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GİRİŞ: 
   
Fəlsəfi fikirl ərin əsasları haqqında. İnsan hüquqları 

anlayışı-fəlsəfənin obyekti kimi. Hər bir anlayış, -istər 
mücərrəd, istərsə də konkret mənaları bildirsin, -fəlsəfənin 
obyekti ola bilir. Çünki fikir və ifadələr şaxələnmiş, 
təkmilləşmiş, sadələşmiş və mürəkkəbləşmiş əsaslarla əlaqəli və 
bağlayıcı formada təfəkkürdə, qavrayış prosesində məhz duyğu 
orqanlarının cəm halda qəbul etdikləri siqnallar vasitəsilə 
yaranır. Fikirlər və ifadələr istiqamətlərdən meydana gəlir və 
istiqamətləri formalaşdırır. Siqnallar çoxlu sayda istiqamətlərdən 
daxil olur. Beyinin müəyyən məkanında siqnallar məcmuəsi 
formalaşır və nəticə etibarilə dərketmə prosesi meydana gəlir. 
(Hüquqi təfəkkür hüquqla bağlı fikirl ərdən, bilikl ərdən, 
məlumatlardan formala şır və sahələr üzr ə sistemləşir, 
konfiqurasiya alır. Vahid və ümumi qaydalar baxış 
bucaqlarının mərk əzlərini meydana gətirir).  Anlayış 
müəyyən bir konseptual fikir müstəvisini (məkanı, dərketmə 
mənbəsini, siqnal mənbəsini) yaratmaq üçün ətrafına digər 
ifadələri (anlayış tərkiblərini) də cəmləşdirir. Bu anda elementlər 
(siqnallarını əks ertdirən elementlər) məkanı böyüdür. Bu 
baxımdan da hesab etmək olar ki, fəlsəfi fikir t ərkibini 
elementlərlə zənginləşdirən fikirdir. İnsan bir şeyi düşünərkən 
hər tələb olunan zaman əhatəli və təkmil formada siqnalları 
qəbul edir və emal prosesinə cəlb edir. Emal prosesləri məkana 
daxil olmuş elementlərin, zərrəciklərin qarşılıqlı vəhdətindən və 
mübarizəsindən, eləcə də məkanda yer almasından irəli gəlir. 
Emal prosesləri sintezləri genişləndirir və analizlərin əhatəsini 
böyüdür. Təkmil formada düşünmə prosesi tədricən fəlsəfi 
mahiyyəti aşkarlayır. Fəlsəfi mahiyyət düşünmə prosesinin 
başlanğıc və son koordinatları arasında olan müstəvini əhatə 
edir. Siqnalların köməkliyi sayəsində qavrama prosesləri 
şaxələnir və əhatəli obrazlanır. Bu anda daha çox siqnallar qəbul 
olunur, qəbul mərkəzində siqnal axınları meydana gəlir. Şaxəli 
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obrazlanma obyektin əlamətlərinin aşkarlanma və siqnal ötürmə 
xassələrindən, kəmiyyətindən asılıdır. Bu şaxələnmə sayəsində 
müəyyən düşüncə müstəvisinin, obyektin məkanı genişlənir və 
tərkiblər açılır. Tərkiblər açılarkən tələb olunan istənilən obyekt 
öz məkanını müəyyən edir. Kəşflər və ixtiralar məhz məkanda 
aşkarlanma sayəsində meydana gəlir. Aşkarlanma prosesi bu 
yöndə tərkibcə müəyyən müstəvini üzərə çıxarmaqdan ibarət 
olur. Hər bir elementin mövcud məkanı həqiqətin əsaslarını 
formalaşdırmış olur. Aşkarlanma həqiqi məlumatların ifadəsini 
müəyyən edir. Sistemin tərkib elementləri açılanda, strukturların 
məzmunu genişlənəndə elementlərin funksiya və mahiyyəti də 
genişlənir. Daha doğrusu həm də insanlar üçün funksiyası 
böyüyür. Aşkarlıq, açıqlıq üzərə çıxır. Genişlənmə düşüncələrdə 
həqiqətin və ədalətin, düzgünlüyün, bərabərliyin əsaslarını 
müəyyən etmiş olur. Genişlənmə dərketmənin əhatəliyini bir 
qədər də artırır. Genişlənmə düşüncə siqnallarını böyüdür. Çox 
genişlənmə siqnal qəbuletmə mərkəzini genişləndirir. Bu anda 
mərkəzin elementləri, zərrəcikləri artır. Bu nöqteyi-nəzərdən də 
çox, fasiləsiz siqnal qəbul etmək beyin mərkəzində problemlər 
yarada bilər. Siqnalları bu baxımdan müxtəlif əsaslarda, çox 
istiqamətlərdə və fasilələrlə, yəni dəyişən fikirl ər əsasında qəbul 
etmək lazımdır. Ardıcıl düşüncə siqnalları çox qəbul edir. 
Ardıcıl düşüncədən meydana gələn siqnal axını məhz düşünmə 
məkanının, yəni obyektin mahiyyətini çox aşkarlayır. Getdikcə 
aşkarlamanın kəmiyyəti böyüyür. Düşüncə obyekti genişlənir. 
Məzmun açılır, forma geniş şəkildə dərk olunur. Məzmun elmi-
fəlsəfi mahiyyət kəsb edir. Elmin əmələ gətirdiyi tərkib fəlsəfəyə 
xidmət edir. Fəlsəfi aspektlər ardıcıllığın və bağlayıcılığın 
bazasında dayanır. Genişlənmə sayəsində paralelliklər və 
kəsişmələr meydana gəlir, təfəkkürdə aşkarlanır. İnsan hüquqları 
anlayışına geniş yanaşma, hüququn tərkib elementlərinin daha 
çox qəbulu hüququn eyni və müxtəlif bucaqlarda həm pozitiv, 
həm də neqativ əsaslarını ortaya çıxarmış olur. Neqativlik 
müəyyən bucaqlarda olan “enerjisizliyin” özü demək olur. 
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Dövlətin pozitiv hüquq normaları neqativ (təbii) hüquqların 
genişlənməsini təmin edir. Burada hüquqi məsələlərdə forma, 
struktur və dövlətin hüquq təmin edən tərəf kimi fəaliyyətinin 
əsasları dərk olunmuş olur. Dövlət hüquq subyekti kimi fəlsəfi 
məzmunda dərk olunur. Onun mürəkkəb strukturu və tərkib 
zənginliyi fəlsəfi prinsipləri formalaşdırır.  

Fəlsəfə təkmilləşmiş idrakın, ali təfəkkürün, pozitiv 
düşüncələrin və müdrikliyin məzmunundan və vəhdətindən 
ibarətdir. Hüquq fəlsəfənin obyektidir. Hüquq fəlsəfəsi özü ilə 
daima faydalı və səmərəli məzmunu daşıyır. Burada müdriklik 
hüququn əhatəli məzmunundan meydana gəlir. Müdriklik 
hüquqla əxlaqı vəhdətdə görür. İnsan hüquqlarına ali yanaşmaq 
hüquqların daha çox pozitiv mənalarını aşkar etmək deməkdir. 
Hüquq insan maraqlarına bağlı olduğundan təkmilləşmiş mənanı 
ifadə edir, universallaşdırıcı və məxsusiləşdirici əhəmiyyət kəsb 
edir. Hüququn bu kimi xarakteri hüquq düşüncələri müstəvisini 
meydana gətirir. Hüquq düşüncələri müstəvisinin böyüklüyü 
kəmiyyətin çoxluğundan ortaya çıxır. Subyektin çoxluğu hüquq 
müstəvisini genişləndirir, çünki hüququn subyekti və obyekti 
artmış olur. Bu anda vahid hüquq prinsipi obyektiv əsaslarla 
formalaşmış olur. Fərdin hüquqları cəmi subyektiv məna ilə 
yanaşı, obyektiv hüquq müstəvisini də formalaşdırır.  

Fəlsəfənin obyekti bütün anlayış istiqamətlərində dərin 
düşüncənin, həm də daha çox faydalı düşüncənin obyektidir. 
Ümumiləşmiş anlayışlar isə daha çox müdriklik üzərində 
qurulur. Müdriklik qeyri-müəyyən və müəyyən həqiqətin 
vəhdətində və tarazlığında meydana gəlir. Lakin mənfini də 
dərinə düşünmək olur. Məsələn, hüquq normalarının bir çox 
tərəflərə münasibətdə (tətbiqində) mənfi cəhətləri var. Bu yöndə 
azadlığın məhdudlaşdırılması normaları hamı tərəfindən 
(xüsusilə, cinayət törətmiş şəxslər tərəfindən) birmənalı olaraq 
heç də qəbul edilən deyil. Lakin pozitivliyin və hüququn 
qorunması üçün bu, mütləq lazımdır. Digər bir misal kimi 
prezident seçkilərinin normativ-hüquqi əsaslarını göstərmək 
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olar. Burada normaların tətbiqi heç də prezident olmaq istəyən 
şəxslərin çoxunun mənafeyinə xidmət etmir. Hər kəs (iddialı 
olan hər kəs) asan yolla və birbaşa qaydada bu postu tutmaq 
istəyər. Lakin hüquq normalarının sərhədlər və ölçülər 
müəyyənedici əsasları tənzimləməni və mərhələləri tələb edir. 
Bu tələblər də hər kəs tərəfindən qəbul edilən olmur, iddiaçıların 
subyektiv istəklərinə cavab vermir. Bu baxımdan da tənzimedici 
normalarvə qaydalar obyektiv dəyər olmaqla subyektiv dəyərləri 
çox zaman ödəmir. Ayrı-ayrı şəxslər bu normaları özləri üçün 
səmərəsiz hesab edirlər.  

Müvafiq cəhətlər öz-özlüyündə sistem xarakteri kəsb edir. 
Bu mənfilikl ərin də universal pozitivliyə xidmət etməsini nəzərə 
alsaq, onda belə qənaətə gəlmək olar ki, hüquq əksər hallarda 
pozitivlikdən ibarətdir və hüququn yükü əsasən müsbət 
məsələlərdə cəmləşir. Hüquq sanki “işıqfor” rolunu oynayır. 
Hüququn faydalılıq prinsipi ondan ibarətdir ki, hüquq dəyər 
olaraq (hüquq normalarının tətbiqi zamanı) onu daşıyan tərəfə 
xidmət göstərməlidir. Hüquqi müdafiə üçün məhdudlaşdırıcı 
normaların mövcudluğu ümumi müdafiə strategiyasına xidmət 
edir. Məsələn, meşəlikl ərin və yaşıllıq zolaqlarının qorunması və 
mühafizəsi haqqında dövlətin qayda və qanunları məhz ümumi 
halda insanlara, təbiətə xidmət edir. Qaydalar faydalı olan 
resursları qorumağa yönəlir. Burada qaydalar obyektiv dəyərləri 
qoruyan dəyərlər kimi əhəmiyyət kəsb edir. Eləcə də 
cinayətkarlıq haqqında qanunvericilik insanların və cəmiyyətin, 
dövlətin maddi-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına yönəlir. Siyasi 
sabitlik, ictimai-asayiş dəyərləri qoruyan vəziyyətlər 
olduğundan, bu kimi dəyərlərin qorunması üçün hüquq 
normaları da dəyərlərə çevrilir. Hüquq normaları dəyərləri 
qoruyan dəyərlər kimi ifadə olunur. Bu baxımdan da əlaqələr, 
münasibətlər və fəaliyyət müstəvisi daxilən tənzim olunan 
normalardan ibarət olur. Normalar və qaydalar dəyərlərin 
qorunmasını və inkişafını özlərində əks etdirir. Buradan da 
pozitivlik meydana gəlir. Hüququn mənfi tərəflərini fikir obyekti 
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etmək və təhlilə çevirmək öz-özlüyündə müəyyən müstəvidə 
pozitivliyi aşkarlamaq, pozitivliyin yeni-yeni istiqamətlərini 
üzərə çıxarmaq deməkdir. Fikirlərin, düşüncələrin pozitiv 
nəticələri, yəni faydalı əsaslı nəticələri fəlsəfi mahiyyəti 
aşkarlayır. Hüquq həm də ona görə fəlsəfənin obyektidir ki, 
insanların təbiəti, xarakteri və fəaliyyəti, həmçinin maraq və 
mənafeyi, ümumiyyətlə, hüquqları ilə bağlı olan həyat tərzi 
məzmun etibarilə dərindir, eyni zamanda geniş düşünməni tələb 
edəndir. Hüququn pozitiv tərəfi subyektin hüquqlarını yüksək 
səviyyədə təmin etməkdən, maddi-mənəvi vəhdətin sintezini və 
harmoniyasını yüksəklikl ərə qaldırmaqdan ibarətdir. Bu 
baxımdan da hüquq dəyərli əsasa malik olan universal mənaları 
özündə əks etdirir. Hüquq öz qarşısına çıxan maneələri dəf 
etməyə çalışır. Hüquq qanunvericilikdə və bu baxımdan da 
realizə məsələlərində normalardan ibarət olan dəyərli modellərdə 
əks olunur. Bu əks olunma da həqiqətin özünü aşkarlayır, 
insanla onun təmasda olduğu varlıq arasında müqayisədə 
dəyərlərin əsasları meydana gəlir. İnsan öz-özünü düşünən bir 
məxluqdur. Burada düşüncələrini şaquli və üfiqi trayektoriya 
üzrə böyüdür. Geniş düşünmə əhatəli qaydada faydalı nəticələri 
olan düşünmədən ibarətdir. Lakin geniş düşünmə faydalı olmaya 
da bilər və əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi, mənfi istiqamətlərə 
yönələr. Bu baxımdan fəlsəfi düşüncələr daha çox universal və 
məxsusi pozitiv düşüncələr üzərlərində qurulur. Mənfiləri 
düşünmə isə elə müsbətlikl ərin əldə olunması yollarını 
tapmaqdan ibarət olur. Dərinə düşüncə mənaları aşkar edir, həm 
də daha çox istiqamətləri və bağlayıcıları tapır. İstiqamətlər üzrə 
bağlayıcılar ardıcıllığı müstəvini genişləndirir. Düşüncənin 
dərinləşməsi enerjinin daha çox üzərə çıxmasını təmin edir. Bu 
anda enerji “enerjisizlik” üzərində hakim olur. Yəni, müsbət 
mənfini  üstələyir, tarazlaşdırır. Dəyər vermək elə əslində 
müsbət və mənfini müəyyən məkanda müqayisə etməkdən 
ibarətdir. Üstələmə mənfi adlandırdığımız məkanda enerji 
boşluğunu doldurur ki, bu da özlüyündə müsbəti aşkarlayır, 
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tarazlaşdırma yaradır. Şərti boşluq olan mənfini doldurur. Həyat 
fəaliyyəti genişləndikcə, resurslar artdıqca yeni istiqamətləri 
nizama salmaq üçün hüquq normalarının qəbulu zəruri amilə 
çevrilir. Bu nöqteyi-nəzərdən də hesab etmək olar ki, enerjinin 
artımı əslində tənzimləmə funksiyasını yerinə yetirmək üçündür. 
Düşüncələrin dərinləşməsi və genişlənməsi düşüncə sistemini və 
müəyyən məkan üzrə və müvafiq ölçülər əsasında müstəvisini 
meydana gətirir. Hər bir düşüncə öz məqamında dərinləşməyə 
doğru getdikcə açılma sayəsində müstəvisini genişləndirir. 
Hüquq fəaliyyət və düşüncə sayəsində genişlənir. Düşüncələr 
burada mövcud olan obyektlərin müxtəlif bucaqlardan 
işıqlanmasını təmin edir. Buradan da belə nəticələrə gəlmək olur 
ki, düşüncələr təbii (obyektiv və subyektiv) olaraq, yəni 
insanların iradələrindən tam asılı olmayaraq da mövcuddur. 
Ancaq insanlar duyğu orqanları vasitəsilə qəbul etdikləri 
siqnallarla mövcud olan düşüncə müstəvisinə müxtəlif 
bucaqlardan işıqlar sala bilirlər. Buradan da yenə o nəticəyə 
gəlmək olur ki, əslində Ulu Tanrı və təbiət insanlara bütün 
mümkün siqnalları, əlamətləri, obrazları əvvəlcə verib. Lakin 
düşüncələr üçün çox şey qaranlıqdır, qeyri-müəyyəndir. İnsanlar 
onları müxtəlif məkanlar üzrə duyğu orqanlarının siqnalları ilə 
aşkar edə bilirl ər. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, insanlara 
çox şeylər (müxtəlif miqdarda) qeyri-aşkar formada bəxş edilib. 
Onları aşkar etmək üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə müəyyən 
miqdarda düşünmək, ardıcıl şəkildə siqnalları qəbul etmək 
lazımdır. İstedad, qabiliyyət, məharət, cürət, risq, cəhd və s. kimi 
keyfiyyətlərin hərəkətlərlə culğaşması, müşayiət olunması 
insanlarda qeyri-müəyyənliyi müəyyənliklə əvəzləyir. İnsan öz 
hüquqlarının mahiyyəti üzərində ardıcıl düşünməklə özünü 
hüquq müstəvisində aşkarlaya və təsdiq edə bilər. Hər bir 
insanın hüququ onun təbii mövcudluq xassəsinə bağlıdır. Hüquq 
haqq formasında, özündə bərabərliyi və ədalətliliyi əks etdi-
rməklə, insanlarladır. İnsanların cəmiyyət və dövlət qurmaları da 
onların təbii xassələrinə bağlıdır.  
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Konstruktivlik düşüncə müstəvisində daha çox element 
istiqamətlərini, yəni, elementlərin müəyyən axınlar üzrə 
düzülüşünü aşkar edir. Elementlərin düzülüşü və kəmiyyətin 
çoxalması insan hüquqlarının zənginləşmiş mənasını aşkarlayır. 
İnsan hüquqlarına dair fikirlər o halda daha da genişlənir ki, 
insanın fəaliyyəti böyüyür və bu fəaliyyət daha da geniş şəkildə 
dərk olunur. Hüquqlar zənciri məhz elementlər zəncirinin 
bağlayıcılığının müstəvisini genişləndirir. Buradan da xassələr 
(məzmun, mahiyyət) daha çox aydınlaşır. Xassələrin geniş 
əsaslarda aşkar olunması məzmunu dərin edir, məzmun açılır. 
İnsan öz obyektinə doğru daha da yaxınlaşmış olur. Bu 
yaxınlaşma həqiqətin üzərə çıxmasına xidmət edir. Məzmun 
açıldıqca hüquqların tərkib etibarilə birləşmiş mahiyyəti 
genişlənir. Hüquqların genişlənməsi siqnallar, əlaqələr hərə-
kətlər, təsirlər, maraq və mənafe kriteriyalarına (səbəb olaraq) 
görə baş verir. Hüquqları həmçinin normalarla ifadə olunma 
amili də genişləndirir. (6 saylı qrafikə də baxmaq olar). Məz-
mun açıldıqca, mənalar kəmiyyətini artırdıqca hüququn pozitiv 
tərəfləri daha çox aşkar olunur. Deməli, açılış enerjinin artmasını 
ifadə edir. İnsan öz hüquqlarını yaxşı dərk edir. Belə qərara 
gəlmək olur ki, hüquq enerjidən ibarət olan dəyərdir. Dəyər 
hüquqdursa, hüquq enerjidirsə, onda dəyər də enerjidir. 
Dərketmə sayəsində hüquqların sərhdələri də böyüyür. Fəlsəfə 
obyektində böyümə, genişlənmə baş verir. Deməli, fəlsəfi 
düşüncələr açılmış, aşkar olunmuş düşüncələrdir. Bu düşüncələr 
də siqnallardan ibarətdir. Bu baxımdan da siqnalların çox qəbulu 
fəlsəfi mahiyyətin aşkar olunmasını təmin edir. Hüquq fəlsə-
fəsinin əsası hüquqların sahələr üzrə genişlənməsində özünü 
təsdiq edir. Bu genişlənmə hüquq normalarından yeni hüquq 
normalarının meydana gəlməsini şərtləndirir. Bağlayıcılıq artır 
müstəvi böyüyür. Burada yenə də konstruktivlik və sistemlilik 
əsas rol oynayır. Proseslər sayəsində işıqlandırma və 
müəyyənliyə çevrilmə, aşkar olunma yaşanır. İşıqlandırma 
insanlara enerji verir və insanlar rahatlanır. Çünki bu enerji geniş 
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təfəkkürdən, dərin dərk etməkdən yaranır. Enerji qəbulu ədaləti 
və bərabərliyi meydana gətirir. Enerji qəbulu sayəsində meydana 
gələn müəyyən olunma prosesi hüququn fəlsəfi düşüncəsini 
qaydalar və normalara çevirir. Yüksək dərk etmək hüququn ali 
səviyyədə təminatını meydana gətirir. Normalar və qaydalar 
yüksək səviyyədə tələblərə cavab verə bilir. Buna görə də fəlsəfə 
(burada müdrikliklə meydana gələn fikirlər) əslində qeyri-
müəyyənliyin müəyyənliyə, qaranlığın işıqlığa, aydınlaşmağa 
keçməsi prosesini, həm də pozitiv prosesini təsdiq edəndir. 
Müdriklik hüququn geniş və faydalı fikirlərini, normalarını 
yaradır. Hüquq fəlsəfəsi insanların qeyri-müəyyən hüquqlarını 
müəyyənliyə, həm də aliyə doğru aparır. Burada sadələşmə 
prosesləri gedir. Sadələşmə də təkmilləşmiş mürəkkəblikdən 
meydana gəlir ki, nəticə etibarilə açılma, aşkar olunma prosesləri 
baş verir. “Romb”un ucları mürəkkəbliyin sadəlikl ə əvəz 
olunmasıdır. Fəlsəfi yanaşma keyfiyyətlə yanaşı, kəmiyyəti də 
artırır. Bu baxımdan da mənalar çalarını özündə cəmləşdirir. 
Fikirləri çoxkoordinatlı, çoxaspektli, çoxbucaqlı, çoxmüsətvili 
edir. Təzahür, nəticə fəlsəfi məzmundur. Hüquq normaları 
fəlsəfi aspektdə şərtləndirici əhəmiyyət kəsb edir. Hüquq 
anlayışının ümumiləşmiş xüsusiyyətlərinin genişliyi həmin 
anlayışı fəlsəfənin obyektinə çevirir.  

