
mexanizminin olması vacibdir. 

Bazar münasibətlərinə keçid öz forma prinsiplərinə görə 
mahiyyətcə eyni olsa da reğionların muxtəlif spesifik şəraiti 
həmin prinsiplərin reallaşmasında özünü göstərir. Bu mənada 
respublikamızda həmin o spesifik şərait nəzərə alınmalıdır. 
Qeyd etməliyik ki, respublıkamızda həmişə xammal istehsal 
olunmuş, başqa region dövlətlər ondan bir xammal mənbəyi 
kimi istifadə etmişlər. Ancaq, başqa dövlətlərin xammal 
mənbəyi rolunu oynamaqla bazar münasibətlərini genişlən-
dirmək mümkün deyildir. Iqtisadiyyatda daha müvəffəqiyyətli 
yol son məhsul istehsal edən müəssisələrin sayını və fəaliyyət 
tutumunu artırmaqdan ibarətdir. O cümlədən, taxıl və 
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı genişləndirilməlidir. Bazar 
iqtisadi münasi-bətlərinin yaranması üçün respublika 
çərçivəsindən sərbəst bazara çıxmaq lazımdır. 

 



 73

1.4. Hüquqi təfəkkürün siyasi münasibətlərdən irəli 
gələn sosial determinantları 

 
Siyasi təfəkkür- insanların, sosial qrupların, cəmiyyətin 

siyasi təşkili və prinsipləri haqqında və onun təkmilləşdirilməsi 
haqqında ideyaların məcmusudur. Cəmiyyətdə əvvəlcə siyasi 
təfəkkür əsasında siyasi model müəyyən edilir və bu siyasi 
ideologiyaya uyğun olaraq hüquqi təfəkkür formalaşır. 
Cəmiyyətin ictimai siyasi əsasını təşkil edən siyasi təfəkkür 
hüquqi təfəkkürdən əvvəl yaranmış olur. Eyni zamanda 
cəmiyyətdə yaranmış siyasi model hüquqi təfəkkürün çərçivəsi 
daxilində dərk edilir və qiymətləndirilir. Məhs iradə aktına 
əsasən hüquqi təfəkkür əsasında cəmiyyətin hüquqi mühafizəsi 
tənzim edilir. Yəni, hər bir ölkənin siyasi, iqtisadi, hərbi, pul və 
kredit sistemi, milli və irqi hüquq bərabərliyi kimi 
münasibətlərin hüquqi mühafizəsi ilə bağlı ideyalar əvvəlcə 
hüquqi təfəkkürdə yaranır və sonra normativ aktlar əsasında 
sanksiyalaşdırılır. Yəni ona məcburi hüquqi qüvvə verilir. 

Yeni siyasi sistemlə bağlı ideyaların hüquqi təfəkkürün 
kateqoriyası kimi formalaşması uzun müddətli bir prosesdir. 
Belə ki, məsələn, cəmiyyətimizdə bazar iqtisadi 
münasibətlərinin formalaşması prosesi bir tərəfdən keçmiş 
sosializm sistemindən imtina edilməsi, digər tərəfdən yeni 
demokratik siyasi rejimə malik siyasi təsisatların yaradılması 
uzun müddətli proses olaraq tədricən baş verir. Göstərilən 
istiqamətdə bir tərəfdən Sovet siyasi sistemini qoruyan hüquqi 
normativ aktların ləğv edilməsi, o biri tərəfdən yaradılan yeni 
siyasi təsisatların hüquqi mühafizəsinin təşkili prosesində 
əvvəlcə hüququ təfəkkürün dəyişdirilməsi, nəhayət yeni ideya 
və prinsiplər əsasında onun təkmilləşdirilməsi tələb edilir. 

Щцгуги тяфяккцрцн сийаси мцнасибятлярдян иряли ğələn 
sosial детерминантлары ideya və prinsiplər əsasında 
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təkmilləşdirilə bilər.38 Məsələn, antik dövrlərdə Yunanıstanda 
Sokratın dünyagörüşü demokratik quruluşa nifrət əsasında 
qurulmuşdu. O sparta aristokratiyasına haqq qazandırırdı. 
Müəllif demosun, yəni xalq kütlələrinin dövlətdə iştirak 
etməsinə etiraz edirdi və o belə hesab edirdi ki, dövlətə 
siyasətlə məşğul olmağı bacaran adamlar rəhbərlik etməlidir. 
Sokrat qeyd edirdi ki, bir şər qüvvə olmaq etibarilə dövlətə 
bütün insanlar tabe olmalıdır və əxlaqi qanunlara əsaslanaraq 
bütün insanlar hakimiyyətin tələblərini vicdanla yerinə 
yetirməlidir. Sokrat Sparta aristokratik dövlətinin ədalətsiz 
qanunlarına qarşı çıxır və onun əxlaqi cəhətdən düzgün 
olmadığını əsaslandırırdı. 

 Mahiyyətinə görə obyektiv idealist olan Platon öz 
ideyalarını eramızdan əvvəl 427-347-ci illərdə həyatını 
Afınanın müxtəlif yerlərində mübahisələrdə keçirən Sokratın 
dünyagörüşü əsasında yaratmışdı. Platon Afinanı tərk edərək 
bir müddət Misir və cənubi İtaliyada yaşayır və sonra yenidən 
qayıdaraq, Afina ətrafındakı qəsəbədə “Akademiya” adlanan 
fəlsəfi məktəb tikdirir. 

Platon xüsusi ideyalar aləmini, yəni səmanın hüdudları 
daxilində mövcud olan ideya mənbəyi ilə, hisslərlə qovranılan 
əşyalar və hadisələr aləmini qarşı-qarşıya qoyurdu. Onun 
obyektiv idealizmi- dini və mistikanı, yəni müəmmalı təsəvvür 
obyektini qovuşdururdu. O Dövlət və Qanunlar adlı əsərlərində 
ideal ilahi mənşəyə malik olan dövlət quruluşu haqqında 
təlimində qeyd edirdi ki, dövlətə filosoflar rəhbərlik etməlidir. 
Müəllifə görə belə ideal dövlətdə siyasi-hüquqi münasibətlər 
aristokratik respublika idarəçilik sisteminə uyğun gəlir. 
Quldarların rəhbərlik etdiyi bu idarəçilik sistemində idarə 
edənlər yüksək təfəkkür sahibidirlər və ölkəni diktatorluq 
metodları ilə idarə edirlər.  

                                           
38 Ятрафлы бах: Мяъид Яфяндийев «Сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи», Бакы, 
«Елм», 2009. sящ. 188-189. 
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Platon cəmiyyətdə əmək bölgüsünün mövcudluğunu 
qeyd edir. Bu nəzəriyyəyə görə o, cəmiyyəti üç sinfə bölür: 
dövləti idarə edənlər, hərbiçilər, sənətkarlar və kəndlilər.  

Platona görə Sparta aristokratiyası ideal dövlət quruluşu 
hesab edilə bilər. Müəllif dövlət quruluşu olan aristokratiyanın 
xüsusi forması olan timokratiyanı (yunanca şərəf mənasını 
verən “time” sözündən yaranmışdır), bir qrup varlı adamın 
hakimiyyəti olan oliqarxiyanı və istibdad üsul-idarəsi olan 
tiraniyanı tədqiq edir. Platon tiraniyanı dövlət quruluşunun ən 
pis forması hesab edərək yazırdı ki, istibdad üsul idarəsi 
dövlətin ən ağır xəstəliyidir. Belə bir dövlət qurluşunda 
ləyaqətdən söhbət gedə bilməz. 

Platona görə, dövlət formalarının bir-birini əvəz 
etməsinin əsas səbəbi insanların əxlaqında baş verən 
pozuntulardır. O "Dövlət" əsərində cəmiyyətdə baş verən 
pozuntuların dövləti idarə edən şəxslərin yaşı və müdrikliyi ilə 
əlaqədar olduğunu qeyd edirdi. Mütəfəkkir dövlətin idarə 
edilməsində yaşı 50-dən çox olan adamların cəlb edilməsini 
düzgün hesab edirdi. 

Platon “Qanunlar” dialoqunda göstərirdi ki, filosoflar və 
hərbiçilər kollektiv mülkiyyətdən imtina etməlidirlər. 
Vətəndaşlar isə mülkiyyətdən müəyyən vahid qaydalar 
əsasında istifadə edə bilərlər. Vətəndaşların dərəcələrə 
bölünməsi əmlak senzi ilə müəyyən edilməli, onların siyasi və 
hüquqi sahədə səlahiyyəti mülkiyyətinin həcmi əsasında 
müəyyən edilməlidir.  

Eramızdan əvvəl I əsrdə Roma polis dövləti Respublika 
idarəçilik sisteminə əsaslanan quldarlıq imperiyasına çevrildi. 
O vaxt böhran dövrünə qədəm qoyan Roma nəticədə Qərbi və 
Şərqi Roma imperiyasına, sonralar Şərqi Roma Bizans 
imperiyası adlandırılırdı. Burada əsasən xüsusi mülkiyyət və 
quldarlıq münasibətləri ilə şərtlənən siyasi-hüquqi 
nəzəriyyələrdəki dəyişikliklər imperiya dövründə dövlət 
mexanizminin yenidən təşkilində öz əksini tapdı. 
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Eramızdan əvvəl II əsrdə Romada plebeylər hərəkatının 
təsiri ilə Qrakx qardaşları öz siyasi fikirləri ilə Romanın 
demokratikləşdirilməsi istiqamətində bəzi təşəbbüslər 
göstərdilər. Onlar Romada hakimiyyətdə olan aristokratik 
quruluşu tənqid etdilər. Mülkiyyətin qeyri bərabər bölüşdü-
rülməsinə qarşı çıxdılar. Onlar iri torpaq sahibliyini ləğv etmək 
və bununla da Romanın demokratikləşməsinə nail olmaq, sıravi 
Roma vətəndaşlarının dövlət işlərində iştirakını təmin etmək 
istəyirdilər.  

Qədim Romada filosof və şair Lukçetsi Kar öz 
görüşlərini “Şeylərin təbiəti” əsərində qeyd etmişdir. O qul-
darlıq demokratiyasının ideoloqu idi. Müəllif cəmiyyətin 
inkişafı prosesinin əsasını əmək alətlərinin yaxşılaşdırıl-
masında görürdü. O belə hesab edirdi ki, əmək alətlərinin 
təkmilləşdirilməsi prosesində adamlar bir-biri ilə əlaqə yaradır, 
özlərini saxlamaq üçün öz ağaları ilə müqavilələr bağlayırlar. 
Tədricən xüsusi mülkiyyət yaranır və bu əsasda ictimai 
bərabərsizlik, hərc-mərclik hökm sürür. İnsanlar ictimai 
bərabərsizliyi və hərc mərcliyi aradan qaldırmaq üçün 
hakimiyyətin və qanunların verilməsi qaydalarını öyrənirlər. 
Beləliklə, ictimai müqavilə əsasında dövlət və hüquq yaranmış 
olur. 

 Eramızdan əvvəl 106-43-cü illərdə Roma 
aristokratiyasının ideoloqu natiq Mark Tulli Siseron “Dövlət 
haqqında” və “Qanunlar haqqında” dialoqunda dövlət və hüquq 
problemlərinin bəzi aspektləri haqqında fikir irəli sürmüşdür. 
Siseron qeyd edirdi ki, vətəndaş cəmiyyəti təbiətən yaranır. 
İnsanlar Allah tərəfindən ünsiyyətə cəlb edilir. İnsanların 
dövlətdə birləşməsinin ilk səbəbi onların zəifliyindən asılı 
deyildir, məhs onların birgə yaşamaq təbiətindən yaranmışdır. 
Siseron ictimai bərabərsizliyə haqq qazandırmağa çalışırdı. 
Müəllifə görə dövlətin əsas vəzifəsi xüsusi mülkiyyəti 
qorumaqdır. O dövlətin üç başlıca formasının olduğunu qeyd 
edirdi: Demokratiya, aristokratiya və monarxiya. Bu dövlət 
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quruluşlarından ən əsas üstünlük monarxiyaya verilirdi. 
Müəllif müharibə məsələsinə də öz münasibətini bildirərək 
onun ədalətli və ədalətsiz olmaqla iki yerə bölündüyünü qeyd 
edirdi. Müəllifə görə, dövlətdə idarəçilik ancaq ilahi zəkası 
olan müdrik adamlara verilmişdir. Dövlət öz vətəndaşlarını 
qorumalıdır. Mütəfəkkir hüququn mənşəyi və mahiyyəti ilə 
bağlı öz mülahizələrini qeyd edir: Əmr etməyə və qadağa 
qoymağa qadir olan ilk qanun hər şeydən uca sayılan Yupiterin 
birbaşa zəkasının məhsuludur. Bu ali, təbii, yazılı olmayan 
qanun insanlar vətəndaş cəmiyyətində birləşməmişdən əvvəl 
mövcuddur. Dövlətin yaratdığı qanunlar həmin bu təbii 
qanunlara uyğun olmalıdır. Əks halda onlar hüququ qüvvə kəsb 
etmirlər. Siserona görə hüquq qanun anlayışından əvvəl 
yaradılmışdır. O müdrik adamların şüurudur və deməli o 
qanunun və qanunsuzluğun ölçüsüdür. Mülkiyyət hüququ da 
daxil olmaqla müdrik və ləyaqətli adamların hüququ təbiətə, 
təbii qanunlara əsaslanır. Mütəfəkkirə görə dövlət xalq 
tərəfindən yaradılan süni birlikdir, təbii orqanizmdir. O 
insanların təbiətən bərabərlik ideyasını irəli sürür və göstərir ki, 
təhsil alan hər bir kəs müdriklik səviyyəsinə çata bilər. 
Mütəfəkkirə görə insanların mülkiyyətlə bağlı sosial fərqləri 
təbiətən deyildir. Cəmiyyətdəki sosial fərqlər sonradan ictimai 
münasibətlər əsasında yaranır.  

Nəsrəddin Tusi də siyasətlə bağlı öz münasibətini 
aşağıdakı qaydada bildirmiş-dir: 1. Fəzilətli siyasət və ya 
imamət, yəni başçılıq... Bu cür siyasətçinin məqsədi xalqı 
kamilləşdirməkdən ibarətdir. Nəticədə xalqa səadət bəxş edilir. 
2. Naqis- qüsurlu siyasət və ya zorakılıq. Bu siyasət də xalqı 
qul şəklinə salmağa istiqamətlənir. Nəticədə xalq fəlakətə 
düçar olur. 

 Birinci halda ədalətə çağırış səslənir, əxlaq 
pozuntularının qarşısı alınır. İkincidə isə xalq qarətə, şər 
əməllərə sövq edilir. Tusi özündən əvvəlki alim və 
tədqiqatçıların əsərlərini tədqiq etmiş və buna görə də 



 78

dövrünün ən böyük mütəfəkkir aliminə çevrilmişdir. Onun 
100-dən artıq əsəri dünya elm adamlarının tədqiqat obyektidir. 
Təsadüfi deyil ki, İngiltərənin universitetlərindən birinin 
astronomiya kafedrası məhz Nəsrəddin Tusinin adını daşıyır. 

Mütəfəkkir ölkəyə başçılıq edən şəxsin yüksək mənəvi-
əxlaqi və siyasi keyfıyyətlərə malik olmasını vacib hesab 
edirdi. Bununla bağlı həmin şəxsin yeddi əlamətə malik 
olmasını məsləhət bilirdi: atalıq, alicənablıq, mətinlik, kişilik 
əzmi, səbirli olmaq, var-dövlət sahibi kimi tanınmaq və xalqın 
malına göz dikməmək, sadiq və işgüzar köməkçilərinin olması. 

Mütəfəkkir əhalinin tərkibini də müəyyən etməyə 
çalışmışdır. Məsələn, o belə hesab edirdi ki, feodal 
cəmiyyətində əhali dörd başlıca təbəqədən ibarətdir: əmirlər, 
tacirlər, sənətkarlar, əkinçilər. Tusinin dövlət, cəmiyyət və 
hüquqi təsisatlarla bağlı fıikrləri də vardır. Onun dövlətin 
mənşəyinə dair fikirlərində qeyd edilir  ki, dövlətin bünövrəsi 
ittifaqdır. Bunun səbəbi odur ki, bir adamın gücü təklikdə az 
olur. Onlar ittifaq bağlayıb çoxalır və onların qüvvələri hər 
adamın gücü qədər artır.  

Müəllif qeyd edirdi ki, xeyirxah, iradəli, ədalətli 
hökmdarlara malik dövlətlər yaşamış və inkişaf etmişlər. 
Dövlətin dağılmasının əsas səbəblərindən biri hökmdarların 
var-dövlət toplamaları və vəzifəyə can atmalarıdır. 

Tusi “dövlət”, “qanun”, “cəmiyyət”, “siyasi cəmiyyət” 
kimi anlayışlara münasibət bildirmişdir. O dövlətə böyük 
əhəmiyyət vermiş və onu siyasi cəmiyyət adlandırmışdır. 
Mütəfəkkir problemlərə siyasi hüquqi aspektdən yanaşaraq 
belə nəticəyə gəlmişdir ki, ölkədə əvvəlcə ictimai əməyi təşkil 
etmək, istehsal prosesində özbaşınalığa və hərc-mərcliyə son 
qoymaq vacib məsələdir. Cəmiyyətin inkişafında ailənin, 
hüquqi tənzimləmənin, məhkəmənin, iqtisadiyyatın böyük 
əhəmiyyəti vardır. 

Rus burjuaziyasının ideoloqlarından biri olmuş İvan 
Tixonoviç Posoşkov (1652-1726) “Yoxsulluq və zənginlik 
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haqqında kitab” adlı traktatında mütləqiyyətin fəaliyyət 
proqramı şərh edilir. Ümidini çara bağlayan müəllif teoloji çar 
hakimiyyətinə üstünlük verirdi. Kitabda o belə fikir irəli sürür 
ki, çar xalqın rifahı üçün çalışmalıdır. O belə hesab edirdi ki, 
ölkədə güclü hakimiyyət olmalıdır və bu hakimiyyət ümumi 
rifah siyasətini qətiyyətlə həyata keçirməli, düşmən olan daxili 
ictimai qüvvələr barışdırılmalıdır. Müəllifə görə, mütləqiyyət, 
yəni çar hakimiyyəti Allahın hakimiyyətinə bənzəyir. Bu 
hakimiyyət qeyri məhduddur və heç kimdən asılı deyildir. 
Allah bütün dünyanı idarə etdiyi kimi, çar da öz ölkəsinin 
yeganə hakimidir.  

Posoşkovun təlimində müstəqillik ideyası əsas 
ideyalardan biridir. Rusiyanın müstəqilliyi üçün sənayenin 
inkişaf etdirilməsi və bu istiqamətdə dövlət tərəfindən 
nəzarətin olmasını məsləhət bilirdi. O əkinçilərin də mövcud 
təhkimçi mövqeyini qanunla müəyyən qədər 
məhdudlaşdırmağı məsləhət bilirdi. Bu yolla o kəndlidə 
təsərrüfatı inkişaf etdirməyə maraq yaratmaq istəyirdi. Kəndli 
inanmalıdır ki, dövlət mülkədarların və eyni zamanda 
kəndlilərin vəziyyətinin yaxşılaşmasını istəyir. “Ticarət böyük 
işdir” deyən ideoloq qeyd edirdi ki, hər cür səltənət ticarət 
sahəsində zənginləşir. Hərbiçilər işğal edir, ticarət isə yardım 
göstərir. Müəllif ümumi rifahın təmin olunması məqsədilə 
əhalinin bütün təbəqələrinin hüququnun və vəzifələrinin dəqiq 
müəyyənləşdirilməsini məsləhət bilirdi. O qeyd edirdi ki, 
ölkənin hərbi və iqtisadi qüdrətinin möhkəmlənməsi üçün çar 
ticarətin inkişafına şərait yaratmalıdır, tacirləri feodalların 
zorakılığından qorumalıdır. 

Müəllifə görə, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi 
üçün hakimləri aşağı təbəqələrdən, məsələn, tacirlərdən, 
istefada olan hərbiçilərdən və əhalinin digər hissəsindən təyin 
olunması lazımdır. Müəllifə görə hakimlər ancaq çara tabe 
olsalar hər hansı bir məsələ məhkəmə tərəfindən ədalətli həll 
oluna bilər. O ən mühüm qanunların müzakirəsində xalqın 
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iştirakı ideyasını irəli sürürdü. Müəllif Rusiyadakı 
qanunvericilikdən narazı idi. Ona görə yeni ədalətli məhkəmə 
qanunvericiliyinin nəşr olunmasını və bunun üçün ümumxalq 
şurasının yaradılmasını məsləhət bilirdi. Bu şurada əhalinin 
bütün təbəqələrindən, eləcə də kəndlilərdən nümayəndə 
seçilməsinin tərəfdarı idi. Nəhayət məhkəmə kitabı müzakirə 
edilməli və çar tərəfindən təsdiq olunmalı idi. 

Görkəmli dövlət nəzəriyyəçilərindən biri Şarl Lui de 
Monteskyenin (1689-1775) siyasi-hüquqi görüşləri “Fars 
məktəbi” və “Romalıların böyüklüyünün və süqutunun 
səbəbləri haqqında düşüncələr” adlı əsərlərində, qanunvericilik 
tarixinə dair “Qanunların ruhu haqqında” adlı əsərində başlıca 
fikirlər şərh edilmişdir. Mütəfəkkir öz əsərlərində 
qanunvercilikdə və əxlaqda baş verən dəyişikliklərin 
səbəblərini müəyyən etməyə çalışmış və bu istiqamətdə tarixin 
qanunlarını müəyyənləşdirməyə səy etmişdir. Müəllifə görə 
dövlət və qanunlar müharibə nəticəsində yaranır. Monteskye 
ümumiyyətlə köhnə ictimai qaydalara, istibdad idarə üsuluna, 
siyasi-hüquqi özbaşınalığa qarşı çıxırdı. O öz inqilabi 
əzmkarlığı ilə Fransa burjua inqilabının güclənməsinə təsir 
göstərmişdir. Onun dünyagörüşündə əhəmiyyətli yer tutan 
siyasi azadlıq prinsipi, burjuaziyanın mənafeyinə xidmət edən 
siyasi-hüquqi təlimlər onu öz dövrünün mütəfəkkiri 
səviyyəsinə gətirdi. O, “Fars məktəbi” əsərində Fransadakı 
mütləqiyyət rejimini istibdad idarə üsulu ilə eyniləşdirdi. 
Mütəfəkkir o dövrdə Türkiyədə mövcud olan dövlət 
idarəçiliyinin demokratik cəhətlərini qiymətləndirirdi. O 
Türkiyədəki idarəetməni əsl siyasi demokratiyanın təzahürü 
hesab edirdi. İstibdad idarəçiliyi ilə azadlıgın bir yerdə 
mümkün olmayacagı fikrini söyləyən Monteskye bu idarə 
üsüluna son qoyulmasını istəyirdi. O kilsə hakimiyyətinə, 
ruhanilərin fanatizminə, tüfeyliliyinə nifrət edirdi. 

Müəllifə görə, demokratiya elə dövlət formasıdır ki, 
hakimiyyət ya bütün xalqa aid olan demokratiya və ya xalqın 
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bir hissəsinə - aristokratiyaya məxsusdur. Respublika idarəçilik 
sisteminin əsas prinsipi vətənə məhəbbətdir. 

Monarxiya qanuna əsaslanan tək hakimiyyətlilikdir. 
Monteskye monarxiyaya aid etdiyi şərəf prinsipini daşıyan 
şəxsləri zadəganlar adlandırırdı. 

Qanunçuluğa zidd olan, özbaşınalığa əsaslanan təkbaşına 
idarəetmə formasını müəllif istibdad adlandırır və bunun 
düzgün olmayan idarəetmə forması olduğunu qeyd edirdi. 

Tomas Peyn (1737-1809) demokratik siyasi-hüquqi 
ideologiyanın radikal nümayəndəsi idi. Mənşəyi etibarı ilə 
ingilis fermer ailəsindən olan Peyn İngiltərədən Amerikaya 
gəlmiş və müstəmləkələrin azadlığı mübarizəsinə qoşulmuşdur. 
Peyn azadlıq mübarizəsini həyata keçirən orduda xidmət etmiş, 
İngiltərəyə qarşı ideoloji mühitin yaranmasında xüsusi rol 
oynamışdır. O, 1776-cı ildə yazdığı “Sağlam düşüncə” adlı 
mülahizələr toplusunda Amerikada yaşayan xalqları 
müstəqillik uğrunda müharibəyə səsləyirdi. O eyni zamanda 
Şimali-Amerika müstəmləkələrini ayrılmağa çağırırdı. Bunlar 
1776-cı il iyulun 4-da təsdiqlənmiş Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının müstəqillik haqqında Bəyannaməsində göstəril-
mişdir. 

Bəyannamədə xalqın suverenliyi, zülmkar hakimiyyətə 
qarşı üsyan hüquqları, müstəqil dövlətin yaranması məsələsi, 
xalqın iradəsinə uyğun olan siyasi rejimə keçmək hüququ öz 
əksini tapdı. 

Siyasi-hüquqi nəzəriyyələrin müddəaları dövlət sənədi 
olmaq etibarı ilə bəyannamədə həyatın praktiki prinsipi kimi öz 
əksini tapdı. Qeyd edilməlidir ki, ABŞ-ın müstəqilliyi haqqında 
bəyannamənin müəllifi Ceffersondur. 

İlk konstitusiya Vircinyada qəbul olundu. Sonra 1777-ci 
ilin noyabrında Konqres “Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Konfederasiyası”nı təsdiqlədi. 1781-ci ildə konfederasiya 
hüquqi status aldı .  1787-ci il sentyabrın 17-də ABŞ-ın yeni 
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konstitusiyası qəbul edildi. 1789-cu ildə keçirilən ilk prezident 
seçkilərində Corc Vaşinqton ABŞ-ın prezidenti seçildi. 

ABŞ ali idarəetmə hakimiyyətinin yerləşdiyi bina “Ağ 
ev” İngiltərə müstəmləkəçiliyindən azad olunma münasibəti ilə 
rəmzi məna kəsb edir. 

1776-cı ildən sonrakı dövrlərdə Peyn “Amerika böhranı” 
adı altında yazdığı məqalələrində xalqı müstəqillik uğrunda 
mübarizəyə səsləyir və 1781-ci ildə Fransa dövlətindən kömək 
almaq məqsədi ilə həmin ölkəyə səfər edən nümayəndə 
heyətinin üzvlərindən biri olur. 1791-1792-ci illərdə Fransa 
burjua inqilabından ruhlanan mütəfəkkir “İnsan hüququ” 
kitabını yazır. Bu kitabda "İnsan və vətəndaş hüquqlarına dair 
Fransız bəyannaməsi açıqlanır və bu əsasda ingilis 
konstitusiyası tənqid edilir. 

Peynin "İnsan hüququ" kitabı İngiltərədə qadağan edilir. 
Təqiblərin nəticəsi olaraq Fransaya qaçan müəllif Fransa 
inqilabı məclisinin, yəni Konventin üzvü seçilir. 

Peyn öz dünyagörüşünə görə demokratiyanın tərəfdarı 
olmuşdur. O demokratik siyasi rejimə xas olan xalqın 
suverenlik və seçki hüququnu müdafiə edirdi. Müəllif təbii 
hüquq nəzəriyyəsinin demokratik şərhini verdi. Bu nəzəriyyə 
istismar olunan xalqın üsyan etmək hüququnu əsaslandırdı. Ö 
öz mühakimələrində təbii hüquqlarla vətəndaş hüquqları 
arasındakı fərqi göstərə bilmişdir. Müəllifə görə, təbii hüquq 
insanı təbiətən xarakterizə edir, onun mövcudluq hüququdur. 
Bu hüquqlardan Peyn xoşbəxtliyi, vicdan azadlığını göstərir. 
Cəmiyyətin və dövlətin yaranması nəticəsində insanlar öz 
hüquqlarının bir hissəsini dövlətə verirlər və beləliklə 
cəmiyyətin üzvü kimi insanlar vətəndaşlıq hüququ əldə edirlər. 
Müəllifə görə bu elə bir hüquqdur ki, insanlar öz hüquqlarını 
müdafiə edə bilmir. Elə bu səbəbdən də bu əldə edilən 
qazanılan hüquqdur. Məsələn, mülkiyyət hüququ buna aid edilə 
bilər. Müəllif belə hesab edir ki, təbii vəziyyətdə yer üzündə 
xüsusi mülkiyyət olmamış, yəni yer üzü insanların ümumi 
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mülkiyyəti olmuşdur. Əkinçilik təsərrüfatlarının yaranması 
nəticəsində, işçilərə əmək haqqının müəyyən edilməsi 
nəticəsində xüsusi mülkiyyət hüququ yaranmışdır. 

Təbiətən bü tün  insanlar bərabərdirlər, ancaq xüsusi 
mülkiyyətin yaranması nəticəsində cəmiyyətin varlı və 
kasıblara bölünməsi baş vermişdir. Bu ideyanın tam əksi olaraq 
Homelton cəmiyyətin varlı və kasıb təbəqələrə bölünməsi 
prosesinin təbii olaraq baş verdiyini qeyd edir. 

Peyn quldarlığın, köləliyin ləğvini istəyirdi. O belə hesab 
edirdi ki, dövlətin yaranması, insanlar arasındakı 
münasibətlərdə ədalətin saxlanılması üçün əsas vasitə insanlar 
arasındakı ictimai müqavilədir. Xalqın özü ali hakimıyyət 
orqanıdır. Müəllifə görə xalqın suverenlik ideyalarına uyğun 
olaraq insanlar idarəetmənin hər hansı bir formasını təsis etmək 
və ya ləğv etmək hüququna, yəni üsyan və inqilab etmək 
hüququna malikdir.: 

Xalqın suverenliyi probleminin həllini ancaq inqilabda 
görən Peyn qeyd edirdi ki, mürtəce hakimiyyətdən azad olmaq 
üçün hakimiyyətin devrilməsi lazımdır. Beləliklə, bu yolla 
müstəmləkələrin İngiltərədən ayrılması və dövlətin öz 
müstəqilliyini əldə etməsi lazımdır. O, eyni zamanda inqilab 
baş verərsə bütün müharibələrin dayanacağı fikrini irəli 
sürmüşdür. Müəllifə görə, artıq bütün müharibələr və 
torpaqların işğal edilməsi faktı insanların səbrini 
tükəndirmişdir. O, “İnsan hüququ” adlı müzakirələr toplusunda 
qeyd edir ki, mövcud olan faktlara əsaslanaraq indiki 
vəziyyətdə inqilab baş verəcəyini gözləmək olar. O, ümumi 
müzakirə predmetidir və deməli gündəlikdədir. Müəllifə görə, 
ümumi sülh və ictimai tərəqqi ancaq idarəetmə sistemindəki 
inqilabi dəyişikliklər yolu ilə həyata keçirilə bilər. 

Peyn idarəetmə formalarını tədqiq edərək belə qənaətə 
gəlmişdir ki, köhnə monarxiya idarəçilik sistemi ilə yeni 
yaranacaq respublika tipli idarəçilik formaları a r a s ın d a  
fərqlər mövcuddur. Müəllif burada əsas fərqi idarəçilik 
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sisteminin irsi və ya seçkili olmasında görürdü. O irsi olaraq 
hakimiyyəti idarə edən idarəçilik sisteminin ədalətsiz və 
qüsurlu olduğunu qeyd etmişdir. O hər bir hüquqi əsasa malik 
olmayan istibdad üsul idarəsinin, xalqa təcavüz edən, onun 
suverenliyini əlindən alan qəsbkar idarəçilik sistemi olduğunu 
ğöstərmişdir. O bütün hallarda xalqın seçki hüququnu 
məhdudlaşdıran mülkiyyətin və hər cür ayrıseçkiliyin əleyhdarı 
olmuşdur. 

Peynə görə, cəmiyyətin siyasi qurluşunda ən düzgün 
mütərəqqi forma demokratik respublikadır. Burada respublika 
idarəçiliyində xalqın seçki yolu ilə nümayəndəliyi əsas prinsip 
olaraq özünü göstərir. Müəllif hesab edirdi ki, insanların təbii 
bərabərliyi problemi o vaxt reallaşa bilər ki, xalqın suverenliyi 
şəraitində ümumi seçki hüququ əsasında seçilən ali qanunverici 
hakimiyyət yaradılsın. Peynin tənqidi qeydlərindən birində 
deyilir ki, ABŞ-ın 1787-ci il Konstitusiyasında hakimiyyətin 
bölünməsi prinsipi pozulmuşdu. O, eyni zamanda senzə 
əsaslanan seçki hüququ əsasında iki palatalı orqanın 
formalaşması prosesini də düzgün hesab etmirdi. O, elə bir 
hakimiyyət qurulmasını istəyirdi ki, vətəndaşların azadlığını və 
təhlükəsizliyini həyata keçirsin, bir sözlə bütün cəmiyyət 
üzvlərinin mənafeyinə xidmət etsin. 

Xalqını istiqlaliyyət və demokratiya uğrunda mübarizəyə 
səsləyən ən böyük mütəfəkkirlərdən biri Tomas Cefferson 
(1743-1826) “Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik 
bəyannaməsi” layihəsini yazmışdır. O 1801 -1809-cu illərdə 
ABŞ-ın üçüncü prezidenti olmuşdur. Ceffersonun bu 
bəyannaməsində insanın təbiətinə zidd olan quldarlıq 
prinsiplərinə dair xüsusi bənd vardır. Ancaq cənubdakı 
quldarlıq dairələrinin təzyiqi altında həmin bu maddə layihədən 
çıxarılır. Müəllif öz əsərlərində ABŞ-da iri burjuaziyanın qeyri-
məhdud diktaturasını yaratmağa çalışan federalizmin, yəni 
federasiya prinsiplərinə əsaslanan dövlət quruluşu sistemi 
yaratmağa çalışan siyasi cərəyanın tərəfdarlarına qarşı 
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mübarizə aparmışdır. O dövrdə federalistlər konstitusiyalı 
monarxiya və hakimiyyətin bölünməsi haqqında Monteskyenin 
ideyalarını nəzəri cəhətdən əsaslandırmaqda idilər. 

Cefferson qeyd edir ki ,  bir siyasi rejim olmaq etibarilə 
demokratik respublikaların bəzi ölkələrində çətinliklər 
yaranmasının əsas səbəbi həmin ölkələrin böyük əraziyə malik 
olması ilə bağlıdır. 

Müəllif ABŞ-ın 1787-ci il Konstitusiyasını əsaslı tənqid 
etmişdir. Cefferson yazırdı ki, Konstitusiyanın böyük 
çatışmazlığı ondadır ki, orada hüquqlar haqqında müzakirəyə 
verilən qanun layihəsi yoxdur. Müəllif konstitusiyanın bir sıra 
müddəaları ilə bağlı federalistlərə qarşı çıxaraq qeyd edirdi ki, 
konstitusiyada mətbuat azadlığı təmin olunmamışdır. Eyni 
zamanda təsdiqlənmişdir ki, prezident hər dəfə yenidən seçilə 
bilər və deməli monarxa çevrilə bilər. 

Ceffersonun dünyagörüşündə təbii hüquq nəzəriyyəsinin 
əhəmiyyətli şərhi verilmişdir. O insanların malik olduğu təbii 
hüquq nəzəriyyəsindən və insanlar arasındakı ictimai müqavilə 
nəzəriyyəsi mövqeyindən çıxış edərək monarxiya idarəçilik 
formasını pisləyir və bu əsasda xalqın suverenliyi ideyasını 
müdafiə edirdi. Müəllifə görə, heç kim dövlət hakimiyyətinin 
təşkilindən və onun üzərində nəzarət etmək hüququndan 
mərhum edilə bilməz. Əgər hakimiyyət xalqın hüququnu 
pozursa, xalq mövcud hakimiyyəti dəyişdirməyə səy 
göstərməlidir və öz mənafeyinə uyğun yeni dövlət hakimiyyət 
strukturu yaratmalıdır. 

Ceffersona görə, insanın təbii hüququnun qorunması 
problemini məhz dövlət həll etməlidir. Mütəfəkkir eyni 
zamanda öz siyasi hüquqi görüşlərində dövlətin şəxsiyyətə 
qarşı hər cür yolverilməz hərəkətlərinin, özbaşınalığının 
məhdud-laşdırılmasını məsləhət bilirdi. 

Demokratik xarakterli təbii hüquq nəzəriyyəsinə görə 
ictimai müqavilə əsasında bütün insanlara dövlət 
hakimiyyətinin təşkilində iştirak etmək hüququ verilir. Burada 
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vətəndaşların suverenliyi və bərabərliyi eyni zamanda seçki 
hüququnun yaranması baş verir.  

Mütəfəkkir qeyd edirdi ki, heç kim təbii hüquqdan 
mərhum edilə bilməz. Dünyada təbii hüquqdan başqa hər şey 
dəyişir. Buna görə də təbii hüquq dövlət hakimiyyətinin nəşr 
etdirdiyi qanunlardan daha qiymətlidir. Baş verən bütün 
ziddiyyətlər təbii hüququn xeyrinə həll edilməlidir.

Cefferson tərəfindən həyata keçirilən “ABŞ-ın 
Müstəqillik Bəyannaməsi”ndə qeyd edilir ki, biz aydın şəkildə 
bilirik ki, bütün insanlar bərabər yaranıb və onların hamısına 
Allah tərəfindən bəzi hüquqlar bəxş edilmişdir ki, bunların da 
sırasında həyat, azadlıq və xoşbəxtliyə can atmaq özünəməxsus 
yer tutur. 

“Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müstəqillik Bəyanna-
məsi” tarixdə xalq suverenliyi ideyasını dövlətin əsası elan 
edən ilk hüquqi sənəddir. Xalqa üsyan etmək hüququnun 
verilməsi, cəmiyyətdə istədiyi siyasi hüquqi idarəçilik forması-
nın təşkil edilməsi suverenlikdən xəbər verir. Ona görə insanlar 
zorla istibdad üsul idarəsinə tabe edildikdə xalqın hüququ və 
vəzifəsi onu devirməkdir. 

Bəyannamənin giriş hissəsində qeyd edilir ki, feodalizm-
dən miras qalan silki üstünlüklərə qarşı mübarizə aparılmalıdır. 
Bu ideya ilk öncə ingilis müstəmləkəçilərinə qarşı mübarizədə 
böyük siyasi-hüquqi, praktiki məna kəsb edirdi. Eyni zamanda 
Bəyannamənin 27-ci maddəsində istibdad idarəçiliyini həyata 
keçirməyə cəhd edən ingilis kralları məzəmmət olunur. 

Beləliklə, Cefferson tarixə əsasən “Birləşmiş Ştatların 
MüstəqilliK Bəyannaməsinin müəllifi kimi daxil olmuşdur. O, 
ABŞ-ın yaranmasını elan etmiş və dövlət quruculuğu ilə bağlı 
o dövr üçün ən mütərəqqi siyasi-hüquqi ideyalar və təsəvvürlər 
irəli sürmüşdür. 

Aleksandr Hamilton (1757-1804) ABŞ-da mərkəzləş-
dirilmiş dövlət hakimiyyətinin yaradılması ideyasını irəli 
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sürmüşdür. Onun ideyaları ticarət sənaye burjuaziyasını və 
plantasiyaçı quldarların mənafeyini müdafiə edirdi. 

Hamiltonun xalqa nifrət ruhundakı çıxışları və əsasən iri 
burjuaziyanın və quldar tacirlərin mənafeyini müdafiə etməsi, 
xalqın demokratik cəhdlərinə qarşı çıxması ilə bağlı ideyaları 
vardır. O demokratiyanın mövcudluğunu mülkiyyət hüququnun 
ləğvi kimi qiymətləndirirdi. 

1786-1787-ci illərdə Şeysin başçılığı ilə mərkəzləş-
dirilmiş dövlət aparatı yaradıldı.  Bu isə  burjuaziyanın və 
mülkədar plantasiyaçıların hökmranlığına zərbə vurdu. Belə bir 
hakimiyyətin yaranmasının əsas məqsədi burjuaziyanın 
hakimiyyətini möhkəmləndirmək və üsyan təhlükəsinin 
qarşısını almaq idi. Beləliklə, dövlət hakimiyyəti yaradıldı və 
bu tezliklə 1787-ci il konstitusiyasında öz əksini tapdı. Bu 
konstitusiyada demokratik hüquq və azadlıqlar elan edilmədi 
və ancaq burjua inqilabının qələbələrinin nəticələri 
möhkəmləndi. Hamilton “Federatizmin tərəfdarı” adlı jurnalda 
çap olunan məqalələrində Amerika burjuaziyasının qüdrətli 
federasiya hakimiyyətini yaratmasından söhbət gedir. Burada 
belə bir qüdrətli hakimiyyətin gücü ilə xalqın müqavimətini 
qırmaq və tam istismarı həyata keçirmək üçün hakimiyyətə 
geniş səlahiyyətlər verilməsi nəzərdə tutulurdu. Müəllif qeyd 
edirdi ki, möhkəm ittifaq daxili çəkişmələrə və üsyanlara mane 
olmağa xidmət edir. Hamilton Amerika konstitusiyasında 
Monteskyenin hakimiyyətin bölünməsi prinsipindən istifadə 
etmişdir. O belə hesab edirdi ki, müstəmləkəçiliyə qarşı 
mübarizə sülh yolu ilə həll edilməlidir. Burada, İngiltərə ilə 
kompromisə getmək vəziyyətin nizama salınmasının əsas 
vasitəsi olduğu göstərilirdi. Dövlət quruluşuna gəldikdə isə 
İngiltərədəki quruluşa uyğun olan Konstitusiyalı monarxiya 
yaradılması məsələsi qoyulmüşdu. 

Ancaq, azadlıq mübarizəsinin genişlənməsi Hamiltonun 
siyasi-hüquqi dünyagörüşündə müəyyən dəyişikliyə səbəb 
oldu. O belə hesab etdi ki, güclü prezident hakimiyyəti 
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yaradılmalıdır. Prezident ömürlük seçilməli və qanunverici 
hakimiyyətin nümayəndəli orqanına nəzarət etməlidir. Bu 
ideyaya görə, praktiki olaraq prezident tərəfindən təyin edilən 
nazirlər parlament qarşısındakı məsuliyyətdən azad edilirdi.  

Hamiltona görə, adamların varlılara və kasıblara, bilikli 
və biliyi olmayanlara, qabiliyyətli və qabiliyyətsizlərə 
bölünməsi problemi təbii mənşəyə malikdir və bunun aradan 
qaldırılması mümkün deyildir. Müəllifə görə varlılar və 
savadlılar öz təbiətinə görə dövlət orqanlarında təmsil olunmaq 
hüququna malikdirlər. Ancaq onlar siyasi hüquqi dövlət 
quruluşunun sabitliyini təmin edə bilərlər. Xalqın dövlət 
işlərində iştirakı isə yolverilməzdir. Bu hala yol verilərsə, 
mütləq nöqsan və səhvlər olacaqdır. Xalqın düşüncəsiz 
hərəkətləri dövlətin zəifləməsinə səbəb olacaqdır. Ona görə də 
əvəz olunması nəzərdə tutulmayan dövlət idarəçilik sistemi və 
onun prezidenti demokratiyaya son qoya bilər.

Hamiltona görə, dövlətin başlıca məqsədi xüsusi 
mülkiyyəti xalqdan qorumaqdan ibarətdir. O nəticədə belə bır 
qərar qəbul edir. Dövlət elə təşkil edilməlidir ki, insanların 
hüquqları onların əmlak vəziyyətindən, əmlakının həcmindən 
asılı olsun. Hamilton demokratiyaya qarşı mübarizə apara bilən 
güclü icraedici orqanın yaradılması ideyasını irəli sürür. Bunun 
üçün o demokratik təsisatlara qarşı çıxır və Filadelfiya 
konstitusiya konventinə, yəni şurasına hüquqlar haqqında bill 
daxil edilməsini tələb edir. Bura yüksək əmlak senzinə 
əsaslanan seçkilər haqqında maddə əlavə olunur. Çünki əmlak 
senzi ilə bağlı olan seçkilər xalqın siyasi-hüquqi həyatdakı 
roluna mane ola bilər. Müəllifə görə qanunverici orqan iki 
palatadan ibarət olmalıdır. Bu ideyalar 1787-ci il ABŞ 
konstitusiyasında öz əksini tapdı. Həmin Konstitusiyaya 
ikipalatalı qanunverici orqan olan konqres və senat haqqında 
maddə daxil edildi. 

İngiltərədə baş verən inqilabın nəticəsi kompromist 
variantda həll olunsa da kapitalizm sürətlə inkişaf edirdi. 
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Burjuaziya siyasi hüquqi həyatda müəyyən rol oynamağa 
başladı. XIX əsrin 30-cu illərində demokratik konstitusiya 
uğrunda mübarizə aparan fəhlə hərəkatı başladı. Bu çartizm 
adlanan fəhlə hərəkatı idi: Belə bir vaxtda İngiltərədə müəyyən 
spesifık xüsusiyyətləri nəzərə almaq şərti ilə dövlət və hüquq 
konsepsiyası işlənib hazırlanması problemi İyeretiya Bentamin 
(1748-1832) adı ilə bağlıdır. O öz yaradıcılığının ilk 
dövrlərində təbii hüquq nəzəriyyəsini qəbul etmirdi. Müəllifə 
görə, təbii hüquq problemi qeyri müəyyəndir və insanlar onu 
müxtəlif cür qəbul edirlər. O həmçinin ictimai müqavilə 
problemi mənasızdır və onu həyata keçirmək mümkün deyildir 
kimi fikirlər söyləmişdir.  