İnsan hüquqları tərkib baxımından daha çox qeyri-
müəyyəndir, yəni elm və fəlsəfənin köməkliyi sayəsində məntiqi 
təfəkkür əməliyyatları həyata keçirməklə insan hüquqlarının 
qeyri-müəyyənlik tərkibini (burada genişlənən müstəvisini) 
müəyyənliyə çevirir. Müəyyənetmə prosesi də aşkarlama istiqa-
mətlərinin çoxluğunu meydana gətirir. Fəlsəfənin funksiyası 
(elm və məntiqlə birlikdə) bu qeyri-müəyyənliyi müəyyənliyə 
çevirməkdən ibarətdir. Fəlsəfənin obyekti müəyyən əlamətləri 
olan aləmin əlamətləridir. Hüquqların maraqlar çərçivəsində 
sərhədlənməsi (burada qorumaq üçün genişlənmə) prosesləri 
məhz hüquqların pozitiv mənalarını aşkarlayır. Müəyyənliyə 
çevirmə prosesləri tərkibi ardıcıl qaydada aşkar edir. Deməli, 
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sistem açılır, açılma ilə sistem daxilən və xarici əlaqələr üzrə 
müəyyənləşir. Qeyd olunduğu kimi, əlaqəli sahələrdə düşünmə 
proseslərinin genişliyi məhz fəlsəfənin özünü meydana 
gətirəndir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, fəlsəfi təfəkkür 
enerji qəbulu sayəsində zamanla formalaşır. Siqnallar enerjinin 
əsaslarını təşkil edir. Fəlsəfi fikirl ər sistemlilikdə daha çox 
büruzə verir; çünki dərinləşmə və aşkar olunma əlaqəlilikd ə, 
bağlayıcılıqda və ardıcıl yaradıcılıqda və quruculuqda daha çox 
meydana gəlir. Əlaqəlilik v ə bağlayıcılıq da fəlsəfi fikirl ərin 
bazasını təşkil edir. Məsələn, vahid elmi təlimlər və prinsiplər, 
bu prinsiplər tərkibində olan bağlayıcılıq məhz bir çox fəlsəfi 
predmetlərdə tətbiq olunur. Fəlsəfi mahiyyət müəyyən 
obyektlərdən kəmiyyətcə artan siqnallardan ortaya çıxır. Obyekt 
sistemli olur, bu baxımdan da siqnalları da sistemli forma alır və 
məzmunlu olur. Qeyri-müəyyənliyin müəyyənliyə çevrilməsi 
prosesləri də əslində zamanla və ardıcıllıqla sistemli qaydada 
həyata keçirilir. Bu anda fəlsəfi məzmunluluq ardıcıllıqla aşkar 
olunur. Hüquq fəlsəfəsinin mahiyyəti hüquq sistemlərinin 
formalaşmasının əsaslarını meydana gətirir. Hüquq müstəvisi 
üzrə müəyyən üfiqi və şaquli məkanda nə qədər element və 
onların qarşılıqlı əlaqələri aşkar olunursa, bir o qədər dərin 
mənalar üzə çıxır. Burada aşkarlama prosesləri kəmiyyəti və 
keyfiyyəti artırır. Kəmiyyət və keyfiyyət artımı artan müstəvidə 
yeni cəhətləri və istiqamətləri meydana gətirir. Hüquq nəzəri 
fikirl ərdə genişlənir, normalar çoxalır. Hər çoxalan norma yeni 
tənzimləmə qaydalarını meydana gətirir. Hüquq normaları 
tənzimləmə məkanlarını aşkarlayır və tətbiqini təmin edir. 
Sistemlərin tərkibini təşkil edən alt sistemlər və tərkib sistemlər 
elmin yolu ilə aşkar edilir. (Qeyd: hüquq mənəvi aləmin tərkibi 
olan əxlaq, davranış, münasibət, eyni zamanda həm də maddi-
material aləmin tərkibi olan fəaliyyət sistemləri və fəaliyyəti 
şərtləndirən resurslarla əlaqəlidir. Bu sistemlərə şərtlər verir və 
sistemlərin mexanizmlərini formalaşdırır. Həmçinin fəaliyyət 
mexanizmləri, mənəvi aləmin tərkibi hüququn əsasını meydana 
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gətirir. M ənəvi aləmə sahiblik, daha doğrusu sahibliyin yerinə 
yetirilməsi təfəkkürdə hüquq normaları ilə ifadə olunur. 
Fəaliyyət, hərəkət və geniş sfera (müstəvi, məkan) hüquq 
anlayışının fəlsəfi məzmununu yaradır. Geniş fəaliyyət eyniliyi 
və fərqliliyi genişləndirməklə yanaşı, tərkibləri aşkar edir və 
bundan da təkmilləşmə meydana gəlir. Hüququn fəlsəfi 
məzmunu həm də vahid və universal kateqoriya kimi bütün 
münasibətlərdə və əlaqələrdə təzahür olunur. Hər bir şəxs 
hüquqlarına onu qoruyan vasitə kimi baxır. Mənəviyyat hüququ 
müşayiət edir, hüquq mənəviyyatı qoruyur. Mənəviyyat zəngin və 
sistemli tərkiblərdən yaranır. Bu baxımdan da hüququn 
konseptual məzmunu mövcud olur və konseptuallıq və geniş 
şəkildə əhatə olunma fəlsəfənin özünü meydana gətirmiş olur. 
Ona görə fəlsəfə ki, mənəviyyat və hüquq pozitivlikdən ibarətdir. 
Hüquq da mənəvi-maddi, konkret və mücərrəd aləmin 
əlaqələrdə və münasibətlərdə ixtiyar, sahiblik, məxsusluq kimi 
əsaslarını meydana gətirmiş olur. Fəlsəfə də özündə xeyirxah 
məqsədləri daşıyır. Hüquq da məzmun etibarilə xeyirxahlığın 
əsasından ibarətdir. Fəlsəfi müstəvidə düşüncə normaları çox 
olduğuna görə zamanı uzatmış olur. Bu baxımdan da həqiqətin 
tam aşkar olunması üçün çoxbucaqlı normalar zamanın 
uzunluğunu tələb edir). Fəlsəfi fikirl ərdə paralelliklər, müəyyən 
bucaqlarda kəsişmələr və toqquşmalar yaranır. Kəsişmələrin, 
toqquşmaların və paralelliklərin əsaslarının müəyyən olunması 
elmi aspektdə həyata keçirilir.Yəni, tərkibi, bağlayıcılığın 
istiqamətlərini elm öyrənir. Hər bir tərkib elm yolu ilə aşkar 
olunur. Burada elm və fəlsəfə çulğaşır, bir-birinə xidmət edir. 
(Bu cür təbii formalaşma sistemliliyə aparıb çıxarır). Elmin cəmi 
(burada açılmalar cəmi) fəlsəfəni meydana gətirir. Çünki hər bir 
tərkib elementi hissə olduğuna görə özünə istiqamətlər verir. 
Tərkib başlanğıc və sona çevrilir. Elm müəyyən başlanğıc və 
sonları müəyyən etmək, üzərə çıxarmaq funksiyasını yerinə 
yetirir. Hər iki tərəf- fəlsəfə və elm - sistemlilik prinsiplərini 
yaradır və konstruktivliyi, əməliyyat üsulu olan bağlayıcılığı 
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meydana gətirir. Fəlsəfə və elm dərin başlanğıcları müəyyən 
edir. Nəticələr də ümumiləşmiş olur. Nəticələr yeni 
başlanğıclara-tezislərə və anti –tezislərə çevrilir. Fəlsəfi məzmun 
da sistemlilikdə yaranır. Yəni, fəlsəfə öz obyektinə tərkib və 
bütöv, bundan irəli gələrək əlaqələr və vəhdət prizmasından 
yanaşır. Hər bir elementin xassəsi onun sistemdə rolunu 
müəyyən edir. Sistemin enerjisində, hərəkətində, bu baxımdan 
da forma və məzmununda hər bir elementin öz yeri olduğundan, 
element özünə istiqamətləri cəlb edir. Element istiqamətlər üçün 
müəyyən trayektorik nöqtələrdə başlanğıc və son koordinat 
rolunu oynayır. Fəlsəfə daima öz obyektini ucaldır, daxilən və 
ətraflar üzrə genişləndirir, dərinləşdirir və kəmiyyətini artırır, 
dəyərləndirir və buna görə də dərin mənalı edir. Aşkarlanma 
proseslərini dərinləşdirir və ətraflar üzrə geniş şəbəkəli edir. 
Genişlənmə prosesi dəyərlərin artmasına xidmətə yönəlir. 
Fəlsəfi yanaşma təlim istiqamətləri üzrə pozitiv və geniş təhlil-
lərin əsaslarını yaradır. Bu baxımdan da mürəkkəbliyi açır, 
həmçinin mürəkkəbliyi yaradır və elmin sayəsində qısa yolların 
aşkarlığının pozitiv nəticələrini əldə edir.  

Strukturların ardıcıl olaraq yaradılması müəyyənliyin 
meydana gəlməsi prosesidir. Bir və ya da bir neçə məsələyə 
sistemli, əhatəli olaraq fəlsəfi aspektdən yanaşma həmin obyektə 
konseptuallıq, çoxməzmunluluq və mürəkkəblik baxımından 
yanaşmadır. Konseptual yanaşma zamanı obyektlər arasında 
əlaqələr zənciri formalaşır və müəyyən məkan üzrə vəhdət -
bütövlük meydana gəlir. Konseptual yanaşmada çoxlu sayda 
istiqamətlər mövcud olur ki, bu istiqamətlər arasında olan 
bağlılıq xüsusiyyətləri sistemləri tərkib və bütövə, hissəyə və 
vahidə çevirir. Burada tətbiq olunan metodlar bağlayıcılıq yolu 
ilə elmi istiqamətləri təsnifat və seçim yolu ilə müəyyən 
etməkdən ibarət olur. Vəhdət tərkib elementlərin rəngarəng-
liyindən formalaşır. Məsələn, beynəlxalq hüquq dövlətlərin ayrı-
ayrı sahələrdə müəyyən etdikləri hüquqi aktlarda (sənədlərdə) 
formalaşır. Beynəlxalq hüquq sistemi (dövlətlərin münasibətlər 
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və əlaqələr hüququ, beynəlxalq aləmdə fəaliyyət hüququ) 
sahələrdə mövcud ola hüquq normalarının cəmindən meydana 
gəlir. Beynəlxalq hüquq fəlsəfəsi formalaşmış olur ki, bu 
formalaşma da beynəlxalq aləmə canlı və pozitiv istiqamətlərdə 
yanaşmadan ortaya çıxır.  

Fəlsəfə müxtəlif məkanlarda mövcud olan qeyri-müəyyən 
vəhdəti müəyyən vəhdətə çevirir. Burada artımın səviyyəsi, 
aşkarlanma dərəcəsi elementin dərəcəsindən asılı olur. Deməli, 
hər bir element sistem daxilində elmin və fəlsəfənin obyekti 
rolunu oynaya bilir. Konseptuallıq sistemli mənada və həm də 
vahid mənada, bütövləşmiş mürəkkəb məzmundan özünü təsdiq 
etmiş olur. Sistemlilik bir prosesli hal olaraq müəyyən sərhədləri 
olan və mexanizmlərə malik olan vasitələrin qarşılıqlı hərəkət, 
təmas, əlaqə vəziyyətlərinin bütövlüyü kimi başa düşülə bilər. 
Burada hər bir elementin həmin məkanda öz yeri vardır. Bu 
baxımdan da sistemə müxtəlif bucaqlardan yanaşma elə sistem 
tərkibində hər bir elementin fəlsəfi-elmi məzmununu meydana 
gətirmiş olur. Fəlsəfi mahiyyət o halda büruzə verir ki, 
ziddiyyətlər və paralelliklər daha çox aşkar olunur, fikirlərdə 
üzərə çıxır. Fəlsəfə dərin mənalı olan şeyləri özünə obyekt edir. 
Dərin məna, geniş mahiyyət isə nəticə etibarilə geniş 
faydalardan, əsaslı səmərələrdən meydana gəlir. Deməli, hüquq 
fəlsəfəsi, o cümlədən, hüquqla bağlı dərin fikirl ər, müsbət 
mövqelər dəyərlərdən ibarət olur.  

Fəlsəfədə konseptualizm başlıca xəttə və əhatəli düşüncə 
sxeminə çevrilir. Konseptualizm bir universallaşdırıcı və 
məxsusiləşdirici təlimdir və buna görə də dəyərlidir. Konsep-
tualizm bir tərəfdən hüququn strukturunu, nəzəri fikirl ərin 
cəmləşmiş strukturunu yaradır, digər tətəfdən isə rəngarəngliyi 
meydana gətirir. Konseptualizm də tərkib baxımından çoxlu 
sayda istiqamətlərdə olan trayektoriyalardan, bağlayıcılıqldan 
asılı olur. Konseptuallığın yaranmasını vəhdət prinsipi ilə 
bağlayıcılıq şərtləndirir. Fəlsəfi fikrin qrafik yolu ilə (sxemli, 
struktur formada) tərkiblərə ayrılması fikir müstəvisində olan 



16 
 

rəng çalarlığının əsaslarını meydana gətirmiş olur. Konseptuallıq 
özündə çoxistiqamətli yanaşma üsullarını əks etdirir ki, belə 
yanaşma da sistemə cəlb olunan və sistemi meydana gətirən 
elementlər toplusunun əsaslarını formalaşdırır. Konseptuallıq 
sistemlilikdir, daha çox əhatəlilikdir. Əhatəlilik isə tərkiblərin 
daha geniş əsaslarla müəyyən olunmasıdır. Bu halda elementlər 
zənciri və istiqamətləri formalaşmış olur. Elementlər zəncirində 
oxşarlıqlar və eyniliklər, həm də onlardan irəli gələrək 
müxtəliflikl ər yaranır. Fəlsəfədə obyektə nəzərən, obyekt 
üzərində müşahidələr, nəzarət etmələr mövcud olur. Bu müşa-
hidə və nəzarət baza etibarilə elementlərin tərkib hissələrə 
ayrılmasını təmin edir. Konseptuallıqda, müstəvi artımında, 
sfera genişlənməsində qeyri-müəyyənliklər daha çox müəyyən-
likl ərlə əvəz olunur. Aşkarlanma zamanı müəyyən məkanı əhatə 
edən elementlər toplusunun xarakteri, bu baxımdan da sistem-
daxili əsasları açılır. Sistemli yanaşma buna görə də aydınlaş-
manın və gerçəkləşmənin kəmiyyətini böyüdür. Aydınlığın və 
gerçəkliyin, həqiqətin kəmiyyəti özündə reallığı və düzgünlüyü 
əks etdirir.  

İnsan hüquqları anlayışı fikirl ərdə düzgün və həqiqi 
bilikl ərdən ibarətdir, çünki burada aşkar olunmalar aydın 
olduğuna görə həqiqət də insanlar üçün siqnallarını ötürənlərdir. 
Hüquq bir anlayış kimi insanın özü üçün mücərrəd həqiqətdir. 
Aşkar olunan hər bir şey düzgündür, həqiqidir. Aşkar 
olunmayanlar da həqiqiqir, lakin onlarda gizli, bir çox tərəflər 
üçün açılmamış həqiqət mövcuddur. İnsan hüquqlarına dair 
fikirl ər açılarkən zənginləşmə prosesi gedir. Zənginləşmə 
prosesi dəyərləri artırmaqla yanaşı, hüquq dəyərsizliyini də 
meydana gətirə bilir. Aşkarlanma zamanı müstəvi və məkan 
genişlənir. Qeyri-müəyyənliyin həqiqiliyə çevrilməsi prosesləri 
baş verir. Burada proses sonsuzdur. Deməli, hüquqların və 
maraqların tükənən sonu yoxdur. Nisbi sonluqları və müəyyən 
koordinatlarda mütləq sonluqları vardır. Burada genişlənmə 
prosesləri həm dərinə, həm də ətraflara doğru baş verir. 
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Genişlənmə ilə xarakterizə olunan insan hüquqlarının mürək-
kəbləşməsi və zənginləşməsi prosesləri məhz normaların aydın-
laşmasına, zənginləşməsinə və çoxalmasına gətirib çıxarır. 
Genişlənmə özündə məna etibarilə birxətli mütləqliyi də əks 
etdirir. Məsələn, insanların baza hüquq və azadlıqları ifadəsi hər 
bir məsələdə, hər bir münasibət və əlaqədə təbii ki, mütləqdir, 
həqiqətdir. Ümumiyyətlə, aşkar olunan bütün hüquqlar zəruridir, 
mütləqdir və həqiqətdir.  

Hüquqların ədalətli mahiyyəti düzgünlüyün özündə əks 
olunur. Bu baxımdan da hüquqi biliklər düzgünlükdən ibarət 
olan biliklərdir. Çünki hüquqi biliklər real maraqları da ifadə 
edir. Hüquqi biliklər faydalı olduğuna görə universal həqiqəti 
yaradır. Düzgünlük də müəyyən məkandakı elementlər 
tarazlığında bərabərlik və qeyri-bərabərlikdə özünü təsdiq etmiş 
olur. Düzgünlük burada həm də bərabər olmayan, ədalətin 
pozulmuş olduğu məkanda əks olunur. Deməli, fəlsəfə tərkibin 
kəmiyyətinə bağlıdır. Fəlsəfədə pozitivliklə kəmiyyət (element 
tərkibinin nə dərəcədə xeyirli olması) vəhdətdə mövcud olur. 
Fəlsəfə idrakda, fikir təlimlərində universallaşdırıcı və məxsusi-
ləşdirici əməliyyatları məntiqin yolu ilə həyata keçirir. Burada 
məntiq böyük funksiya daşıyır, qeyri-müəyyənlikləri aşkarlayır. 
Məntiq fəlsəfənin obyektləri arasında disskusiyalar, aydın-
laşdırılmalar yolu ilə əlaqələrin vəhdətini, bağlayıcılığı və bu 
bağlayıcılıqda elementlərin eyniliyini və fərqliliyini, həmçinin 
eynilik, oxşarlıq və fərqlilik trayektoriyalarını meydana gətirir. 
Ziddiyyətlərin aşkar edilməsi elə həqiqiliyin aşkar edilməsi 
funksiyasından ibarət olur. Həqiqilik büruzə verilən istiqa-
mətlərdə, axınlarda mövcud olur. Həqiqilik elə mənaları 
aşkarlayır. Məzmunları ortaya çıxarır. Fəlsəfə kontekstlər ara-
sında bağlayıcılığı yaradır, bu zaman müəyyən müstəvidə 
keçidlər edilir. Keçidlər də oxşarlıqlar və fərqlilikl ər (yəni 
müxtəlif bucaqlardan olan oxşarlıqlar və eyniliklər) əsasında 
müəyyən olunur. Məsələn, hüquq normaları sistemində keçidlər 
(bağlayıcılar) fərqli subyektlərin və tərəflərin fərqli məkanlarda 
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olan hüquqlarını özündə ehtiva edir. Keçidlər bir şərti sahə üzrə 
hüquq normalarının da şaxələnməsini təmin edir. Keçidlər 
edilərkən fərqli məkanlar aşkarlanır, aşkar olan xətlərin davamı 
olaraq qeyri-müəyyən olanları müəyyənliklər əvəzləyir. Burada 
həmçinin qeyri-müəyyənliklər yeni xətləri də ortaya çıxarır. 
Sistemin daxili struktur elementləri arasında olan əlaqələr daha 
da yaxşı öyrənilir. Bağlayıcılığın çox məkanlar və məsafələr 
üzrə əsasları fikirlərdə formalaşmış olur ki, bu da ardıcıl 
düşüncələrdən və dərinləşən məzmundan meydana gəlir.  

Fəlsəfi obyektlərin elm yolu ilə öyrənilməsi ən müxtəlif 
məzmunlu və tərkibli, həm də fərqli təyinatlı kiçik elementlərin 
öyrənilməsini, quruculuqda və yaradıcılıqda isə meydana 
gətirilməsini (müxtəlif elementlərin qarışığından ibarət olan yeni 
məzmun və formanın yaradılmasını) şərtləndirir. Buradan da 
fərqli elementlərdən estetik məzmunlu vahidlər (strukturlar, 
maddələr) əldə olunur. Məsələn, müxtəlif növ inşaat materi-
allarından memarlıq təxəyyülünə müvafiq olaraq çoxlu sayda 
fərqli bütövləri, memarlıq incilərini meydana gətirmək 
mümkündür. Burada seçim imkanlarının çoxluğu bir tərəfdən 
sürəti artırır (yaradıcılıq və quruculu üzərində qurulan fəaliy-
yətin sürətini), zamanı qısaldır, digər tərəfdən keyfiyyət üçün 
resursların əldə olunmasını təmin edir, başqa bir tərəfdən isə 
müxtəlifliyi v ə estetikliyin seçim imkanlarını genişləndirir və 
zənginləşdirir. Təxəyyül sistemə salınanda nəticə etibarilə fəlsəfi 
məzmun ortaya çıxır, sistemli təfəkkür formalaşır. Eləcə də yeni 
bir inkişaf sahəsi, istiqaməti ortaya çıxanda resurslardan 
istifadəni səməri etmək və stimul yaratmaq məqsədilə hüquq 
normaları sistemləri formalaşdırılır. Burada hüquqi yaradıcılıq 
fəlsəfi məzmunu ortaya çıxarır. Strukturların say çoxluğu və 
kəmiyyətin çoxluğu etik-estetik zənginliyin əsaslarını meydana 
gətirmiş olur. Digər bir misal olaraq qeyd etmək yerinə düşər ki, 
hüquq normalarının çoxluğu hüquq sistemini yaradır, sahələr 
arasında bağlayıcılığı meydana gətirir, bir-birini təmin edən, 
şaxələndirən hüquq normaları sistemini formalaşdırır. Lakin çox 
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aşkarlanma da mənfi xüsusiyyətləri yaradır, elementlərin 
əhəmiyyətini aşağı endirir. Ancaq bütün bu fikirlər öz-özlüyündə 
fəlsəfi mahiyyətə malik olur.  

Etika və estetika vahidlərin müxtəlif bucaqlarda, ancaq 
xətlər üzrə birləşməsindən yaranır. Məsələn, qeyd olunduğu 
kimi, insan hüquqları fəlsəfi məzmundur və konseptual 
əhəmiyyətə malikdir. İnsan hüquqlarını daşıyan bütün tərəflər 
cəm halda pozitiv əsasları, fəlsəfi aspektləri yaradır. Xeyirli 
məqsədlər və vəzifələr ana xətti təşkil edir. İnsan hüquqlarına 
həm ayrı-ayrı fərdin, həm də kollektivin məxsusluğu (aşkar 
şəkildə mövcudluğu) prizmasından yanaşılır. Hüquq normaları 
ümumi olaraq bütün aidiyyatı şəxslərə şamil olunur. Burada 
ayrı-ayrılıqda fərdlərin hüquqları təmin edilir. Burada fikir 
müxtəlifliyi fikir z ənginliyini və sistemliliyini ortaya qoyur. Hər 
bir fikir sistemdə və müstəvidə öz məkanına malik olur. Həmin 
məkanı digər fikir də əvəz edə bilir. Məntiqi ardıcıllıq və 
əvəzləmə törəməni meydana gətirir. Fikir başqa bir fikirlə əvəz 
olunarkən məkan əvəzlənməsi prosesləri baş verir. Bu halda həm 
aydınlaşma prosesləri gedir, həm də müəyyənliyin qeyri-
müəyyənliyə çevrilməsi halları yaşanır. İnsan hüquqları 
anlayışına müxtəlif bucaqlardan (sahələrdən, istiqamətlərdən) 
yanaşma etmək təbii olaraq ona zəngin məna vermək deməkdir. 
Bu anda insan hüquqlarının mahiyyəti daha çox gerçəkləşir. 
Müəyyən məkanı əhatə edən fikirl ərdə subyektivliyin çoxalması 
təbii ki, bol obyektivliyi yaradır. Obyektivlik özündə həqiqilikl ə 
yanaşı, düzgünlüyü də meydana gətirir. Bu baxımdan da insan 
hüquqlarının epistemoloji, yəni, gerçək biliklər kimi əsasları 
genişlənir, baxış təlimi formalaşır. İnsan hüquqlarının nəzəri 
məzmununda gerçək biliklər təbii olaraq subyektlərin, hüquq 
daşıyıcılarının münasibət və əlaqələrində öz əksini tapmış olur. 
Təcrübədən meydana gələn maraq, fəaliyyət istiqamətləri insan 
hüquqlarının fəlsəfi məzmununda daimi genişlənməni və həqiqi 
bilikl əri formalaşdırır. Hər bir şəxsin hüquqları insan 
hüquqlarının gerçək mahiyyətində büruzə verir. Deməli, 
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hüququn fəlsəfəsi daha çox subyektivlikdə, həm də 
subyektivliyin müştərəkliyi olan obyektivlikdə öz əksini tapır.  

Məntiq düşüncənin konstruksiyasını yaradan, sistemli 
yaradıcılığı əks etdirən əsas vasitədir. Düşüncələrin tərkibini, 
obrazların (elementlərin siqnallar yolu ilə beyin mərkəzlərində 
əks olunmuş formaların) əhatəli və sistemli əsaslarını məntiq 
müəyyən edir, nəticələri üsul olaraq məntiq ortaya çıxarır. 
Məntiqin funksiyası əlaqələri nəticələrə, təsdiqedici faktlara 
söykəməklə, müəyyən etməkdən ibarətdir. Deməli, məntiq 
tərkibi aşkarlayır, bağlayıcılığı müəyyən edir, məkanları tapır. 
Onun əsas funksiyası tərkiblərə parçalamaq və tərkibləri 
birləşdirməkdən ibarət olduğu üçün proses insan hüquqlarının 
dəyərlər tərkibini meydana gətirən elementlər arasındakı 
əlaqələri özündə ehtiva edir.  