Bentama görə, dövlət zorakılıqla yaranmışdır və vərdişlər 
əsasında qərarlaşmışdır. Mütəfəkkirə görə, qanuna qarşı 
çevrilən hüquq zəkanın ən böyük düşmənidir, hökumətin 
dağılması üçün ən dəhşətli şeydir. O dövlət tərəfindən 
yaradılan hüququ real hüquq kimi qiymətləndirirdi. Ancaq 
köhnə qanunlar köhnədir və mükəmməl deyildir. Müəllifə 
görə, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinin məqsədi təcrübəyə 
və hisslərə əsaslanmalıdır. Belə meyar axtarışını Bentam 
utilitarizmdə, yəni fayda və mənfəətdə görürdü. Bentam qeyd 
edirdi ki, təbiət insanı kef çəkmək, zövq almaq və əziyyət 
çəkmək kimi ideyalara tabe etmişdir. Biz bütün ideyalarımızla 
onlara minnətdarıq, bizim bütün mülahizələrimiz, həyatda 
qəbul etdiyimiz bütün qərarlar onlarla şərtlənir.  

Utilitar hüquq məsələsini tətbiq etməklə ingilis 
nəzəriyyəçisi belə bir nəticəyə gəlir ki, qanun nə qədər ki, 
cəzalandırmaq ilə bağlıdır, deməli şər bir işdir. Eyni zamanda, 
qanunun həyata keçirilməsində səhvə yol vermək mümkündür. 
Müəllifə görə hər bir qanun azadlığın pozulmasıdır. Qanunu 
yəni şər zərurəti tətbiq etmədən təhlükəsizliyi təmin etmək 
mümkün deyildir. Müəllifə görə qanunvericiliyin yaranmasının 
səbəbi xüsusi mülkiyyətdir. 
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Bentam qeyd edirdi ki, qanunvericiliyin 
tənzimlənməsinin hüdudu əxlaqi borcla müəyyənləşir. Müəllifə 
görə, qanunvericilik sahibkarlıq fəaliyyətinə və onların 
fəhlələrlə münasibətlərinə qarışmamalıdır. Utilitarizm 
nəzəriyyəsinə görə tərəflər əxlaqi mənafelərindən çıxış edərək 
müqavilə şərtlərini özləri müəyyən etməlidirlər. 

Bentam sübutetmə nəzəriyyəsinə, məhkəmə məsələlərinə 
xüsusi diqqət yetirirdi. O, bu məsələlərlə bağlı layihələri ilə 
İngiltərə, Rusiya, Ispaniya, ABŞ və s. dövlətlərə müraciət 
edirdi. 

Bentam ən yaxşı idarəçilik forması ilə bağlı münasibətdə 
liberalizmin nümayəndəsi olduğu üçün monarxiyanı tənqid edir 
və dövlətin qanunlarını təsis etmək hüququnun xalqa 
verilməsini arzulayırdı. Müəllif belə hesab edirdi ki, 
qanunverici hakimiyyət birpartiyalı nümayəndəlik tərəfindən 
həyata keçirilməlidir. Bu nümayəndəlik isə hər il ümumi, 
bərabər və gizli səsvermədə seçilməlidir. 

Bentamın qanunvericilik haqqında ideyaları burjua 
siyasi-hüquqi ideyaların inkişafına təsir göstərdi. Təsadüfi 
deyildir ki, onu qanunvericiliyin Nyutonu adlandırırdılar. 
Utilitarizm nəzəriyyəsi sonralar onun davamçısı Ç.S.Mildem 
tərəfindən inkişaf etdirildi.  

 Orta əsrlərdə Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olan 
ölkələrdə fəlsəfi ideyalar xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

XI əsrdə İbn Bac Saraqosda anadan olmuş, Sivilya və 
Qrenadada yaşamış, sonralar Afrikada Almaravidlərin 
sarayında yüksək vəzifədə çalışmışdır. O hesab edirdi ki, hər 
bir insanın vəzifəsi mistik məsələyə qarşı mübarizə aparmaq, 
özünü əxlaqi, zehni cəhətdən təkmilləşdirməkdir. O, riyaziyyat 
elmi ilə məşğul olurdu. Müqəddəs kitablara, axirət dünyasına 
inanmadığı üçün düşmənləri onu təqib edirdilər. Müəllif 
“Tənha həyat tərzi” kitabında insanı inkişaf və dəyişmə 
prosesinə məruz qalan bitki ilə müqayisə edir. Onun təsvir 
etdiyi dövlət quruluşunda həkimlərə və hakimlərə ehtiyac 
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yoxdur. Həkimə ehtiyac yoxdur ona görə ki, insanlar 
qidalanarkən israfçılığa yol verməyəcəklər. Hakimlərə ehtiyac 
yoxdur ona görə ki, insanlar arasında məhəbbət olacaq, qayda-
qanun pozulmayacaqdır. Müəllif kitabda qeyd edir ki, 
müdriklər- yəni tənhalar ünsiyyətə səy etməli, özlərini 
təkmilləşmiş gələcək dövlətin vətəndaşı hesab edilməlidirlər. 
Göründüyü kimi, Ibn Bac mövcud olan ictimai siyasi sistemin 
təkmilləşdirilməsi üçün heç bir fikir irəli sürmür. Hesab edir ki, 
müdrik insan bu çatışmamazlığı dərk etsə də, ancaq öz şəxsi 
kamillik ideyalarına çatmaq üçün çalışmalıdır. 

Orta əsrlərdə dini siyasətdən ayırmaq cəhdləri ilə çıxış 
edən ərəb mütəfəkkiri Ən-Nəzzamin olmuşdur. O xilafət 
hakimiyyəti dövründə teokratik ideologiyaya qarşı çıxmış, 
maarifçi monarxiya haqqında ideya irəli sürmüşdür. O dövlətdə 
hər hansı bir dini quruluşun olmasını qəbul etmirdi. Onun 
vicdan azadlığı ideologiyası əslində islam dininə qarşı 
çevrilmişdir. 

Orta əsr ərəb filosofu Ibn Xaldun (1332-1406) “Böyük 
tarix” əsərində dövlət haqqında ideyalara xüsusi əhəmiyyət 
verir. Belə ki, mütəfəkkir ictimai həyata sosial-siyasi hadisə 
kimi baxır, ictimai gerçəkliyin coğrafi mühit və iqlimlə 
əlaqədar olaraq müəyyənləşməsi fikrini irəli sürürdü. Müəllifə 
görə, cəmiyyətin inkişafı və bütün sosial hadisələr insanların 
iradəsindən asılı deyildir. Bu əsasən istehsal üsulu ilə şərtlənən 
sərt qanunlardan asılıdır. 

Mütəfəkkir cəmiyyətlə dövləti fərqləndirmiş, cəmiyyətin 
inkişaf qanunauyğunluqları haqqında orjinal fikirlər irəli 
sürmüşdür. Onun fikrincə sivilizasiya insan cəmiyyətinin axırı 
deməkdir. Sivilizasiya və dövlət bir-birini şərtləndirir. O dövlət 
və mülk anlayışlarının eyni mahiyyətdə olduğunu qeyd edirdi. 
Dövlət torpağa və əmlaka malik olan bir qrup adamların 
hakimiyyətidir. Dövlət bir sülaləyə mənsub olmalı və irsən 
keçməlidir. Ibn-Xalduna görə hər bir dövlət də insan kimi 
ölümə məhkumdur. Müəllifə görə, insanlar ayrı-ayrılıqda 



 92

dolana bilmədikləri üçün, birgə həyat vasitələri əldə etmək 
naminə cəmiyyəti yaratmışlar. İnsanların yaşaması üçün əmək 
bölgüsü əsas şərtdir. Bu mənada müəllif Platonun ictimai əmək 
bölgüsü ideyasını inkişaf etdirmişdir. Eyni zamanda insanlar 
xarici təhlükədən, ümumi pisliklərdən azad olmaq üçün 
birləşmişlər. 

Filosof cəmiyyətin inkişafında iki mərhələni qeyd edir: 
Birinci kənd-cəmiyyətidir ki, burada insanlar yalnız əkinçiliklə 
və maldarlıqla məşğuldurlar. İkinci mərhələ sənətkarlığın, 
ticarətin, elmin, incəsənətin inkişafı ilə müşahidə olunan şəhər 
cəmiyyətidir. Birinci halda cəmiyyətin üzvləri tam bərabərliyə 
əsaslanaraq yaşayır. Burada məcburetməyə ehtiyac yoxdur, 
yalnız zəruri həyat vasitələri istehsal edilir. İkinci haldakı 
vəziyyətə hökmranlıq xasdır. Bu hala mülkiyyət münasibətləri, 
məcburetmə yolu ilə idarəçilik xasdır. Cəmiyyəti idarə etmək 
üçün bir şəxsin hökmranlıq etməyə gücü çatmadıqda bu 
problemi bir qrup güclü şəxslər həyata keçirir. Hökmdar 
tabeçiliyində olanları hakimiyyət altında saxlamaq üçün 
xəzinəyə pul toplayır, vergilər və töcülər dövlətin pul vəsaitini 
təşkil edir. 

İlk əvvəl hökmdarlar öz nəslinə mənsub olan insanlara 
arxalanır. Sonralar tək hakimiyyətliliyə meyl edir və süni 
yaratdığı idarəetmə aparatını aradan götürür. Dövlət öz 
yaradıcısından ayrı düşür. İdarə edənlər sadə xalqdan ayrılır. 
Kütlələrin qarşısına səd çəkilir ki, hakimiyyətə qarşı çıxış 
etməsinlər. 

İbn-Xalduna görə, iqtisadiyyatın dağılması ilə dövlət 
zəifləyir, onun materiyası, yəni əsası məhv olur. Müəllif belə 
nəticəyə gəlir ki, hər cür dövlət məhvə məhkumdur. 
Mütəfəkkürə ğörə, hər bir dövlət idarə edənlərin üç nəslini 
əhatə etməklə 120 il yaşaya bilər. Həmin dövr ərzində dövlət - 
5 mərhələdən keçir. 1.Əvvəlki hakimiyyətin yeni hakimiyyətlə 
əvəz edilməsi. 2.Hökumətin onu hakimiyyətə gətirənlərə divan 
tutması. 3.Dövlətin tərəqqisi, qanunları, sakitliyi bərqərar 
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etməsı. 4. Müxalifəti susdurmaq üçün güc tətbiq etməsi və 
istibdad metodunun tətbiqi. 5. Dövlətin tənəzzülü və nəhayət 
məhvi. 

İbn Xaldun dövlətin üç növünü qeyd edir: 
 1. Ğücə əsaslanan təbii monarxiya, yəni ancaq idarə 

edənlərin mənafeyinə uyğun olan istibdad dövləti. 
2. Ağıllı siyasəti olan, tabeçiliyində olanların dünyəvi 

mənafeyini müdafiə edən siyasi monarxiya. Ancaq, o tabe 
olanlar üçün özgə mahiyyətli hesab edilir. 

3. Xilafət. Burada idarə edənlər müsəlman icmasının 
etiqadını, dünyəvi qaydaları müdafıə edən dövlətdir. 

Filosof eyni zamanda öz yaradıcılığında cəmiyyətə, 
dövlətə, hüquqa, təsir edən coğrafi mühitin, əmək bölgüsünun, 
iqtisadiyyatın və mədəniyyətin rolu haqqında qiymətli fikirlər 
söyləmişdir. 

Antiq dövrdə natiqlik sənətinə maraq quldarlıq 
demokratiyasında başlıca meyar olduğu üçün yaranmışdı. 
Böyük sofistlər nəslindən olan Protoqor, Qorqi, Hippi və 
Antifont bütövlükdə demokratik münasibətlərin tərəfdarı 
olmuşlar. Protoqorun mifoloji dünyagörüşünə görə insanın 
başqa canlılardan fərqlənməsinin əsas cəhəti onun oda müraciət 
etməsi olmuşdur. Bu sənəti insana Allahdan od əldə edən 
Prometey öyrətmişdir. Protoqor qeyd edir ki, dövlətin möhkəm 
olması üçün siyasəti öyrənmək lazımdır. O çıxışlarında dövlət 
yaranmamışdan əvvəl insanların köməksiz vəziyyətdə 
olduğundan xəbər verir, mədəniyyətin inkişafı nəticəsində, 
ictimai həyatda toplanmış biliklərin tətbiqi və 
təkmilləşdirilməsi izah edilirdi. Müəllifə görə insanlar dəyişkən 
xarakterə malik olduğu üçün ümumiləşmiş həqiqət yoxdur. 
Pifaqora görə bütün şeylərin ölçüsü insandır, çünki o mövcud 
olmadan heç nə mövcud deyildir. 

Afinada eramızdan əvvəl 336—264-cü illərdə Zenon 
Kitiyskin tədrislə məşğul olduğu məktəbin adını əks etdirən, 
ayaqüstü sözündən götürülən aynəbənd, eyvan mənasını verən 
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“stoikizm”ə- Epikür fəlsəfəsinə qarşı çıxış etməyə başladı. 
Stoiklər Platon, Aristotel fəlsəfəsinin davamçıları idilər. Onlara 
görə kainat yüksək ilahi zəka sayəsində tale ilə idarə olunur. 
İnsan ondan asılı olmayan taleyə tabe olmağa məcburdur. 
Aristotel kimi stoiklər də qaydaların və dövlətin təbiətən 
mövcud olduğunu söyləyirdilər. Onlar təbii hüququ- universal, 
ümumdünya qanunları, dövləti isə dünya birliyi hesab edirdilər.  

Eramızdan əvvəl 200-120-ci illərdə Qədim Yunanıstanın 
böyük mütəfəkkiri Polibinin 40 kitabdan ibarət olan 
“Tarix”ində başlıca ideya dünya hökmranlığına doğru keçən 
yoldan ibarətdir. Müəllifə görə, ictimai həyatın mövcudluğu 
təbiətlə bağlıdır və tale ilə şərtlənir. Hər bir cəmiyyət orqanizm 
kimi qüvvətlənmə, çiçəklənmə və tənəzzül dövrü yaşayır. Bu 
hadisə yenidən təkrarlanır və cəmiyyətin inkişafı dairə üzrə 
sonsuz olaraq hərəkət edir. İdarəetmə forması dəyişir, digər bir 
formaya keçir və cəmiyyət sonrakı inkişafına yenidən başlayır. 
Siyasi və hüquqi həyatın dövretmə prosesi dövlətin altı 
idarəçilik formasında təzahür edir. İlk dəfə zəka əsasında 
formalaşan monarxiya yaranır. Sonra, monarxiya öz yerini ona 
əks idarəetmə sistemi olan tiraniyaya verir. Tiraniyadakı 
narazılıqların nəticəsində azlığın hakimiyyəti olan və rifaha 
xidmət edən aristokratiya idarəçilik sistemi bərqərar olur. 
Aristokratiya nəcib mənşəyə malik olan adamların və ya 
elitanın hakimiyyətidir. Aristokratiya tədricən oliqarxiya 
idarəçilik sisteminə keçir. Oliqarxiya maliyyəçi və sənayeçi 
qrupların hakimiyyətidir. Buradakı qrup hakimiyyəti yüksək 
tamah sahibləridir. Azlığın hakimiyyətinə inanmayan xalq 
nəhayət demokratiyanı bir idarəçilik forması kimi qərarlaşdırır. 
Demokratiya xalqın əksəriyyətinin hakimiyyətidir. Cəmiyyətdə 
demokratiyanın təhrif edilməsi nəticəsində oxlokratiyanın, yəni 
kütlələrin hökmranlığı meydana çıxır. Dövlətlərin bir-birini 
əvəz etməsi nəticəsində yenidən əvvəlki vəziyyətlərə qayıdışlar 
baş verir. Siyasi formaların bir-birini əvəz etməsini ancaq 
müdrik qanunverici aradan qaldıra bilər. Polibiyə görə dövlətin 
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qarışıq forması yaradılmalıdır. Yəni monarxiyanın, 
aristokratiyanın və demokratiyanın başlanğıcları 
əlaqələndirilməlidir. Qarışıq dövlət nəzəriyyəsini əsaslandıran 
müəllif bu əsasda demokratik dövlət quruluşunu müdafiə 
edirdi. 

 
 

1.5. Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik siyasəti 
 

Müstəqillik qazanmaq üçün bir çox xalqlar tarix boyu 
mübarizə aparmış, ancaq buna nail ola bilməmişlər. Müstəqil 
dövlətçilik mühitində yaşamaq xalqımız üçün ən böyük 
qələbədir. Yeni şəraitdə umumbəşəri ideyalara əsaslanmaqla, 
müstəqil dövlətçilik imkanlarından istifadə edərək daha uğurlu 
nəticələr əldə etmək olar. Belə bir şəraitdə yetişən dahi 
mütəfəkkir şəxsiyyətlər sözsüz ki, öz millətinə xidmət 
göstərməklə fəxr etmişlər. 

Azərbaycanda tarixi dövrlərdən başlayaraq xalqın 
içərisindən çıxmış şəxsiyətlər tərəfindən yaradılmış olan 
mənəvi irsin çoxu itirilmiş və unudulmuşdur. Şəxsiyətin 
fəaliyyəti hansısa bir qrupun deyil, cəmiyətin mənafeyinə 
xidmət etməlidir. Həyatını öz xalqına xidmət etməklə görən 
təfəkkür sahibi öz milli əqidəsini milli ideologiya səviyyəsinə 
çatdırmalıdır.  

Müstəqilliyə can atan hər bir xalq bu sərvətin sahibi 
olmaga tam haqlıdır. Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər 
çətindirsə, onun saxlanması, daimi, əbədi olması bundan da 
çətindir.39 

Müstəqillik və azadlıq ideyaları Azərbaycan xalqının 
həyatında illərlə yaşamışdır. Azərbaycan xalqının zəngin 
yaradıcılıq irsi xalqımızın müstəqillik ənənələri ilə yaşamışdır. 

                                           
39 Щейдяр Ялийев. Мцстягиллик йолу. Тяртиб едянляр Шащлар Ясэяров. 
Сялащяддин Хялилов. Бакы.1997.с.7. 
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Azadlıq və müstəqillik ideyaları xalqın sosial-iqtisadi, mədəni 
və məişət həyatı ilə sıx bağlı olmuşdur. Bu ideyalar içtimai 
təfəkkürün daim tədqiqat obyekti olmuşdur. Mövcud ideyalar 
içtimai təfəkkürdə dərin iz qoya bilirsə, onun nə vaxsa reallıqda 
mövcudluğu məntiqə uyğun gəlir. Yaradıcılıq nümunələrinin 
içtimai təfəkkürdə canlanması onu deməyə əsas verir ki, 
həqiqətən cəmiyyətimiz böyük bir dövlətçiliyin əsasında 
yaranmışdır.  

Xalqımızın milli mənəvi dəyərlərindən olan “Kitabi- 
Dədə Qorqud” dasta-nında olduqca mütəşəkkil dövlətçiliyin 
mövcudluğu haqqında fikirlər vardır. Belə ki, o dövrdə 
mərkəzləşmiş 24 qəbilə və tayfanı özündə birləşdirən dövlətin 
başında duran Bayandır xan dövlətçilik ənənələri ilə bağlı 
məsləhətləşmələr aparır. 24 oğuz birliyi başçılarının çağrışı ilə 
bir yerə toplaşır və məmləkətə edilən yadellilərin hücumlarına 
qarşı birlikdə hərəkət edirlər. 

Azərbaycanda zəngin ədəbiyyat və mədəniyyət 
abidələrinin yaranmasının əsas səbəbi cəmiyətdə mövcud olan 
azadlıq və mütəşəkkilliyin hələ qədimlərdən mövcud olmasıdır. 
Zəngin ənənələri olmayan dövlətdə böyük şəxsiyyətlər və 
zəngin mədəniyyət nümunələri olmazdı. Zəngin ideyalar 
əsasında həyata vəsiqə almış əsərlər sözsüz ki, ümumbəşəri 
xarakter kəsb edir və dünya mədəniyyət xəzinəsində 
özünəməxsus yer tutur, cəmiyyətdə ictimai şüurun 
formalaşmasında mühüm amillərdən birinə çevrilir. 

Azərbaycanda milli hüquqi dövlətçilik təfəkkürün 
formalaşmasında qədim türk dövlətçilik mədəniyyətinin 
ənənələri vardır. Ümumiyyətlə, tarixən müəyyən dövrlərdə 
Azərbaycan ərazisində müstəqil dövlətlər mövcud idi. 
Onlardan Atabəylər, Şirvanşahlar, Ağqoyunlular, 
Qaraqoyunlular, Səfəvilər kimi dövlət qurumlarını göstərmək 
olar. Ancaq həmin dövlət qurumları regional xarakter kəsb 
etdiyi üçün bütöv Azərbaycan cəmiyyəti formalaşmamışdır. 
Xalqımız öz mövcudluğu dövründə tarix boyu qazandıqları 
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milli adət və ənənələr əsasında bütöv Azərbaycan ideyası 
reallaşa bilməmişdir.  

1918-ci il mayın 28-də elan olunmuş müstəqil 
Azərbaycan dövlətçiliyi müsəlman şərqində ilk demokratik bir 
qurum kimi formalaşmağa başladı. Bu dövrdə böyük dövlətlər 
arasında dünyanın yenidən bölüşdürülməsi problemi var idi. 
Rusiyada baş verən inqilab və onun nəticələri Azərbaycan 
xalqının da həyatına öz təsirini göstərirdi. İnqilablar dövründə 
Azərbaycanda da azadlıq və müstəqillik ideyaları ön plana 
gətirildi. Ancaq onu axıradək qoruyub saxlaya bilmədilər. 
Səbəbi isə rəhbərlərin zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik 
olmamalarında idi.  

O dövrdə müstəqil dövlətçilik ideyası reallaşmış olsa da 
ictimai hadisələrin mövcudluğu şəraitində milli şüur 
formalaşmamışdı və o əsasda milli birlik, müstəqillik, 
həmrəylik kimi ideyalar reallaşmamışdı. Hətta Demokratik 
Respublika rəhbərləri arasında fikir ayrılığı da var idi. Belə ki, 
o dövrdə milli lider məsələsi həll edilməmiş qalırdı. Bunu da 
qeyd etmək lazımdır ki, xarici imperialist dövlətlərinin hər vaxt 
hücum etmək təhlükəsi var idi. Belə bir şəraitdə Azərbaycan 
Demokratik Respublikası cəmi 23 ay davam gətirə bildi.  