İstənilən istiqamətlərdə düşüncələri həyata keçirmək olar. 
Hər bir istiqamət bir müstəvi və axındır, cərəyandır, ona görə ki, 
siqnallar toplusundan ibarətdir. İstiqamətlərin genişlənməsi 
kəmiyyəti artırır və müstəvini genişləndirir. İstiqamətlər arasında 
əlaqələr mövcuddur. İstiqamətlər genişlənən məkanda meydana 
gəlir və cəhətlərdən şaxələnir. Burada məntiq şaxələnməni 
müəyyən edir. Düşüncələr bağlayıcılığını şərtləndirici və törə-
dici əsaslarla məntiq əməliyyatlar yolu ilə həyata keçirir. Düşün-
cənin sistemdaxili və sistemxarici mütləq son həddi yoxdur. Son 
hədsizlik məkanın ardıcıl qaydada genişlənməsini meydana 
gətirir. Düşüncə həm daxilə keçir, daxili böyüdür, həm də 
ətraflara doğru şaxələnir. Düşüncələr burada bağlayıcı törəmə 
funksiyasını yerinə yetirir, bu bağlayıcılıqdan da müstəvisini 
genişləndirir. Düzgün düşüncələr rəvan müstəvini formalaşdırır 
və şəffaf, tərkibində makro qatqılar olmayan (müxtəlif 
istiqamətlərə yönələn qabaritlər olmayan) plazmanı yaradır. 
Deməli, düzgünlük sadəlikdən, həm də təkmillikdən meydana 
gəlir. Düzgünlük birbaşa yönələn istiqaməti yaradır. Birbaşa 
istiqamət uzandıqca düzgünlük də uzanır. Aşakrlanmaların 
miqdarı artır. Qarışıqlıqda mövcud olan çoxistiqamətli yollar və 
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elementlərin birləşməsi məhz tərkibində əyrilikl əri, yəni dönən 
istiqamətləri çox olan müstəvini formalaşdırır. Bu aspektdə belə 
bir fikir meydana gəlir ki, çoxlu döngələr dönən istiqamətdə olan 
düzlükləri yaradır. Müstəvidə nə qədər əyrilik varsı, bir o qədər 
də düzgünlük mövcuddur. Əyrilik özündə düzgünlüyü 
cəmləşdirir. İnsan hüquqlarının mənfi aspektləri öz-özlüyündə 
başqa istiqamətlər üzrə müsbətlikl ərdən ibarət olur. Mənfi 
cəhətlər müsbətlikl ərin müstəvidə qorunmasına xidmət edir.  

Ən kiçik bölünənə qədər, ən kiçik məkana, məsafəyə qədər 
düşünmə var. Ondan sonra isə bölünməzlik, yəni artan məkan 
başlayır. Bölünməzlik onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə, 
elementsizlik və enerjisizlik yoxdur. Sadəcə dəyişmələr var, 
formaların bir-biriniə keçməsi, həmçinin enerjinin artıb-azalması 
mövcuddur. Düşüncələr də böyüməyə doğru, kəmiyyətini 
artırmağa doğru gedir, çünki siqnal verən elementlərin və 
onların enerjisinin kəmiyyəti çoxalmış olur. Buradan da belə bir 
məntiqi nəticələrə gəlmək olur ki, insan qeyri-müəyyən şeyləri 
düşünə bilir, onları axtarır. İnsan təfəkkürü qeyri-müəyyənliyin 
əlamətlərinin çoxlu sayda aşkarlanması ilə nurlanır, yəni 
işıqlanır, enerjisini artırır.Bu aspektdə hüququn genişlənməsi 
insanların özünüdərk fəlsəfəsini meydana gətirmiş olur. 
İşıqlanma qeyri-müəyyən tərkibi tədricən aşkarlayır. Siqnal 
axınları güclü olduqda və qəbuledici mərkəz güclü olduqda 
kəmiyyət də genişlənir, güclənir. Bu baxımdan da Ulu Tanrı öz 
əlamətləri ilə insanlarda hiss olunur, insanlar onu duyurlar. 
Çoxlu siqnal qəbul edənlər Onu daha çox hiss edirlər. Bu 
prizmadan yanaşdıqda belə qərara gəlmək olur ki, gözəgörün-
məz varlıqlar, yəni qeyri-müəyyən varlıqlar vardır. Bu varlıqlar 
öz-özlüyündə sonsuz nəhənglikdən və kiçik elementlərdən 
ibarətdir. Allah insanlarla və digər canlılarladır. Onun əlamətləri 
elə təbiətin, kainatın əlamətləridir. Lakin tam əlamət insana 
aydın ola bilməz. Çünki insan onun daxilindədir və ondan çox 
kiçikdir. Tam əlamət sərhədlərin görünməsidir ki, bu da mövcud 
olarsa, kainatın Ulu Tanrıdan kənarda qalması demək olar.  
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Düşüncələr enişli və yoxuşlu olur, hər bir pik nöqtəsindən 
sonra enişlər və yoxuşlar bir-birini əvəz edir. Düşüncələr 
müstəvisi cərəyanlardan formalaşır və cərəyanlar da aşkar 
olunmuş və aşkar olunan hadisələr və obrazlanmalar ardıcıl-
lığından meydana gəlmiş olur. Buradan da düşüncələrin 
mürəkkəb mahiyyəti meydana gəlir. İnsan hüquqlarına dair 
düşüncələr artıb-azalır. Bu artma və azalma real gerçəklikl ərdən 
meydana gəlir. Səbəb isə fəaliyyətin özünü təşkil edir. Resurs-
ların mövcudluğu, əlaqələrin tərzi hüquqi düşüncələrin tərkibini 
müəyyən edir. İnsan hüquqları insanın bütün pozitiv düşün-
cələrinin bazasında, predmet və obyektində dayanır. Pozitiv 
düşüncələrin reallıqlarla vəhdəti real və gerçəkləşən hüquqların 
meydana gəlməsini təmin edir. Pozitiv düşüncələrin bol çeşidi 
müəyyən xətlərdə və koordinatlarda qarşılaşmış olur. Fəlsəfi 
aspektdə insan hüquqları anlayışı və hüquq normalarının sahələr 
üzrə sistemli əsasları daha çox mərkəzləşmiş və ətraflara doğru 
yayılmış obyekt və predmet rolunu oynayır. Düşüncələr 
konstruksiyası müxtəlif quruluşların formalaşmasını təmin edir. 
Bu baxımdan da istənilən bir məsələyə mikro konstruktiv 
formada yanaşmaq olur, həm də məkan üzrə makro konstruktiv 
yanaşma meydana gəlir. Bu iki şərti miqyas arasında keçidlər də 
bir-birini əvəz edir. Deməli, düşüncənin son həddi yoxdur. 
Artıb-azalması var. Əsas funksiyası əlaqələndiricilikdə böyümə 
və məhdudlaşmanı təmin etməkdən ibarətdir. Fəlsəfi əsaslarla 
yanaşma bütün istiqamətlər üzrə dərin düşüncə proseslərini 
həyata keçirməkdən ibarətdir. Düşüncənin zamanı var. Təbii ki, 
ardıcıl düşüncə axtarış sisteminin formalaşmasını təmin edir. 
Burada zaman amili meydana gəlir. Müəyyən istiqamətlər üzrə 
ardıcıl düşüncə düşünmə kəmiyyətlərini  meydana gətirir. 
Kəmiyyət artdıqca elementlər də artır. Elementlərin aşkar 
olunması kəmiyyətin çoxalmasını təmin edir. Düşüncənin 
istiqamətləri sonsuzdur və bu baxımdan da elmin istiqamətləri 
də saysız-hesabsızdır. Müxtəlif istiqamətlərdən yanaşma 
müxtəlif predmetlərin mövcudluğundan və qeyri-müəyyənliyin 
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bolluğundan irəli gəlir. Həmçinin müxtəlif istiqamətlərdən 
yanaşmalar müxtəlif predmetlərin yaranmasını (müxtəlif baxış 
bucaqlarının formalaşmasını) təmin edir. Elm müstəvilərində 
başlanğıc və sonluqlar çoxdur. Məlumdur ki, bütün istiqamətlər 
sistemliliyə tabedir. Sistemin tərkibini açmaq olmazsa, elmlər də 
yarana bilməz.  

Əslində vahid kainat sistemində mütləq məkan başlanğıcı 
nisbiləşir. Məntiq universal və məxsusi qaydada, yəni hər bir 
məxsusi əlamətləri ortaya çıxarmaqla sonsuz sayda cəhətləri, 
əlamətləri müəyyən edə bilər. Bu baxımdan da məntiqin məhdud 
məkanı yoxdur. Hər bir məkan özü bir məntiqin predmetidir, 
məntiqin obyektidir; çünki əlaqəli elementlərdən ibarət oldu-
ğundan tərkib və nəticədir. Sonsuz məkanda deduktiv mühakimə 
istiqamətləri elmi istiqamətlərin say çoxluğunu meydana gətirir. 
Məhdud məkanda, yəni kiçik məkanda da çoxlu sayda məntiqi 
nəticələrə gəlmək mümkündür. Çünki məkanda uzun 
məsafələrin başlanğıcları və sonluqları birləşir. Burada məntiq 
daxili şəbəkənin, bütöv sisteminin daxili mahiyyətini axtarmaq 
funksiyasını yerinə yetirir. İstənilən dərk prosesi, düşünmə 
prosesi, kəmiyyəti müəyyən şeyləri, vasitələri özünə obyekt 
seçir. Obyektlərsiz dərketmə yoxdur. Obyektlərsiz düşüncələr 
mümkün deyil. İnsan və onun fəaliyyəti, təbiətlə təmasları 
hüquqi düşüncənin, hüquq fəlsəfəsinin obyekti rolunu oynayır. 
Qeyri-aşkar şeylər haqqında düşünmələr də həmin şeylərin 
mövcud olması haqqında xəbər verir, çünki insan təbiətdən, 
fövqtəbiətdən kənar heç nə düşünə bilməz. Eləcə də ətraf aləm 
həm də təbiətdən və fövqtəbiətdən ibarətdir. (Qeyd: belə hesab 
etmək olar ki, düşüncə öz obyektindən elementlər axınını qəbul 
edir. Bir şey haqqında çox düşünmək həmin şeydən enerjini çox 
çəkməyə gətirıb çıxarır. Bu anda insanın daxili enerjisi artır, 
artım əvvəlki balansı pozur (obyektdə və subyektdə) və yeni 
balansın meydana gəlməsinə qədər müəyyən problemlər 
yaşanır. Buna görə də düşüncələrdən doymaq, razılaşmaq kimi 
cəhətlər meydana gəlmiş olur). Burada obyektlər həm mücərrəd, 
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həm də konkret ola bilər. Bütün hallarda tərkiblər parçalanır, ya 
da tərkiblərdən bütövlər əmələ gəlir. Fəlsəfə həm mücərrəd, həm 
də mütləq şeyləri özünə obyekt seçir. Bütöv və tərkib elə 
bütövdur. Tərkib həm zərrəcikdir, hissədir-vahiddir, həm də 
bütövdür- vahiddir.  

İnsan hüquqları mücərrəd –mənəvi anlayışdır. Lakin həm 
də konkret olaraq maddi-mənəvi vəhdətin ifadə olunmasıdır, 
anlayış kimi eləcə də maddi-material aləmin təcəssümüdür. 
İnsan hüquqları insana xas olan bütün tərkib və xarakterik 
cəhətlərin bazasında dayanır (təbii ki, maddi-mənəvi ehtiyac-
lardan ibarət olmaqla) və bu cəhətlərin aşkarlanmasını, təsdiq-
lənməsini təmin edir. İnsan insanlara cəmiyyətdə və dövlətdə 
ictimai-siyasi statuslar verir. İnsan hüquqları ümumiləşmiş ifadə 
olaraq, konseptual və bu baxımdan bütün sahələri əhatə edən 
dərin düşüncə obyekti kimi fəlsəfənin predmetidir. İnsan 
hüquqları həm də xüsusiləşmiş, konkretləşmiş anlayışdır, 
ifadədir. Bu baxımdan da elmin obyektidir və problemin həll 
olunmasına istiqamətlənir. İnsan hüquqlarının insanın yaşadığı 
cəmiyyətdə və dövlətdə təmin olunması problemləri məhz bu 
anlayışın elmin obyekti olmasına səbəb olur. Maraqlar özü ilə 
insan hüquqlarını daşısa da, maraqların fərqliliyi v ə güc amili 
insan hüquqları sahəsində çarpazlaşmanı və “pozuntuları” 
(başqa istiqamətlərə yönəlməni) meydana gətirir. Bir istiqamətdə 
hüquqlar böyüyür, digər istiqamətdə isə məhdudlaşır. Güclülərin 
və zəifl ərin məkan uğrunda mübarizəsi sayəsində çox zaman 
fərdin hüquqları tamamilə itir və fərdin həyatdan “vaxtsız” (əgər 
biz alın yazısına, tale qismətinə inansaq, onda hesab edə bilərik 
ki, tənzimləmənin tərkibi olaraq vaxtında) getməsi ilə 
nəticələnir. Onda hər şey zərurət amilinə tabe olur. Çünki təsa-
düflük fikir olaraq yalnız görünməyən, əvvəlcədən hiss 
olunmayan hadisələrin, lakin olmalı hadisələrin ifadəsidir. 
Nizamdan kənar heç nə yoxdur. Dövlətdə və siyasi əlaqələr 
müstəvisində nizamın rəsmi və normallaşdırıcı vasitəsi hüquq 
normalarıdır. İnsan hüquqları da zərurətin məhsuludur. İnsanlar 
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cəmiyyətdə və dövlətdə yaşayırlar, bu bir zərurət formasıdır, 
zəruri əlaqə və münasibət məkanıdır. Burada insanların 
hüquqları da zəruri olaraq meydana gələndir; çünki insan dövlətə 
onun azadlığını müəyyən qədər təmin edən qurum kimi baxır.  

Fərqli subyektlərə görə insan hüquqlarının zaman və 
məkanda, imkanlar daxilində təmin olunmasının əsas 
problemləri meydana gəlir. Bu problemlərin aşkarlanması və 
həll olunması funksiyasını elm həyata keçirir. Elm sistemin 
tərkibində olan elementin xassəsini öyrənir və elementin xassə-
sini onun funksiyasında bağlayır. Elm fəlsəfəyə xidmət etmiş 
olur. Elm (burada fəlsəfi hüquqşünaslıq –insan hüquqlarının 
fəlsəfəsi anlayışını sistemləşdirən elm və fənn istiqaməti) insan 
hüquqlarının insanlararası münasibətlər və əlaqələrdə, insanların 
cəmiyyətlə və dövlətlə əlaqə və münasibətlərində, insanların 
inkişafa müvafiq olaraq hüquqları ilə bağlı problemlərini, 
ümumiyyətlə isə fəlsəfi kateqoriyalarla bağlı problemlərini 
aşkarlamaq funksiyasını həyata keçirir. Həyata keçirmə daha 
çox məzmun üzərində yüklənir. Mahiyyətin aşkar olunması 
məqsəd kimi çıxış edir. Bu istiqamətdən çıxış edərək hesab 
etmək olar ki, insan hüquqlarının dəyərliliyi amili onun problem 
kimi həll olunmasında (həll olunma elə aydınlaşma prosesidir və 
təminatı özündə əks etdirir) universal etalonlar kimi istifadəsini 
zəruri edir. Dövlət, cəmiyyət, hakimyyət, vətəndaş, idarəetmə 
(onun subyekti və obyekti, obyektinin meydana gətirdiyi 
predmet), tənzimləmə (obyekt və subyekt), müşahidə (obyekt və 
subyekt) məhz dəyərlərdən ibarət olur.  

İnsan hüquqları alidir, çünki dəyərlidir, bütün tərkib 
dəyərlərin özüdür və bu baxımdan da onun dərk olunmasında 
ontoloji (varlıq) və qnoseoloji (idrak) təlimləri mühüm rol 
oynayır. Varlıq təlimi insanı və onun maraqlarını obyekt edir, 
məna axtarır, bioloji-fiziki mahiyyəti üzərə çıxarır, idrak 
təlimləri isə insanların şüuru fəaliyyətlərinin əsaslarını, müəyyən 
obyektlərə müxtəlif yanaşma tərzlərini öyrənir, sistemləşdirir, 
ümumiləşdirir və baxışları təhlil edir. Epistemologiya (həqiqi, 
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gerçək bilikl ər haqqında təlim) və aksiologiya (müəyyən şeylərə 
dəyərlər vermək haqqında təlim) da ontologiya və 
qnoseologiyanın tərkibidir. Varlıq və idrak təlimləri elə dəyərlər 
olmaqla, həqiqi bilikl ərin əsasında qərarlaşır. Deməli, episte-
mologiya ontologiya və qnoseologiyanın vəhdətində mövcud 
olur. Həqiqi bilikl ər dəyər olaraq təlimləri meydana gətirir. 
Təlim inkişafa xidmət edir. Deməli, insan yanaşmaları ümumən 
dəyərlidir. Dəyərsizliyi şərti olaraq müəyyən məkanlar və 
bucaqlar meydana gətirir. Konkretlilik kimi, mücərrədlik də 
təlimlərin obyekti olur. Lakin mücərrədliyi də həqiqətdən kənar-
da axtarmaq düzgün olmaz. Çünki insanın intuisiyası 
(intuisiyaya ali duyğu hissləri kimi baxmaq olar), duyğu orqan-
larının müəyyən mərhələdə ali fəaliyyəti ilə yanaşı, mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir və siqnalların qəbulundan yüksək hədlə 
hesablanır. Mücərrədlik haradasa “gizlənmiş” olan konkretliliyə 
söykənir, onu ifadə edir. Qeyd olunduğu kimi, anlayışı dərk edən 
üsulları özündə əks etdirən təlimlərin sayı çox olmalıdır, çünki 
dərk etmək istiqamətləri də çoxdur. İstiqamətlər üzrə 
ümumiləşdirmə elə təsnifatı meydana gətirir. Keyfiyyətin və 
estetikliyin seçim amilini zəruri edir. Məsələn, insanların 
müxtəlif yaş dövrlərində olan hüquqi vəziyyətləri hüququn 
keyfiyyətini ortaya qoyur. Varlıq və idrak təlimləri öz 
bazalarında digər təlimləri də əks etdirir. Bütün təlimlər varlıq 
və idrak təlimlərinin tərkibinə çevrilir; çünki insanlar olan 
şeyləri öz düşüncələrinin obyekti edirlər. Olmayan şeylər isə 
qeyri-müəyyən olurlar, həmçinin müəyyən əlamətli, yəni, 
yarımgerçək, yarımaşkar olurlar. Qeyri-müəyyənlik müəyyən-
likdə olduğu kimi hər kəsə eyni dərəcədə aşkar oluna, hər kəs 
üçün dəyər ola bilməz. Bu baxımdan da insan hüquqları daha 
çox subyektivlikdən meydana gələn obyektivlikdən ibarətdir. 
Tam görünə bilməyən şeylər, varlıqlar, mövcudluqlar bəzən 
müəyyən kiçik əlamətlər formasında siqnallar buraxırlar. Bu 
siqnallar aşkarlayıcı funksiya daşıyır və ümumi siqnallardan 
fərqli olur. İnsanların gündəlik olaraq adət etdikləri obrazlardan 
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fərqli olaraq görünürlər və yaxud da hiss olunurlar. İnsanların 
hüquqları onların gözləmədiyi şəraitlərdə reallaşır və gerçəkləşir. 
Dəyərlər müəyyən olmaqla həqiqiliyə çevrilir. (Qeyd: insan 
hüquqlarının insanların bioloji xüsusiyyətləri il ə əlaqəliliyi 
varlıq, düşüncə ilə əlaqəliliyi isə idrak təlimlərini meydana 
gətirir. İdrak təlimi elə varlıq təlimi üzərində qərarlaşır). Varlıq 
və idrak təlimləri həm universaldır, həm də məxsusidir, 
konkretdir. İdrak təlimləri, varlıq təlimləri mahiyyətlərin və 
formaların çoxluğunun meydana gəlməsini təmin edir. Çünki 
beyinin düşüncə istiqamətləri çoxluq təşkil edir və demək olar 
ki, tükənməzdir, hesab etmək olar ki, beyin mikrokainatdır. 
Beyin obyektin dərk olunmasının konseptual əsaslarını 
formalaşdırmış olur. Beyin həm də kainatla təmasdadır və onun 
tərkib hissəsidir. Beyin kainatın hərəkət və qüvvə cərəyanları ilə 
siqnallar qəbul edir. Ona görə də təbiətdə məkandan asılı olaraq 
müəyyən tərkibli siqnallar qəbul etmək iqtidarında olur. Beyin 
müəyyən təbii şəkildə mövcud olan sadə birləşmələrdə daha çox 
mürəkkəblik axtarır. Bu mürəkkəblik məhz insan fəaliyyətinin 
təkmilləşməsinə istiqamətlənir. Qəbul edilən və emal olunan 
siqnallar öz mürəkkəbliyi il ə quruculuq və yaradıcılıqda mürək-
kəbliyi meydana gətirir. Beyinin yaradıcılıq funksiyası quru-
culuqda və nəzəri yaradıcılıqda (konstruktiv düşüncələrdə) öz 
əksini tapır. İnsanlar çoxtərəfli şeyləri özləri üçün faydalı edirlər. 
İnsanlar məhz öz hüquqlarından istifadə edərək özlərinə çoxlu 
istiqamətlər üzrə fəaliyyətlər axtarırlar. Şaxələnmə hüquqların 
obyekt kimi digər istiqamətlərini meydana gətirir. Aksiologiya 
əhəmiyyətli dərketmənin, mənalı dərketmənin, idrak nəticələri 
olaraq mənalı düşüncələrin əsaslarını aşkarlayır. Aksiologiya 
əxlaqı, mənəviyyatı əlaqə və münasibətlərdə təhlil edir. 
Aksiologiya tənzimləmə təlimi kimi xüsusi önəm kəsb edir.  

İnsan hüquqları ona görə ümumiləşmiş mənanı özündə əks 
etdirir ki, anlayış daima şaxələnməyə məruz qalır. Ancaq 
məhdudlaşma prosesləri də həyata keçirilir. “ İnsan harada, 
hansı cəmiyyətdə və dövlətdə- hüquq orada” prinsipi əsas rol 
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oynayır. İnsanlar yalnız cəmiyyətlərdə, nəzarət və tənzimləmə 
imkanları mövcud olan məkanlarda, sosial quruluşlarda 
hüquqlara malik olurlar. Sosial əlaqələr, mədəni və məişət 
əlaqələri müstəvisində hüquq yaranır. Tərəflər olanda hüquq 
gerçəkləşir. Bu baxımdan da hüquq həm fərdi, həm də müayisəli 
obyektiv əsaslarda meydana gəlir. Hüquq digər hüquq tərəfi 
olduğuna görə meydana gəlir, fikirl ər həqiqətə çevrilir. Enerji 
mübadiləsi sayəsində hüquqların gerçəklikl ərə çevrilməsi pro-
sesləri yaşanır. Hüququn mütləq qaydada tərəfləri-enerji 
mübadiləsində iştirak edən tərəfləri- olmalıdır. Bu tərəflər maraq 
sferalarını və fəaliyyət müştərəkliliyini yaradır. Məsələn, yaşayış 
yerlərindən kənarda, ucqar dağlarda və keçilməz, vəhşi təbiətli 
meşələrdə tək olan insanın hüquqları ətraf aləmdən qoruna 
bilməz. Həmin məkanlarda insanın özünü və hüquqlarını 
qorumaq vasitələri və mexanizmləri yoxdur. Burada insan öz-
özü ilə təkbaşına ətraf aləmlə mübarizə aparmağa məcbur qalar. 
Lakin cəmiyyətlər daxilində, ictimai quruluşlarda, yaşayış 
məskənlərində (hansılarda ki, təbiətdəki resurslar insanların 
maraqlarının təmin olunmasına yönəlir) hüquqlar qorunur və 
tanınır. Hüquqları təmin edən güc tərəfi mövcud olur. Hüquqları 
qoruyan tərəflərin əllərində resursları mövcud olur və onlar 
gücləri və potensialları ilə təmsil edirlər. Dövlətin isə əsas 
funksiyası insanları qorumaq üçün onları nəzarətdən kənarda 
olan yerlərə, təhlükəli məkanlara buraxmamaqdan ibarət olur. 
Dövlət insanlara harada olmalarını müəyyən edən əsas qüvvə, 
güc mərkəzidir, tənzimedici qurumdur, məkan müəyyən edəndir. 
Buna görə də dövlətin hüquq və vəzifələri məhz vətəndaşların 
hüquq və vəzifələrini qorumaqdan, onlar üçün hüquq və 
vəzifələri realizə məkanlarını təmin etməkdən ibarətdir. Dövlət 
öz funksional dəyəri ilə insanların hüquqi dəyərlərinin vəhdətini 
yaradır və öz dəyərlərini insanların dəyərlərinə çevirir. Hüquq 
üçün məkan həm mütləq-konkret olur- məsələn, iş yerləri, ev 
şəraiti, parklar, küçələr və digər materilal konkret məkanlar buna 
nümunədir. Həm də hüququn nəzəri baxımdan daxilə 
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genişlənməsi prosesləri meydana gəlmiş olur. İnsanların 
müvafiq məkanlarda geniş təmsil olunma və iştirakları buna 
nümunədir. Burada mücərrədlikdə əlaqələr və münasibətlər 
fonunda hüquq genişlənir. Dövlətin hüququ vətəndaşlarının 
hüquqlarını qoruyan dəyərlərin məcmusundan ibarətdir. Bu 
baxımdan da dəyər əsasən cəmiyyətlərdə, əlaqələr quruluş-
larında, tərəfləri olan strukturlarda, dövlətlərdə mövcud olur. 
Heç bir şəxs cəmiyyətdən və dövlətdən kənarda dəyərli ola 
bilməz. Çünki insan artıq neçə minillikl ərdir ki, sosial-siyasi, 
etno-mədəni, milli-təşkilati ünsürdür. Dəyər üçün insana digər 
insan, eləcə də digər tərəf (məsələn, qruplaşmış tərəf- dövlət, 
cəmiyyət, ailə və s.) dəyər verməlidir. Dəyərlər həm də 
müqayisədə meydana gəlir. Bir şey digər bir şeyin dəyərli 
olmasını şərtləndirir. Bir şey digər bir şeyə əlamət verir. Müqa-
yisə üçün tərəflərin elementlərinin tərkib kəmiyyətləri əsas 
götürülür. İnsanların dövlətdə və cəmiyyətdə ali məxluq kimi 
dəyərələndirilmələri onların şəxsiyyətini meydana gətirir. 
Şəxsiyyət özündə canlı aləmin yüksək mənəvi-şüuru fəaliyyətini 
əks etdirir. Deməli, dövlət və cəmiyyət insanları şəxslərə çevirən 
əsas strukturlardır. Universal dəyər tərkib dəyərlərinin vəh-
dətindən meydana gəlir. Fəaliyyətin genişliyi, şərtləndirici 
resursların bolluğu, resursların törəmə funksiyaları və geniş 
şəkildə sistemləşmə əsasları və cəmiyyətin tərəflərinin, subyek-
tlərin sayının çoxalması hüquqların fərdi və universal qaydada 
şaxələnməsinə səbəb olur. Bəzən hüquq normaları dəyərsizliyi 
də, faydalar gətirməməyi də şərtləndirir. Bu anda inkişafa, 
lazımi tələblərə cavab verməyə mane olan ünsür rolunu oynayır. 
Hüquqların sərhədləri anlayışı və bu anlayışın maraq sferalarına 
cavab vermələri üzərində qurulması məhz müəyyən şəxslər üçün 
maraqların genişlənməsinin qarşısını alır. Bu anda hüquq (hüquq 
normaları) bəzi tərəflər üçün qadağanedici, məhdudlaşdırıcı 
vasitə olaraq dəyərsiz bir şeyə çevrilir. Buradan da bu anlayışın 
müsbət və mənfi olmaqla (burada yenə də məkan nəzərdə 
tutulur) konseptual əsasları, özündə müxtəlif bucaqlardan 
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müsbət və mənfi meyarları meydana gəlmiş olur. Mənfilikl ərə 
baxmayaraq, insan hüquqlarının konseptuallığından meydana 
gələn müstəvisi onun bütöv dəyərliliyini ortaya çıxarmış olur. 
Təbii ki, “dəyərsizlik” tərkibi də olur ki, bu da sistem 
elementləri arasında bağlayıcı funksiyanın yerinə yetirilməsinə 
xidmət edir. Bir məkanda olan dəyərsizlik (lakin öz məkanında 
dəyərli) başqa bucaqlarda, tərəflərdə dəyərlərin əsaslarını 
meydana gətirir. Buradan da əksliklərin vəhdəti, müsbət və 
mənfinin, bir məkanda olan çox enerji və az enerjinin mahiyyəti 
formalaşmış olur. İnsan hüquqlarının konseptuallığı onun 
sistemliliyində öz əksini tapır və sistemliliyini, əlaqəliliyini, 
bağlayıcılığını və şərtləndiriciliyini meydana gətirir. Konsep-
tuallıq isə hər bir məqamda hüquqların təmin olunması funksi-
yasını yerinə yetirir. Qaydaları və normaları yaradır. Məsələn, 
qanunvericilik vasitələri normalar şəkilində insan hüquqlarının 
hər bir bağlayıcı əsaslarını müəyyən edən qaydaları meydana 
gətirir. Bir norma öz ardınca digər normaların yaranmasını təmin 
edir. Bir norma digərini tələb edir; çünki ardıcıl hərəkətlər 
normaları tələb edir, qaydaların tətbiqini tələb edir. Bütün 
aşkarlanma hallarında həqiqi biliklər, yəni şəraitlərin, 
vəziyyətlərin reallıqlarda ifadə olunması vasitələri formalaşmış 
olur. İnsan hüquqlarının tərkibinin subyektiv və obyektiv 
əsasları məhz hüquqların ifadə olunmasının real vasitələrini 
ortaya çıxarmış olur.  

İnsanların fəaliyyətinin genişliyi hüquqların şaxələnməsini 
(hər bir addımda, fəaliyyət və əlaqələrdə hüquq insanları 
müşayiət edir), dəyərlərin sistemləşməsini və strukturlaşmasını 
təmin edir. İnsan hüquqlarının dərketmənin ifadələrdə aşkar-
lanmasını təsdiq edən normalarda öz əksini tapması hüquq 
normalarının da dəyərli olmasını meydana gətirir. Hüquq norma-
larının dəyərliliyi prinsipi bu normaları yaradan tərəflərin, yəni 
vətəndaşların-dövlət hakimiyyətinin və ictimai tərəflərin 
dəyərliliyi prinsipl ərini yaradır. Dəyər özü də normativlik üçün 
müəyyən bir etalon, ölçü funksiyasını yerinə yetirir. Dəyərlərin 
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ölçülər əsasında müəyyən olunması insan həyatının ölçülərdən 
ibarət olmasından irəli gəlir. Dəyər meyarlarla ölçülür və mütləq 
və nisbi əsaslara malik olur. Ölçüləri də kiçik və böyük 
elementlər meydana gətirir. Deməli, dəyərlər elə bütöv insanın, 
insanlığın özüdür və hüquqlar bütöv insanı həm bütöv (burada 
mənəvi bütövlük), həm də tərkibdə təsdiq etmiş olur. İnsanın 
nizamlı fəaliyyəti, nizamlı əməlləri məhz hüquqların və onun 
tərkibinin normalarla ifadə olunmasına şərait yaradır. 
Hüquqların normalarla ifadə olunması hüququn ölçü 
kriteriyasının əsaslarında qərarlaşır. İnsan hüquqları əxlaqın da 
tərkibi olduğundan, həm də əxlaq normalarını özündə cəmləş-
dirdiyindən dərin fəlsəfi məzmuna və dəyərlər sisteminə malik 
olur. Əxlaq özündə saflığı, tərbiyəni birləşdirir, saflıq dəyərdir, 
deməli, əxlaq və hüquq da dəyərdir. Əxlaqın tərkib elementləri 
elə dəyərlərin tərkib elementlərinə çevrilir. Əxlaq da davranış 
normaları və normalara əməl edilən qaydalardan ibarət 
olduğundan sistemli əhəmiyyətə malik olur. Əxlaq normaları 
davranış normalarının həm tərkibi olduğundan, həm də davranış 
normalarına pozitiv mənalar verdiyindən dəyərləri özündə 
cəmləşdirir. Dəyərlər fəlsəfəni əxlaq və hüquqla vəhdətləşdirir, 
elementlərin məzmunu barədə və onların mahiyyəti haqqında 
məlumatlar verir. Fəlsəfə hüququ və əxlaqı dəyər obyekti kimi 
öyrənə bilir. Fəlsəfə dəyərl ərdən ibarət olan geniş məzmundur, 
çünki müdrikliyi, ucalığı özündə cəmləşdirir. Geniş məzmun ona 
verilən qiymətlərdə özünü dəyər kimi təsdiq edir. Geniş məzmun 
elə dəyərlərin özü demək olur. Fəlsəfə buna görə də dəyərlidir. 
Dəyərlidir, çünki idrakın qida mənbəyidir, obyektlərin 
nəhəngliyidir və şüurların, fikirlərin cəmləşməsini meydana 
gətirir. Fəlsəfə kəmiyyətcə müəyyən predmet üzrə daha çox 
düşünmə deməkdir. Kəmiyyət isə burada məkan müstəvisində 
üfiqi və şaquli olur. Fəlsəfə maddi-mənəvi obyektlə insanın 
mənəvi aləmi olan şüuru və materiyası arasında (şüur 
materiyanın davamıdır və ali təkmil formasıdır) mənalı, 
aydınlaşmış bağlayıcılıq edir. Hər iki aləmi vəhdətdə axtarır və 
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mənasını bütöv görmək funksiyasını qarşıya qoyur. Fəlsəfə və 
elm birlikdə təfəkkürdə aləmlər arasında vəhdət yaradır, aləmləri 
təsnif edir, yəni, tərkibinə görə seçir, əlamətinə görə ayırır. Bu 
baxımdan da dəyərlərin tərkibi genişlənir. Dəyərlər şüur və 
materiyanı vəhdətləşdirir və insanın ümumi hüquqlarının 
əsaslarını meydana gətirir. İnsanlar elm və fəlsəfə yolu ilə bütün 
şeylərin mənalarını dərin edir. Əlamət və tərkib bir-birini 
şərtləndirir, əlamət tərkibdən ibarət olur, tərkibin təzahürünü 
yaradır. Fəlsəfə məhz ümumiləşdirilmiş və xüsusiləşdirilmiş 
məzmunda dəyərlərdən ibarətdir. Buna görə də dəyərlərin 
konseptuallığı və əhatəliyi-geniş məkanı əhatə etməsi- fəlsəfənin 
obyektidir. Fəlsəfə dəyərlərin əsaslarını, forma və məzmununu, 
mahiyyətini elm yolu ilə məntiqi mühakimələr çıxarmaq üsulu 
ilə öyrənir. Bu halda fəlsəfə öz-özünü sübuta yetirmiş, 
təsdiqləmiş olur. Fəlsəfəni elm həm dəyərli edir, həm də aşkar-
lanmanın qeyri-düzgün istiqamətləri mövcud fəlsəfi fikirl ərin 
əhəmiyyətini endirmiş olur. (Yanaşma subyektiv olduğundan 
daha çox həmin yanaşmanı edən şəxs üçün həqiqi və real 
görünür. Başqası üçün isə aşkarlanma, aydınlaşma proseslərində 
həqiqilik meydana gəlir). İnsan hüquqlarının qarşılıqlı şərtlən-
diriciliyi d ə dəyərlərin əsaslarını meydana gətirmiş olur. İnsan 
hüquqlarının universal mahiyyətində və tərkibində elementlər 
olaraq dəyərlər toplandığından da hüquqlar dəyərlər sistemini 
özündə cəmləşdirir. İnsan hüquqları insanların daxili aləmləri ilə 
onların xarici aləmlərinin vəhdətini meydana gətirir. Dəyər 
insanların bütün varlığının (məxluqun tərkibinin, yəni 
substansiyanın atributlarının) əsaslarını təşkil edir. İnsan 
fikirl əri, maddi-mənəvi, mücərrəd və konkret vasitələr üzərində 
əlaqələr formalarıdır və bundan meydana gələn yollar, 
istiqamətlər dəyərlərdir. Buna görə də bütün mövcudluqlar 
(məxluqlar), yaranışlar, hətta yaradanın (xaliqin) özü dəyər 
olaraq fəlsəfənin, dərin və xeyirli düşüncənin obyektidir. 
İstənilən bir şeydə böyük məna, geniş məzmun dəyər verməkdə 
əksini tapır. Fəlsəfə insanları geniş məna etibarilə özünə 
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məzmun edir. Yəni, insan özünüdərk düşüncəsini yaşayır. 
İnsanın hüququ dəyər kimi insanın özünü təsdiqinə şərait 
yaradır. Dərin düşünmə ətraflara və dərininə doğru siqnalları 
qəbul etməkdən ibarət olan bir prosesdir. İnsan fəaliyyətinin 
nəticələri, onların quruculuq və yaradıcılıq qabiliyyətləri bir 
dəyərdir. Əldə olunan nəticələr də dəyərdir. Başlanğıclar və 
sonluqlar dəyərlərdir. İnsanların inancları və hadisələrə 
subyektiv baxışları da insanların müstəqil varlıq kimi dəyərlərini 
meydana gətirir. İnsanların fəaliyyət sxemləri, bu baxımdan 
yolları, hərəkət üsulları dəyərlərdir. Əldə olunan məhsullardan 
düzgün istifadə qaydaları da dəyərlərdir. Hüquq normalarla ifadə 
olunaraq əldə olunan məhsullardan istifadə üsullarını, normalar 
və qaydalarını meydana gətirir və istifadəçilərə haqlar verir. Bu 
baxımdan da dəyərlərdən təşkil olunur. Haqq dəyərləri müdafiə 
edir. Dəyərlər də haqqın müdafiəçisi rolunda çıxış edir. Haqqın 
özü də dəyər rolunu oynayır, əsasən dəyərin özüdür, çünki 
insanlar üçün lazımdır. İnsanlar üçün etalon rolunu oynayır və 
dəyər ölçüsü kimi əhəmiyyət kəsb edir.  

İnsan həyatının nizamlanması prosesləri dəyərlərdən 
ibarətdir. Nizamlama prosesləri dəyərlərin mexanizmlərinin 
əsaslarını təşkil edir. Hüquq normaları tənzimedici və ölçülər 
müəyyənedici olduğundan dəyərlərdən ibarət olur. İnsanlar 
arasında əlaqələri tənzim edən dövlət, dövlət hakimiyyəti, o 
cümlədən hüquq normalarını yaradan, onların icrasını təmin 
edən və hüquq normalarını qoruyan (hüquq normaları nəzəri 
olaraq mövcud olur və tətbiq zamanı qorunur, ümumi tətbiq 
olunan qayda rolunu oynayır) hüquq normaları sistemi dəyər-
lərdən ibarətdir. Dövlət siyasətinin bütün pozitiv istiqamətləri 
dəyərlərdən təşkil olunur. İnsanların, cəmiyyətin dəyərlərini 
qoruyan üst qurumlardır. Çünki dövlətin əsas funksiyası elə 
xidmətlər göstərməkdən ibarətdir. Dövlət dəyərli qurumdur, 
həmçinin dəyərləri təmin edən əsas potensial tərəfidir. Dövlət 
insan fəaliyyətinin nəticələri olaraq əldə olunan resursların 
istifadə qaydalarını və normalarını meydana gətirən, aşkar edən 
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dəyərə çevrilir. Dəyərlər insanların özlərinə xidmət edən bütün 
vasitələr: alətlər və subyektlərdir. Buna görə də nizamlama 
qaydaları, nizamlama mexanizmləri, nizamlama üsulları, 
nizamlama prosesləri dəyərləri özündə cəmləşdirir. Dövlət 
quruluşu və dövlətin funksiyası dəyərlərdən ibarətdir və 
dəyərlərin özlərini meydana gətirir.  

Bütün hüquqi (qanunvericilikdə) proseslər gerçəklikl ərdən, 
həqiqilikl ərdən ibarətdir. Həqiqilik də dəyərdir. Həqiqiliyin də 
öz nisbəti (aşkar olunma miqdarı) vardır. Çünki gerçəkliyin, 
aşkar olunmanın da öz nisbəti mövcuddur. Həqiqi məzmun 
dəyərlərin epistemoloji əsaslarını ortaya qoymuş olur. (Qeyd: 
hüququn pozitiv mənada normalarda və qaydalarda öz əksini 
tapması hüququn subyektivlikdən obyektivliyə keçidini təmin 
edir. Obyektivlik hər kəs tərəfindən qəbul edilməli olan 
normalarda və qaydalarda əksini tapır. Hüquqi münasibətlərdə 
“h ər kəs normaya tabedir” prinsipi normanın özünü obyektiv 
və həqiqi edir. Burada subyektivlik də obyektivlikdən çıxış edir. 
Hüquqda epistemoloji biliklər məhz hüquq normalarının 
qanunvericilik halında mövcud olmasından irəli gəlir). Müəyyən 
qədərdə olan dəyərin özü də həmin qədərli gerçəklikdir. 
Gerçəklik də duyğu orqanları ilə qəbul olan bütün şeylərdir, 
varlıqlardır. Gerçəkliyin aşkar olunması dərəcəsi məhz 
dəyərlərin dərəcəsini, miqdarını, kəmiyyətini ortaya çıxarır. 
Dərketmənin, duyğu orqanları vasitəsilə qəbul etmənin həddi 
dərk edən üçün dəyərlərin həddini müəyyən edir. İnsan üçün 
müəyyən bir şeyin dəyəri həmin insanın dərketmə dərəcəsi və 
səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Əhəmiyyət və faydalılıq 
dərketmənin dərəcəsi ilə əlaqəlidir.  

Hüquq normaları dəyər olaraq mövcud olur, yaranır, 
fikirl ərin məhsulu kimi meydana gəlir. Hüquq normaları 
maraqları qoruyur və toqquşmaların (maraqlar sferasında, 
maraqlar müstəvisində) qarşısını almaq funksiyasını yerinə 
yetirir. Deməli, hüquq normaları qoruyucu dəyər vasitəsi rolunu 
oynayır. Dəyər olduğundan da məqsədli şəkildə nizamlamanın 
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əsaslarına çevrilir. Hüquq normaları insanların özlərindən asılı 
olmayaraq da mövcud olur və bu baxımdan da dəyərlər sonra da 
qazanılır. Dəyərlər mövcud və qazanılmış olmaqla şaxələnməyə 
məruz qalandır. Hüquq normalarının əvvəlcədən mövcudluğu 
təbii ki, insanın fərdi qaydada hüquq sisteminə malik olan 
dövlətdə dünyaya gəlməsidir. Məsələn, təzə dünyaya göz açmış 
şəxslərin hüquqlarını təmin etmək üçün əvvəlcədən normalar 
mövcud olur. Onlar ilk olaraq vətəndaşlıq (onlara qədər mövcud 
olan hüquqi-siyasi status forması) əldə edirlər və bununla da 
ictimai-siyasi vasitə olan hüquq normalarından istifadə edirlər. 
Dəyərlər məxsusi-universal əsaslarla nəzəri olaraq onların 
gəlişindən qabaq da olur və uşaqlar zaman-zaman həmin 
dəyərlərdən istifadə etməyə çalışırlar.  

Dəyər verilən qiymətdir. Təbii ki, daha çox təsnif olunan, 
dərəcələnən pozitiv qiymətdir. Verilən qiymət isə fəlsəfi 
məzmuna malik olur. Dəyərlərin yüksəlməsi elementlərin 
faydalılığının yüksəlməsi ilə xassələnir. Dəyərlər özündə yüksək 
diqqəti və əhəmiyyəti əks etdirir. Buna görə də fəlsəfi əhəmiyyət 
kəsb edir. İnsan hüquqları insanların maddi-mənəvi təsdiqini 
verən bir qiymətdir.  

Dəyər özü də həqiqi biliklərdən ibarətdir. Bilikl ər reallıq-
ların ifadəsidir, faktların obrazlanmasının ifadə olunmasıdır. 
Bilikl ərdə əlamətlər mövcud olur, əlamətlərin obrazları 
məlumatlara çevrilir. Əlamətlərin təzahürü və forması siqnallar 
şəkilində qəbuledicidə bilikləri meydana gətirir. Reallıqlar da 
gerçəklikl ərdir. Deməli, hüquq normaları dəyər olaraq gerçək 
bilikl ərdə, obrazlanmış ifadələrdə öz əksini tapır. Bu subyektiv 
və subyektivlikdən meydana gələn obyektivlik də ola bilər. 
Dəyər həqiqi olanı həm subyektiv, həm də obyektiv edir. Bir 
məsələ, hadisə və ya da şey bir şəxs üçün dəyərli, digərləri üçün 
isə dəyərsiz olur. Məxsusi dəyərlər böyük məkanda mövcud olan 
universal dəyərlərin əsaslarını təşkil edir.  