Azərbaycanda 1918-ci ildə ilk demokratik respublika 
yaradıldı. Bu, şübhəsiz ki, tarixi bir hadisədir. Azərbaycanın 
müstəqilliyi uğrunda son dövrlərdə gedən proseslərdə - həm 
mətbuatda, həm də ictimai- siyasi proseslərdə ilk Azərbaycan 
Demokratik Respublikası böyük bir nailiyyət kimi qeyd 
olunmuş və onun gördüyü işlər yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Belə bir demokratik dövlətin mövcud olması və müəyyən 
müddət fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanın sonrakı dövrlərinə 
təsir etmişdir. Demokratik Respublika onun liderləri 
Məmmədəmin Rəsulzadə, Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy 
Yusifbəyov, Məmmədhəsən Hacınski və başqalarının 
fəaliyyətinin uğursuzluğu təkcə ondan ibarət deyil ki, 
Azərbaycan 20- ci il aprel ayının 28- də Qızıl Ordu tərəfindən 
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işğal olundu. Hələ həmin işğala qədər bu demokratik dövlət 
demək olar ki, öz süqutuna gəlib çatmışdı. Tarixçilər yaxşı 
bilirlər ki 23 ay ərzində bu dövlətin tərkibi beş dəfə dəyişmiş, 
bu dövlətdə parlamentdə beş partiya iştirak etmişdi. Bu 
parlament sistemi dövlətin yaşamasına imkan vermədi və ayrı - 
ayrı qruplar, partiyalar arasında gedən çəkişmələr, çarpışmalar, 
intriqalar öz özlüyündə bu dövlətin adına ləkə vurdu. Biz 
bundan ibrət almalıyıq. Biz o dövrü, o demokratik dövlətin 
fəaliyyətini qiymətləndiririksə və belə bir mərhələnin 
tariximizdə olması ilə fəxr ediriksə, həmin proseslərin 
qüsurlarını da bilməliyik ki o səhfləri daha buraxmayaq.40  

1990- cı ildə, yəni 70 ildən sonra daha mürəkkəb 
hadisələrlə bağlı olan müstəqil dövlətçiliyin mövcud olması və 
yaşaması üçün müəyyən şərait yaranmışdı. Bu şərait müəyyən 
dövr ərzində, hələ Sovet dövlətinin ən çətin zamanlarında 
hazırlanmışdır. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini 
müəyyən etdi. Dövlətçiliyin, idarəçiliyin uzunmüddətli olması 
üçün müəyyən proqram həyata keçirildi. 

Həyata keçirilməli olan vacib məsələlər iqtitisadiyyatın 
dirçəldilməsi, əhalinin yaşaması üçün şəraitin yaradılması, 
dəyərlərimizin, tarixi və müasir ənənələrin varislik prinsipinə 
əsasən qorunub saxlanması, mənəvi tərbiyənin əsaslarının 
müəyyən edilməsi və eyni zamanda huquqi dövlət 
quruculuğunun vacib elementlərindən biri olan milli mənlik 
şüurunun formalaşması və bu istiqamətdə dövlətçiliyin idarə 
mexanizminin yaranması, içtimai şüurun milli şüura çevrilməsi 
prosesindən ibarətdir. 

Müstəqilliyimizin əldə edilməsi prosesində onu 
şərtləndirən əsas əlamətlər iqtisadi inkişaf, milli mənəvi 
keyfiyyətlərin qorunub saxlanması və mənəvi tərbiyə 
                                           
40Щейдяр Əлийевin Азярбайъан Респуликасы Елмляр Aкадемийасында 
зийалыларla эюрцшünдя чыхышы “Mцстягиллийимиз ябядидир”, Ы, Бакы. 1997, с 
153- 154.  
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probleminin həll edilməsidir. Bu prinsiplər əsasında içtimai 
şüurun milli mənafe fonunda formalaşması əsasında milli 
şüurun inkişafına nail olmaq mümkündür. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüskarlığı və 
uzaqgörənliyi sayəsində respublikanın iqtisadi inkişafı göz 
qabağında idi. Azərbaycanda Sovet hakimiyətinin Heydər 
Əliyev mərhələsində cəmiyyətin bütün sahələrində yüksəliş və 
tərəqqi dövrü hökm sürürdü. Bütün bunların nəticəsi idi ki, 
keçmiş SSRİ məkanında yalnız iki respublika- Rusiya 
Federasiyası və Azərbaycan ittifaq büdcəsindən heç bir 
dotasiya almadan fəaliyyət göstərirdi. Tarixdən məlumdur ki, 
millətin siyasi müstəqilliyinin bazasını iqtisadi müstəqillik, 
iqtisadi qüdrət şərtləndirir. Bu baxımdan Azərbaycanın 70-80-
ci illərdə əldə etdiyi naliyyətləri siyasi müstəqilliyə aparan 
yollarda mühüm vasitə sayılmalıdır. Sosial-iqtisadi inkişaf 
konsepiyası iqtisadiyatın yüksəlişi, xalqın iqtisadi təlabatını 
ödəmək, insanların həyatını yaxşılaşdırmaq məqsədinə tabe 
edilməlidir.41 Xalqımızda milli mənlik şüurunun formalaşması, 
müstəqil, azad, sərbəst gələcəyə getmək yolunda sosial 
problemlərin həll olunması mühüm amillərdən biridir. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə sosial problemlərin həlli əsas 
götürülərsə, iqtisadi maraqlar məhdud səviyyədə həyata 
keçirilə bilər. Siyasətdə milli mənəviyat psixologiyasına aid 
mühitin yaradılması, milli özünü dərk probleminin həll 
edilməsinə gətirdi. Xalqımız öz mütəşəkkilliyi nəticəsində 
tarixən davamlı olaraq sosial hadisələrin burulğanından çıxaraq 
milli mənəvi qələbənin ümummilli xarakter almasına nail oldu. 
Postsovet məkanında materialist idologiyaya əsaslanan təbliğat 
öz mahiyəti etibarı ilə real həyatdan uzaqda idi. Belə ki, hələ 
uzun illər millətinə sadiq olan görkəmli şəxsiyyətlər məhs bu 
təbliğat maşınının qurbanı olmuşdu. O dövrdə insanlarda qorxu 

                                           
41 Рамиз Мещдийев. Азярбайъанын инкишаф диалектикасы. Бакы 2000. с. 
163.  
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psixikasının yaranması şəraitində xalqa məxsus olan ictimai 
şüur əzmkarlığa, işgüzarlığa, özünüdərkə, milli-mənəvi 
keyfiyyətlərin mənimsənilməsinə, sərbəst, müstəqil azad 
düşüncənin formalaşmasına xidmət etməli idi. Qeyd 
edilməlidir ki, ayrı-ayrı mütəfəkkirlər müxtəlif dövrlərdə 
yaşasalar da onların intellektual uğurları bütövlükdə 
Azərbaycan xalqının arasıkəsilməz ənənəvi milli sərvətidir. 
Milli mənəvi mədəniyyətin bütövlüyü əslində Azərbaycan 
xalqının bütövlüyünü sübuta yetirən amillərdən biridir. 
Azərbaycanın milli mədəniyyəti, dahi şəxsiyyətlərin fikir və 
ideyaları ümummilli vəhdət təşkil edir. Bunların ənənəyə 
əsaslanması, varisliklə davam və inkişaf etdirilməsi, gələcək 
nəsillərə çatdırılması əsas məsələdir. İndiki nəsillərə miras 
qalmış zəngin milli mədəniyyətə malik olduğumuzu başa 
düşərək və bu əsasda içtimai şüurun formalaşmasına nail olmaq 
qarşıda duran problemlərdən biridir. Belə bir misiyanı yerinə 
yetirmək üçün birinci növbədə xalqa, millətə məhəbbət 
lazımdır. Bütün keyfiyətləri özündə əks etdirən Heydər Əliyev 
insanlarda qalib gəlmək əzmini yaratmış oldu. Vətənpərvərlik 
əsasında fəaliyət göstərmək və qalib gəlmək elminə 
yiyələnmək kimi böyük bir məktəb yaradan Ulu Öndər gələcək 
nəsillər için də böyük bir örnəyə çevrildi. Əldə etdiyimiz gözəl 
nəticələrdən biri budur ki, xalqımız mənəvi cəhətdən dirçəlmiş, 
yüksəlmiş, milli mədəniyətimiz çiçəklənmişdir. Azərbaycanın 
yaradıcı ziyalılarının xoşbəxt taleyi onların xalqla birliyindədir, 
xalq mənafeyinə xidmət etmələrindədir.42 

Qeyd edilməlidir ki, sovet sisteminin ağır təzyiqinə 
baxmayaraq Azərbaycanın strateji maraqları naminə ciddi 
addımlar atılırdı. Keçmiş SSRİ-nin ayrı-ayrı respublikalarında 
rejimin əlehinə çıxan elm və mədəniyyət xadimləri, ziyalılar 
təqiblərə məruz qaldıqları halda Azərbaycanda yazıçı ziyalılar 

                                           
42 Щейдяр Ялийев. Совет ядябиййатынын йцксяк боръу вя амалы. Бакы 
1981.с 15.  
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üçün sərbəst düşüncə və iş şəraiti hökm sürürdü. Milli azadlıq 
və milli özünüdərk ruhunun açıq və gizli təbliği üçün həmin 
illərdə yaradılmış şərait sonrakı mərhələlərdə öz bəhrəsini 
vermişdir. Keçmiş SSRİ-nin dağılması ərəfəsində 
Azərbaycanda demək olar ki, milli müstəqillik ideyalarının 
daşıyıcısı olan böyük bir zümrə yetişmişdi.43  

Əgər biz Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi dünyaya 
tanıtmaq istəyiriksə, Azərbaycanın qədim tarixini, əsrlər boyu 
keçdiyi yolu gərək həm öz vətəndaşlarımıza, həm də bütün 
ölkələrdə olan elm adamlarına və respub-likamıza maraq 
göstərən adamlara tanıdaq. Bu sahədə də tarixçilərimizin 
qarşısında çox böyük vəzifələr durur, onların üzərinə böyük 
məsuliyyət düşür.44  

Beləliklə, aparılan məqsədyönlü fəaliyətin nəticəsi olaraq 
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dünya dövlətləri 
tərəfindən o cümlədən, inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən 
tanınmağa başladı. Tezliklə respublikamız dünyanın inkişaf 
etmiş ölkələri ilə bir sırada dayandığını sübut etdi. Bu, 
postsovet məkanında, yeni ayrılmış bir ölkədə Heydər Əliyevin 
dövlətçilik siyasətinin tərkib hissəsi idi. Azərbaycanın qədim 
və zəngin mədəniyət sahibi olmasını dünya içtimayyətinə 
çatdırmaq o deməkdir ki, xalqımız qədim dövrlərdən bəri 
özünün milli mədəniyyətini formalaşdırmış qədim əxlaqi milli 
ənənələrə malikdir və bu ənənələr və milli mənəvi dəyərlər 
gələcək nəsillərə çatdırılacaqdır. Qloballaşma şəraitində hətta 
xalqımızın əldə etmiş olduğu mədəniyyət abidələri bəşər 
mədəniyətinə intiqrasiya ediləcək və bu istiqamətdə bəşəri 
mədəni dəyərlərin zənginləşməsinə tövhə olacaqdır. Eyni 

                                           
43 Рамиз Мещдийев. Азярбайъанын инкишаф диaлектикасы. Бакы. 2000 
сящ.155-156 
44 Щейдяр Ялийевин Азярбайъан Республикасы Елмляр Академийасында 
зийалыларла эюрцшц. 21 сентйабр 1993-ъц ил. “Мцстягиллийимиз əбядидир” I 
китаб. Бакы. 1997 с. 155 
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zamanda Azərbaycan milli mədəniyəti ümumbəşəri 
mədəniyətin ən mütərəqqi ənənələrindən bəhrələnəcəkdir. 

Biz tarixi köklərimizdən ayrıla bilmərik. Biz tarixi 
köklərimizi həmişə iftixar hissi ilə qiymətləndirməliyik və 
tarixi köklərimizin mənasını dünyaya bəyan etməliyik, 
yaymalıyıq, təbliğ etməliyik, onunla fəxr etməliyik. Eyni 
zamanda öz milli-mənəvi dəyərlərimizi ümumbəşəri dəyərlərlə 
birləşdirib, zənginləşdirib Azərbaycan xalqının ümumi 
dəyərlərini, mənəvi dəyərlərini yaratmalıyıq.45  

Qədim və zəngin milli mədəniyyətə malik olmağımız və 
sonra bunu inkişaf etdirərək içtimai fikri formalaşdırmaq, 
içtimai şüuru canlandırmaq və nəhayyət onu milli şüura 
çevirərək içtimai idealogiya səviyyəsinə çatdırmaq əsas 
vəzifələrdən biridir.  

Beləliklə, sovet rejimində əsası qoyulan mədəni-əxlaqi, 
siyasi-hüquqi dəyərlər müstəqillik dövründə içtimai həyatda 
bütün reallığı ilə öz təsdiqini tapdı.  

Təfəkkürün əxlaqi, siyasi və hüquqi mahiyyəti məntiqi 
metodoloji ardıcıllıqla baş verdi. Təfəkkür prosesi analiz, 
sintez, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə kimi 
əməliyyatlarla, eləcə də təfəkkürün formaları olan anlayış, 
hökm, əqli nəticə və əqli nəticənin formaları olan induksiya, 
deduksiya və analogiya ilə bağlı metodlarla aparılır.  

                                           
45 Щейдяр Ялийев. Йени Азярбайъан Партийасынын йарадылмасынын алтынъы ил 
дюнцмцня щяср олунмуш йыьынъагда нитги. «Халг гязети» 24 нойабр 
1998-ъи ил. 



 103

II FƏSİL 
HÜQUQİ DƏRKETMƏNİN METODLARI 

 
2.1. Metod anlayışı 

 
Hər hansı məsələnin nəzəri- idraki, praktiki cəhətdən həll 

edilməsi qaydalarına metod (yunanca “methodos”- məqsədə 
çatmaq üsulu) deyilir. Elmi hüquqi idrakın metodlari həqiqi 
biliyin əldə edilməsi yolları, üsulları, qaydalarıdır. Metodu 
biliyin formalaşması üsulu hesab edən Heğel ğöstərirdi ki, 
metod biliyin “məzmununun... daxili öz-özünə hərəkət forması 
haqqında şüurdur.”46  

Metod gerçəkliyin- təbiət və cəmiyyətin ən ümumi əlaqə 
və inkişafı ilə bağlı olur. Metod idrak obyektinə yanaşma üsulu 
olub, həm də gerçəkliyin ən ümumi xassə və əlaqələrinin 
inikası olan təfəkkürün, materiyanın hərəkət və inkişafın ən 
ümumi qanunauyğunluqları ilə bağlıdır. Bolqar filosofu Todor 
Pavlov elmi idrak metodunun “obyektiv aləmin subyektiv 
inikası, insan təfəkkürünün daxili hərəkət qanunauyğunluğu” 
olduğunu qeyd edir47. 

Metod məqsədə çatmaq, gerçəkliyin dərk olunmasına və 
onun praktiki dəyişdirilməsinə nail olmaq üçün istifadə olunan 
üsulların məcmusudur. 

Metod insanların nəzəri və praktiki fəaliyyətini tənzim 
edən müəyyən prinsiplər sistemidir. 

İngilis filosofu F.Bekon metodun əhəmiyyətini qeyd 
edərək onu qaranlıq gecədə yolçunun yolunu işıqlandıran 
fanara bənzədir. Müəllifin fikrinə görə, hətta düz yolla gedən 
çolaq belə, düz yolu olmayan daşlı-kəsəkli yol ilə gedən 
sağlam adamı ötə bilər. 

                                           
46 Гегель. Наука логики. Сочинения Т.В. М.., 1937. С.32-33.  
47 Т.Павлов. Избр. Философ. Произ.в 4-х томах, 3, М., 1962, с.498. 
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Metod yalnız fəaliyyət üsulu olmayıb, həm də biliyin 
xüsusi formasıdır48. Bu bilik tədqiqat obyekti haqqında 
informasiyaya malik olmaqla yanaşı, həm də subyektin obyektə 
məqsədəuyğun təsir funksiyasını həyata keçirir. Metodları bir 
qayda olaraq iki qrupa bölürlər: 1) konkret elmi və ya xüsusi 
metodlar; 2) ümumi elmi metodlar. Bizi məhz ikinci qrup 
metodlar maraqlandırır. Ğöstərmək lazımdır ki, metodların 
empirik və nəzəri cəhətdən ayrılması şərti xarakter daşıyır. 
Müşahidə, müqayisə, eksperiment daha çox empirik səviyyədə, 
idealizasiya və formalizasiya isə nəzəri səviyyədə tədbiq edilsə 
də, bu o demək deyil ki, onlar o biri mərhələdə tədbiq edilə 
bilməzlər. Məsələn, müqayisə metodu nəzəri tədqiqatlarda 
geniş istifadə olunur, idealizasiyanın məlum momenti isə 
empirik obyektlərin tədqiqi üçün zəruridir. Müşahidə isə 
obyekt haqqında məlum biliyə, müəyyən mücərrəd anlayışlara 
əsaslanır. Müşahidə vasitəsilə əldə edilən məlumatlar olduğu 
kimi, təmiz halda istıfadə edılə bilməz. Onlar ağılın 
süzgəcindən kecirilir, sözlərə, sxemlərə, cədvəllərə və s. 
şəkildə təsvır edilir və müəyyən qaydada qeyd edilir. Dialektik 
metod elmi idrakın ümumi metodu hesab edilir. Bununla 
əlaqədar aşağıdakı fikirlə razılaşmaq olar: “Dialektik metodun 
öz sərhəddi və fəaliyyət dairəsi var ki, bunlardan kənarda onsuz 
keçinmək tamamilə mümkündür. Onun hər şeyi izah etmək, 
bütün suallara doğru cavab vermək iddiası yoxdur. Lakin 
özünün səlahiyyəti çərçivəsində, xüsusən inkişaf edən bütöv 
sistemlərin təhlilində dialektik metod səmərəli işləyə bilər. 
Əsas məsələ, konkret şəraiti nəzərə alaraq onu elmi idrakın 
başqa üsul və vasitələri ilə birlikdə bacarıqla tədbiq 
etməkdir”.49 

Metodoloqiya elmi idrakın metodlarınin nəzəri cəhətdən 
əsaslandırılması haqqında təlimdir. Dialetika tərəfdarlarının 
                                           
48 И.В.Кузнецов. Избранные труды по методологии физики. Изд. 
«Наука», М., 1975, с.155-156. 
49 Философия. Учебное пособие. Ростов на - Дону, 1998. с.503.  
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fikrincə bu nəzəriyyə, elmi axtarişların istiqamətini 
müəyyənləşdırən ümumi metodoloqiya, həm də ümumi metod 
kimi çıxış edir. 

Metodologiya, hər hansı konkret elmi tədqiqatın metod 
və üsullarını nəzərdə tutur. Ona görə metodoloğiyaya müəyyən 
metodlar sistemi kimi baxılır. Metodologiya gerçəkliyin dərk 
olunması və dəyişdirilməsi metodları haqqında təlimdir. 

Prof. İ.D.Andreyevə görə, “Metodologiya sanki iki 
səviyyəni ehtiva edir. Birinci səviyyəni ən ümumi 
metodologiya olan dialektik materializm təşkil edir. Konkret 
elmlər üçün yalnız nəzərdən keçirilən elm üçün əhəmiyyətli 
olan metodologiya vardır. Elmi idrakın bir çox metodları 
(məsələn, riyazi metod, modelləşdirmə metodu və s.) əvvəlcə 
konkret elmlərdə tətbiq olunmuş və yalnız sonralar ümumi elmi 
məna kəsb etməyə başlamişdir”50. 

Hələ qədim yunan elminin xüsusiyyətlərinə əsaslanan 
antik fəlsəfədə çox qiymətli metodoloji ideyalar yaranmışdır. 
Qədim yunanların işləyib hazırladıqları metodlar əsasən 
deduktiv xarakterli elmlərdə, əsasən riyaziyyatda tətbiq 
olunmuşdur. Bu dövrdə Evklidin “Həndəsənin əsasları”nda 
aksiomatik metodun kəşfi qədim yunan elminin ən böyük 
nailiyyəti oldu. Bu ideya özünün tamamlanmış ifadəsini 
Aristotelin sillogizmində tapan deduktiv mülahizələrin əsas 
prinsip və qanunları idi. Aristotelə görə, şeylərin dərk 
olunması iki yolla sillogizm və induksiya yolu ilə baş verir51. 
Aristotel idrakın bu yollarını qarşılıqlı əlaqədə görürdü. 

XVII əsrin əvvəllərində ingilis alimi F.Bekon və fransız 
alimi P.Dekart həqiqətləri kəşf etmək üçün yeni məntiq 
yaratmaq qərarına gəldilər. “Metod haqqında mühakimə” 
əsərində P.Dekart sillogizmin yeni bilik əldə edilməsi metodu 
ola bilməsi haqqında Aristotelin fikrinə qarşı çıxaraq özlərinin 
                                           
50 И.Д.Андреев. Проблемы логики и методологии познания. Изд. 
«Наука», М., 1972, с.291-292. 
51Аристотел. Аналитики. М., 1952, с.168.  
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dörd qaydadan ibarət olan yeni metodlarını yaratdılar. Burada 
əsas cəhətlər təhlil , deduksiya və təfəkürün sadədən 
mürəkkəbə hərəkətindən ibarət olan sintez bir ideya olaraq irəli 
sürülurdü. Sonralar Hegel tərəfindən inkişaf etdirilən və 
K.Marks tərəfindən əsaslandırılan bu ideyanı - abstraktdan 
konkretə yüksəlmədən ibarət olan bu metod öz mahiyyəti 
etibarı ilə riyazi deduksiya olmuşdur. Dekart riyaziyyatı biliyin 
yalnız konkret sahəsi deyil, həm də idrakın səmərəli metodu 
hesab edirdi52. Dekart öz fəaliyyətində riyaziyyatı, yəni 
deduksiyanı mütləqləşdirmiş və eyni zamanda induksiyanın da 
rolunu qeyd etmişdir. 

Elmi idraka çatmaq yolunu təcrübə və deduksiyada ğörən 
Dekart induksiyanı həqiqətə çatmaq yolunda qazanılmış 
biliklərin yoxlanılması forması hesab etmişdir. Müəllif 
gerçəkliyin dərk edilməsində intellektual intiusiyaya da böyük 
əhəmiyyət vermişdir. 

F.Bekon metod problemini özünün “Yeni orqanon” 
əsərində təsdiq etmişdir. İdrakın metodlarını induksiya, təhlil, 
müşahidə və eksperimentdə görən müəllif şeylərin obyektiv 
qanunauyğunluqlarını və struktur əlaqələrini induksiyada 
ğörürdü.  

Ümumiyyətlə, induktiv və deduktiv məntiqi prinsiplərin 
mühüm fərqi .təkin və ya ümuminin mütləqləşdirilməsindən 
ibarətdir. Induktivizm tək olanı, deduktivizm isə ümumi olam 
mütləqləşdirir. Əslində isə onlar vəhdətdədirlər, induktiv və 
deduktiv əqli nəticələr isə bu vəhdətin müxtəlif inikaslarıdır. 

Deduktivizmin nümayəndəsi olan ingilis filosofu 
K.Polerə görə eksperimental elmlərdən induksiyanı kənar 
etmək, onu deduksiya ilə əvəz etmək lazımdır. Materializmə 
görə, elmdə i k i  məntiq və ik i  metodologiya (induktiv və 
deduktiv) deyil, yalnız induktiv-deduktiv məntiq vardır. 

                                           
52П.Декарт. Избранные произведения. М., 1958, с.83.  
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Beləliklə, aydın o l u r  k i ,  induksiya, deduksiya ayrı-ayrılıqda 
elmi idrakın ümumi universal metodu ola bilmədiyi kimi, 
induktivizm və deduktivizim universal metodologiya da 
yoxdur. 

Alman alimi Leybnits “İnsan zəkası haqqında yeni 
təcrübələr” adlı əsərində aksiomatik-deduktiv metodu i n k i şa f  
etdirmişdir. O belə nəticəyə gəlmişdir ki, məntiqi hesablamalar 
yalnız kəşf edilmiş həqiqətlərin sübuta yetirilməsi üsulu 
olmayıb, həm də yeni həqiqətlərin qazanılması vasitəsidir. 
Riyaziyyatın idrak metodu olması haqqında Dekartın ideyasını 
inkişaf etdirən Leybnits bir tərəfdən məntiqin riyaziləşdiril-
məsi, digər tərəfdən isə riyaziyyatın məntiqiləşdirilməsi fıkrini 
irəli sürmüşdür53 

Fransız materialisti Didro induksiya vasitəsilə həqiqətə 
nail olmağın qeyri mümkünlüyü qənaətinə gəlir və elmi 
idrakda nəzəri təfəkkürün ümumiləşdirici yolunu yüksək 
qiymətləndirirdi. Ancaq, o da Bekon kimi «eksperimental 
fəlsəfənin» rassional fəlsəfə üzərində üstünlüyünü irəli 
sürürdü54. 

Obyektiv idealist olan və buna görə də idraka mütləq 
ideyanın mahiyyətini dərk etmək üsulu kimi baxan Megel, 
metodu ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yolu ilə fikrin 
mütləq bil iyə  doğru ğedən dialektik hərəkət olduğunu qeyd 
edərək yazırdı: «Metoda biz təbiətini artıq dərk etdiyimiz 
anlayışın özünün hərəkəti kimi baxmalıyıq»55. 

Məşhur rus fizioloqu İ.Pavlovun metoda verdiyi 
xarakteristika belədir: «Metod əsas şeydir. Tədqiqatın 
keyfiyyəti metoddan, fəaliyyət üsulundan asılıdır. Hətta o 
qədər də istedadlı olmayan şəxs yaxşı metod əsasında çox şey 
əldə edə bilər. Metod pis olduqda isə ən dahi adam belə 

                                           
53 А.И.Стяжин. Формирование математической логики. М., 1967, с.225. 
54Д.Дидро. Избранные философские сочинения. М., 1941, с.99-100.  
55 Гегель. Сочинения. Том. ВЫ, М., 1939, с.298. 
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səmərəsiz işləyəcək, dəyərli və dəqiq məlumatlar əldə edə 
bilməyəcəkdir»56. 

Elmi idrak metoduna əsaslanaraq elmi tədqiqatda düzgün 
istiqamət götürmək, vaxta və enerjiyə qənaət etmək yolu ilə 
həqiqətə daha rasional .yolla çatmaq olar. Fransız riyaziyyatçısı 
Laplas qeyd edirdi ki, müəyyən metoddan istifadə edərək kəşf 
etmiş alimin istifadə etdiyi metodu öyrənmək elm üçün heç də 
onun kəşfindən az əhəmiyyətli deyildir57. 

Elmi idrak metodunun seçilməsi tədqiqat obyektinin 
xarakterindən asılı olaraq müəyyən edilir. Məsələn, spektral 
analiz metodu ancaq şüalandıran cisimlərdə, hibridləşdirmə 
metodu ancaq bioloji obyektlərdə tətbiq olunur. Eyni zamanda, 
biliyin müəyyən obyektlərinə tətbiq olunan metodlar başqa 
elmi bilik obyektlərinə də şamil edilə bilər. Bu mənada elmin 
inkişafında iki meyl mövcuddur: elmlərin differensiyası, yəni 
elmlərin şaxələnməsi və inteqrasiyası, yəni elmlərin birləşməsi 
proseslərindən asılı olaraq metodların bir elm sahəsindən 
digərinə tətbiq edilməsi baş verir. Bu mənada kimyəvi 
metodların geologiyaya (geokimya), biologiyaya (biokimya), 
fiziki metodların riyaziyyata (riyazi fizika), biologiyaya 
(biofizika), geologiyaya (geofizika) tətbiqini misal göstərmək 
olar. 

Metodun tətbiq sahəsinin başqa elm sahələrinə 
köçürülmə imkanları eyni zamanda, həm də elmi praktikada 
istifadə olunan idrak vasitələrindən asılıdır. Bu vasitələrə hiss 
edənləri (mikroskop, teleskop, gücləndiricilər), düşünənləri 
(müxtəlif hesablayıcı maşınlar) və təsir edənləri (raketlər, lazer 
şüaları) aid etmək olar. Idrak prosesində istifadə olunan 
metodların xarakteri idrak vasitələrinin xarakterindən asılıdır. 
Məsələn, səma cisimlərinin nisbətən yaxından müşahidəsi 
Qalileyin teleskopu kəşf etməsindən sonra mümkün oldu. 
                                           
56И.П.Павлов. Лекции по физиологии. М., 1952, с.21.  
57 О.М.Сечивица. Методы и формы научного познания. Изд. «Высшая 
школа», М., 1972, с.4. 
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T.Pavlova görə ictimai və maddi gerçəklikdə heç bir metod 
yoxdur, burada ancaq obyektiv qanunlar vardır. Metodlar 
ancaq insanın başında, onların şüurunda və deməli, insanların 
şüurlu fəaliyyətində mövcuddur. Buna görə də metod obyektiv 
dialektikanın inikası kimi götürülən subyektiv dialektikanın 
mühüm kateqoriyalarından biridir58. Beləliklə, metod insan 
tərəfindən subyektiv məqsədlə yaradılsa da, həmin məqsədin 
özü obyektiv amillərlə işləndiyindən insanın fəaliyyət üsulları 
yalnız subyektiv momentləri deyil, həm də obyektiv qanunları, 
xassələri və münasibətləri də əks etdirir. 

Əhatə etdiyi hadisələrin miqyasından asılı olaraq 
metodların ümumilik dərəcəsi müxtəlif olur: 1.Konkret 
prosesin bütün mərhələlərində tətbiq olunan ən ümumi 
dialektik metodlar. 2. Elmi idrak prosesinin bir sıra bilik 
sahələrində tətbiq edilən ümumi metodlar. Bura təhlil və sintez, 
induksiya və deduksiya, eksperiment və müşahidə, analogiya 
və modelləşdirmə və s. daxildir. 3. Ancaq müəyyən bir elmin 
hüdudlarında tətbiq olunan xüsusi metodlar, məsələn, 
riyaziyyatda - riyazi induksiya metodu, biologiyada - 
hibridləşdirmə metodu və s. İdrakın ən ümumi metodu təbiətin, 
cəmiyyətin və təfəkkürün tədqiqi üçün eyni dərəcədə ümumi 
olan materialist metoddur. Ancaq, dialektik metod nə qədər 
ümumi xarakter daşısa da konkret elmlərin xüsusi metodlarını 
əvəz edə bilmir. 

Təbiət elmləri öz inkişafında təbii elmi biliklər zəminində 
meydana çıxan bir sıra fəlsəfi problemlərlə qarşılaşır. Ancaq, 
onları təbiət elmlərinin üsul və vasitələri ilə həll etmək 
mümkün deyildir. Bunu fizikanın fəlsəfi problemləri misalında 
aydınlaşdırmaq olar. Məsələn, əgər fizik hər hansı bir 
deferensial tənliyi inteqrallaşdırmağı və onun həllinin fiziki 
mənasını aydınlaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyursa, bu zaman 
                                           
58Т.Павлов. Основное в учении И.П.Павлова в свете диалектического 
материализма. М., 1958, с.105.  
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nəzərdən keçirilən problemin fəlsəfi deyil, fıziki-riyazi 
xarakterli olması üzündən onun həlli üçün fiziki vasitələr və 
riyazi düsturlar kifayət etmədiyindən fəlsəfənin köməyinə 
bilavasitə ehtiyac olacaqdır. Fizikanın fəlsəfi problemləri öz 
məzmununa görə eyni zamanda fəlsəfi xarakterli olub, bir 
tərəfdən fəlsəfi səbəbiyyət, zərurət, qanunauyğunluq məsələləri 
ilə, digər tərəfdən isə fəlsəfənin əsas məsələsinin qneseloji 
tərəfinin - idrak prosesində obyekt və subyektin münasibəti 
məsələsinin aydınlaşdırılması və obyektiv aləmin dərk 
olunması problemləri ilə bağlıdır59. 

Təbiətşünaslıq üçün fəlsəfənin nəzəri-metodoloji 
əhəmiyyəti böyükdür. Məsələn, eksperimentlərin birində özünü 
hissəcik kimi aparan elektron, digər halda özünü dalğa kimi 
aparırdı. Dialektik metoda arxalanaraq fiziklər sübut etdilər ki, 
elektronun təbiəti ziddiyyətlidir, o korpuskulyar - dalğa 
təbiətlidir. 

Qeyd edilməlidir ki, ümumi metodların bir çoxu ən 
ümumi metod kimi bütün elmlərdə tətbiq olunur. Təhlil və 
sintez, induksiya və deduksiya, tarixi və məntiqi olan ümumi 
metodlar dialektik metoddan ayrılıqda deyil, onunla birlikdə 
təsir göstərir. Ancaq, dialektik metod təşəkkül tapanadək 
(məsələn, təhlil və sintez) bir-birindən ayrılıqda tətbiq 
edilmişdir. Onlar bir-birinə qarşı qoyularaq bir-birindən asılı 
olmadan tətbiq olunmuşdur. Eyni sözləri elmi idrakın başqa 
metodları haqqında da demək olar. Ümumiyyətlə, qeyd 
edilməlidir ki, tədqiqat prosesində bütün metodlar vəhdətdə 
tətbiq olunmalıdır. 

 

                                           
59 Сб. «Философия естествознания», М, Политиздат, 1966, с.21-22. 
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2.2. Elmi və məntiqi metodlar 
 

İdrakın empirik tədqiqat metodları müşahidə və 
eksperimentdir. Empirik idraki metodlara müqayisə və ölçmə 
əməliyyatları da daxildir. Müşahidə dedikdə obyektin 
müntəzəm olaraq məqsədli surətdə qavranılmasıdır. Məsələn, 
bitkinin inkişafı prosesini müntəzəm olaraq müşahidə edən 
botanik onun inkişaf qanunauyğunluğunu müəyyən edir. 
Müşahidə zamanı fərziyyə və ideyalar irəli sürülür.  

Müşahidə tədqiq olunan obyektlərə aid hadisələrin 
məqsədyönlü, əvvəlcədən düşünülmüş şəkıldə qəbul edılməsi, 
qavranılmasıdır. Müşahidədə aparıcı rolu hiss üzvləri oynayır, 
onlar bilavasitə və bilvasitə olurlar. Müşahidənin zəruri tərəfi 
təsvir etməkdir. Müşahidə təzahürlərin mənasını öyrənmək 
üçün keçirilir. 

Müşahidəçinin vəziyyətindən asılı olaraq iki cür 
müşahidənin olduğunu göstərirlər: 1) hadisələrin kənardan 
qeydə alınması ilə məşğul olan sadə və ya adi müşahidə; 2) 
birgə həyata keçirilən və sanki, hadisəni “içəridən” təhlil edən 
müşahidə. Elmin inkişafı ilə əlaqədar müşahidə daha mürəkkəb 
olur və birbaşa tədbiq edilmir, eksperiment ilə birləşir. 
Təcrübənin səviyyəsi və müşahidəçinin ixtisas dərəcəsi 
müşahidənin nəticəsinə daha çox təsir göstərir. Müşahidə 
həmişə seçici xarakter daşıyır. Tədqiqat obyektini, müəyyən 
məsələni seçmək üçün hər hansı marağın, problemin olması 
lazımdır. Ən maraqlı müşahidə və eksperiment bizim 
nəzəriyyələrimizin, xüsusən yeni nəzəriyyələrimizin 
yoxlanması üçün əvvəlcədən təyin edilir. Obyektin məqsədli 
qavranılmasının məzmunu insanın bilik və marağından, 
baxışlarından və onun gerçəkliyə münasibətindən asılıdır. 

Elmi idrakın sadə formasını təşkil edən müşahidə 
bilavasitə təcrübi məlumatların toplanması vasitəsidir. Bir çox 
hallarda müşahidə obyektin özünün təbii halını, kənardan 
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müşahidəçinin təsiri olmadan aparılan tədqiqat zamanı təyin 
edilir60. 

Elmi tədqiqatda izlənilən məqsəd və vəzifədən asılı 
olaraq müşahidələr elmi və qeyri-elmi xarakterdə olur. Qeyri 
elmi müşahidədən (hərbi işdə müşahidə, cinayətin tədqiqindəki 
müşahidə, gündəlik həyatdakı müşahidə) fərqli olaraq elmi 
müşahidə müəyyən bir elmi problemin həlli ilə bağlıdır. 

Elmi müşahidələr empirik tədqiqatda üç əsas funksiyanı 
yerinə yetirir61. Birinci mühüm funksiya problemin 
qoyulmasından və fərziyyələrin irəli sürülməsindən ibarətdir. 
İkinci funksiya fərziyyə və nəzəriyyələrin eksperiment yolu ilə 
yoxlanılmasının həyata keçirilməsidir. Müşahidənin üçüncü 
funksiyası nəzəri tədqiqatda alınan nəticələrin tutuşdurulması 
və bu yolla onların həqiqiliyinin yoxlanılması zamanı həyata 
keçırilir. 

Müşahidə bir sıra tələblərə cavab verməlidir: əvvəl 
müşahidə məqsədli olmalıdır. Müşahidə kifayət qədər aydın 
olan problemi həll etmək üçün aparılmalıdır. İkincisi, müşahidə 
əvvəlcədən müəyyən olunan plan üzrə həyata keçirilməlidir. 
Üçüncüsü, müşahidə müşahidəçinin diqqətini ancaq onu 
maraqlandıran hadisə üzərinə yönəltməlidir. Beləliklə, elmi 
tədqiqatda mühüm rol oynayan müşahidə dünya haqqında ilk 
məlumatlar əldə edilməsinin mühüm metodudur. Müşahidəçilik 
müşahidəçinin əsas keyfiyyətidir. 

Elmi müşahidələr təbii və süni (eksperimental) şəraitdə 
aparılır. Elmi tədqiqatda mühüm rol oynayan müqayisə elmi 
idrakın geniş yayılmış universal metodlarından biridir. Bu 
metodun tətbiqi haqqında Hegelin fikri belədir: “Bir sıra 
mühüm nəticələr bu yolla əldə edilir və bu mənada müqayisəli 

                                           
60 В.А.Штофф. Введение в методологию научного познания. Л., 1972, 
с.56. 
61Г.И.Рузавин. Методы научного исследования. Изд. «Мысль», М., 
1974, с.63-64.  
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anatomiya və müqayisəli dilşünaslıq sahəsində qazanılan 
nailiyyətlər xüsusilə qeyd edilməlidir.”62. 

Cisim və hadisələrin oxşar və fərqli cəhətləri müqayisə 
yolu ilə həll edilir. Müqayisə nəticəsində bir neçə obyektin 
ümumi cəhətləri müəyyən edilir və nəticədə qanunun dərk 
edilməsində mühüm bir mərhələ həyata keçirilmiş olur. 
Əvvəlcə aralarında obyektiv ümumi xarakterli hadisələr 
müqayisə olunur. D.Yum “İnsan təbiəti haqqında traktat” 
əsərində hadisələrin oxşarlığı məsələsini münasibətlərin birinci 
növü adlandırır: “Bu elə bir münasibətdir ki, onsuz heç bir 
anlaşma mövcud ola bilməz. Yalnız, müəyyən oxşarlığa malik 
olan obyektlər müqayisə oluna bilər”63. Cisim və hadisələrin 
müqayisəsinin obyektiv əsasını onların mahiyyətlərindəki 
oxşarlıq, struktur və inkişaflarındakı qanunauyğunluqlar təşkil 
edir. Eyni zamanda, müqayisə cisim və hadisələrin mühüm, 
əhəmiyyətli əlamətlərinə görə aparılmalıdır. 

Obyektlərin müqayisəsi müstəqil və dolayı yolla aparılır. 
Müstəqil müqayisədə müqayisə olunan obyektlər arasında 
başqa bir obyekt olmur. Dolayı yolla aparılan müqayisədə isə 
əlavə üçüncü obyekt olur ki, müqayisə bu obyektin vasitəsilə 
həyata keçirilir. Müqayisə cisim və ya hadisələrin keyfiyyət və 
kəmiyyət münasibətlərinin müqayisəsi zamanı xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Cisim və proseslərin kəmiyyət xarakterli müqayisəsi 
zamanı əvvəla, onların həcmi, tempi, çəkisi, intensivliyi 
müqayisə edilir. İkincisi, genetik xarakterli cisim və hadisələri 
kəmiyyət baxımından müqayisə etmək olar. Müxtəlif ictimai-
iqtisadi formasiyaların məhsuldar qüvvələrinə görə 
müqayisəsini buna misal göstərmək olar. Üçüncüsü, müxtəlif 
keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikalarına görə müqayisə baş 

                                           
62 Гегел. Соч. Том.1, М., - Л., 1930, с.200. 
63Дюм. Соч. Том 1, М., 1965, с.103.  
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verə bilər, məsələn, müxtəlif eyni tipli işlərin iqtisadi 
göstəriciləri üzrə müqayisəsi bu yolla edilir. 

Hadisə və proseslərin müqayisəsi empirik və elmi 
səviyyələrdə həyata keçirilə bilər. Hadisələrin xarici əlamət və 
əlaqələri kortəbii empirik səviyyələrdə aparılır. Hadisələrin 
müqayisəsi, mahiyyəti, səbəbiyyət əlaqəsi və başqa 
qanunauyğunluqları zəngin elmi biliklər əsasında müəyyən 
edilir. 

Tutuşdurulan hadisələri bir-birindən fərqləndirən və 
oxşarlığını əks etdirən məlumatlar müqayisə zamanı əldə 
edilən məlumatlar olur ki, bu da «ilkin» məlumatlar adlanır. 
Bəzi müqayisələrdə “ilkin” məlumatlar deyil, ikinci və törəmə 
məlumatların alınması problemi ortaya çıxır.  

Eksperiment elmi tədqiqatın metodlarından biri olub, 
latınca sınaq, təcrübə mənasını verir. Eksperiment müşahidə ilə 
bağlıdır64. Ancaq müşahidədən fərqli olaraq eksperimentdə 
insanlar baş verən hadisələri seyr etməklə kifayətlənmir, həm 
də onlara fəal surətdə müdaxilə edir. Müdaxilələrin nəticəsi 
olaraq həmin hadisələrin xassələrini öyrənmək təbii haldakına 
nisbətən daha asan olur. Eksperimentin gedişində hadisələrə 
şüurlu surətdə müdaxilə edən tədqiqatçı öyrənilən prosesə 
bilavasitə təsir etməklə və ya proseslərin real şəraitini 
dəyişməklə nail olur. Sadə müşahidə zamanı prosesə fəal təsir 
nəticəsində müşahidə edilən eksperiment empirik tədqiqatın ən 
səmərəli metoduna çevrilir65. Eksperiment həmişə müşahidə ilə 
əlaqədə olur. Lakin eksperiment aparılan prosesdə hadisələri 
yalnız passıv şəkildə müşahidə etmək ya olduqca çətindir, ya 
da heç mümkün deyildir. 

Eksperiment- şəraitdən asılı olan hadisələri öyrənmək 
məqsədilə həmin şəraiti planlı qaydada təcrid etmək, 

                                           
64Б.С.Дынын. Методы и теория. Изд. «Знание», М, 1966, с.22-24.  
65 Б.Быков. Научный эксперимент и экспериментальные методы. Сб. 
«Некоторые проблемы методологии научного исследования», М., 
1968, с.87. 
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quraşdırmaq, şəklinı dəyişdirməkdır. Beləliklə, insanın 
müşahidə etmək imkanı yaranır və bu əsasda onun müşahidə 
edilən hadisədəki qanunauyğunluqları haqqında biliyi 
formalaşır. Müşahidədən fərqli olaraq eksperiment 
müşahidənin təmiz aparılması imkanını yaradır; məhz, 
məsələn, cihazların köməkliyi ilə elə obyekt və proseslər 
üzərində müşahidə aparılır ki, nəticədə insanlarda nəzəriyyənin 
həqiqiliyini, faktlara uyğun gəlməsi dərəcəsini 
müəyyənləşdirmək ımkanı yaranır. Hər bir eksperimentin 
mərkəzində eksperimentçi durur. Eksperimentin özünün 
strukturuna uyğun olaraq tədqiqatcı həmin strukturun hər bir 
elementini maksimum dərəcədə müəyyənləşdirməlidir. Həmin 
elementlər bunlardır: laboratoriya, öyrənilən hadisələr, 
cihazlar, nəhayət tədqiqatçının özü, onun hazırlıq və bilik 
səviyyəsi. 

 Təcrübə yolu ilə həyata keçirilən elmi tədqiqatın 
əhəmiyyətinin əsaslandırılması həqqında fikirlər ingilis 
materialist filosofu F.Bekona məxsus olsa da bu elmin əsasını 
qoyan italyan alimi Q.Qaliley olmuşdur66. Müşahidə və 
eksperiment aparmaq üçün Qaliley teleskopu ixtira etmişdir. 

Obyektin eksperiment yolu ilə öyrənilməsi müşahidə ilə 
müqayisədə bir sıra aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: a) 
Eksperiment yolu ilə obyektin müşahidəçi üçün mühüm 
əhəmiyyəti olan əlaqə və münasibəti ayırıb öyrənmək mümkün 
olur. Diqqətin tədqiqatçını maraqlandıran hadisə və xassə 
üzərinə yönəldilməsi obyekt haqqında dəqiq bilik əldə 
edilməsinə gətirib çıxarır. b) Eksperimentin digər üstün cəhəti 
ondadır ki, obyektin xassələrini ən müxtəlif eksperimental 
şəraitlərdə, məsələn çox kiçik və ya çox yüksək 
temperaturlarda, çox yüksək təzyiqlərdə, çox böyük maqnit 
sahələrində tədqiq etməyə imkan verir. Məsələn, P.N.Lebedev 
işığın maddi olması haqqında belə bir mülahizə irəli sürür: əgər 

                                           
66 В.В.Быков. Методы науки. Изд. «Наука», М., 1974, с.123. 
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işıq təbiəti etibarı ilə maddidirsə, yəni kütləyə malikdirsə, o 
hökmən cisimlərə təzyiq etməlidir. Başqa alimlərin işıq 
təzyiqinin olması fikrinə inanmadıqlarına baxmayaraq, çox 
dəqiq və mürəkkəb təcrübələr əsasında işığın təzyiqi aşkara 
çıxarılmışdır. Onun əvvəl cisimlərə və sonra qazlara etdiyi 
təzyiq ölçülmüşdür. Beləliklə, işıq maddi əsasa malik oldugu 
üçün materiyanın bir forması olduğu aşkar edilmişdir. 
c).Eksperimentin əsas cəhətlərindən biri də onun təkrarlanan 
olmasıdır. Yəni, eksperimentin gedişində müşahidə, müqayisə, 
ölçmə prosesləri dəqiq məlumat alınanadək təkrarən həyata 
keçirilə bilər. Eksperimentin əşas cəhətlərindən biri onun 
tədqiqat obyektinə həmişə təsir etmək imkanının olmasıdır. 
Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, əsas cəhətlərdən biri 
müşahidənin müşahidəçinin özü tərəfindən yaradılmasıdır.67 
Eksperimentin təkrarlana bilməsi elmi mülahizələri, nəticələri 
yoxlamaq üçün bir vasitəyə çevirir68. 