İnsan hüquqları maddi-mənəvi aləmin, insanların maddi-
bioloji və mənəvi tərkiblərinin əsaslarını və maddi-mənəvi 
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haqlarını, ixtiyar və səlahiyyətlərini meydana gətirir. İnsan 
hüquqları insanların mənəvi mövcudluğunu hər bir ictimai 
məsələdə, münasibətlərdə və əlaqələrdə təsdiq etmiş olur. 
Mənəviyyat dəyər olduğundan hüquq da dəyər kimi onun 
təsdiqləyicisi funksiyasını yerinə yetirir. Hüquq özü insan 
həyatının tərkibinə, insanların ictimai fəaliyyətinə verilən haqdır, 
daha doğrusu qarşılıqlı olaraq tərəflərin təbii haqların siyasi 
aspektdə qəbul olunmasıdır. Hüquq ictimai və siyasi status 
olmaqla, insan həyatının dinamikasını qəbul edən bir anlayışdır 
və ictimai münasibətləri qaydalarla tənzimləyən normaları 
tanıyan və qəbul edəndir. Hər bir müsbət addım və onun tərkibi 
haqdır. Pozitiv məqsədlər, maraqlar, mənafelər, istəklər, arzular, 
meyllər haqdır. Yəni, təbii olan və hərəkətlərlə bağlı olan 
dəyərlər haqdır, təbiətdən və fövqəltəbiətdən insanlara verilən 
haqdır. Cəmiyyəti, dövləti, bəşəriyyəti qorumaq və yeni-yeni 
dəyərlər əldə etmək üçün insanlar öz aralarında onu qəbul 
ediblər ki, mənfi əməllər, ictimai təhlükəli aktlar törədilməsin və 
insan hərəkətləri dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılsın. İnsanlar 
dövlət adlanan dəyərli qurumlara da xidmət etsinlər ki, özlərinin 
dəyərlərini qoruya bilsinlər. Çünki dövlət olmasa (hüququn 
məkanda və zamanda müəyyən kəmiyyəti -artıb-azalan miqdarı 
var) hüquqlar sərhədləri arasında kəskin toqquşmalar yarana 
bilər. Dövlət cəmiyyətin sabitliyinin qarantı kimi mühüm 
funksiya daşıyır. Hüquq həm universal, həm də fərdi mənalar 
kəsb edir. Bu baxımdan da dəyərlər universal və fərdidir. 
Universallıq və fərdilik kəmiyyətlə əlaqəlidir. Universal dəyərlər 
bütün insanlar üçün baza olaraq ümumi xətləri müəyyən edir. 
Fərdi dəyərlər isə ümumi xətlər içərisində həm fərdin haqqını 
müəyyən edir, həm də fərdin haqqını şaxələndirir. Qeyd 
olunduğu kimi, hüquq siyasi, mənəvi və ictimai bir statusdur. 
Status da verilən dəyərdir. Status hüququ və dəyərləri əhatə edir. 
Hüquq insanlara həm ictimai, həm məişət xarakterli, həm də 
siyasi məzmunlu statuslar verir. Statuslar gerçəkləşdirici, 
həqiqətə çevirici funksiyanı meydana gətirir. Hüquq 
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normalarının təsnifatının epistemoloji əsasları da buradan 
meydana gəlmiş olur. Hüquq özü universal bir dəyərə çevrilən 
status rolunu oynayır. Deməli, status dəyərdir. Hüquq insanlara 
maddi, bioloji və sosial qurumlara inteqrasiya olunmaq, 
assosiasiya olunmaq, qurumları yaratmaq üçün statuslar 
(səlahiyyətlər, ixtiyarlar verən hüquqi vəziyyətlər) müəyyən 
edir. Status hüquqi səlahiyyətləri və funksiyaları müəyyən edir. 
Status dəyər olaraq həmçinin hüquqi rejimləri və vəziyyətləri 
müəyyənləşdirir. Hüquqi rejimlər və vəziyyətlər pozitiv mənada 
dəyərləri ifadə edir. Status özü də universal və konkret-məxsusi 
dəyərə çevrilir. Bu baxımdan da insanlar siyasi, sosial və bioloji-
maddi dəyərə malik olan ünsürlərdir. Dövlət, onun tərkibi olan 
hakimiyyət, strukturlar, cəmiyyət, vətəndaş birlikləri, fərdi 
vətəndaşlar dəyərli ünsürlərdir. Siyasətin istiqamətləri, ümu-
miyyətlə, bütün pozitiv hərəkətlər dəyərlərdən ibarətdir. İnsanlar 
və onların yaratdıqları bütün sosial-siyasi qurumlar, münasi-
bətlər və əlaqələr formaları, mücərrəd və real vasitələr dəyərli 
vasitələr hesab olunurlar. Müstəvilərin aşkarlanması kon-
tekstində dəyərlər dəyişir, ardıcıl olaraq bir-birini əvəzləyir. Bu, 
hər şeydən öncə həyatın dinamik əsasları ilə bağlı olur. Ancaq 
köklü dəyərlər təbii olduğundan və təbii hüquqların özü 
olduğundan dəyişməz və bütün hallarda transfer olunan olur. 
Resurslar artdıqca azadlıqlar da artır. Sərbəstliklər genişlənir.  

İnsan özü təbii bir dəyərli varlıqdır. İnsanı xarakterizə edən, 
onun tərkib komponentlərini formalaşdıran bütün ünsürlər, 
komponentlər dəyərlərdən təşkil olunur. İnsan daxilən dəyərli 
olmaqla, öz xarici aləmini də dəyərlərin qazanılması ilə 
kontaktda formalaşdırır. Hüquq normaları da insanın daxili və 
xarici aləmi arasında bağlayıcılığı meydana gətirir.  

Maddi aləm və onun yuxarısı və təkmil forması olan mənəvi 
aləm (mənəvi aləm maddi aləmin müəyyən nöqtələrdə olan 
zirvəsidir və demək olar ki, kiçik hissələrə bölünmüş tərkibin 
birləşməsindən yaranan bütövdür) dərk olunur. Hər iki aləm 
dərketmənin obyektinə çevrilir. Hər iki aləmin tərkib 
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komponentləri və istiqamətləri dərketmənin əsaslarını təşkil edir. 
Komponentlər maddi-mənəvi dəyələr sistemini formalaşdırır. 
Hər iki aləmin tərkib ünsürləri dəyərlərdən təşkil olunur. 
Buradan da maddi dəyərlər sistemi, həmçinin mənəvi dəyərlər 
sistemi formalaşır. Maddi və mənəvi aləmin tərkib ünsürləri cəm 
halda dəyərlərin sistemli əsaslarını təşkil edir. Dəyərlər toplusu 
maddi-mənəvi aləmin vəhdətini meydana gətirir. Dəyərlər də bu 
baxımdan tərkib hissələrdən ibarət olur. Dəyərlərin tərkib 
hissələri maddi və mənəvi aləm üzərində formalaşan 
qiymətlərdən asılı olur. Qiymətlər, dəyərlər istifadə zamanı, 
tətbiq zamanı əhəmiyyətlərdə, faydalılığın dərəcəsində özünü 
göstərir.  

Dəyər maddi aləmə verilən mənəvi qiymətdir. Eyni 
zamanda mənəvi aləmin özünə verilən qiymətdir, dəyər-
ləndirmədir. Dəyərləndirmə isə nemətdir, faydalanmaq üçün 
əsasdır. Dəyər müsbət və faydalı əsaslarla qiymət verməklə 
dərketmənin obyektidir, həm də dərketmə obyektinin (məsələn, 
hüququn dəyərli olması onun obyekt kimi dərk olunmasından 
ibarətdir) faydasının əsaslarıdır. İnsan hüquqlarının dəyərləri də 
dərk olunur. Bu anda insan öz-özünü dərk edir. İnsan 
hüquqlarının dəyərlərinin qiymətləndirilməsi bir istiqamət kimi 
dərketmənin müəyyən obyektləridir.  

Hüquq və normaların bütün istiqamətləri hüququn obyekti 
olduğundan, həm də dəyərlərin obyektidir, mənbəsidir. Hüquqi 
dəyərlərin öyrənilməsi hüququ dəyər obyekti kimi müəyyən 
edir. Buradan da aksiologiyanın insan hüquqları predmeti 
formalaşmış olur.  

Qeyd olunduğu kimi, insan hüquqları dərk olunur. 
Dərketmə duyğu orqanları vasitəsilə qəbul edilən siqnalların, 
axınların, axınların hərəkətindən yaranan enerjinin beyində 
aydınlaşma prosesi kimi qəbul olunmasıdır. Enerjinin ardıcıl 
qəbulu zərrəcikləri axınıdır ki, bu da aydınlaşmanı meydana 
gətirəndir. Axının sürəti beyində zərrəciklərin miqdarını artırır 
və nəticədə aydınlaşma və dərketmə böyüyür. Dərketmə 
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böyüdükcə aşkarlılıq da artır. Artan aşkarlılıq sadəlikdən 
mürəkkəbliyə, ondan da təkmilləşərək yenidən sadəliyə çevrilir. 
Aydınlaşma daha da yaxınlaşma və siqnalların qəbul edilən 
mərkəzlərdə özünə daha böyük məkan əldə etməsidir. Siqnal 
axınlarının kütləsi, miqdarı çox olanda mərkəzdə xüsusi çəkisi 
də yaranır. Obyektin əlamətləri özünə mərkəzdə daha çox məkan 
əldə edir. Siqnal axınları çoxluğu beyində əlamətin obraz-
lanmasını güclü edir. Buna görə də qeyri-müəyyən olan 
obyektlərin (hətta uzaqlıqda yerləşən obyektlər) müəyyənliyə 
çevrilməsi həmin obyektlərin siqnallarının axınlarının 
kəmiyyətindən asılı olur. Uzaqda yerləşən obyektlərin enerjisi 
çox olanda həmin obyektlərin siqnallarının digər tərəfdən (qəbul 
edənlər tərəfindən) qəbulu da çox olur. Siqnalların dalğalarının 
qısa olması və sürətinin çox olması yaxınlaşmanı və o da 
özlüyündə aydınlaşmanı meydana gətirir. Aydınlaşmanın artımı 
dərketmənin dərinləşməsidir. Aydınlaşma əlamətlərin daha çox 
aşkar olunmasıdır. Bu baxımdan da yaxın məsafə daha çox 
dərindən dərk olunur, çünki axan elementlər özlərinə daha çox 
yerlər əldə edirlər. Qəbul olunan mərkəzdə elementlərin 
kütləsinin çoxluğu aydınlaşmanın böyük olmasına əsas verir. 
İnsan hüquqlarının mahiyyəti dərinləşən düşüncələr kon-
tekstində daha çox aydınlaşır.  

Dərketmənin dərinliyi aydınlaşmanın dərinliyindən çox 
asılıdır. Aydınlığın artması isə obyektə daha da yaxına 
getməkdən asılıdır. Bu da obyektin əlamətlərini xassələndirən 
siqnalların (enerjinin) çox yaxınlaşmasıdır. Düşüncələr yaxına 
getməni təmin edir, çünki düşüncə artdıqca obyektdən daha çox 
siqnalları qəbul edir. Axın sürəti çox olduqda mərkəzdə qəbul 
olunan zərrəciklərin kütləsi də çoxalır. (Qeyd: belə hesab etmək 
olar ki, insanın və digər canlıların yaşadıqları planet digər 
planetə və Günəşə siqnal ötürürlər və onlardan siqnallar qəbul 
edirlər. Buradan da enerji mübadiləsi prosesləri baş verir). 
Obyektin kütləsi çox olanda ondan gələn siqnalların kəmiyyəti 
də çox olur. Buna görə də böyük həcmli obyektlər daha yaxşı 
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dərk olunur, qəbul edilir. (Gözə görünməz Allah da hər 
tərəfdə olduğundan, eləcə də sonsuz böyüklükdə olduğundan 
insanlar tərəfindən inanclarında daha böyük, sonsuz həddə 
böyük formada dərk olunur. O, daima insanın daxilində və 
zahirində insanı müşayiət edir. İnsan öz həyatını onun 
içərisində axtarır. Allah nizamın, qüvvənin, tarazlaşdıranın 
özüdür və o qədər “mikrodur” ki, göz ə görünmür, o qədər 
makrodur ki, insan onun içərisində qərarla şır. Allahın daxili 
həm də bütün canlıların daxilidir. İnsan daima Allahı hiss 
edir). Obyektə yaxın getmə, axının güclü olması aydınlaşmanın 
artması demək olur. Bu baxımdan da gerçəkləşmə prosesləri 
güclənir. Hadisələrin daha çox aşkar olunması gerçəkləşmənin, 
müəyyənliyə çevrilmənin daha çox olmasına səbəb olur. Buna 
görə də həqiqi bilikl ər haqqında epistemoloji təlim öz 
əhəmiyyətini artırır və epistemoloji təlim dəyərə və əsaslı idrak 
təliminə çevrilir.  

Dərketmənin istiqamətləri müxtəlifdir. Bu baxımdan da 
məkanı və cəhətləri müxtəlidir. Obyektlər müxtəlif olduğundan 
dərketmə də müxtəlif olur. Dərketmənin məkanı həm yaxın 
bağlayıcılıqdan ibarət ola bilər, həm də vahid sistemdə obyektlər 
arasında olan məsafəni uzada bilər. Burada artıq dərketmənin 
koordinatları arasında yaxınlıq və uzaqlıq meydana gəlir. 
Aksiologiya epistemologiyanın bazasında da qərarlaşır və 
həqiqətin dəyəri predmet rolunu oynayır.  

Dərketmə burada həm də zaman və zaman ardıcıllığına 
əsaslana bilər. İnsanlar müxtəlif zamanlarda baş verən hadisələri 
dərk edə bilərlər, eləcə də zaman ardıcıllığında meydana gələn 
hadisələr arasında bağlayıcılığı aşkar edə bilərlər. Buradan da 
dəyələrin şərtləndirici vəhdəti və bağlayıcılığı meydana gəlmiş 
olur. (Qeyd: bağlayıcılıq müəyyən elementlər vasitəsilə həyata 
keçirilir. Bu elementlər də nizamlı olaraq digər elementləri 
bağlayır. Eyniliklərin harmonik əsasları, yəni fərqlilikl ərin 
bağlanması elə dəyərləri meydana gətirir. Bir xətt boyunca 
mövcud olan eynilik digər xətt boyunca olan eyniliyi bağlayır. 
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Buradan da fərqlilik üzərə çıxır. Fərqlilik sistemdə kəmiyyət 
fərqlərindən və forma fərqlərindən ortaya çıxan bir haldır, 
formadır, vəziyyətdir). Bu baxımdan da dərketmə prosesi 
konkret müstəvi və mücərrəd müstəvi üzrə, xəyali müstəvi üzrə 
həyata keçirilə bilər. Müstəvilərdə uzaq və yaxın məsafələr 
dərketmədə birləşə və vəhdət təşkil edə bilər. İstiqamətlərin 
müxtəlifliyi sahələr müxtəlifliyind ən ortaya çıxır. Dərketmənin 
genişlənməsi yaradıcılığı və quruculuğu, bu baxımdan da 
fəaliyyəti genişləndirir. Düşüncə fərqliliyi əsasən təbiətdə, 
kainatın vahid sistemində mövcud olan rəngarəngliklərdən, 
bununla əlaqədar olaraq meydana gələn müxtəlif siqnallardan, 
eləcə də siqnalların emalından asılıdır. Düşüncə fərqi enerjinin 
fərqli təsirindən, obyektin, mənbənin, subyektin fərqli qəbu-
lundan yaranır. Düşüncə fərqliliyi r ənglərdən meydana gələn 
çalarların zənginliyidir. Düşüncə fərqliliyi t ərkibin zənginliyidir. 
Bu baxımdan da dərketmənin fərqli əsasları məkan, zaman və 
varlıq prinsiplərinə söykənir. Məkan böyüdükcə varlıq geniş-
lənir, varlıq genişləndikcə əlaqələr və təsirlər fərqləri meydana 
gəlir. Burada sürət, enerji, qüvvə və kəmiyyət amili məhz 
dərketmənin fərqliliyini meydana gətirir. İnsan fəaliyyətinin 
müxtəlifliyi d ə fikirl ərin, dərketmənin müxtəlifliyini şərtləndirir, 
aşkarlayır. Subyektiv qabiliyyət, istedad amili, məlumat almaq 
və emal etmək bacarığı, eləcə də daha çox məkanlarda olmaq 
imkanları kəmiyyət baxımından düşüncə fərqlərini yaradır. 
Kəmiyyətin düşüncələrdə mövcudluğu da düşüncələrin key-
fiyyətini meydana gətirir. Sistemlilikdə daha çox əlamətlərin 
aşkar olunması və əlamətlərin siqnallarının qəbul olunması 
dərketmənin fərqli əsaslarını meydana gətirir. Dərketmə həm 
tərkib etibarilə zəngin olan daxili fərqlərdən yaranır, burada həm 
də sahələrin müxtəlifliyind ən fərqlilik üzərə çıxır. Deməli, 
dərketmə dərəcələnir, eləcə də təsnif olunur. 

Məlumdur ki, dərketmə tərkib etibarilə təsnif olunan 
universal bir qabiliyyətdir. Həmçinin fərdi və subyektivdir. 
Dərketmə konstruktivlik və bağlayıcılıq əsasında genişlənir. 
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Konstruktivlik bütün obyektlərdə tərkib və bütövün əsaslarını 
ortaya çıxarır. Düşüncələrin ardıcıllığı dərketmənin ardıcıllığını 
yaradır. Düşüncə və dərketmə ardıcıllığı dəyərlər şəbəkəsini 
formalaşdırır. Dərketmə konkretlilik və mücərrədliliyi meydana 
gətirir. Duyğu orqanları və onların meta əsaslı fəaliyyəti, fövqəl 
hissiyyatlar dərketməni bir qədər fövqə qaldırır. Fövqə qalxma 
dərketmənin qeyri-müəyyənliyi il ə müəyyənliyini vəhdətdə 
birləşdirir. Dərketmənin genişlənməsi həm də fikirl ər ardı-
cıllığından və şərtlənmənin ardıcıllığından meydana gəlir. Fikir 
fikirl əri şərtləndirir, burada emal proseslərinin artımı elə 
dərketmənin sahəsini böyüdür. Dərketmənin istiqamətləri və 
obyektləri genişlənir. Dərketmə insanlar arasında qarşılıqlı fikir 
mübadilələri apararkən, eləcə də diskussiyalar həyata keçirərkən 
böyüyür. Böyümə də siqnal mübadilələri zamanı enerji axınları 
sayəsində mövcud olur. Dərketmə böyüdükcə elementlər 
arasında əlaqələr də daha çox aşkar olunur. 

Hüquq ümumi və humanitar sahə olmaqla, universal 
dərketmə obyektinə çevrilir. Hüququ dərk etmək üçün onun 
müxtəlif sahələrini obyektə cəlb etmək lazımdır. Hüququn 
dərketmə sahələri insanların fəaliyyət istiqamətlərindən asılıdır, 
eləcə də müxtəlif bucaqlardan olan düşüncələr hüququn müxtəlif 
dərketmə obyektlərini formalaşdırır. Dəyər özü bir dərketmə 
istiqamətidir. Dəyərlər həm universal, həm də fərdi əsaslarla 
dərk oluna bilir. Hər bir dəyərin öz obyekti var. Hüququn dəyəri 
onun bütün sahələrində mövcuddur, çünki hüquq özü elə bir 
nemətdir, hər bir sahədə mövcuddur. Dəyər hüquq anlayışını 
həm universal, həm də fərdi qaydada dərk etdirir. Dəyərlər 
hüquq anlayışı üzərində mühafizəkarlığı meydana gətirir. Dəyər-
lərin dərk olunması üsulları onun metodologiyasını, dərketmə 
əsaslarını ortaya çıxarır. Eyni zamanda dəyərlərin məzmununu 
aydınlaşdırır. Dəyərlər fəlsəfi kateqoriyalara uyğun olaraq 
aydınlaşır, əhəmiyyəti aşkar olunur.  

Hüquqlar dəyərdir, vəzifələr də dəyərdir. Onların hər ikisi 
vəhdətdədir. Hər ikisi dəyərləri özündə daşıyır. Vəzifələrlə bağlı 
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olan dəyərlər hüquqların tərkibinin dəyərlərini yaradır. Bu 
baxımdan vəzifələrin tərkib etibarilə yerinə yetirilməsi məhz 
dəyərlərin yaranmasına səbəb olur. Vəzifələr və hüquqların dərk 
olunması onların metodoloji aspektlərini, elmi əsaslarını 
meydana gətirir. 

Fəlsəfi-məntiqi metodlar, obyektə deduktiv və induktiv 
yanaşmalar üsulları məhz hüquqi dəyərlərin tərkiblərini 
aşkarlayır. Hüquqi dəyərlərin tərkibləri arasında bağlayıcılığın 
özü elə bütövlüyü meydana gətirir. Bu baxımdan da hesab etmək 
olar ki, dəyərlər vəhdət olan hüquqi sistemdən ibarət olur. 
Dəyərlər hüququn subyektini də dəyərli edir. Ümumiyyətlə isə 
hüquq subyektlərinin azadlıqları və sərbəst fəaliyyətləri, burada 
sərbəst imkanları məhz dəyərlərin sistemli tərkibini meydana 
gətirir. Dəyərlər dərəcələnir, təsnif olunur. Məsələn, müqayisədə 
nisbətən dəyərli olmaq  amili meydana gəlir. Dəyərlərin əsası 
elementlərin məkanları və məkanda olan tutumları, həcmləri ilə 
müəyyən oluna bilir.  

Aksiologiya dəyərlərin öyrənilməsinin elmi əsaslarını 
özündə cəmləşdirir. Dəyər əlaqələrdə, münasibətlərdə, 
fəaliyyətdə və təbiətlə təmasda tətbiq olunur. (Qeyd: aksiologiya 
–yun.axia-dəyər və logos-təlim, anlayış, söz- dəyərlərin təbiəti, 
onların əsasları və mənşəyi, mövcudluğu, funksiyası, fərqli 
dəyərlərin tipləri və iyerarxiyaları (predmetlər, hadisələr, məh-
sul, həmçinin insanlar üçün tarixi, sosial, mədəni əhəmiyyəti 
olan ənənələr, norma və ideallar) haqqında fəlsəfi təlimdir. Bu 
sahədə biliklərin cəmləşməsi və fəlsəfi fənn ondan ibarətdir ki, 
dəyərlərin mənası yaranır. Burada yalan və həqiqət, etikada 
xeyir və şər nəzəri olaraq dərk olunur. Dəyərlər və qiymətlər 
arasında əlaqələr məsələsində suallar qoyulur.1 Aksiologiya 
fəlsəfənin bir qolu kimi, dəyərlərin təbiəti və tipləri il ə əlaqəli 

                                                 
1 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Аксиология. 
Epistemology_of_science.academic.ru/17/aксиология. 
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olmaqla, əxlaq, metafizika, din və estetikaya bağlıdır.2) Hüquq-
ların aksioloji baxımdan öyrənilməsində əsas məqsəd hüquqların 
dəyər tərkibinin araşdırılmasından ibarətdir. Hüquq normaları 
cümlələrdə və ifadələrdə əks olunur. Buradan da nəzəri əsasları 
meydana gəlmiş olur. Hüquqla biliklərin formal bərabərliyi 
ortaya çıxır. Hüquq dəyərlərinin öyrənilməsi hüquq normalarının 
mahiyyətinin aşkarlanması mənasını verir. Aksiologiya elmi-
metodoloji bir sistemdir. Sistemli öyrənmədir. Hüquq universal 
və məxsusi anlayışlardan ibarətdir. Deməli, hüquq anlayışlarına 
dəyərlər vermək hüququn universal və məxsusi dəyər əsaslarını, 
universal və məxsusi dəyərlərini meydana gətirmiş olur. (Qeyd: 
elmi yanaşmalara əsasən, hüququn aksiologiyası –hüquqi 
dəyərlər haqqında, qanunun hüquqi əhəmiyyəti (pozitiv hüqu-
qun) və dövlətin əhəmiyyəti haqqında təlimdir.3 Bir çox hallarda 
leqistik (qanuni) dəyər anlayışından da istifadə olunur. Hüquq 
fəlsəfəsində -hüququn ontologiyası(hüququn mövcudluğu 
haqqında təlim), hüququn qnoseologiyası (hüququn dərk olun-
ması haqqında təlim), leqistik ontologiya (hüququn normativ-
hüquqi səndələrdə əks olunması haqqında təlim), leqistik 
qnoseologiya (bu təlimə görə hüquq haqqında biliklər dövlətin 
rəsmi bəyanatında əks olunur), libertar-hüquqi ontologiya (bu 
yanaşmaya görə hüququn mövcudluğu hüquqi əhəmiyyət kəsb 
edən qanunların mövcudluğu ilə eynilik təşkil edir. Burada 
obyektiv hüquqi mövcudluğu əks etdirən pozitiv-hüquqi hadi-
sələr, formal bərabərlikl ər mövcuddur.1 Daha bir elmi izaha 
əsasən, hüquqi aksiologiya (legal axiology) hüquq fəlsəfəsinin 
bir qolu olandan bəri –hansı ki, hüquqi dəyərlər problemini 
nəzərdən keçirir və hüquqi model yaradacaq dəyərləri izah edir. 
Aksiologiyanın mövcudluğu ona görə əhəmiyyətlidir ki, hüquq 
                                                 
2 Axiology.www.yourdictionary.com/axiology  
3 Предмет и проблем юридической 
аксиологии.www.centrlaw.ru/publikacii/page35/page37/index.html. 
1 Правовая аксиология. Список терминов. web-local.rudn.ru/web-
local/uem/ido/fil_p/gloss.htm#Gloss_5  
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sistemi daxilində dəyərlərin rolunu əks etdirir. Cəmiyyət 
dəyərlərinin formasiyası (quruluşu) hüquq sisteminin layihəsini 
müəyyən edir2) .  

Hüquq həm də gerçəklikl ərdən və həqiqətlərdən ibarətdir. 
Hüquq realdır, reallıq gerçəklikdir. Deməli, həqiqət elə 
reallıqdadır və hüquqlardadır. Hüquqların epistemoloji baxım-
dan öyrənilməsi də mümkündür. (Qeyd: epistemologiya –
yun.episteme-bilik, logos-təlim-fəlsəfi-metodoloji bir fənndir, 
hansıda ki, biliklərin quruluşu, funksiya və inkişafı öyrənilir. 
Burada epistemolgiya qnoseologiya ilə eyniləşir. Fərq də 
mövcuddur. Qnoseologiya “subyekt-obyekt”, epistemologiya isə 
“obyekt-bilik” (biliyin obyektiv strukturu) aspektindən yanaşma 
edir və bilik obyekt kimi götürülür. Epistemologiyanın əsas 
problemləri: bilik necə qurulub?, elmi-nəzəri və praktiki 
fəaliyyətdə biliyin obyektivləşməsi və mexanizasiyası prob-
lemləri nələrdən ibarətdir?, biliklərin hansı tipləri mövcuddur?, 
“h əyatın”, biliklərin dəyişməsi və inkişafı üzrə hansı ümumi 
qanunları mövcuddur? Burada obyekt ideal və real əsaslara 
malik olur1.) Hüquqların təbiiliyi, qnoseoloji və ontoloji əsasları 
onun epistemoloji bazasını meydana gətirmiş olur. İnsan təbii, 
real və gerçək bir məxluqdur. Buna görə də hüquqi biliklər 
həqiqdir. Həqiqidir, ona görə ki, subyektiv və obyektivdir. 
Hüquqi biliklər subyektlərin nəzəriyyələrindən, baxışlardan 
meydana gəldiyindən həqiqi və gerçək olur. Hüquq (norma 
olaraq) gerçək bilikl ərin obyektidir. İnsan hüquqları həqiqidir, 
real və gerçəkdir. Normalarda insan hüquqlarının ümumi 
aspektləri və konkret aspektləri öz əksini tapır. Hüquq normaları 
insan hüquqlarını reallaşdırır və gerçəkləşdirir. Buradan da 
həqiqilik meydana gəlir. İnsan hüquqları həqiqi biliklərin obyek-

                                                 
2 Anais Guillemot. Legal axiology from the philosophy of Law. August 29, 
2012. http://www.akimoo.com/2012/legal-axiology-from-the-philosophy-
of-law 
1 А.Ю.Бабайцев. Эпистемология. 
terme.ru/dictionary/175/word/yepistemologija 
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tinə çevrilir. Hüquqi biliklər obyektivdir və müəyyən quruluşa, 
formaya malikdir. Mənaları mövcuddur, onun mənası reallığın 
qnoseoloji və ontoloji əsaslarla dərk olunmasındadır. Elmdə 
hüququn epistemologiyası dedikdə, “hüquqi düşüncələr”in 
müxtəlif sahələr üzrə komplektləşdirilməsi başa düşülür: hüquq 
nəzəriyyəsi, hüquq sosiologiyası, hüquqi və sosial psixologiya, 
hüquq fəlsəfəsi kimi düşüncə istiqamətləri mövcuddur.2  

Hüququn fəlsəfəsi. Hüququn fəlsəfəsi anlayışın dərin və 
çalarlı fəlsəfi məzmununda formalaşır. Subyektiv və obyektiv 
analiz hüququn aksioloji və epistemoloji əsaslarını formalaşdırır. 
Subyektiv analizlər müəyyən xətlər üzrə cəmləşərək obyektiv 
analizi meydana gətirir. Hüququn fəlsəfəsi anlayışa müxtəlif v ə 
sistemli yanaşma təlimindən meydana gəlir. Hər bir təlim 
istiqaməti özündə başqa istiqamətləri də cəmləşdirir. Müəyyən 
müstəvi üzrə fikir cərəyanları sistemi formalaşır. Hər bir 
istiqamətin tərkibi digər istiqamətlərin tərkibləri il ə bağlanır. Bu 
halda təlimlər-elmlər, fənlər meydana gəlir. Təlimlər hüquq 
anlayışının müxtəlif bucaqlardan formalaşmasını, bu baxımdan 
çoxaspektli izahının yaranmasını təmin edir. Hüquq fəlsəfəsi 
hüquq anlayışına universal və məxsusi yanaşmanı təmin edir. Bu 
yanaşma sayəsində hüquq anlayışının dərin mahiyyəti dərk 
olunur. Hüququn tərkibi, forma və məzmunu hüquq fəlsəfəsində 
aşkar olunur. Mahiyyət açılır. Hüquq fəlsəfəsi anlayışa sistemli 
yanaşmadan meydana gəlir. Burada tərkib fərqləri, seçim 
fərqləri sistemin daxilində təsnifatı və çoxşalarlılığı meydana 
gətirir. Hüquq fəlsəfəsi özündə hüququn tərkibini təşkil edən 
material-maddi resurslarla mənəvi resurslar arasında bağla-
yıcılığı təmin edir. İnsanların hüquqlarının mahiyyətini onların 
maraqları kontekstində izah edir. Hüquq anlayışına geniş 
yanaşma o halda meydana gəlir ki, təlimlər çox olur və hər bir 

                                                 
2А.И. Овчинников. Эпистемология правового мышления. metodologlab. 
narod.ru/pravo/st4.htm 
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istiqamət də dərin mənanı aşkar edir. Bütün təlimlər vahid hüquq 
anlayışının pozitiv mahiyyətini aşkarlayır. Hüquq təfəkkür 
piramidasının başında və ətraflarında öz mahiyyətini aşkar edir 
və mənasını aydınlaşdırır.  

Hüquq fəlsəfəsi hüquqların təminedici, qoruyucu və inkişaf 
etdirici əhəmiyyətini önə çəkir. Burada hüququn zaman və 
məkanla təmin olunmasının əsaslarını üzərə çıxarır.  

 
 
Allahın varlı ğını dərk etmək -insan hüquqlarının dəyərli 
və həqiqi bilikl ərdən ibarət olması qənaətinə gəlmək 
kontekstində 
 
İnsan makronun, makro məkanın tərkibində bir mikro 

strukturdur. Formasının ətraf aləmə, təbiət və kainata nisbətən 
kiçikliyi bunu deməyə əsas verir. Eyni zamanda öz məkanında 
məzmun etibarilə makrodur. Daxili çox zəngindir, yəni, 
istiqamətlər, elementlər birləşmələri, eləcə də hərəkətlərinin 
tərkibi çoxdur. Daxili mahiyyəti çoxçalarlıdır. Daxili struk-
turunun mürəkkəbliyi də bunu deməyə əsas verir. İnsan makro 
məkandan aldığı siqnalların mikro məkanda sintezini və 
analizini meydana gətirir. İnsan böyüklükdən kiçikliyə doğru 
ölçü müstəvisində və vəhdətində məkanın içərisindədir, eləcə də 
kiçik məkanda böyük məzmunludur. İnsanın böyük məzmunu 
elə insanların özləri tərəfindən müəyyən olunur. Bu da insanın 
kainatın içərisində kiçik olmaqla, böyük mənalar kəsb etməsinə, 
dərin mahiyyətə malik olmasına sübutdur. İnsan öz tutumunda, 
məkanında təkmilləşmiş makrodur. İnsan makro mühitin də 
içərisində olmaqla müəyyən siqnalları (məkanda və zamanda 
dəyişən siqnalları) emal etmək funksiyasını yerinə yetirir. 
Təkmilləşmiş varlıq olduğundan da özünün qərar tutduğu makro 
məkanda siqnalları qəbul edə və dərk edə bilir. İnsanın daxili 
aləmi makro mühitdən siqnallar qəbul edir, eləcə də makro 
mühitə siqnallar göndərir. İnsanın daxili strukturu onun xarici 
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ilə, ətraf makro məkanla siqnallar mübadiləsində olur. Ətrafdan 
kifayət qədər (öz vücudu və beyni ilə) siqnallar qəbul edə bilir. 
İnsan planet, Günəş, digər ulduzlar və fövqtəbiətin siqnallarının 
əhatəsindədir. Bu əhatə mühitində siqnal kəmiyyətindən yalnız 
öz payını götürür. Deməli, insan hər bir siqnalı tuta bilməz. 
Universal forma universal olaraq siqnalların qəbulunu həyata 
keçirir. Bu baxımdan da insanlar vahid qanunlara tabe ola 
bilirl ər. Lakin məxsusi qabiliyyət də mövcuddur. Bu qabiliyyət 
və istedad məxsusi konstruktivliyə əsaslanır. İnsan cəmləşmiş 
forma və məzmunu özündə daşıyan modeldir, kainatın bir kiçik 
nümunəsidir, eləcə də kainatın davamıdır, təbiətə təsir 
göstərəndir. Bu baxımdan fövqtəbiətin tərkib hissəsidir. Təbiətə 
təsir imkanlarının mövcudluğu insanın davam olan, yəni təbiət 
üzərində müəyyən qədər “səlahiyyətləri” olan bir quruluş 
(varlıq) olmasını sübuta yetirir. İnsan bütün aləmlər kimi 
kainatın tərkibidir. Kainat sonsuzdur, buna görə də makrodur, 
ölçüyəgəlməzdir. Deməli, insan yalnız bu makro sonsuz 
məkanda öz siqnal payı olan məxluqdur. İnsanın siqnal qəbul 
etmək imkanları daxili potensial baxımından onun istedad və 
qabiliyyətinə əsaslanır. İnsan makromühitin kiçik bir modelidir, 
çünki makronu dərk edə bilir. Makromühitin daxilində bir 
mikrodur. İnsanın daxili orqanları və ümumilikdə cismi kainatın 
tərkibini özündə cəmləşdirir. Kainatın, təbiətin tərkibindən insan 
yaranıb.  

İlahi qüvvə, ali qüvvə və ali enerji kainat sonsuzluğunun 
özüdür. Həm də bizim təsəvvür etdiyimiz kainatın fövqüdür. 
Fövq olduğuna görə sərhədlərsizdir, məkansızdır, yəni, bütün 
məkanın özüdür. Deməli, insanlar, bütün canlılar, “cansız aləm” 
kainatın tərkibidir. Kainat Allahın, yəni, fövqkainatın tərkibidir. 
Deməli, insanlar, bütün canlılar, cansız aləm, təbiət, kainat 
Allahın tərkibdir, onun parçasıdır. Bunlar Allahın yaratdığı və 
həm də özü olduğu məkanın tərkibidirlər. Deməli, bütün ətraf 
aləm və daxili aləm, yəni insanlar Allahdan bir parçadırlar. 
Allaha hər şey, bütün varlıqlar –insanlar üçün müəyyən və 
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müəyyən olmayan bütün mövcudluqlar-tabedir. Allah məzmun 
baxımından öz əlamətlərinə görə müəyyəndir, çünki insan onun 
tərkibidir. Forma baxımından isə müəyyən əlamətləri 
mövcuddur. Tam forması yoxdur; çünki sonsuz böyüklükdədir, 
onu bitkin formada təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. İnsanlar 
Ulu Tanrı ilə siqnallar mübadiləsindədir. Allah insan üçün 
gözəgörünməzdir, çünki insan onun nizamına tabedir, həm də o 
qədər makrodur ki, insandan aralı qalıb müəyyən məkan 
formasını ala bilmir ki, insan onu ayrıca olaraq forma 
baxımından görə bilsin. Yəni, insandan uzaqda olan tərəf deyil, 
insanı ağuşuna almış nizamdır, qüvvədir, enerjidir. İnsandan yan 
olan tərəf deyil. Bu baxımdan da insan onun tərkibində yer alır. 
Ulduzlar, planetlər Allahındır. İnsan onun içərisindədir. Deməli, 
insan heç zaman Allahı ayrıca varlıq kimi görə bilməz, onun 
formasını təsəvvüründə canlandıra bilməz. Bu, onun təbiətindən, 
potensialından tamamilə xaricdir. İnsan təbiətdən və 
fövqtəbiətdən siqnalları qəbul edir. İnsan hara baxsa, Allahın 
müəyyən əlamətlərini görər, ancaq tam formasını görə bilməz. 
Çünki Onun ayrıca forması yoxdur. Ulu Tanrı ayrıca varlıq 
olsaydı, insanla, təbiətlə eyniləşərdi və tərəf kimi aralı qalardı. 
Deməli, O, (burada “O” dedikdə, Onu tamamilə ayrıca olaraq 
tərəf kimi təsəvvür etmək olmaz) insanı idarə edir, insanın daxili 
və xarici aləmlərinin özüdür. Allah insanın həm də göz 
önündədir, çünki insan duyğu orqanları ilə Allahın siqnallarını 
qəbul edir, onun tamamilə içərisindədir. Deməli, insan Allahdan 
uzaqda deyil və tərəf kimi özündən kənarda görə bilmir. Allah 
insanın gözündədir, digər duyğu orqanlarındadır. Allah ayrıca 
(insandan ayrı) tərəf deyil, şəxs deyil, buna görə də bütün 
tərəflərin özüdür, məcmusudr. Deməli, Ulu Tanrı bütövdür, 
böyüklüyünün həddi yoxdur, makrodur, sonsuzdur, konkret 
məkanları, sərhədləri olmayan varlıqdır. Məlumdur ki, kənarı 
müəyyən etmək üçün müəyyən qədər aralı məkan, məsafə 
lazımdır. Tərəflərin müəyyən olunması məkandan və 
elementlərdən asılıdır. Məsələn, səma cisimləri (Ay, Günəş, 
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digər ulduzlar) insandan aralıdır və insanlar onu tərəf kimi görə 
bilirl ər. Arada məsafəni elementlər toplusu yaradır. Lakin Ulu 
Tanrı insanlardan aralı məkanda olmadığından onu görmək 
olmaz. İnsan yalnız onu duya, hiss edə bilər; çünki O, həm də 
insanın içərisindən başlayır və insanın əməllərinin, fikirl ərinin 
nizamlayıcısı və nəzarətçisidir. O, insanın içərisindəki və 
xaricindəki bütövdür. İnsanın əməlləri, fikirl əri Allah nizamına 
tabedir. Allah insanın içərisində, ətrafında, daxilində və 
xaricindədir, insan Onun tam nəzarətindədir. Canlılar öz 
əlamətləri ilə, daxilləri il ə Allahdan bir tərkibidirlər. Lakin bu o 
demək deyil ki, Allah canlı aləm (məsələn, insan) kimidir. Allah 
o formada canlıdır ki, sonsuz böyüklükdə olaraq, daima hərə-
kətdədir, enerjisi tükənməzdir, kainatın, təbiətin yaradıcısı, 
qurucusu və özüdür, əsas nizamlayıcısıdır, ağuşuna alandır. 
Bütün aləmlər Allahın tərkibidir, lakin tam tərkib görünə bilməz. 
Derməli, Ulu Tanrı daha çox insanlar üçün qeyri-müəyyəndir. 
Gözlə görünmür, ancaq qüvvə kimi hiss olunur. Uzaqda 
olmadığına görə gözlə görünmür.  

İnsan əməlləri il ə Allaha tabedir. Bu baxımdan da Allahın 
qanunlarından kənara çıxmaq insanlar üçün deyil. İnsanlar 
onlara məxsus olan dairədə, Ulu Tanrının verdiyi sərhədlər 
daxilində hərəkətlər etmək imkanlarına malik olurlar. Dairələr 
sadəcə olaraq kiçik və böyük olurlar. Lakin sərhədlənirlər. 
Sərhədləri də məkanlar müəyyən edir. Hər bir sərhəd dairəsində, 
sərhəd əhatəsində siqnal kəmiyyəti mövcud olur. Bu siqnal 
kəmiyyəti insanların təbiətlə, fövqtəbiətlə əlaqələrini, eləcə də öz 
aralarında olan əlaqələrini meydana gətirir. Bu baxımdan 
insanlar arasında münasibətlər və əlaqələr həm təbiət qanunları 
ilə, həm də fövqtəbiət qanunları ilə tənzim olunur. Təbiət də 
fövqtəbiətin tərkibi olduğuna görə belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
bütün insanlar fövqtəbiətin universal qanunları ilə idarə 
olunurlar. Bu nöqteyi-nəzərdən də insanlar nə qədər öz 
sərhədlərindən “kənara” çıxsalar da nəticələr etibarilə makro 
məkanda yenə Allah qanunlarına tabe olacaqlar. Bu baxımdan 
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təbii olaraq “Allahsız insana” rast gəlmək mümkün deyil. 
İnsanın etdiyi bütün əməllər özünə qayıdandır, öz nizamı 
üçündür. Sərhədlər məkanında qarşılıqlı nizamlılıq və asılılıq 
mövcuddur. Allahın insana bəxş etdiyi imkanlar sərhədləri 
onların hüquqlar sərhədləri il ə əlaqəlidir. Hüquqlar çox olanda 
insanların fəaliyyətləri də artıq olur. Allah bir çox şəxslərə geniş 
imkanlar bəxş edir ki, hüquqlarını genişləndirə bilsin. 
Hüquqların genişlənməsi bir tərəfdən fəaliyyət imkanlarını 
genişləndirir, digər tərəfdən də məsuliyyəti, öhdəliyi, həm də 
əzabları problemləri artırır. Çox əməl (hərəkət, fəaliyyət) çox 
problem yaradır. Çünki sərhədlərin daxilləri problemlərlə dolu 
olur. O insanlar daha çox istedadlı, qabiliyyətli, bilik v ə bacarıqlı 
olurlar ki, onlar Ulu Tanrının daha çox enerjili məxluqlarıdır. 
Enerjili insanlar seçilmişlərdir. Onların enerjisi təbiətdən və 
fövqtəbiətdən gəlir. Onlara digərləri il ə müqayisədə siqnallar 
çox gəlir və siqnalları çox ötürürlər. Bəzən onlara çox imkanlar 
verildiyindən əzablarla, əziyyətlərlə qarşılaşırlar; çünki 
potensialları hesabına çox keşməkeşli yollar keçirlər.  

Qeyd olundu ki, Allahı təsvir etmək, konkret formasını 
yaratmaq mümkün deyil; çünki insan onun daxilindədir. Təsviri 
olsa, Ulu Tanrı kiçik olar. Bu da mümkün deyil ki, makronu 
yaradanın özü kiçik olsun. Allah formalı olsa onda tərəf kimi 
çıxış edər. Bu halda da kiçilər. Allah formasızdır. Kainat 
elementləri (ulduzlar, planetlər, kosmik fəza) Allahın yarat-
dığıdır, onun tərkib hissələridir. Biz yalnız Allahın müəyyən 
hissələrini görə, duya bilirik. Onun əsas hissəsi (deyək ki, tam 
hissəsi) bizə qeyri-müəyyəndir. Biz insanlar heç zaman onu aça, 
tam mənada aşkar edə bilmərik. Lakin O, bizə nəzarət edir, 
bizim hərəkətlərimizi nizamlayır. Bizim daxilimiz onun 
nizamının, qüvvə və enerjisinin tərkibidir. Allah bütün aləmdir, 
lakin ayrıca forma olaraq canlı və cansız deyil.  

İnsan nizama tabedir, Allaha tabedir. Nizam da Allahındır. 
Nizam qüvvə və enerji ilə yaranır. Hər şeyin əsasında isə 
yerdəyişmə ilə xassələnən hərəkət dayanır. Deməli, kainat və 
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onun enerjisi nizamlayıcı olmaqla Allaha məxsusdur. Allah 
bütün hərəkətlərin nizamlayıcısıdır. Allahı kainatdan, təbiətdən 
tam kənarda-ayrıca tərəf kimi axtarmaq da düzgün deyil. Bu 
halda biz onun yaratdıqlarını, nizamlı xüsusiyyətlərini inkar 
etmiş oluruq. Allahın təcəssümü təbiətdə var. İnsanlar Allaha 
yaxın olanda Allah da onlarla daha yaxın olur. (Qey: əslində 
Allah bütün insanlarla birlikdədir, çünki insanlar onun 
məxluqudur. Lakin o insanlara özünü bir qədər aydın edir ki, 
həmin insanlar Onun qanunlarına daha yaxın olaraq əməl 
edirlər. Əməli saleh insanlar, qəlbi yumşaq, ürəyiaçıq və 
mənəviyyatını zəngin edən insanlar Allaha daha yaxın olurlar 
və Allah onları özünə yaxın edir və özündən çox şeyləri 
aşkarlayır, siqnalları artıq göndərir. Nizama tabe olmaq, 
ədalətə, haqqa tabe olmaq deməkdir. Deməli, Allah enerjinin, 
qarşılıqlı nizamın, haqqın, ədalətin, xeyirxahlığın, müdrikliyin 
sahibidir. Allaha yaxınlıq əlamətlərin nisbətən çox aşkar 
olunmasıdır. Allaha yaxınlıq ondan göndəril ən siqnalların çox 
qəbuludur və ötürülməsidir. Bu baxımdan da peyğəmbərlik, 
Allah elçiliyi həmin şəxslərdə enerjinin bolluğu, müəyyən 
şəxslərdə siqnalların çoxluğu deməkdir).  

Ümumiyyətlə, insanlar Allah nizamından kənarda ola 
bilməzlər. Çünki insan onun məkanında və daxilində qərarlaşıb. 
İnsanlar qarşılıqlı əlaqədə olurlar və buna görə də kainatın 
ümumi nizamında qərarlaşırlar. Hər şey Ulu Tanrı qanunları ilə 
idarə olunur.  

Allah insanlara enerji verir və azaldır. Deməli, O, 
nizamlayıcıdır. Ədalətli, daxili taraz insanlarına daha çox enerji 
verir və seçilmişləri yaradır, siqnalları ilə formalaşdırır. Deməli, 
istedad, qabiliyyət, bilik və bacarıq hər kəsdə eyni dərəcədə ola 
bilməz. Müdriklər daxilləri taraz insanlardır. Şəxslərdə 
xeyirxahlıq, yumşaqlıq da buradan meydana gəlir.  

İnsanlarda hüquqlar təbiidir. Burada təbii dedikdə, Ulu 
Tanrının yaratdığı məxluqlara verdiyi nemətlər nəzərdə tutulur. 
İnsan təbii olduğundan da hüquqları həqiqidir. İnsan həqiqi, 
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gerçək məxluqdur. Buna görə də özü-özünü həqiqiləşdirir, 
gerçəkləşdirir. Təbiət, insan və onun hüquqları haqqında olan 
məlumatlar həqiqidir.  

Həqiqlik həm universaldır, həm də məxsusi özəllikl ərə 
malikdir. Hüquq universal olmaqla yanaşı, həm də məxsusidir. 
Buna görə də bütün şəxslərdə tam bərabər hüquqlar ola bilməz. 
Eyni zamanda bütün şəxslərdə tam bərabər imkan, səlahiyyət, 
ixtiyar və s. kimi mənəvi kriteriyalar ola bilməz.  

Ulu Tanrı dəyərdir, çünki bütün yaranışların səbəbkarıdır və 
yarananlar Onun verdiyi tərkiblərdir . Təbiəti, kainatı, canlı 
aləmləri Ulu Tanrıdan kənarda düşünmək olmaz. Ulu Tanrının 
bəxş etdiyi insan xüsusiyyətləri dəyərdir. Hüquq mənəvi aləmin, 
şüurun tərkib hissəsidir. İnsan öz hüquqlarını şüurları ilə dərk 
edərək, maddi aləmlərinin vəhdətini meydana gətirir. Deməli, 
insan şüurları hüququn əsası olmaqla dəyərdir. Dəyərdir, ona 
görə ki, təbiət, kainat, Ulu Tanrının bəxş etdiyidir. İnsanlar öz 
şüurları ilə öz cismani mövcudluqlarını təbiətlə, kainatla və Ulu 
Tanrı ilə vəhdətdə qəbul edirlər. İnsanlar kainatı ona görə 
düşünə bilirl ər ki, ondan olan tərkibdirlər. Düşünmə onların 
daxillərindən meydana gəlir. Deməli, insanlar öz daxillərindən 
irəli gələni düşünür. Kainat siqnalları insanların xaricilərini və 
daxillərini bütövləşdirir və onları kainata bağlayır. İnsan 
siqnalları gerçəkliyin aşkarlanması funksiyasını yerinə yetirir. 
İnsan hüquqları gerçəkdir, həqiqidir, bu baxımdan da gerçək 
aləmlə vəhdətdədir.  