Müşahidə ilə müqayisədə eksperiment daha dəqiq və 
etibarlı nəticələr çıxarmağa imkan versə də, müşahidəsiz 
eksperiment mümkün deyildir. Eksperimentin nəzəriyyə ilə 
əlaqəsi öz ifadəsini fikri eksperimentlə tapır. Fikri 
eksperimentin real eksperimentdən fərqi ondan ibarətdir ki, 
fikri eksperimentdə obrazlardan, təsəvvürlərdən istifadə 
edilir69. Fikri eksperiment real eksperimentin ideal formasıdır. 
Fikri eksperiment zamanı real eksperimentlə nəzəriyyə, real 
eksperimentin gücü ilə məntiqin gücü birləşir70. 

                                           
67 М.В.Мостапаненко. Философии и методы научного познания. 
Ленинздат, 1972, с.91-92. 
68 М.А.Храмович. Научный эксперимент, его место и роль в познании. 
Минск, 1972. 
69 А.В.Славин. Роль мысленного (воображаемого) эксперимента в 
возникновении нового знания. Сб , «Очерки истории и теории 
развития науки», М., 1969. 
70 Б.А.Глинский. Б.С.Грязнов и др. Моделирование как метод научного 
исследования. М., 1965, с.150. 
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Fikri eksperiment həyata keçirilərkən təfəkkürdə real 
eksperimentin strukturu yaradılır. Elmi tədqiqat zamanı fıkri 
eksperimentin rolu irəli sürülmüş prinsip və fərziyyələri 
əsaslandırmaqdan ibarətdir. 

Məqsədlərinə görə eksperimentləri tədqiqat, yoxlama, 
nümayiş eksperimentlərinə bölmək olar. Tədqiqat 
eksperimentlərində obyektin əvvəllər məlum olmayan 
xassələrini aşkar etmək məqsədi ğüdülür. Yoxlama 
eksperimentinə başqa bir nəzəri mülahizəni yoxlamağa ehtiyac 
olduqda müraciət edilir. Hər hansı bir hadisəni tədris məqsədilə 
nümayiş etdirmək üçün əyani eksperimentdən istifadə olunur. 
Tədqiqat obyektinin xarakterinə görə eksperimentləri fiziki, 
kimyəvi, bioloji, psixoloji və sosioloji və s. növlərə ayırırlar71. 

Tədqiqatın obyekti real cisim və ya proseslər olan 
eksperiment müstəqil eksperiment, cismin əvəzinə onun 
modelinin istifadə olunduğu eksperiment isə model 
eksperiment adlanır. 

Tədqiqatın metoduna və nəticələrinə görə eksperimentləri 
keyfiyyət və kəmiyyət eksperimentlərinə ayırmaq olar. 
Keyfiyyət eksperimentləri bir sıra amillərin tədqiq olunan 
prosesə təsirini aydınlaşdırmaq məqsədilə aparılır. 

Kəmiyyət eksperimenti isə öyrənilən obyektin hərəkətinə 
və ya prosesin gedişinə təsir göstərən bütün mühüm amillərin 
dəqiq ölçülməsini həyata keçirmək üçün aparılır. Bu məqsədlə 
ölçən və qeydə alan cihazlardan və mürəkkəb riyazi 
hesablamalardan istifadə edilir72. Sosioloji eksperimentlərin 
köməyi ilə müəyyən ictimai qanunauyğunluqlar tədqiq edilir. 
Sosioloji eksperimentlərdə eyni zamanda nəzəri mülahizələri 
yoxlamaq üçün istifadə edilir. Elmi eksperimentlər 
tədqiqatçının nəzəri mülahizələrini təsdiq və ya təkzib edir. 

                                           
71 Г.И.Рузавин. Методы научного исследования. Изд. «Мысль», М., 
1974, с.68. 
72 Р.В.Рывкин. А.В.Винокур. Социальный эксперимент. Новосибирск, 
1968. 



 118

Beləliklə, elmi eksperimentlər həqiqətin meyarı rolunda çıxış 
edə bilər73. 

Abstraktlaşma öz mahiyyəti etibarı ilə cisim və 
hadisələrin fikrən tədqiqatçını maraqlandıran bir və ya bir neçə 
mühüm tərəfinin seçilib ayrılmasından ibarətdir. 

“Abstraksiya (lat.”abstractio”- aralanmaq, uzaqlaşmaq) 
dar mənada təfəkkürün elə prosesidir ki, burada biz təsadüfi, 
əhəmiyyətsiz tərəflərdən uzaqlaşır və elmi, obyektiv idraka 
çatmaq ücün ümümi, zəruri, əhəmiyyətli cəhətləri ayırırıq. 
Abstraksıya anlayışların yaranması vasitəsidir”.74 

Abstrakt dedikdə predmetin bütövlükdə mahiyyətini 
açmayan, onun müəyyən cəhətlərinin dərk edilməsi ilə bağlı 
olan birtərəfli, natamam bilik nəzərdə tutulur. Abstraksiya 
vasitəsi ilə şeylərin ayrı-ayrı tərəfləri, xassələri və əlaqələri 
müəyyən edilir. 

Hər bir predmetin, hadisənin saysız-hesabsız mürəkkəb 
xassələri, əlaqələri və münasibətlərinin bütün cəmi ilə birlikdə 
fikri obrazına idrakda konkretlik deyilir.(lat. “concretus” –
bitişmə). Fəlsəfə dilində müxtəlifliyin vəhdəti konkretlik 
adlanır. Fikrin ayrı-ayrı abstraksiyalardan onların sintetik 
birliyinə doğru hərəkətinə- mücərrəddən konkretə yüksəlmək 
metodu deyilir. 

 Beləliklə, idrakda konkretlik və mücərrədlık bir-biri ilə 
qırılmaz şəkildə bağlıdır. Heç bir elmi nəzəriyyə konkretliyi 
bütövlükdə bir tam kimi əks etdirə bilməz, onun yalnız 
müəyyən tərəflərini, xassələrini, əlaqələrini əhatə edə bilər. 
Elmi biliklərin heç bir sistemi mücərrədlik olmadan təsəvvür 
edilə bilməz. 

Konkret bilik birtərəfli olan abstrakt biliklə əkslik təşkil 
edir. Buna görə də təfəkkür prosesində konkret nəticə kimi 

                                           
73 М.А.Розов. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. Изд. 
«Науки», Новосибирск, 1977, с.116. 
74 Философский Энциклопедический Словарь. М., ИНФРА, 1999, с. 9. 
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meydana çıxır. Abstraktdan konkretə yüksəlmə elmi tədqiqatın 
qneseoloji üsulu, idrak metodudur.  

Abstraktdan konkretə yüksəlmə elmi biliyin ümumi 
hərəkət forması, gerçəkliyin təfəkkürdə əks olunması 
qanunudur. Bu metoda görə idrak prosesi iki nisbi müstəqil 
mərhələyə ayrılır75. Birinci mərhələdə hissi konkretdən 
abstarkta keçid baş verir. Bu halda obyekt fikrən hissələrə 
bölünərək bir sıra anlayış və mühakimələr vasitəsilə təsvir 
olunur, yəni abstraksiya prosesi baş verir. İdrak prosesinin 
ikinci mərhələsində isə abstraktsiyadan konkretə yüksəlmə baş 
verir. Bu mərhələdə obyektin başlanğıcdakı tamlığı bərpa 
olunur. Beləliklə, biliklərimizın abstraktdan konkretə 
yüksəlməsi prosesində ayrı-ayrı əlaqələr, münasibətlər, 
xassələrin tədqiq edilib abstraktlaşdırılmasından ibarət olan 
prosesdən konkretə doğru mürəkkəb dialektik keçid baş verir. 
Abstraktdan konkretə yüksəlmə biliyin inkişaf metodudur, elmi 
nəzəriyyə və təlimlərin yaradılması üçün tədbiq edilən rəhbər 
metoddur. 

Abstraksiya prosesi vasitəsilə hadisələrin mahiyyəti 
müəyyən edilir. Abstraksiya obyektiv inkişaf proseslərini əks 
etdirən təfəkkürdür. Abstraksiya prosesində bir-biri ilə əlaqəli 
olan iki pillə vardır. Birinci pillədə tədqiqatçını maraqlandıran 
hadisədə mühüm tərəf qeyri mühüm tərəfdən fərqləndirilir və 
mühüm olan tərəf qiymətləndirilərək götürülür. Hadisələrin 
ümumi tərəflərinin müəyyən edilməsi bu pillədə həyata 
keçirilir. Məsələn, kütlə abstraksiyasında onun üçün ümumi 
xassə kimi məlum olan ətalət xassəsi götürülür. 

Həm abstraktlaşdırma prosesinin, həm də onun 
nəticəsinin əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, mürəkkəbi sada 

                                           
75 О.М.Сичивица. Методы и формы научного познания. Изд. «Высшая 
школа», М., 1972, с.52. 
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ilə əvəz etməklə, gerçəkliyin differensiyası yolu ilə onların 
müxtəlifliyindən baş çıxarmağa imkan verir76. 

Abstraktlaşdırma prosesi xarakterinə görə müxtəlifdir: 
eyniləşdirmə abstraktlaşdırma, təcridedici abstraktlaşdırma və 
sair. 

Riyaziyyatçı və məntiqçi olan A.A.Markov tərəfindən 
təklif edilən abstraktlaşmanın bu adları riyaziyyatda və 
məntiqdə tətbiq edilir. Eyniləşdirmə abstraksiyası 
“ümumiləşdirmə abstraktlaşdırması” adı ilə fəlsəfi ədəbiyyatda 
təsvir edilir77. 

Eyniləşdirilmə abstraktlaşdırması zamanı bir-biri ilə 
əlaqəli cisimlərin bütün fərqli cəhətlərindən təmizlənərək 
birləşdirilməsi, eyniləşdirilməsi prosesi baş verir. Eyni 
keyfiyyətli cisimlərin eyniləşdirilməsi nəticəsində onları əks 
etdirən anlayışlar yaradılır. Təcridedici abstraktlaşdırma 
zamanı cisimlərin ayrı-ayrı xassə və münasibətlərinin seçilib 
ayrılmasından və onların adlandırılmasından söz gedir. Bu növ 
abstraksiyalardan “həlledicilik”, “keçiricilik”, “etibarlılıq” və s. 
anlayışları misal göstərmək olar. Təcridilik abstraksiyasının 
eyniləşdirmə abstraksiyasından fərqi ondadır ki, birincidə 
obyektin xassələr kompleksi, ikincidə isə obyektin bir xassəsi 
təcrid edilərək götürülür. 

Analiz idrak metodu kimi məzmunca tamı və ya 
mürəkkəb hissəni onu təşkil edən tərkib hissələrinə fikrən 
parçalamaq və onun ayn-ayrı tərəf, xassə və əlaqələrini seçib 
ayırmaq üçün istifadə edilən üsul və qanunauyğunluqların 
cəmidir. Hər hansı bir qanunauyğunluğu öyrənmək üçün bu 
hadisənin özünün tərkib elementlərini mühüm və qeyri mühüm 
xassələrinə uygun olaraq ayırmaq və onları ayrı-ayrı öyrənmək 
lazımdır. 

                                           
76 Г.И.Рузавин. О природе математического знания. Изд. «Мысль», М., 
1968, с.8-15. 
77 С.А.Яновская. О философских вопросах математической логики. 
«Проблемы логики». Изд. АН ССР, М., 1963, с.3-17. 
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Predmetin hissələrə bölünməsi həm fiziki cəhətdən, həm 
də fikirdə mümkündü. Birinci halda bütöv hərfi mənada 
bütövün onu təşkil edən komponentlərə parçalanmasıdır. Ikinci 
halda isə fiziki cəhətdən deyil, yalnız hissələrə bölünmə 
zamanı bütöv reallıqda necə mövcuddursa elə də qalır. 
Təbiətdə, xüsusən qeyri-üzvi aləmdə, bütöv çox hallarda fiziki 
olaraq hissələrə bölünür. Məsələn, kimyəvi birləşmələr 
(molekullar) onları təşkil edən hissələrə-atomlara, ionlara və s. 
bölünür. Canlı orqanizmlər də fiziki cəhətdən bölünə bilər. 
Lakin bu halda ayrılan hissələrin xüsusiyyəti dəyişir: canlı 
ölüyə çevrilir. Yalnız mücərrədləşdirmək yolu ilə, ağılın gərgin 
analitik işi ilə bütövün hissələrini, tərəflərini ayırmaq olar. 

Məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri kimi əks 
tərəflərin dialektik vəhdətini müəyyən etmək üçün istehsal 
üsulunu tərkib elementlərinə ayırmaq, onu təşkil edən 
əksliklərdən hər birini ayrılıqda tədqiq etmək lazımdır. Rus 
alimi K.A.Timiryazev bitkiləri öyrənmək üçün onları əvvəlcə 
fikrən ayrı-ayrı kök, gövdə, yarpaq kimi hissələrə ayırmağı 
vacib hesab edirdi. Sonra, onları hüceyrələrə və hüceyrələri də 
öz tərkib hissələrinə bölürdü. Bu bizim üçün ona görə 
əhəmiyyətlidir ki, bu yolla biz bitkini təşkil edən saysız-
hesabsız maddələrin necə hazırlandıgını mikroskopik 
laboratoriyaya nəzər salmaqla öyrənmiş oluruq. 78  

Analiz idrak prosesinin başlanğıcıdır. Hər hansı bir 
hadisəni öyrənmək üçün onun ayrı-ayrı hissələrini öyrənmək 
kifayət deyildir. 

Hər bir tamın dərk olunması prosesində biz onun 
hissələrinin dərk edilməsini zəruri hesab edirik. Hissə sistemin 
tərkibinə daxil olan nisbi müstəqilliyə malik olan 
komponentdir. Tam isə öz aralarında qarşılıqlı surətdə 
əlaqələnən hissələrdən təşkil olunan bir sıra yeni xassələrə 
malik olan müəyyən sistemdir. Məsələn, su molekulu bir 

                                           
78 К.А.Тимирязев. Жизнь растений. М., 1948, с.63. 
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oksigen və iki hidrogen atomlarından təşkil edilmişdir. Ancaq 
burada tamı təşkil edən hər bir atom spesifik keyfiyyət 
göstəricisinə malikdir. 

Sintez idrak metodu olub, məzmunca cismin ayrı-ayrı 
hissələrini bir tam halında birləşdirməyə imkan verən üsul və 
qanunauyğunluqların məcmusudur. Sintez prosesi bir-birindən 
ayrı salınmış elementlərin mexaniki surətdə birləşdirilməsi 
deyildir. Əgər təhlil prosesində konkretdən abstrakta, təkcədən 
ümumiyə, mürəkkəbdən sadəyə keçilirsə, sintez prosesi 
abstraktdan konkretə, ümumidən təkcəyə, sadədən mürəkkəbə 
doğru cərəyan edir. 

Analiz elə hesabla aparılmalıdır ki, sonradan sintez, yəni 
bölünmüş hissələri bütöv sistemdə birləşdirmək mümkün 
olsun. Bu isə o halda mümkün ola bilər ki, mövcud bütöv məhv 
edilmir, onun özəlliyi yox edilmir. Məsələn, canlı orqazmi 
atomlara, elimentar hissəciklərə bölmək mənasizdır, cünki belə 
halda canlının bütün özəllikləri itir və onun sonrakı sintezi 
mümkün olmur. 

“İnduksiya” latın sözü olub, hərfi mənası “təhrik” 
deməkdir. Müşahidə və eksperimentə əsaslanan induksiya 
hadisələrin səbəbiyyət əlaqələrinin axtarılması metodudur. 
İnduksiya xüsusidən ümumiyə aparan əqli nəticədir. İnduksiya 
müəyyən sinif və ya növ haqqında, bütün elementar hissəciklər, 
insanlar, bölmələr və s. haqqında ümumi nəticə hasil etmək 
üsuludur. Bu üsul vasitəsi ilə obyektin hansı sinfə və ya növə 
aid oldugu müəyyən edilir. 

 Induksiya elə idrak metodudur ki, ümumi nəticə xüsusi 
fikrlərdən yaranır. Induktiv metod bütün hallarda həqiqətə 
aparır. F.Engels göstərdi ki, induktiv əqli nəticə mahiyyətcə 
şübhəlidir.79 Ən sadə, indüktiv yolla əldə edilən ən bəsit 

                                           
79 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Т. 20, с. 542.  
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həqiqət həmişə natamamdır, çünki təcrübə həmişə yarımçıq 
olur.80  

“Deduksiya” latın sözü olub, hərfi mənası nəticə 
deməkdir. Deduksiya ümumi faktlardan xüsusiyə aparan əqli 
nəticədir. Deduksiya ümumi müddəalardan xüsusi nəticələrə 
gətirən idrak metoduna deyilir. Məsələn, bütün metallar 
elektrik müqavimətinə malikdirlər. Mis metaldır. Nəticə 
etibarilə bizə məlum olur ki, mis elektrik müqavimətinə malik 
olan bir metaldır. 

İnduksiya metodu əsasında dəqiqlik dərəcəsi müxtəlif 
olan ehtimalı bilik, deduksiya metodu əsasında isə həqiqi, səhih 
bilik yaradılır. Eyni zamanda induksiya prosesində əldə edilmiş 
faktların, empirik materialların, eksperimental məlumatların 
ümumiləşdirilməsinin müxtəlif üsulları olduğu halda, 
deduksiya nəzəriyyə və fərziyyələrin qurulması üsuludur. 
Ancaq, bu metodları bir-birinə qarşı qoyub fikir söyləmək 
olmaz. Bu metodlar bir-biri ilə bağlı olub, qarşılıqlı surətdə bir-
birini tamamlayır. 

İnduksiya əsasında aparılan tədqiqat ümumi 
nəzəriyyədən, qanun və prinsiplərdən istifadə olunmasının 
tələb edir və eyni zamanda induktiv yolla müəyyən edilən 
ümumi müddəalar olmadan deduksiya ola bilməz.  

Analoqiya (yunanca “analogia”- uyğun gəlmə) elə əqli 
nəticədir ki, eyni olmayan obyektlərin bəzi tərəfləri, 
keyfiyyətləri, münasibətləri arasında oxşarlıq olduğu 
müəyyənləşdirilir. Analogiyaya görə çıxarılan elmi nəticənin 
mahiyyəti bundan ibarətdir ki, tutaq ki, cisim və ya hadisələrin 
bütün əlamət göstəriciləri bir-birinin eynidir. Hər hansı bir 
əlamət isə sual altındadır. Ümumi nəticəyə ğörə, əgər bütün 
əlamətlər eynidirsə, təkcə hər hansı bir və ya bir neçə əlamət 
ehtimal ki, eyniyyət təşkil edə bilər. Məsələn, Yer kimi yaşayış 

                                           
80 В.И.Ленин. ПСС. Т. 29, с. 162. 
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obyekti olan planetin başqa qalaktikada da mövcud olması fikri 
bu nəticəyə gəlməyə imkan verir. 

Analogiyaya əsaslanan elmi nəticələr mühüm elmi 
kəşflərin əsasını təşkil edir. Məsələn, səs və işıq arasında 
aparılan analoji hadisələrin nəticələrinin öyrənilməsi zamanı 
onların eyni hadisələrlə - əks olunma, sınma və s. ilə müşayət 
olunması faktı Hollandiya fiziki Huygens XVII əsrdə işığın 
dalğa nəzəriyyəsini yaratmağa əsas vermişdir. Tədqiqat metodu 
kimi analogiyadan o vaxt istifadə edilir ki, digər metodlarla 
idrak obyekti haqqında bilik əldə etmək mümkün olmur. “Fikri 
aydın və sadə ifadə etmək mümkün olan hallarda heç kim 
analogiyaya meyl etmir”81. 

Elmi metod olan analogiyaya görə çıxarılan əqli nəticələr 
əsasında elmi biliyin mühüm forması olan fərziyyələr yaradılır. 
Tarixi paralellik əsasında ictimai hadisələrin mahiyyəti 
müəyyən edilir, hadisələrin gələcək inkişafı müəyyən edilir. 
Analogiyadan sübut metodu kimi də istifadə edilir. Ancaq, 
nəzərə almaq lazımdır ki, analogiya əsasında çıxarılan əqli 
nəticələrin böyük əksəriyyəti fərziyyə xarakterli olur. 

Elmi idrak metodu kimi modelləşdirmə cisim və 
hadisələrin oxşar xassə və əlamətlərini abstraksiya etmək və 
onların arasında müəyyən münasibət yaratmaq qabiliyyətinə 
əsaslanır. Modelləşdirmə elə bir elmi üsuldur ki, onun köməyi 
ilə bir prosesi öyrənməklə analoji olaraq tədqiqi bilavasitə çətin 
olan başqa bir prosesin xarakteri və mahiyyəti haqqında 
mülahizə yürüdülür82. Müəyyən miqyaslarda Yer kürəsini 
təsvir edən coğrafi və topoqrafik xəritələri modelləşdirməyə 
aid etmək olar. Molekulların kimyəvi tərkibini və strukturunu 
təsvir edən düsturlar da modellərdir. 

Çox vaxt modelləşdirmə metodu ilə analogiya metodunu 
eyniləşdirərək belə bir mülahizə irəli sürürlər ki, 

                                           
81 А.И.Герцен. Изб. Философия. Произведения, Т.1, М., 1948, с.106. 
82 В.А.Штофф. Моделирование и философия. М.-Л., с.19. 
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modelləşdirmə analogiyanın bir növüdür83. Lakin tədqiqat 
obyekti ilə onun modeli arasında tam analogiya yaratmaq 
mümkün olmadığından modelləşdirmə vasitəsilə qazanılan 
elmi biliklər mütləq həqiqəti müəyyən edə bilmir. 

Modelləşdirmənin elmi idrakda rolunu aydınlaşdırmaq 
üçün elmi tədqiqatda idrak vasitəsinin rolunu aydınlaşdırmaq 
lazımdır84. İdrak prosesi klassik sxem özündə iki komponenti: 
idrak obyektini və idrak subyektini (insanı) müəyyən edir. 

İdrak prosesində obyekt və subyekt arasında yerləşən 
idrak vasitəsi tədqiqatçının idrak obyektinin xassələrini 
öyrənmək məqsədi ilə istifadə edilən süni və təbii şeylər ola 
bilər. Teleskop, mikroskop, rentgen aparatı kimi vasitələr bu 
qəbildəndir. 