Ulu Tanrı bütün aləmlərin yaradıcısı və özü olduğundan 
onun yaratdığı da həqiqidir. Bütün varlıqlar həqiqətin əsasıdır. 
İnsanın mənəvi-maddi aləminin birləşdiricisi olan hüquqları da 
həqiqidir. Həqiqidir, ona görə ki, aydındır və gerçəkdir. Gerçək-
likl ərə təkan verəndir və hərəkətləri istiqamətləndirəndir. 

Ulu tanrı forma baxımından tam sərhədləri ilə müəyyən 
olunmayan, lakin məzmun baxımından bütün aləmi ağuşuna 
alan sonsuz əbədi varlıq olduğundan, həm geçəkdir, həm də təbii 
hüquqların verilməsi “səlahiyyətinə” görə vahiddir, yeganə 
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tərəfdir. Deməli, Ulu Tanrı həqiqiliyi özündə cəmləşdirən bir 
dəyərdir. Təbii hüquqların gerçəkliyi v ə kainatın mövcudluğu, 
təbiətin göz özündə olması fövqtəbiətin və siqnallarının məzmun 
və mahiyyət baxımından gerçəkliyini sübuta yetirmiş olur. 

 
Nəticələr: 
 
-Ulu Tanrı fövqdür, sonsuz bütövdür, sərhədləri olmayan 

məkandır; 
-insan hüquqlarını (burada hüquqlar dedikdə, şüurla, əqllə 

bağlı olaraq, məqsədli hərəkətləri meydana gətirən səlahiyyət, 
ixtiyar, məxsusluq və mənsubluq nəzərdə tutulur) bəxş edəndir; 

-kainat duyulandır, təbiət duyulandır, insanlar siqnalları 
qəbul etdiyinə görə təbiət və kainat həqiqidir. Buna görə də Ulu 
Tanrı həqiqidir; 

-hüquq dəyərdir, onu bəxş edən kainat, fövqtəbiət dəyərdir. 
Hüququn dəyərliliyi fiziki v ə mənəvi varlıqdan meydana gəlir; 

-insan – təbiət-kainat vəhdəti gerçəkdir, insan maraqları 
gerçəkdir, hüquqi fikirlər gerçəkdir və bu baxımdan da dəyərdir və s. 
  

 
Dəyər anlayışı 
 
Dəyər məcasi mənada qiymət, əhəmiyyət, ləyaqət, keyfiyyət 

kimi başa düşülür.  
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ən əsas, ən birinci 

dəyər fövqtəbiətdir, sonra təbiətdir, -hansı ki, insanlar onlardan 
yaranıb, onlardan tərkib əldə ediblər. Fövqtəbiət və təbiət 
mövcudluğun özüdür. Burada qarışmış, əlaqəli və sistemli təbiət 
vardır. İlk dəyər makroməkanın başlanğıcıdır, başlanğıc 
verəndir. Sonra isə insanlar öz-özləri üçün dəyərlərdir. Həmçinin 
ətraf aləm dəyərlərdən ibarətdir. İnsanlar dəyərlər müstəvsində 
özlərinin əlaqə və münasibətlərdən ibarət olan dəyərlərini 
formalaşdırırlar. Bu formalaşdırma əlaqələrdən, təsirlərdən 
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meydana gəlir. İnsanın duyğu orqanları ilə qəbul edilən hər bir 
əlamət, obraz dəyərdir. Lakin subyektiv olaraq dəyər olmaya da 
bilər. Məsələn, bir şəxs hər bir duyduğu siqnalı özü üçün dəyərli 
hesab etməyə bilər. Çünki ondan zərər görə bilər. Bu baxımdan 
da zaman, məkan, imkan və gerçəklikl ər dəyərlərdən təşkil 
olunur. Dəyərlərin ən böyük həcmi qeyri-müəyyənlikdədir. 
Deməli, “qaranlıqlar” “yatmış dəyərlər” dir. Enerji artımı 
işıqlanmanın bazasında dayanır. Buna görə də hərəkət, qüvvə, 
enerji, elementlərin sürəti, kütləsi, çəkisi, kəmiyyəti, forma və 
məzmunu dəyərlərdən ibarətdir. (Qeyd: dəyər fəlsəfəsinə görə, 
dəyər-insan həyatı üçün əhəmiyyətli olan təbii və mədəni 
predmetlərdir, hansılar ki, onlar insanların dünyaya etdikləri 
təsirlərdən meydana gəlir, eləcə də öz-özünə təbii olaraq ortaya 
çıxır. Yüksək dəyər digərləri il ə müqayisədə, əks olan tərəflə 
müqayisədə meydana gəlir. İnsanlar yaxşıya can atırlar; çünki 
pislik var, həqiqətə can atırlar; çünki yalan var, insanlar 
gözəlliyə məftun olurlar; çünki eybəcərlik var. Qiymətləndirmə 
qabiliyyəti dərketmə ilə əlaqəlidir. Dəyərlər ariyentasiyasının 
özünəxas birləşməsi (maraqlar, təqdimatlar, inamlar, inaclar, 
baxışlar, hisslər, əxlaq-davranış prinsipləri) hər bir insanın 
daxili aləminin unikallığını meydana gətirir, onun 
təkrarolunmaz şəxsiyyətinin və individuallığının bazasında 
qərarlaşır1. Elmi baxışa əsasən, dəyər insanlıqla bağlıdır. Onun 
tarixi də insanlığın tarixini əks etdirir. Bütün mövcud 
problemlər dəyər problemidir. Aksiologiya XX əsrdən müstəqil 
elmi istiqamət kimi inkişaf etməyə başlamışdır və bir çox 
elmlərin qarışığını özündə cəmləşdirir. Burada təlimlər olaraq 
etika, estetika, sosiologiya cəmləşir. Aksiologiya özündə 
təlimləri ümumiləşdirir .2) 

                                                 
1Ценность. Философу.рф/словарь/статья/3-философия-ценностей/48-
ценность  
2 Archie J.Bahm. Axiology: The Science of Values. Editions Rodopi B.V., 
Amsterdam-Atlanta,GA1003. 



56 
 

İnsalar üçün lazım olan vasitələr öz dəyərlər həcminə görə 
fərqlənirlər. Buna görə də dəyərlər dərəcələnir, təsnif olunur.  

İnsanlar əsasən tərəflər şəbəkəsində, tərəflər kollektivində 
bir-biriləri üçün dəyərli olurlar. Burada da dəyərlərin (faydaların, 
qiymətlərin) dərəcələnməsi baş verir. Deməli, ailə, dövlət, 
cəmiyyət, həmçinin digər münasibət və əlaqə formaları dəyər-
lərdən ibarətdir. Dəyərlər öz dərəcəsinə və məkanına görə fərqli 
kəmiyyətlərə məxsus olur. Element, məkan, zaman, enerji, sürət, 
qüvvə, kəmiyyət, keyfiyyət, ölçü, əlaqə, münasibət və s. 
kateqoriyalar və kriteriyalar, onların obrazlanmasını təmin edən 
hərəkətdə olan siqnallar dəyərlərdir. Siqnal axını zərrəciklər 
axınıdır, deməli siqnal kütləsi dəyərlərdən təşkil olunur. Bu 
baxımdan da həyatda nə varsa hamısı dəyərlərdən ibarətdir və 
dəyərlərin özüdür. Kainatın dəyərləri insanların və digər 
canlıların dəyərliliyini t əmin etmək və qorumaq üçündür. Siqnal 
zərrəciklərin sürətli qaydada müəyyən istiqamətlər üzrə 
hərəkətidir. Siqnalın kəmiyyəti artdıqca dəyərləri də artır və 
həqiqiliyi meydana gəlir. Deməli, həqiqiliyin artması 
kəmiyyətlə, həcmlə bağlıdır. Buna görə də enerji obyektlərin 
kəmiyyətini və keyfiyyətini dəyişmək xassəsinə malikdir. Enerji 
forma və məzmunu da dəyişə bilir. Lakin siqnal artımı qəbul 
edən mərkəzin məkanını çox artıra bilər. Bu halda siqnalların 
artıq kəmiyyəti qeyri-dəyərə çevrilə bilər. 

Makro məkan, onun tərkib elementi və strukturu olan mikro 
məkan dəyərdir, dəyərlər məcmusudur. Bütöv dəyər öz tərkibinə 
güc verir. Bu baxımdan da dəyərlər dəyərlərdən faydalanır. 
İnsan bu baxımdan daima öz xeyrinə doğru hərəkət etməyə 
çalışır. Sistem daxilində təbii hərəkətlər və onları yaradan enerji, 
qüvvə dəyərlərin əsasında dayanır. Qüvvə hərəkətdən və 
hərəkətlərdə olan elementlərdən meydana gəlir. Bu da enerjidir. 
Deməli, qüvvə, aktiv qüvvə kəmiyyət və hərəkətdən ibarətdir. 

                                                                                                        
books.google.az/books?id=jqSRrmtQ_WoC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=
axiology+of+law&source=bl&ots=j85c 
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Hərəkəti, axını isə qeyri-hamar müstəvilər, yəni, boşluqlar 
meydana gətirir. Buna görə də məkan, müstəvi və xassələr öz-
özlərində dəyərlərin əsaslarını meydana gətirir. Məkanı çox 
aşmaq dəyərsizliyi yaradır. Bu nöqteyi-nəzərdən də hesab etnək 
olar ki, sərhədlər və nizam məkanları dəyərlərdən təşkil olunur.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən anda tələbatları ödəyən 
məbləğ, vasitə tələbatlara ehtiyacı olanlar üçün dəyərli olur. 
Tələbatların ödənilməsi zamana hesablanır. Deməli, tələbatlar 
dəyərləri tələb edir. Məsələn, müəyyən bir zamanda hüquq nor-
ması ilə müəyyən olunan pensiya məbləği artan bazar qiymətləri 
fonunda meydana gələn yeni şəraitlərin ödənilməsinə cavab verə 
bilmir. Bu anda yeni dəyərlərin, yeni normaların yaranması 
zərurəti meydana gəlmiş olur. Deməli, hüquqların ödənilməsini 
əsaslandıran dəyərlər şəraitdən asılı olaraq dəyişir. Burada dəyər 
kəmiyyətdən, ölçüdən, miqdardan asılı olur. Dəyərlərin dəyiş-
məsini elementlərin tərkibi, kəmiyyəti müəyyən edir.  

Dəyər (dəyər vermək, dəyərləndirmək) anlayış və ifadə 
olaraq dolğun bir məzmundur və istənilən bir şeyə (konkret və 
mücərrəd olan bir şeyə) verilən fərqləndirici müsbət (yəni 
dolğun və yüksək tərkibli) qiymətdir. Dəyər müəyyən bir 
elementə təsirdə, qarşılıqlı təsirlərdə faydalılığın müəyyən 
olunmasıdır. Faydalılığın əsasıdır. Faydalılıq da müəyyən 
məqama və şərtə əsaslanır. Dəyərlərin dərəcələnməsi müqayisə 
predmetinə və kriteriyasına əsaslanır. Faydalılığın dərəcəsi 
dəyərlərin dərəcəsini meydana gətirir. Dəyər müəyyən bir şeyin 
lazımlılığı və vacibliyidir. Buna görə də hüquq lazımdır və 
insanların bir-biriləri il ə münasibətlərini tənzim edir. Hüquq 
tənzim vasitəsinə çevrilir və bir etalon (ölçü, qiymətləndirici 
müqayisə kateqoriyası) rolunu ifadə edir. Tənzimləmə dəyərdir, 
bu baxımdan da hüququn dəyərinin bazasında dayanır. 
Tənzimləmə normaları hüquq normalarını meydana gətirir. 
Tənzimləmə də əlaqələr və ümumilikdə həyat üçün çox vacibdir 
və həyat demək olar ki, tənzimləmə olmadan strukturlu və 
sistemli qaydada təmin oluna bilməz. Tənzimləmə dəyərli olan 
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resurslardan istifadə qaydalarını normalarla meydana gətirir. 
Tənzimləmə isə müəyyən istiqamətlər üzrə ardıcıl olaraq 
elementlərin düzülüşüdür və müəyyən sabit hərəkət 
müstəvsinidə yerdəyişmədir. Qiymətin (qiymət vermənin) özü 
də konkretliklə yanaşı, mücərrəddir. Çünki siqnallardan 
formalaşır. Siqnallar isə həm də mücərrəd olan zərrəciklər 
axınıdır. (Qeyd: mücərrədlik ən kiçik mütləq olan zərrəciklərin 
özüdür. Gözlə görməmək elementin kiçikliyindən ortaya çıxır). 
Deməli, dəyər əslində zərrəciklər axınlarından ibarət olan bir 
pozitiv istiqamətdir və nemətdir. Nemətdir, ona görə ki, ondan 
yaxşı mənada istifadə olunur. Hər kəs eyni dərəcədə qiymət verə 
bilməz, dəyərləndirmək imkanına malik ola bilməz. Bir şey eyni 
dərəcədə bütün insanlar tərəfindən siqnal kimi qəbul oluna 
bilməz. Bu baxımdan da dəyərlər həm fərdi kəmiyyəti özündə 
əks etdirir, həm də qarşılıqlı əhəmiyyətə və əsasa malik olur. 
Buradan da belə bir nəticə ortaya çıxır ki, insanlar eyni 
kəmiyyətdə siqnallar qəbul etmək iqtidarında olmurlar.  

Hər bir element bir dəyərdir, dəyər olduğundan da nemətdir. 
Elementlər müxtəlifdir, bu baxımdan da birləşmələrdən 
ibarətdir. Müəyyən birləşmələr də bir dəyərdir, çünki istifadə 
olunur. Birləşmələr kəmiyyət və məkan etibarilə dərəcələnirlər. 
Buradan da dəyərlərin dərəcələnməsi-həm dəyərlərin verildiyi 
şeylərə, həm də dəyərləri verənlərə nisbətdə- məsələsi meydana 
gəlir. Dəyərlərin dərəcələnməsi dəyərlər obyektinin və 
subyektinin əsaslarını və sistemliliyini meydana gətirmiş olur. 
Deməli, dəyərlər sistemlərdən, bütün elementlər sistemlərdən və 
siqnallar da sistemlərdən ibarətdir. Sistemlilik məhz 
elementlərin kəmiyyətlər baxımından birləşmiş sistemlərinin 
əsaslarını meydana gətirmiş olur. Bir elementin dəyəri onun 
sistemdə tutduğu yerlə, oynadığı məkanla müəyyən olunur. 
Ümumiyyətlə, insan hüquqları insanların yaşadıqları dövlətlərdə 
və cəmiyyətlərdə, ailələrdə, yəni öz məkanında dəyərli olur. 
Deməli, hüquq insanlara dövlətlər, cəmiyyətlər və ailələr üçün 
verilib.  
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Dəyərlər sistemlər daxilində zəngindir. Bir sistemin 
dağılması elementlərin passivliyini yaradır, formasını və 
məkanını dəyişir. Ola bilər ki, bir element bir sistemdə az, digər 
sistemdə çox dəyərə malik olsun. Sistemlər genişləndikcə, 
böyüdükcə kəmiyyətlər də artır. Artdığına görə dəyərlər də artır. 
Elementlər artır, artanda çəkisini və kəmiyyətini böyüdür. 
Funksiya genişlənir. Funksiyanın genişlənməsi dəyərlərin əldə 
olunmasını təmin edir. Deməli, genişlənən hərəkətlər 
dəyərlərdən ibarət olur. Burada makro formaya keçən dəyərlilik 
meydana gəlir. Bu baxımdan da sistemlilik məhz dəyərlərin 
zənginləşməsinin əsaslarını meydana gətirir. Məsələn, cəmiyyət 
özü bir kollektiv fəaliyyət, əmək münasibətləri, əqli 
münasibətlər, davranış, maraq və mənafeni özündə cəmləşdirən 
bir dəyərlər sistemidir. Cəmiyyət və dövlət forması məhz 
insanların dəyərli olmasının bazasında dayanır. Peşə 
istiqamətləri də dəyərlərdən ibarət olur. Bir istiqamət bir neçə 
sahəni əhatə edir. Məsələn, vəkillik institutu dəyərlər 
istiqamətlərindən olaraq həm hüquq institutudur, həm ictimai 
institutdur, həm də dövlət institutudur, belə ki, dövlətin hüquq 
sisteminin müdafiəçisidir. Vəkillik d əyər olaraq insanların bütün 
sahələrdə-istər fərdi qaydada, istərsə də kollektiv qaydada tərəf 
olan əlaqə və münasibət formalarının müdafiəçisidir. Vəkillik 
institutu cəmiyyətlə dövlət arasında, vətəndaşla dövlət 
hakimiyyəti arasında vasitəçi rolunu oynayır, hüquqları olan 
bütün tərəflərin hüquqi müdafiə funksiyasını yerinə yetirir. 
Dəyərin zənginliyi elə verilən vasitənin (obyektin) zənginliyidir. 
Dəyər zənginliyi sistem zənginliyi üzərində meydana gəlir. 
Sistem zənginlikdir, deməli, dəyər də zənginlikdir və kəmiyyətə 
bağlıdır. Lakin kəmiyyət istifadə zamanı sistemli və nizamlı 
olur. Dəyər həm də bir ifadədir və zənginliyin, təkmilliyin, 
keyfiyyətin ifadəsidir. Dəyər vermək vasitələr üzərində 
siqnalları qəbul etməkdən meydana gəlir. İfadələr siqnallardır, 
siqnalların təzahürüdür (məsələn, nitq sürətli siqnaldır, deməli, 
enerjidir; nəfəs, tənəffüs enerjidir) dəyərlər də siqnallardır. Bu 
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baxımdan da siqnalların qəbulu və təkmilləşməsi məhz 
dəyərlərin artmasının əsaslarını meydana gətirir. Dəyərlər 
dərəcələnirsə, deməli, siqnallar da dərəcələnir. Dəyərlərin 
dərəcələnməsi subyektlərin dərəcələnməsini də meydana 
gətirmiş olur. Dəyərlər məkanlarda və zamanlarda dərəcələnir və 
bu, əsasən sistemlilik prinsiplərindən meydana gələn zərurətə 
çevrilir.  

Dəyərlər genişlənən hərəkətlərlə yanaşı, məhdudlaşan 
hərəkətlərin də bazasında dayanır. Burada funksiyanın genişliyi 
müxtəlif tərəflər üçün sərhədlərin məhdudlaşmasını yarat-
dığından həmin tərəflər üçün dəyərsizliyə çevrilir. Çox 
genişlənmə həm də genişlənən tərəf üçün dəyərsizliyin əsaslarını 
meydana gətirmiş olur. Məhdudlaşma, məkanın kiçikliyi 
dəyərləri yaratmış olur.  

Dəyər vermək bir hal və proses kimi nəyisə (hadisə, maddi 
aləm, mücərrəd aləm və s. olsun), kimisə müsbət qiymət-
ləndirmədir. Dəyər vermək dəyər verilən şeylərdən istifadənin 
əsaslarını təşkil edir. Müsbət qiymət bir şeyə verilən yüksək 
diqqətdir, əhəmiyyətdir. Dəyər zəruridir, həm də lazım olan 
vasitələri zəruri edir. Dəyər lazımı və zəruri anlarda meydana 
gələn vasitələrə çevrilir. Müsbət qiymət dolğun və zəngin əks 
olunmadan meydana gələndir. Dolğun və zəngin, pozitiv əks 
olunma etika və estetikadır. Bu baxımdan da gözəllik bir 
dəyərdir. Dəyərdir, ona görə ki, gözəl görünmə elə dolğun 
görünmədir, əks olunmadır. Bu baxımdan da gözəllik bir 
dəyərdir; çünki dolğun bir məzmundur, vahiddir. Gözəllik o 
halda xoş görünür ki, burada tarazlı sistem meydana gəlir. 
Tarazlı sistemlər vərdiş olunmuş qaydalara və prinsiplərə, 
bundan irəli gələrək görünüşə xas olur. Bu baxımdan da tarazlıq 
da bir gözəllikdir. Gözəllik tarazlıqdır, estetikadır. Əxlaq da 
gözəllikdir; çünki burada sistemlilik və mənəviyyatlılıq var. 
Tərbiyə elə dəyərlərin qorunmasına xidmət edir. Bu baxımdan 
da da yüksək mənəvi dəyərlər məhz sistemlilikdir, tarazlıqdır, 
bərabərlikdir, məkanda tarazlılıqdır. Tarazlıq olduğuna görə də 
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ədalətlilikdir. Ədalət olduğundan da saflıq var. Saflıq özü də 
dəyər rolunu oynayır. Ümumiyyətlə, insan həyatında nə varsa, 
hamısı dəyərdir. Ən əsası odur ki, dəyərlər istifadə olunan və 
istifadə olunmayana (məkandan asılı olaraq) bölünə bilir.  

Haqqın (burada mənəviyyatın tərkibi olan ixtiyar, vəzifə və 
səlahiyyət) özü də bir dəyərdir. Haqq nemətdir, insanlar bu 
nemətdən istifadə edirlər. İnsanlar öz tarazlı həyatlarını və 
təbiətlə Ulu Tanrı ilə bağlantılarını məhz haqlarla təmin edirlər. 
Bu baxımdan da insanlar tarazlı mühitdə, tarazlı prinsiplərlə 
məhz haqqı əldə etmiş olurlar. İnsan hüquqları haqqdır, 
təbiətdən və fövqəltəbiətdən insanlara veriləndir. Bu baxımdan 
da dəyərdir. İnsan hüquqları şəbəkələnir, sistemləşmə xüsusiy-
yətlərinə malikdir. İnsan hüquqları insanların həyatlarının tarazlı 
əsaslarla təmin olunmasına xidmət edir. Bu baxımdan da insan 
hüquqları tarazlı münasibətlər və davranış sistemlərinin 
əsaslarını meydana gətirir. İnsanlar öz təbii hüquqlarını tarazlı 
əsaslarla təmin etməyə çalışırlar. İnsan hüquqlarının əsaslarını 
formalaşdıran maraq, mənafe, məqsəd kimi kriteriyalar da 
dəyərdir. Bu baxımdan da belə qənaətə gəlmək olar ki, insan 
həyatını təşkil edən bütün maddi-mənəvi kriteriyalar məhz 
dəyərlərdən ibarətdir. Dəyərlərsiz heç bir şey ola bilməz. Məkan 
dəyişəndə eyni bir subyekt və obyekt (dəyər vasitələri kimi) 
dəyərini artırıb-azalda bilər. Hər bir elementin sistemdə öz yeri 
var. İtərkən sistemin də kəmiyyəti azalır və dəyərlər azalır, 
çatışmazlıqlar meydana gəlir. Bu baxımdan da dəyərlərin ən 
əsası məhz sistemlilik prinsiplərində öz əksini tapır. Bəzən 
böyük həcmli şeylər azalanda öz dəyərini itirir. M əsələn, evin 
dirək həcmi (miqdarı) azalırsa, saxlama gücü də azalır, aşağı 
düşür. Məkanda məqsədli istifadə olunan kəmiyyət azaldıqca 
tutum da azalır, əks təsir azalır. Ağırlıq saxlamaq funksiyası və 
gücü azalır. Deməli, insan hüquqlarının dəyərlənməsi 
kəmiyyətdən, elementlər tutumundan asılıdır. Məsələn, resurs 
zənginliyi hüquqların təmin olunması üçün zəngin əsasları 
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meydana gətirmiş olur. Ancaq resursların həddən artıq zənginlyi 
dəyərlərin kəmiyyətini və tərkibini azaldır.  