İnsanın idrak fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 
idrak prosesində istifadə olunan təbii imkanları 
qüvvətləndirmək yolu ilə və ya idrak obyektini ona nisbətən 
müəyyən üstünlüyə malik olan digər obyektlə əvəz etmək yolu 
ilə müəyyən etmək olar. Birinci yola yeni cihazlar yaradılması 
ilə, ikinci yola modellərdən istifadə edilməsi ilə nail olmaq 
olar. Model dedikdə idrak obyektini əvəz edən və onun 
haqqında əlavə məlumat mənbəyi rolunu oynayan maddi və 
ideal sistemlər nəzərdə tutulur85. 

Intuisionizm və yaxud konstruktivizmin banisi Hollandiya 
riyaziyyatçısı L.Bauerdir. İntuisionistlər aşağıdakıları təklif 
edirlər: riyazi əməliyyatların başlanğıcını- formalistlər etdiyi 
kimi simvollar ilə deyil, intellektin əyani-aydın riyazi 
intuisiyaları ilə əlaqələndirmək iazımdir; formulalar çıxarmaq 
deyil, riyazi obyektlər qurmaq, yəni konstruksiya etmək 
zəruridir; aktual sonsuzluq anlayışından imtina etməli, çünki 

                                           
83А.И.Уемов. Аналогия и модель. «Вопросы философии», 1962, №3.  
84 О.М.Сичивица. Методы и формы научного познания. Изд. «Высшая 
школа», М., 1972, с.41-42. 
85А.Брудный. Модель и его возможности. Сб. «Проблема модели в 
философии и естествознании». Изд. «Илим», Фрунзе, 1969, с.3-5.  
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sonsuzluğu qurmaq olmaz; qurmaq prosesində atılan 
addımların intuitiv yolla təsdiq edilən və sərbəst meydana 
gələn ardıcıllığından istifadə edilməlidir. 

Məntiqi və tarixi metodlar haqqında müxtəlif fikirlər 
vardır. Marksist fəlsəfədə tarixilik deyəndə hərəkətdə və 
inkişafda olan obyektiv gerçəkliyin xronoloji ardıcıllıqla 
öyrənilməsi nəzərdə tutulur. Məntiqilik isə obyektiv ailəmi 
insan şüurunda ideal obrazlar şəklində əks etdirən fikirlərin 
(anlayışların, mühakimələrin) bir-biri ilə müəyyən zəruri 
əlaqəsi deməkdir.  

Beləliklə, tarixlık birinci, məntiqilik isə ikincidir. Məntiqi 
metodun məqsədi tarixi prosesin mahiyyətini, əsas məzmununu 
nəzəri formada, mücərrədlik sistemində yenidən 
canlandırmaqdır. Öz-özlüyündə məntiqilik, real tarixi prosesdə 
olduğu qaydada mahiyyətdə həyata keçir. Tamam əks nöqteyi-
nəzərə görə isə məntiqilik tarixilikdən əvvəl gəlir və onun 
meydana gəlməsinə kömək edir. Məsələn, alman filosofu 
Fixtenin fikirincə anlayışın məntiqi strukturunun yaranması 
tarix başlanmazdan əvvəl sonra və tarixi prosesin başlanması 
üçün ilkin şərt olur. Bir çox filosoflar tarixilik ilə məntiqiliyin 
vəhdətini xüsusi vurğulayırlar. Tarixi inkişafda olan bütün 
sistemləri öyrənən elmlərin hamısı üçün (evolyusion biologiya, 
tarixi geologiya, cəmiyyətin tarixi, dilçilik və b.) tədqiqatın 
tarixi metodunun böyük əhəmiyyəti vardır. Bu elə metoddur ki, 
obyektin real tarixini onun müxtəlifliyində əks etdirir, 
əhəmiyyətli tarixi faktları və onun inkişaf mərhələlərini üzə 
çıxarır, nəticədə öyrənilən obyektin nəzəriyyəsini yaratmağı, 
onun inkişaf məntiqini və qanunauyğunluğunu aşkarlayır. 
Tarixilik məntiqilik ilə tamamlanmalı, onda özünün məntiqi 
yekununu tapmalıdır. Məntiqi metod mahiyyətcə tarixi 
prosesin mücərrəd və ardıcıl nəzəri formada əks olunmasıdır. 
İdrakda tarixi ilə məntiqinin uyğun gəlməsi yalnız duyğulardan 
ağıla, empirizmdən nəzəriyyəyə doğru hərəkət deyil, həmçinin 
mücərrəddən konkretə doğru məntiqi kateqoriyaların müəyyən 
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ardıcıllıqla formalaşmasını və istifadə edilməsini ifadə edən 
hərəkəti xarakterizə edir. İdrakın tarixi (müvafiq olaraq həm də 
məntiqi) inkişaf prosesində gostərilən ardıcıllıqı müəyyən 
etmək olduqca çətin məsələdir. İdrakın tarixi ilə məntiqinin 
uyğun gəlməsi yalnız bütövlükdə elmi idrakın inkişafını deyil, 
eyni zamanda gerçəkliyin ayrı-ayrı hissələrinin dərk edilməsini 
ifadə edir. Tarixi metod tək konkret hadisə və prossesləri əks 
etdirsə də mücərrəd və birtərəflı bilik verir. Məntiqi metod isə 
tarixi prosesdə ümumini, təkrar olunmanı öyrənməyi nəzərdə 
tutur, yalnız bu metod konkret, sistemlı bilik verir. Məntiqi 
metod mahiyyətcə tarixi metodun ümumiləşdirilməsi və 
sistemləşdirilməsidir. 

Sistem metodu. Bu metod obyekti öz aralarında qarşılıqlı 
əlaqədə olan elementlərdən təşkil olunmuş bütöv sistemlər 
kimi öyrənir, tədqiqatı mürəkkəb obyektin müxtəlif tipli 
əlaqələrini üzə çıxarmaq istiqamətinə yönəldir və bu əlaqələri 
vahid nəzəri formada birləşdirir. Sistemli münasibət konkret 
elmlərdə problemlərin konkret qoyuluşuna və onların səmərəli 
öyrənilməsinin strategiyasını hazırlamaq işinə kömək edir, 
ümümi nəzəri təfəkkürün qanunauyğunluqlarını ifadə edir. 

Keçən əsrin axırlarında sinergetika adlanan elm sahəsi 
geniş inkişaf etdi. Bu elm, müasir dövrümüzdə ümumi 
metodologiya rolunu oynamaq iddiasındadır. Dünyaya yeni 
baxışın əsaslarını formalaşdırmağa çalışan sinergetika təbii və 
sosial sistemlərin ümumi qanunauyğunluqlarını axtarır, onların 
inkişaf ssenarisini, müxtəlif tipli strukturların meydana gəlməsi 
mexanizmini, insanın və təbiətin təkamülünü, həmçinin 
mürəkkəb sosial və sosioekoloji sistemləri təhlil edir.  

Sinergetika mürəkkəb sistem, xaosda müəyyən qaydanın 
necə yaranması və həm də bu qaydanın gec-tez dağılması 
haqında elmdir. Maraqlıdır ki, qayda-nizamın yaranması və 
dağılmasında kiçik təsirlərin (fluktuasiyanın lat.”fluctatio”-
dalğalanma) rolu böyukdür. Belə təsirlər sayəsində bəzi 
hallarda sistem nizama salınır, başqa hallarda bu nizam özünü 
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tükəndirərək dağılır və belə halda sistem qeyri-sabit vəziyyətə 
düşür. Deməli, həm sabitlik, həm də qeyri-sabitlık rejimləri 
daim dəyişir. Sinergetikanın meydana gəlməsinə qədər elm 
xaos və qayda-nizamı ayrı-ayrılıqda nəzərdən kecirirdi. Həm 
də əsas diqqət məhz qayda-nizama yönəldilirdi, çünki onu 
nisbətən sadə riyazi tənliklərlə təsvir etmək mümkündür. 
Sinergetika xaosda qayda-nizamın yaranması, saxlanması və 
parçalanması yollarını üzə çıxarır. Beləliklə, sinergetika öz-
özünü təşkil edən mürəkkəb sistemlər haqqında nəzəriyyədir. 

Mütəxəssislərin fikrincə sinergetika geyri klassik 
dövrdən sonra gələn dövrdə ən vacib paradiqmadır.86 
Sinergetikanin yaradıcısı German Haken (1927) bu elm 
sahəsinin predmetini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirir: “Mən 
“sinergetika” sözünü təklif edərkən aşağıdakı izahatı əlavə 
etdim: “qarşılıqlı təsir haqqında təlim”; “ayrı-ayrı hissələrdən 
ibarət olan sistemlərdə fəaliyyət göstərən ümumi 
qanunauyğunluqlarin tədqiqi”. G.Haken sinergetikanın əsas 
müddəalarını belə qruplaşdırır: “Mən sinergetikanın 
mahiyyətini açan aşağıdakı mühüm müddəaları seçirəm.87 

1. Sistemin tədqiqi bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən bir 
neçə və yaxud müxtəlif hissələrdən ibarətdir. 

2. Bu sistemlər xətti deyil. 
3. Fiziki kimyəvi və bioloji sistemləri nəzərdən keçirəndə 

istilik müvazinətindən uzaq olan açiq sistemlərdən söhbət 
gedir. 

4. Bu sistemlər daxili və xarici tərpənmələrə məruz 
qalırlar. 

5. Sistemlər qeyri-stabil ola bilər. 
6. Keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. 

                                           
86 Paradiqma (yunanca “paradeiqma”- misal, nümunə) tədqiqat məsələlərini 
həll etmək üçün nümunə kimi götürülmüş nəzəriyyə və yaxud problemin 
qoyuluş modelidir. 
87 . Журн. «Вопросы философии». №3. 2000.с.54- 55.  
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7. Bu sistemlərdə yeni emercent (meydana gələn) 
keyfiyyət üzə çıxır. 

8. Məkan, zəman, məkan-zaman və yaxud funksional 
strukturlar meydana gəlir. 

9. Strukturlar nizamlanmış və yaxud xaotik vəziyyətdə 
ola bilərlər. 

10. Çox hallarda riyaziləşmə mümkündür” 
Son vaxtlar “sinergetika” sözü bir çox hallarda 

“mürəkkəbin tədqiqi” ifadəsi ilə əvəz edilir. “Nizam xaosdan 
yaranır” fikri sinergetika metodologiyasının təməlidir. 

 
 

2.3. Elmi idrakın formaları 
 

Elmi idrakı təşkil edən anlayış, mühakimə, əqli nəticə ilə 
yanaşı, mürəkkəb xarakterli problem, məsələ, ideya, prinsip, 
qanun, nəzəriyyə kimi elmi idrak formaları da vardır. 

Problem köhnə biliklərdən yenisinə keçid formasıdır. 
Problem qazanılmış biliyin sistemləşdirilməsinin rüşeym 
halında olan strukturudur. Obyektin mövcudluğu haqqında 
artıq sistemləşdirilmiş bilik arasında aralıq bir həlqədir88. Ona 
görə də problem elmi idrakda biliksizlikdən biliyə keçid 
mərhələsidir. Elm faktlar əsasında yaranır, ancaq bu faktlar 
elmi əsaslarla izah edilə bilmir. Bu halda mövcud olan 
münasibət problem formasında meydana çıxır. Problemlər eyni 
zamanda nəzəriyyənin mövcud olduğu, lakin onların meydana 
çıxan yeni faktları izah edə bilmədiyi vaxtlarda yarana bilir89. 

Problem faktlara əsaslanır və biliyin empirik formasından 
nəzəriyyəyə doğru hərəkətini həyata keçirir. Əvvəlcə problem 
qoyulur, sonra isə həmin problem həll edilir. Problemin həll 
edilməsi faktların nəzəri cəhətdən izah edilməsi deməkdir. Belə 
                                           
88Сб. «Логика научного исследования». Изд. «Наука», М., 1973, с.217.  
89 Н.К.Вахтомин. Генезис научного знания. Изд. «Наука», М., 1973, 
с.217. 
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çıxır ki, həll edilmiş problem artıq problem deyil, belə ki, o 
artıq nəzəri biliyə çevrilmişdir. 

Elmdə problemlər, bir qayda olaraq müəyyən olunmuş 
məsələlər vasitəsilə həll edilir90. Problem məsələnin ümumi 
biliklər əsasında cavabı olmayan praktiki və nəzəri fəaliyyət 
tələb edən növüdür. Məsələ problemin düyün nöqtəsidir: Hər 
bir mürəkkəb problem daha sadə problemlərə bölünür və bu 
bölünmüş xüsusi problemlərin hər biri müvafiq məsələlərlə 
ifadə edilir91. 

Ümumiyyətlə, elmdə problemlər necə meydana çıxır və 
inkişaf edir? Problemlərin meydana çıxması təsadüfi olmayıb, 
müəyyən problem situasiyası adlanan vəziyyətlə bağlı olur92. 
Problem situasiyası dedikdə insanların praktiki və nəzəri 
fəaliyyətinin tələbləri haqqındakı biliklə, bu fəaliyyəti həyata 
keçirməyin yollarını, üsullarını, metodlarını bilməmək arasında 
meydana çıxan ziddiyyət nəzərdə tutulur93. Problem 
situasiyasının həlli son nəticədə insanların ictimai praktikası ilə 
müəyyən edilir. Obyekt haqqında müəyyən biliyə malik 
olmadığımızı aşkar etdikdə, ictimai praktika əsasında öz həllini 
tələb edən müxtəlif problemlər irəli sürülür. 

Məlumdur ki, elmdə real problemlərlə yanaşı qeyri real, 
xəyali problemlər də meydana çıxa bilər. Həqiqi problemlərdən 
fərqli olaraq xəyali problemlər elmin obyektiv inkişafından 
yaranmış həqiqi problemlərdən öz qoyuluşuna, fakt və 
qanunlara zidd olmasına ğörə fərqlənir. Məsələn, daimi mühər-
rikin yaradılması problemi, enerji itkisi olmadan daimi 
                                           
90 З.М.Оруджев. «Научная теория как система категорий». Развитие 
теории. Сб. «Диалектика и методологические проблемы развития 
науки», Изд. «Элм», Б., 1976, с.10. 
91 З.С.Крымски. «Научная проблема». Сб. «Логика научного 
исследования». Изд. «Наука», М., 1965, с.21-22. 
92Логика научного исследования, с.25.  
93 А.И.Рокитов. Философские проблемы науки. Изд. «Мысль», М., 
1977, с.131. 
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hərəkətin alınmasının reallaşa bilməməsi arzudan başqa bir şey 
deyildir. 

Xəyali problemlərin meydana gəlməsinin səbəbləri 
aşağıdakılardır: 

Əvvəla, öz mahiyyəti etibarı ilə xəyali problemlər 
tədqiqatçının qarşısına qoyduğu suallardan və bu suallara 
axtarılan cavablardan ibarət olan psixoloji səbəbdir. Bu zaman 
tədqiqatçı qarşısına qoyduğu məqsədindən uzaqlaşaraq bəzən 
özü də bilmədən real problemlərlə yanaşı, xəyali problemlər də 
irəli sürür. Beləliklə, xəyali problemləri elmi inkişafın 
gedişindən uzaqlaşdırmaq mümkün deyildir. Ancaq, onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, xəyali problemlərin həll edilməsinə 
göstərilən cəhdlər nəticəsində dəyərli elmi kəşflər də az 
deyildir. 

İdeya qneseologiyanın əsas anlayışlarından olub, öz 
mahiyyəti etibarilə məntiqi təfəkkürün nəticəsidir. İdeya və 
anlayışın fərqi ondadır ki, ideya anlayış olduğu halda, heç də 
hər cür anlayış ideya deyildir. Ancaq, biliklər sisteminin 
yaratdığı sintez əsasinda formalaşan anlayış ideya rolunu 
oynaya bilər. Məsələn, darvinizm təkamülünün "təbii seçmə" 
anlayışı elmi anlayış olmaqdan əlavə, həm də elmi 
nəzəriyyənin əsasını təşkil edən fundamental ideyadır. 

İdeya mahiyyətin inikası olub, biliyin sistemləşdirilməsi 
və nəzəriyyənin qurulması prosesini xarakterizə edir. Ancaq, 
hər bir ideya konkretlilik əsasında inkişaf edərək nəzəriyyəyə 
çevrilir. Nəzəriyyənin ideyadan fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, 
nəzəriyyə həm ideyanı, həm də ondan törəyən digər anlayışları 
əhatə edir. İdeya nəzəriyyənin əsasını təşkil edən mühüm 
qanunauyğunluğu əks etdirdiyi halda, həmin nəzəriyyənin 
məzmununa daxil olan anlayışlar bu qanunauyğunluğu qismən, 
natamam şəkildə, onun ancaq mühüm aspektlərini müəyyən 
edir. 

İdeyanın yaranması təfəkkür prosesinin dialektik 
xarakterinə əsaslanır. İdeyanı empirik biliklər vasitəsilə vermək 
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mümkün deyildir. Eyni zamanda ideya əsasında predmet və 
hadisələr haqqında qazanılmış biliklərin sintezinə əsaslanan 
nəzəriyyələr yaranır. 

Dialektik təfəkkürün nəticəsi olaraq empirik biliklər 
yenidən işlənir və nəzəri biliyə çevrilir. Bu yenidən işlənmə 
prosesində mahiyyət dərk edilir və ideya yaranır. Dialektik 
təfəkkürün təşəkkülü prosesində məntiqi vasitələrdən istifadə 
edilir və mahiyyət aşkar olunur. Ancaq bu vasitələr də 
mahiyyətin aşkara çıxması üçün kifayət etmir. İntellektual 
intuisiya ilə birlikdə kateqorial təhlil nəzəri biliyə gətirib 
çıxaran vahid prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Nəzəri 
təfəkkürün yaradılmasında kateqorial təhlilin rolu faktların 
kateqoriyalar şəklində ümumiləşdirilməsindən ibarətdir. Fakt 
öyrənilən predmetə aid empirik bilik, kateqoriya isə ümumiliyə 
malik olan, gerçəkliyin müəyyən sahəsinə daxil olan nəzəri 
bilikdir94. Empirik bilikdə də öz əksini tapmayan əlamətləri əks 
etdirən kateqoriyalar cisimlərin və hadisələrin sabit və davamlı 
tərəflərinin məcmusundan ibarətdir ki, bu da cisim və 
hadisələrin mahiyyətinin dərk edilməsi prosesinə 
istiqamətlənir. Kateqoriya təfəkkürün, ideya isə nəzəriyyənin 
əsas anlayışlarıdır. İdeyanın yaranması kateqoriya ilə müəyyən 
olunur. Ancaq, ideyanın məzmunu kateqoriyanın məzmununun 
sərhədlərindən kənara çıxır. İdrakda kateqoriya və faktların 
əlaqəsi intellektual intuisiya vasitəsi ilə təmin edilir. İntuisiya 
əsasən, həqiqəti birdəfəyə aşkara çıxaran bilik mənasındadır95. 
İntuisiyanın bilavasitə hissi biliklə bağlı olan hissi intuisiya və 
intellektual biliklə bağlı olan intellektual intuisiya növləri 
vardır. İntuisiyanın estetik növü də vardır ki, bu da gözlənilməz 
kəşflər üçün nəzərdə tutulur. İntuisiyanın əsas əlamətləri 
gözlənilməzlik və kor-təbiilikdir. İntuisiya məntiqin 

                                           
94 П.В.Колнин. Гносеологические и логические основы науки. Изд. 
«Мысль», М., 1974, с.455. 
95 И.К.Родинова. О природе интуиции. Сб. «Проблемы огражения и 
современная наука», Изд. МГУ, 1967. 
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mühakimələrinin müəyyən mərhələsində təfəkkürün qəflətən 
təzahür etməsinin nəticəsində əmələ gəlir. İntuisiya nəticəsində 
axtarılan elmi kəşflər gözlənilmədən əldə edilir. 

Nəzəriyyənin əsasını bir ideya təşkil edir. Nəzəriyyəni 
təşkil edən prinsiplər bir neçə ola bilər. Qanun anlayışını verən 
prinsip ümumi və mühüm qanunauyğunluqları özündə 
birləşdirir. (Məsələn, işıq surətinin sabitliyi qanunu və ya 
prinsipi) Elmi tədqiqatın əsas məqsədi qanunların kəşf 
edilməsidir. 

Obyektiv aləmin, cisim və hadisələrin mühüm əlaqəsini 
qanunlar vasitəsi ilə ifadə etmək olur. 

Qanunlar qneseoloji cəhətdən və proseslər arasında bir 
sıra əlamətləri ilə fərqlənən əlaqədir. Qanunların mühüm 
əlamətlərindən biri onun təbiətən obyektiv olmasıdır. 
Qanunların mütləq ideya tərəfindən yaradılmasına əsaslanan 
idealizmin əksinə olaraq dialektik materializm qanunların 
obyektiv xarakterə malik olduğunu qeyd edir. Yəni, bu o 
deməkdir ki, qanunlar insan tərəfindən məhv edilə və ya 
yaradıla bilməz. Qanunlar bizim şüurumuzdan kənarda 
mövcuddur. Qanunların obyektivliyi o deməkdir ki, həmin 
qanunların təsiri bizim onları bilib-bilməməyimizdən, onların 
mənafeyimizə uyğun gəlib-gəlməməsindən asılı deyildir96. 
Qanun hadisələr arasında ümumi zəruri münasibətləri əks 
etdirir, Məsələn, yuxarı atılmış əşyanın aşağı hərəkəti 
ümumdünya cazibə qanunu ilə müəyyən edilir. Qanunun idarə 
etdiyi ümumi və zəruri əlaqələr o deməkdir ki, müəyyən növ 
hadisələrə və proseslərə xas olan, ümumi xarakterdə olan, 
hadisələrin dəyişməsi prosesində sabit qalan və təkrar olunan 
zəruri əlaqələri əks etdirir. 

Hadisələr dairəsinin genişliyindən asılı olaraq qanunları 
ümumilik dərəcəsinə görə xüsusi, ümumi və ən ümumi 

                                           
96 C.Əhmədli Materialist, dialektikanın əsas qanunları haqqında. Azərnəşr, 
B., 1967, s.15. 
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qanunlara bölürlər. Xüsusi qanunlar müəyyən qrup hadisələrdə 
və ya onların müəyyən inkişaf mərhələsində təsir göstərən 
qanunlar kimi, ümumi qanunlar gerçəkliyin müəyyən sahəsinə 
daxil olan bütün hadisələrin inkişafında əvvəldən axıra qədər 
təsir göstərən qanunlar kimi; ən ümumi qanunlar isə hər zaman, 
hər yerdə, hər bir şəraitdə təbiət cəmiyyət və insan idrakının 
bütün hadisələrinə təsir göstərən qanunlar kimi təfsir 
olunurlar97. Qanunlarda istifadə olunmuş anlayışların 
abstraksiya səviyyəsindən asılı olaraq qanunları empirik və 
nəzəri qanunlara bölürlər98. 

Empirik qanunlar induktiv metod əsasında qazanılan 
eksperimental materialların bilavasitə ümumiləşdirilməsi 
nəticəsində yaranır. Məsələn, Om qanun, Boyl-Mariot qanunu 
empirik qanunlardır. Empirik qanunların əsas cəhəti onları əks 
etdirən zəruri əlamətlərin deduktiv surətdə əsaslandırılmasıdır. 
Empirik qanunlar R.Karnapa görə ya bilavasitə müşahidə 
olunan terminləri əhatə edən, ya da nisbətən sadə texnika ilə 
ölçülə bilən qanunlardır99. Nəzəri qanunlar tədqiqatın nəzəri 
səviyyəsində əldə edilən qanunlardır100. Nəzəri qanunlar 
sistemin mahiyyətini, onun elementlərini, səbəb və nəticə 
əlaqələrini, strukturunun çoxcəhətli asılılıqlarının açılmasını 
tələb edir. Cazibə qanunu, ətalət qanunu, cəmiyyətin ümumi 
inkişaf qanunları- nəzəri qanunlardır. Ancaq, nəzəri qanunlar 
empirik qanunlar vasitəsilə təzahür edir. Empirik qanunlar 
nəzəri qanunları təsdiq edir və onları empirik cəhətdən 

                                           
97 Л.А.Дурянов. Закон в системе философских категорий. М., Знание, 
1973. 
98 Г.И.Рузавин. Методы научного исследования. Изд. «Мысль», М., 
1974, с.178-179. 
99Р.Карнал. Методы научного исследования. Изд. «Прогресс», М., 
с.303.  
100 Методологические основы научного познания. Изд. «Высшая 
школа», М., 1972, с.151. 
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əsaslandırır. Beləliklə, empirik qanunlar da ancaq nəzəri 
qanunlar əsasında izah olunur və başa düşülür. 

Qanunlar keyfiyyət və kəmiyyət qanunlarına bölünə 
bilər. Keyfiyyət qanunu dedikdə, sistemin davamlılığı, tamlığı, 
sistem xassələri, səbəbiyyət şərtləri vasitəsilə əldə edilən 
qanunlar nəzərdə tutulur. Məsələn, biogenetik qanun, 
cəmiyyətdə materializmə əsaslanan sinfi mübarizə qanunu 
keyfiyyət qanunu hesab olunur. Kəmiyyət qanunlarını əks 
etdirən münasibətlər, rəqəmlər, funksional asılılıq kimi 
formalarda özünü göstərir. 

Qanunlar dinamik və statik qanunlar kimi də təsnif oluna 
bilər101. Dinamik qanunların təsir göstərdiyi sistemlərin 
elementləri bir-biri ilə əlaqəlidir və onlar bir-birini şərtləndirir. 
Cazibə qanunu, dinamikanın əsas qanunu olan Om qanunu 
kimi qanunlar dinamik qanunlardır. 

Hadisənin yaranmasını, onun xassəsinin dəyişməsini 
əvvəlcədən kifayət qədər dəqiqliklə söyləməyə imkan vermək 
dinamik qanunların səciyyəvi cəhətlərindəndir. Buna misal 
olaraq, dinamik qanun olan Faradey qanununa görə müəyyən 
zaman daxilində elektrod üzərində ayrılacaq maddənin 
miqdarını əvvəlcədən söyləmək olar. 

Statik qanunlar bir-birinə nəzərən təsadüf kimi çıxış edir 
və bir çox təkcə hadisələrin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təzahür 
edir. Statik qanunlarda tədqiq olunan xassə, əlamət və 
xarakteristika ayrı-ayrı obyektlərə deyil, bütöv bir sinfə aid 
edilir. Misal üçün Boyl-Mariot qanununda sabit temperaturda 
qazın təzyiqi ilə həcmi arasındakı asılılıq statik xarakterlidir. 
Bu qanun qazın həcmini təşkil edən çoxlu miqdarda xaotik 
hərəkətdə olan molekullar üçün doğrudur. Ayrı-ayrı molekullar 
bu qanuna tabe olmurlar. Cəmiyyət qanunlarının bir hissəsi də 
statik qanunlara tabedir. Dinamik qanunlardan fərqli olaraq 
                                           
101 Я.П.Терлецкин. Динамические и статические законы физики. Изд. 
МГУ, Г.Мякишев. Динамические и статические закономерности в 
физике. Изд. «Наука», М., 1973. 
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statik qanunlar hər hansı konkret hadisənin baş verib-
verməyəcəyini, baş verə biləcək dəyişikliklərin istiqamətini və 
xarakterini əvvəlcədən söyləməyə əsas vermir. 102 

 
 

                                           
102 V.N.Nəsibov, F.B.Məmmədov. Elmi idrakın metodu və formaları. 
Maarif nəşriyyatı, 1980, s.127-128.üm.s.148. 
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NƏTİCƏ 
 

Bəşəriyyətin inkişaf tarixi sübut edir ki, cəmiyyət, o 
cümlədən hər bir fərdin daşıdıgı əxlaqi, dini, siyasi və hüquqi 
dəyərlər təkcə bioloji əsaslarla deyil, həm də ruhi-mənəvi 
tələbatlar əsasında müəyyən edilir. Müasir dövrün hüquqi 
təfəkkürü əsasında hüququn sırf ruhi bir hadisə olduğu barədə 
fikirlər qəbul edildiyindən hüquqi təfəkkürün problemlərini 
fərqli müstəvidə ciddi şəkildə araşdırmaga zərurət vardır. 
Pozitiv hüququn onu determinasiya edən ideyalarla uygunluq 
təşkil etməsi avtomatik olaraq hüquqi şüura və təfəkkürə təsir 
edir. Əgər belə olarsa, onda hüququ yaradan subyektlərin 
hüquqi təfəkkürü göstərdiyimiz ideyalarla zənginləşər və 
nəticədə pozitiv hüququn ruhuna çevrilə bilər. Obyektiv aləmin 
beyində subyektiv inikası olan determinasiya hadisəsi 
səbəbiyyətlə əlaqədardır. Determinizm dünyada mövcud olan 
maddi cisim və hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsindən ibarətdir. 
Determinizm psixi hadisələrin əmələ gəlməsinin səbəbi rolunda 
çıxış edir. Eyni zamanda determinizm orqanizm ilə onun 
yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi mühit arasında əlaqə əsasında 
mövcud olur. Determinizm eyni zamanda beynin xarici 
mühitdən gələn müxtəlif məzmunlu qıcıqlara verdiyi 
qanunauyğun cavab aktı ilə bağlıdır. Determinizm psixi 
hadisələrin ən ümumi əlaqə və qarşılıqlı təsirini müəyyən edir. 
Biz dünyada baş verən hadisə və hərəkətlərə baxdıqda görürük 
ki, ayrı-ayrı cisim, hadisə və hərəkətlər arasında qarşılıqlı əlaqə 
mövcuddur. Bu əsasda qeyd etmək olar ki, bütün psixi 
proseslər səbəbiyyət zənciri əsasında bir-biri ilə bağlıdır.  

İctimai normalar sistemində əxlaq, siyasət, din və hüquq 
kimi normaların vəzifəsi cəmiyyət daxilində şəxsiyyətlə 
cəmiyyət arasındakı münasibətləri nizama salmaqdan ibarətdır. 
Əxlaqi və hüquqi münasibətlər maddi istehsal münasibətləri 
əsasında yarandığı üçün sosial-ideoloji münasibətlər sferasına 
daxildir. Əxlaqi və hüquqi münasibətlər obyektiv xarakter kəsb 
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edir. Bu münasibətlər mahiyyətcə hər hansı bir şəxsin iradəsini 
deyil, bütöv bir sinfin iqtisadi mənafeyini müəyyən edir. Eyni 
zamanda əxlaqi və hüquqi normaların obyektiv meyarını 
cəmiyyətin iqtisadi münasibətlərinin inkişaf qanunlarında 
axtarmaq lazımdır.  

Cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən insanlar maddi və mənəvi, 
o cümlədən, əxlaqi sərvətləri yaradır və qoruyur. Məlumdur ki, 
əxlaqi münasibətləri, əxlaqi ideyaları və normaları xalq 
kütlələri hazırlamış, nəsildən-nəslə verib onları yaşatmışdır. 
Cəmiyyət inkişaf etdikcə əxlaqi və hüquqi normalar da 
mahiyyəti etibarı ilə təkmilləşir və həmin normalara münasibət 
də dəyişir. Hüquq və əxlaq bir-birinə qarşılıqlı təsir edir, 
cəmiyyətdə vahid əxlaqi norma əsasında hüquqi və əxlaqi 
qiymətlər qarşılıqlı surətdə bir-birini tamamlayır. 

Hər hansı bir ideya, normativ akt və s. əgər onlarda 
insanların davranışına təsirini təmin edə bilən mexanizm 
olmasa, o mənasız söz olaraq qalacaqdır. Hər hansı ictimai 
təhlükəli əməlin törədilməsi hüquqi fakt olub, hüquq normasına 
əsaslanır. Törədilən təhlükəli əməlin kriminallığı hüquq 
norması ilə müəyyən edilir. Qanunun tətbiqi funksiyasını 
həyata keçirən dövlət ədliyyə orqanlarından qanunlar əsasında 
həyata keçirməli olduqları əməliyyatlarda professionallıq tələb 
olunur. Hüquq norması yaradıldığı vaxtdan hüquqi şüurdan 
ayrılaraq hüquqi əhəmiyyət daşıyan obyektiv məna kəsb 
etməyə başlayır və davranışının qiymətləndirilməsinin 
ölçüsünə çevrilir. 

Hüquq normasının tətbiqi nəticəsində qanunu tətbiq edən 
subyektin hüququ şüuruna köçürülmüş əmələ hüquqi qiymət 
verilir. Burada şüura köçürülmüş hüquq normasının qadağan 
etdiyi ictimai təhlükəli əməllə baş vermiş ictimai təhlükəli 
əməlin obrazı müqayisə edilir. Baş vermiş əməl ictimai 
təhlükəli əməl kimi hüquqi şüurda tanındıqda qanunla nəzərdə 
tutulan sanksiya tətbiq edilir.  



 139

İslam hüquq sistemi belə hesab edir ki, hakimiyyətin 
əsası dini göstəricilərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 
Müsəlman hüququna görə ruhani və dünyəvi hakimiyyət vahid 
hakimiyyətlərdir. Müxtəlif sosial qruplar ruhanilərlə dünyəvi 
əyanlar arasında, ərəb işğalçıları ilə itaət edilən xalq arasındakı 
ziddiyyətlər islamda müxtəlif istiqamətlərin, hüquqi ideyaların 
irəli sürülməsinə səbəb olur.  

İslamda yuxarıda qeyd olunan hüququn əsas mənbələrinin 
tətbiqi ilə və ümumiyyətlə konkret hüquq normalarına 
münasibətdə yaranmış İslamda hüquq məktəbləri adlanan fiqh 
məzhəbləri ortaya çıxdı. İslamda şiə və sünni məzhəblərinin əsas 
hüquqi mənbə kimi Qurani-Kərimə söykənməsi səbəbindən onlar 
arasında heç bir uyğunsuzluq olmadığı üçün heç bir köklü fərq də 
yoxdur.  

İslam dini dəyərlərinə yeyələnmiş azərbaycan xalqı 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra öz mədəni irsinə, dilinə və 
mənəvi dəyərlərinə qayıtdı. Ölkəmizdə bu prosesin gedişində 
əlbəttə ki, müəyyən ziddiyyətli məqamlar olmuşdur. İctimai 
siyasi həyatda baş verən hadisələr bir daha təsdiq edir ki, milli-
mədəni irsin, dini əsaslarla bağlı mənəvi dəyərlərimizin 
yenidən bərpası son dərəcə çətin bir proses olmuşdur.  

Cəmiyyətimizin yaşadığı bazar iqtisadi münasibətlərinin 
formalaşdığı keçid dövründə mənəvi dəyərlər probleminə 
diqqətlə yanaşılmalıdır. Xalqımız arzu etdiyi azadlığı 
qazandıqdan sonra öz milli dəyərlərinə qayıtması üçün əlbəttə 
ki, bu sahədə əsrlər boyu topladığı təcrübəyə, ənənələrə 
qayıtmalı, keçmiş mədəni və mənəvi irsin müsbət tərəflərini 
qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Ulu babalarımızdan bizə miras 
qalmış, nəsillərə xidmət etmiş milli mənəvi dəyərlərimiz 
müasir nəsillər üçün yeni iqtisadi-siyasi münasibətlərin 
qərarlaşdığı bir dövrdə istifadə edilə bilər, çünki 
cəmiyyətimizin topladığı təcrübənin öyrənilməsi yeni nəslin 
təfəkkür və davranış mədəniyyətinin formalaşması prosesinin 
əsasını təşkil edir.  
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Bu gün Azərbaycan müsəlman ölkələri üçün xarakterik 
olan, sosial-psixoloji əhəmiyyət kəsb edən varislik mexanizmi 
vasitəsi ilə keçmişin gözəl əxlaqi və hüquqi dəyərləri ilə 
yanaşı, o dövrün sosial bəlası olan çoxarvadlılıq, müvəqqəti 
qeyri qanuni nikah, qızların kiçik yaşlarından məktəbdən 
çıxarılıb ərə verilməsi, dini təəssübkeşlik kimi əməllər də öz 
əməli fəaliyyət formasını almağa çalışır. Belə mənfi xarakterli 
əməllərin müasir cəmiyyətimizə yol tapmaması üçün mübarizə 
aparılmalıdır.  

Hazırda hüquq yaradıcılığı hüquqi şüurun sosial həyatını 
əks etdirən informasiya xidməti tələb edir. Cəmiyyətdə baş 
verən neqativ hadisələr və bu əsasda yaranmış ictimai sistemin 
dağılması təhlükəsi ictimai münasibətlərdən irəli gələn 
deformasiyanın xarakterindən asılı olaraq əlbəttə ki, əvvəlcə 
sosial institutlarda sosial norma və dəyərlər əsasında tədqiq 
edilməlidir. Əgər sosial institutlar fəaliyyətdən qalarsa, 
cəmiyyəti idarə etməli olan dəyərlər, o cümlədən, normativ 
hüquqi sistem dağılarsa, onda şübhəsiz ki, insanlar iştirakçısı 
olduğu sosial mühitdə öz vəzifələrini və hüquqlarını yerinə 
yetirə bilməzlər. Belə bir ictimai iqtisadi və siyasi böhran 
zamanı qanunlar qəbul etmək və onu tətbiq etməklə cəmiyyəti 
dağıdıcı təsirdən qorumaq üçün əsas problemdir. Belə bir 
mühitdə baş verən dağıdıcı deformasiyanın səbəbləri 
araşdırılmalıdır. Bu deformasiya ilə bağlı olan səbəbli əlaqə, 
sosial determinantlar, başqa təbii proseslər və onların inkişaf 
mexanizmi araşdırılmalıdır. Əgər bu cür proseslər idarəetmədə 
yol verilən səhvlərlə, yəni daha çox subyektiv xarakterli 
neqativ hallarla bağlıdırsa, siyasi, iqtisadi, təşkilatı və hüquqi 
tədbirlər həyata keçirməklə, sosial proseslərin inkişafına mane 
olan tərəfləri neytrallaşdırmaqla onu öz əvvəlki vəziyyətinə 
qaytarmaq olar. Əksinə, əgər cəmiyyətdə baş verən iqtisadi və 
siyasi böhranı yaradan deformasiyalar cəmiyyətin quruluşu ilə 
bağlıdırsa, belə dərinləşən deformasiyaları ancaq cəmiyyəti 
kökündə dəyişdirməklə, yəni iqtisadi və siyasi sahədə 
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yenidənqurma tədbirləri həyata keçirməklə həll etmək olar. 
Yeni modelə əsasən, cəmiyyəti ictimai istehsalı qurmaqla, 
işsizliyi aradan qaldırmaqla, əhalinin rifah halını 
yaxşılaşdırmaqla neqativ proseslərdən, böhran vəziyyətindən 
xilas etmək olar. 

Böhranlı sosial həyatı hüquqi qadağalar qoymaqla, 
məcburiyyət tədbirləri tədqiq etməklə normal hala gətirmək 
olmaz. Postsovet məkanında baş verən deformasiyalar 
dərinləşərək ölkəni böhrana gətirib çıxardı. Bu böhran 
cəmiyyətin sosialist idarəetmə modelini dağıtdı. 
Qanunvericiliklə bağlı olan institutlar öz funksiyalarını yerinə 
yetirə bilmədilər. Bunun nəticəsində sosializmin iqtisadi və 
siyasi əsaslarını qoruyan bir sıra hüquq normaları qanundan 
çıxarıldı...  

Təfəkkür prosesi tədricən formalaşır və bunun üçün 
müəyyən tələblər vardır. Varislik prinsipinə uygun olaraq 
iqtisadi təfəkkürün ən yaxşı nümunələrinin qorunub 
saxlanması, müasir dünya təcrübəsi əsasında qabaqcıl xalqların 
malik olduqları ugurların öyrənilməsi, ölkəmizə aid olan tarixi 
mədəni ənənələrin, iqtisadi-sosial inkişafın mühüm cəhətlərinin 
öyrənilməsi, ölkəmizdə baş verən iqtisadi böhran halları, 
onların sosial-siyasi hadisələrlə səbəbli əlaqəsinin təhlil edilib 
öyrənilməsi, bütün qabaqcıl iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə 
iqtisadi problemlətin təhlil edilib öyrənilməsi və öyrənilən 
nəzəri biliklər əsasında iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
lazımdır.  

Müasir elmi idarəetmənin əsasını təşkil edən vasitələrdən 
biri innovasiyaların, yəni yeniliklərin idarə edilməsidir. 
Innovasiyaların idarə edilməsi muxtəlif marketinq, 
planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət kimi funksiyaların həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. İdarəetmə prosesi istehsal 
prosesindən başqa, elmi tədqiqat, təcrübi konstruktor fəaliyyəti, 
satış, maliyyə və reklam kimi sahələri əhatə edir. Idarəetmədə 
siyasi hüquqi tədbirlər də həyata keçirilir. Bu istiqamətdə 
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aşağıdakı tədbirlər: işsizliyin aradan qaldırılması və bu əsasda 
əhalinin məşqulluğunun təmin edilməsi, qiymətlərin 
stabilliyinin dövlət səviyyəsində həlli, əhalinin sosial 
müdafiəsinin təmin olunması, əmək haqlarının tənzimlənməsi, 
imkansız ailələrə yardımların verilməsi, sosial sığortaların 
verilməsi, təhsildə və səhiyyədə inkişafa nail olunması, 
kadrların təkmilləşdirilməsi həyata keçirilməlidir. 

 Regionlarda bazar ücün əmtəə istehsalını genişləndirmək 
ücün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır: bəzi istehsal 
sahələrində səhmdar cəmiyyətlərinin və şirkətlərin yaradılması; 
müəyyən müəssələrin icarəyə verilməsi və ya satılması; başqa 
pespublikalarla istehsal münasibətləri yaratmaq, firma və 
şirkətlərlə müştərək istehlak malları istehsalı təşkil etmək 
lazımdır. Eyni zamanda bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmtəə 
qıtlığını aradan qaldırmaq üçün istehsal edən kooperativ tipli 
müəssisələrin, fermer təsərrüfatlarının yaradılmasına kömək 
edilməlidir. Əmtəə istehsal edən orta və xırda müəssisələrin 
təşkilinə diqqətin artırılması bazar iqtisadi münasibətlərinin 
inkişafına təsir göstərən amillərdəndir. Respublika miqyasında 
əmtəə bazar münasibətlərini daha intensiv şəkildə 
gücləndirmək üçün istehsalın kombinasiyalaşdırılması üsulu 
çox səmərəlidir. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrə 
ixracatında əsas yeri xammal və yarımfabrikatlar tutur. 
Xammal ilkin və ya ikinci emaldan sonra, hazır məhsul 
formasına salınmadan başqa ölkələrə göndərilir. O cümlədən 
pambıq, təmizlənmiş yun, spirt, gön-dəri, tütün və s. tam hazır 
məhsul formasına salınmamış halda xarici ölkələrə ixrac edilir. 
Ancaq bazar iqtisadi münasibətlərinin formalaşdığı şəraitdə 
yüksək gəlir gətirə bilən müəssisələrdə istehsalın 
kombinasiyalaşdırılması üsuluna keçmək düzgün olardı. 
Hazırda mövcud müəssisələrdə istehsalın kombinasiyalaşması 
yolu ilə işləməsi nisbətən az vəsait qoyuluşu tələb edir və hazır 
əmtəə istehsal olunur, əmək məhsuldarlığı və rentabelliyin 
səviyyəsi artır.  
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Siyasi təfəkkür insanların, sosial qrupların, cəmiyyətin 
siyasi təşkili və prinsipləri haqqında və onun təkmilləşdirilməsi 
haqqında ideyaların məcmusudur. Materializmə görə, 
cəmiyyətdə əvvəlcə siyasi təfəkkür əsasında siyasi model 
müəyyən edilir və bu siyasi ideologiyaya uyğun olaraq hüquqi 
təfəkkür formalaşır. Yəni, cəmiyyətin ictimai siyasi əsasını 
təşkil edən siyasi təfəkkür hüquqi təfəkkürdən əvvəl yaranmış 
olur. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, cəmiyyətdə yaranmış 
siyasi model hüquqi təfəkkürün çərçivəsi daxilində dərk edilir 
və qiymətləndirilir. Məhs iradə aktına əsasən hüquqi təfəkkür 
əsasında cəmiyyətin hüquqi mühafizəsi tənzim edilir. Yəni, hər 
bir ölkənin siyasi, iqtisadi, hərbi, pul və kredit sistemi, milli və 
irqi hüquq bərabərliyi kimi münasibətlərin hüquqi mühafizəsi 
ilə bağlı ideyalar əvvəlcə hüquqi təfəkkürdə yaranır və sonra 
normativ aktlar əsasında sanksiyalaşdırılır.  

Yeni siyasi sistemlə bağlı ideyaların hüquqi təfəkkürün 
kateqoriyası kimi formalaşması uzun müddətli bir prosesdir. 
Belə ki, məsələn, cəmiyyətimizdə bazar iqtisadi münasibətlərin 
formalaşması prosesi bir tərəfdən keçmiş sosializm sistemindən 
imtina edilməsi, digər tərəfdən yeni demokratik siyasi rejimə 
malik siyasi təsisatların yaradılması uzun müddətli proses 
olaraq tədricən baş verir. Göstərilən istiqamətdə bir tərəfdən 
Sovet siyasi sistemini qoruyan hüquqi normativ aktların ləğv 
edilməsi, o biri tərəfdən yaradılan yeni siyasi təsisatların 
hüquqi mühafizəsinin təşkili prosesində əvvəlcə hüququ 
təfəkkürün dəyişdirilməsi, nəhayət yeni ideya və prinsiplər 
əsasında onun təkmilləşdirilməsi tələb edilir. 
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