İnsan hüquqlarının əks olunduğu kriteriyalar, vasitələr məhz 
qarşılıqlı olaraq bir-birilərinə dəyərlər verirlər. Bu baxımdan da 
hesab etmək olar ki, insanların hüquqlarının əsaslarını təşkil 
edən maddi-mənəvi kompozisiya məhz hüquqi dəyərlər 
sisteminin əsaslarını formalaşdırır. Dəyərlər sistemi də öz-özlü-
yündə ondan müəyyən kəmiyyətlərlə faydalanmanın əsaslarını 
yaratmış olur. Bu baxımdan da dəyərlər sistemi mənbə rolunu 
oynayır. Sistemin dəyər bazası onun fəaliyyətinin artmasına 
xidmət edir. Hüquq normaları sistemi dəyərlərdən ibarət 
olduğundan dəyərlərin məkanda qorunması və artması üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Yüksək diqqət həqiqətən diqqəti yetirən tərəfindən irəli 
sürülürsə, deməli, onun obyekti həqiqətən də dəyərlidir, onun 
təkmilləşmişidir, sadə və dolğundur. Dəyərlər həm ona verilən 
qiymətdən (burada qiymət verən şəxsdən), həm də onun 
özündən, yəni obyektin özündən meydana gələndir. Siqnallar 
dəyərlərin məzmununun yaratmaqla, dəyər subyektləri və 
obyektləri arasında bir bağlayıcılığı ortaya çıxarır.  

Dəyər seçimdir, məkan, şərait və zamanda seçiləndir və 
seçilənə verilən yüksək qiymətdir. Seçilən şeylər nümunələrdir. 
Əslində hər şey baza olaraq nümunədir. Nümunələr o halda 
seçilən olur ki, onlar fərqlənə bilirlər. Müəyyən əlamətlərinə 
görə seçilə bilirl ər. Bu baxımdan dəyərlər həm də nümunələrdir. 
Burada dəyərlərin universallıq içərisində məxsusiliyi meydana 
gəlir. Dəyərlərin dərəcələnməsi həm universallıqda, həm də 
məxsusilikdə özünü büruzə verir. Bu baxımdan da dəyərlər həm 
ümumi, həm də xüsusi halın obyektidir, vasitəsidir. 
Universallaşma dəyərlərin kəmiyyətini artırır. Eləcə də dəyərlər 
universallığın və məxsusiliyin subyektini özündə əks etdirir. 
Dəyərlər ümumi və məxsusi əsaslara malik olur, bu anda 
müxtəlif koordinatlardan yanaşmalar meydana gəlir. Deməli, 
dəyərlər universaldır, lakin onlara yanaşmalar konkretdir, 
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məxsusidir. Bir sözlə, həyatda nə varsa dəyərlidir. Lakin 
dəyərlər zaman, məkan, şərait məsələsində istifadə olunur, yəni 
hər şey istifadə anında dəyərə çevrilir.  

Dəyər vermək bir proses olaraq diqqəti yüksək səviyyədə 
özünə cəzb edən bir amildir. Dəyər məzmun olduğundan bir 
fəlsəfədir. Dəyər tərkibə görə verilir. Dəyərlərin nisbətən yüksək 
səviyyəsi məhz dəyərlərin tərkib zənginliyindən meydana gəlir. 
Məzmunun fəlsəfi əsası da məhz məzmuna verilən tarazlı 
qiymətlərdən, həm də yüksək qiymətlərdən irəli gəlir. Təbii ki, 
əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi, dəyərlər də dərəcələnir. Yüksək 
dəyərin maksimal həddi yoxdur və bu, əsasən müəyyən bir şeyin 
dolğun qaydada əks olunmasından irəli gəlir. Çox dəyərli olan 
şeylərdən siqnallar daha çox daxil olur. Bu baxımdan da 
dəyərlərin dərəcələnməsi kəmiyyətlərə (tərkib miqdarına, 
həcmə, tutum məkanına) bağlı olan məsələdir. Müxtəlif zaman 
və məkanlarda dəyərlərin dərəcələnməsi halları meydana gəlir. 
Bu dərəcələnmə də əsasən dəyərləri verən şəxslərin diqqətindən 
və dəyərlərin əks olunduğu vasitələrin (konkret və mücərrəd 
vasitələr) əks olunmasından ortaya çıxır. Dəyər bu baxımdan elə 
müəyyən dərəcədə “doyma” siqnallarından ibarət olan bir 
nemətdir. Dəyərlər o halda meydana gəlir ki, yəni, o halda təbii 
olan şeylərə qiymətlər verilir ki, dəyər verilən şeylərin siqnalları 
beyində (mərkəzlərdə) daha çox siqnalları qəbul etmək 
iqtidarında olur. Beyin dəyərləri ayırd edə bilir. Dəyər verilən 
şeylərin siqnalları məhz sistemli olaraq cəmləşir. Bu baxımdan 
da hesab etmək olar ki, dəyər elə kəmiyyətlə əlaqəlidir və 
elementlərin tarazlı quruluşuna əsaslanır. Kəmiyyət və 
təkmilləşmə çox olduqca dəyərlər də arta bilir. Dəyərin artması 
həm də kəmiyyətin azalması ilə əlaqəli ola bilər. Məsələn, aza 
qane olmanın özü bir dəyərdir. Çoxlu həcmdə var-dövlətin 
artmasının özü bir dəyərsizlikdir; çünki ona verilən qiymətlər də 
dəyərini itir ə bilir. Kəmiyyətin müəyyən məsələdə və hədlərdə 
həddən artıq çoxalması təbii olaraq dəyərlərin əhəmiyyətini 
azaltmış olur. Ən əsası odur ki, artan kəmiyyətlərdə hər bir 
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element dəyərli olur, lakin ona qoyulan ümumi dəyərlər itir. 
Kəmiyyət artdıqca elementlərin məkanı artır və diqqət müstəvisi 
də genişlənir. Elementlərin məkanları artdıqca bir məkandan 
olan dəyərləri də bir qədər azala bilər. Məsələn, çoxlu sayda 
evladları olan valideynlər üçün evlad dəyərsizliyi meydana gələ 
bilir. Say baxımından kəmiyyətin çoxalması dəyərlərin aşağı 
düşməsinə səbəb ola bilir. Burada həmçinin evladların 
dəyərlərinə görə müqayisələnməsi halları yaşanır. Kəmiyyətin 
artması ruhun sakitləşməsinə səbəb ola bilər. Bu baxımdan da 
ruhun tam sakitləşməsi diqqətsizliyi yarada bilər. Kəmiyyət 
çoxluğu etinasızlığı yarada bilər. Belə qəbul etmək olar ki, 
əhalisi az olan ölkələrdə mütəxəssisə verilən dəyər əhalisi çox 
olan ölkələrə nisbətən yüksək ola bilər. Burada say çoxluğu 
dəyərsizliyi yarada bilər.  

Nəticə etibarilə hesab etmək olar ki, kəmiyyət azalanda 
təkmilləşmə meydana gəlməlidir. Dəyərlər də təkmilləşmənin 
əsasında dayanır. Bu baxımdan da təkmilləşmənin müəyyən 
məkan və zamanlarda olan sadəliyi dəyərlərin əsaslarını yaradır. 
Deməli, dəyərlər əslində sadəlikil ərin özündədir. Sadəlik 
saflıqdır, saflıq dəyərdir. Nəticə etibarilə hesab etmək olar ki, 
dəyər elə saflığın məhz özüdür. İnsanların az yaşadıqları 
cəmiyyətlərdə resurs çatışmır. Bu baxımdan da insan say hesabı 
ilə öz-özünə dəyərli olur. Az insanların yaşadıqları dövlətlər öz 
potensiallarını itirməmək üçün vətəndaşlarına dəyərlər vermək 
məcburiyyətində qalırlar. Eləcə də çətin iş şəraiti olan 
məkanlarda resursları əldə etmək üçün mütəxəssislər və digər 
işçilər belə cəmiyyətlərdə çox dəyərli olurlar.  

Dəyər o şeydir ki, ondan müəyyən zamanlarda və 
məkanlarda, bunlardan irəli gələn gerçəklikl ərdə, reallıqlarda 
yaxşı mənada, həmçinin faydalı əsaslarla, maddi və mənəvi 
baxımdan yararlanmaq üçün istifadə olunur. Zaman və məkan 
insanlar üçündür, bu baxımdan da dəyərlər də insanlar üçündür. 
Zaman və məkanın özü də dəyərlidir. Çünki hərəkətlərin, 
inkişafın, müdafiənin bazasında dayanır. İnsanlar və digər 
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canlılar zaman və məkan əlaqəsində və qarşılıqlı təmasında elə 
dəyərlər nisbətində mövcud olurlar, təmas qururlar. Zaman və 
məkan ona görə dəyərlidir ki, elementlərdən ibarətdir. Bu 
baxımdan da elementlər də dəyərlərin əsaslarını meydana gətirir. 
Dəyərlər bir-birilərini müəyyən zaman və məkanlarda 
əvəzləyirlər. Zaman və məkan element və qüvvənin əsasını, 
enerjinin əsaslarını təşkil etdiyindən, onda belə nəticələrə 
gəlmək olar ki, hər şey dəyərdir. Sadəcə olaraq müəyyən şeylərə 
dəyərləri vermək, qiymətləndirmək lazımdır. Dəyərlərin, yəni 
şeyləri qiymətləndirmənin də öz zamanı, məkanı, bu baxımdan 
da koordinatı və bucağı mövcuddur. Bu baxımdan da təbiət –
makro və mikro aləmdə bütünlükdə elə dəyərlərdən təşkil 
olunur. 

Dəyərlər faydalı istifadə zamanı meydana gəlir və mücərrəd 
bir amilə çevrilir. Dəyərlərin verilməsi və dəyərlərdən istifa-
dənin dərəcələri, faizləri meydana gəlir.  

İstifadənin özündə də dəyərlər cəmləşir. Dəyərli istifadə elə 
əslində rasional yanaşmalardan meydana gəlir. Rasional 
yanaşmalar nizamlı və sistemli yanaşmaların əsaslarını təşkil 
edir. Nizamlı istifadə nizamlı və sistemli yanaşmanın əsaslarını 
ortaya çıxarır. Rasionallığın özü də burada bir dəyərə çevrilir. 
Əslində isə dəyər hər bir şeydir, hər bir fərdi mövcudluqdur. 
Eləcə də birləşmiş mövcudluqdur.  

Dəyərlər passiv və aktiv ola bilir. Dəyər məkanda və 
zamanda aktivləşir və passivləşir. İnsanlar makro dəyərləri özləri 
üçün həm passiv, həm də aktiv edirlər. Yəni, dəyərlər olduğu 
kimi qalır, lakin insanlar onlardan müəyyən zaman intervalında 
istifadə edirlər. Mənəvi dəyərlər ümumiyyətlə bütün zaman və 
məkanlarda mövcuddur. Bu dəyərlərdən istifadənin faizləri 
meydana gəlir. İnsanlar mənəvi dəyərlərdən həm öz aralarında 
olan münasibət və əlaqələrdə, həm də özlərinin ətrafla olan 
təmaslarında istifadə edirlər.  

Dəyərlər həm də istifadə ölçülərindən asılı olur. İstifadənin 
nizamlı əsasları mövcud olur, istifadə ölşülərə tabe oluir. 
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Dəyərlərin istifadəsində konkret ədədi ölçülər mövcud olur. 
Məsələn, bu daha çox maddi dəyərlərin istifadəsində tətbiq 
olunur. Mənəvi dəyərlərin istifadəsi isə sonsuzluğa aparıb 
çıxarır. Bu sonsuzluq trayektoriyasının da tərkibi ölçülərə 
bölünür. Deməli, insan hüquqları normaları dəyərlərin özünü 
təşkil edir.  

Dəyərin pozitivliyi onun tarazlı siqnallarında əks olunur. 
Tarazlı siqnallar da insanların beyinlərinin tarazlı əsaslarla 
formalaşmasına öz müsbət təsirlərini göstərir. Tarazlı beyin də 
dəyərlərin ardıcıl şəkildə siqnallarla qəbul olunmasını təmin 
edir. Bu baxımdan da tarazlı siqnallar tarazlı konstruksiyanın 
əsaslarını təşkil edir. Tarazlı konstruksiya da öz növbəsində 
həyatın tarazlaşmasının əsaslarını ortaya çıxarır. Tarazlaşma 
nisbi bərabərlikdə öz əksini tapır. Bərabərlik bir tarazlıqdır. 
Tarazlıq ədalətdir. Ədalət bərabərlikdirsə, onda dəyər də 
bərabərlikdir. Mənəviyyat bu baxımdan bərabərlikdə öz əksini 
tapır. Mənəviyyat bərabərlikdirsə, bu, sistemdaxili və sistem-
lərarası düzgünlükdə (burada kəmiyyət düzgünlüyü) özünü 
büruzə verir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, mənəviyyat 
elə istiqamət baxımından daha çox düzgünlüklərdən, ədalət-
lərdən və bərabərlikdən ibarətdir. Düzgünlük mənəviyyatın 
tərkibindəki xətlərin istiqamətləri ilə əlaqəlidir. İstiqamətlər 
düzdürsə, onda qətilikl ə hesab etmək olar ki, mənəviyyat və 
dəyər də düzgünlükdən, düzgün istiqamətlərdən ibarətdir. Lakin 
burada əyrilikl ər də mövcuddur. Bu əyrilikl ər əsasən düzgün-
lüklərin, düz istiqamətlərin içərisindən başlayır, müxtəli yönləri 
təşkil edir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, bir düz xətt 
üzərində çoxlu sayda düz xətləri özündə əks etdirən başlanğıc 
koordinatları və istiqamətləri mövcuddur. Başlıqlar və sonluqlar 
yeni istiqamətlərə rəvac verdiyindən dəyərlərin əsaslarını təşkil 
edə bilirlər.  

Dəyər o şeydir ki, (maddi obyektlərdə) ondan pozitiv 
əsaslarla istifadə olunur. İstifadə olunanlar çatışmazlıqların 
aradan qalxmasına xidmət edir. Deməli, çatışmazlıqları dolduran 
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vasitələr dəyərlərdən ibarətdir. Buna görə də dəyərlər müəyyən 
məkanda tələb olunan enerjidir. İstifadə olunan şeylər də makro 
kəmiyyətdə ətraf aləmin özüdür. Ətraf aləmdə olan tərkib 
hissələr isə mikrolardır. Deməli, ətraf aləm əslində dəyərlərdən 
ibarət olan elementlərin cəmidir. Makro dəyərlər bir mənbədir 
və etalondur. Bu, o deməkdir ki, makro dəyərlər hər zaman 
ehtiyat rolunu oynayır və mənvəiyyatın bazasını təşkil edir. 
Dəyərlər makro və mikrolarda mütləq mənada öz əksini tapır. 
Nisbi mənada isə mikro aləmdə dəyişir. Deməli, mikro aləm 
əslində makro dəyərlər isçərisində olmaqla özündə mikro 
dəyərləri daşıyır. Mikro dəyərlər o halda dəyərsiz olur ki, ona 
baxışlar zamanla dəyişir. Əhəmiyyət vermək məsələsi ortaya 
çıxır. Bununla yanaşı, koordinatlar da dəyişir. Bu da 
siqnallardan asılı olur. Məsələn, bir bucaqdan müsbət olan 
dəyərlər digər bucaqdan müsbət görünməyə bilər. Lakin bu o 
demək deyil ki, müsbət görünməyən şeylər ümumilikdə müsbət 
deyil. Buradan da bir daha belə nəticəyə gəlmək olur ki, müsbət 
olan şeylər əslində mənfinin, müxtəlif koordinatlardan olan 
mənfinin əsaslarını təşkil edir. Dəyişən mənzərə elementlərin 
hərəkətindən meydana gələn məkan dəyişməsi ilə xarakterizə 
olunur. Deməli, dəyişən mənzərənin özü də dəyərlərdən iba-
rətdir. Çünki dəyişiklikl ərdən faydalanmalar da meydana gəlir. 

Dəyərli olan şeylərə ümumi münasibət də dəyərli olur. Ola 
da bilir ki, dəyərli olan şeylər maraq müxtəlifliyin ə görə bəzi 
tərəflərdə dəyərsiz kimi qiymətləndirilir.Münasibət özü dəyərləri 
meydana gətirir. Dəyərli münasibət insanların öz dəyərlərinin 
formalaşmasına müsbət təsirlərini göstərir. Müsbət təsirlər də 
xarakterlərin müsbət əsaslarla formalaşmasında rol oynayır. 
Müsbət xarakter də öz növbəsində müsbət insani keyfiyyətlərin 
əsaslarını təşkil edir. Müsbət keyfiyyətlər (bunlar siqnallardan 
ibarət olur və siqnalların mərkəzləşməsini təmin edir) 
mənəviyyatın zənginləşməsini təmin edir. 

Dəyərlər tükənməz və tükənən (müəyyən məkanlarda 
mütləq və nisbi) olur. Məsələn, maddi dəyərlər tükənə bilir. Belə 
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ki, müəyyən kəmiyyətə malik olan bir şeyin istifadəsi həmin 
şeyin həmin məkanda tükənməsinə gətirib çıxarır. Mənəvi –
abstarkt dəyərlər isə ümumən tükənməzdir və ondan istifadə 
etdikcə zənginləşə bilir. Konkret maddi aləm üzərində mövcud 
olan mənəvi dəyər maddi aləmin tükənməsi ilə azala bilir. 
Deməli, mənəvi dəyərlər ümumən tükənməzdir və əsasdır. 
Maddi aləmin müəyyən məkan və zamanda tamamilə azalması 
mənəvi aləmin azalmasına səbəb olur. Mənəviyyat maddinin 
üstü olduğundan, belə hesab etmək olar ki, təkmilləşən bir 
nemətdir. Bu baxımdan da istifadə etdikcə daha da zənginləşir.  

Qeyd olundu ki, hər bir element bir dəyərdir. Həmçinin 
dəyərlər sisteminin tərkibidir. Çünki elementlər vəhdətinin 
tərkibidir. İstənilən dəyərli sistemdə çatışmayanı əvəz etmək 
lazımdır. Bu çatışmayan da elə elementin özüdür. Deməli, nəticə 
etibarilə müəyyən bir məkanı dolduran elementlər vəhdəti də bir 
dəyərdir, dəyərlər kompleksidir. Komplekslilk dərəcələnir, 
deməli, dəyərlər dərəcələnir. Dərəcələndikcə kəmiyyət artır. 
Deməli, kəmiyyət çoxaldıqca dəyərlər də müəyyən məkanda 
artır. Elementlər məkanda vəhdətləşir. Bu anda onlar dəyərə 
çevrilir. Dəyər fərdi və universal olur, fərdi və universal istifa-
dələr üçün nəzərdə tutulur. Fərdi dəyərlər insanlar və onların 
yanaşdıqları, əlaqə və münasibət qurduqları vasitələrdir. 
Universal dəyərlər də fərdi və universal istifadə üçündür. 
Deməli, əslində dəyərlər mütləq olmaqla bərabər, dəyişkən və 
nisbidirlər. Dəyişəndə dəyərlər mütləqliklər koordinatında yer 
alırlar. Bu baxımdan da dəyərlər şaxələnir və sistemləşir, eləcə 
də sistemləşmənin tərkibini təşkil edir.  

Sistemdə dəyərlər onu təşkil edən elementlərin cəmindən 
asılı olur. Çatışmazlıq olduqda dəyərlər də öz kəmiyyətini və 
məkanını itirir. Bu baxımdan da dəyərlər kəmiyyət və məkan 
fəlsəfi kateqoriyasına aid olur. Buna görə də dəyərlər kəmiyyət 
baxımından və münasibət, eləcə də əlaqə etibarilə dərəcələnirlər, 
əhatə olunurlar.  
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Elementlərin vəhdəti məhz dəyərlərin kompleks olaraq və 
vəhdətdə əsaslarını təşkil edir. Element dəyərdirsə, onda 
elementlər cəmi də dəyərlər cəmindən təşkil olunur. Bu 
baxımdan da dəyərlər bir kompleksliliyi təşkil edir. Fərdin 
hüququ kollektivin hüququnu yaradır və onun dəyər tərkibinə 
çevrilir. Əgər element dəyərdirsə, bütün aləm elementlərdən 
təşkil olunursa, deməli, ətraf aləm dəyərlərdən ibarət olur. Ətraf 
aləmlə daxili sistemin sintezi dəyərləri birləşdirir və subyekti 
ümumən dəyərə çevirir.  

Dəyərli (qiymətli) olan şeylər sistemin daxilindədir. Elə 
sistemin də əsaslarını təşkil edir. Sistem daxilində həm də 
müəyyən dəyərlər əldə edilir. Bu baxımdan da dəyərlər həm 
təbii yolla əldə edilənlərdən ibarət olur, həm də hərəkətlər 
sayəsində sonradan qazanılır. Dəyərlər məzmun baxımından 
müsbət olan şeylərdir. Dəyərlər müxtəliflikl ərdən ibarətdir və 
müxtəliflikl ərin, rəngarəngliklərin də əsaslarını təşkil edir. Bu 
baxımdan da dəyərlər kəmiyyət dərəcələrini özündə əks etdirir. 
Mənfi olanlar isə az dəyərlərdir, az əhəmiyyətli olandır. Burada 
dəyərləri uyğunsuzluqlar meydana gətirir. Mənfilərin artması 
dəyərlərin azalmasına səbəb olur. Müsbət olan şeylər isə 
müxtəlif ölçülərdə olan elementlərdə, maddi aləmdə öz əksini 
tapır. Dəyərlər artdıqca müsbətlikl ər də artır. Müsbətlikl ərin 
artması kəmiyyətlərin artımında öz əksini tapır.  

Dəyərlər məkanlarda da mövcuddur. Bu baxımdan da 
müxtəlif məkanlar dəyərlərdən təşkil olunur. Dəyərlərin bol 
olduğu məkanlar məhz dəyərlərin köklü əsaslarını meydana 
gətirir. Dəyərlər kəmiyyətinin çoxlaması dəyərli məkanları 
böyüdür. Məsələn, müəyyən bir regionda sülhün və sabitliyin 
mövcudluğu ətraflara doğru genişlənə bilir və dəyərlər arealını 
genişləndirir.  

Təbiət özü bir dəyərdir, həm də dəyərlər tərkibindən 
ibarətdir. Təbiətin daxili aləmi dəyərlərin vəhdətindədir. 
Dəyərlər təbiidir, təbii olandır. Təbii dəyərlər enerji artması və 
azalması nisbətində öz kəmiyyətini artırır və azaldır. Təbiət 
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sistemində dəyərsizlik isə ümumiyyətlə ola bilməz. Sadəcə 
olaraq bir koordinatda olan dəyərsizlik digər koordinatda olan 
dəyərlərin əsaslarını təşkil edir. Deməli, dəyərlər 
koordinatlardan formalaşır və məkanların əsaslarını təşkil edir. 
Dəyərlər nisbiləşir və dəyişən mütləqləri özündə əks etdirir. Bu 
dəyişmə də zaman uyğunsuzluğundan baş verir. Stereotiplər 
dəyərsizliyə çevrilir.  

Dəyərl ər maddiyyat üzərind ə qurulan zəngin 
mənəviyyatdır . Dəyərl ər həm də mənəviyyatın özüdür, ona 
verilən qiymətdir.  Dəyərli olan şeylər məhz insanlar tərəfindən 
dəyərləndirilir. Deməli, təbiətin əsasını dəyərlər təşkil edir. Həm 
də dəyərlər siqnallara bağlı olaraq insan baxışlarının məhsuluna 
çevrilir. İnsanlar və canlılar təbiət daxilində olan digər dəyər-
lərdir. Dəyərlər maddi və onun yuxarısı olan mənəvi tərkib-
lərdən ibarətdir. Maddi-mənəvi müxtəlifliy ə görə dəyərlər 
sahələr və sistemlər daxilləri üzrə dərəcələnirlər. Dərəcələnmə 
dəyərlər kompleksini meydana gətirir.  

Dəyərlər pozitivlərdən ibarətdir. Sistemdə törənən fayda-
ların məcmusudur və dəyişən mənzərəsidir. Təbiət və insanlar 
dəyərlər kriteriyası ilə əlaqədə və təmasda olurlar. Dəyər 
qiymətdir. Etalondur, ölçü amilidir və kriteriyasıdır. Dəyər həm 
ölçü kriteriyasıdır, həm də ölçülən bir vahiddir. Dəyər kəmiyyət 
və kəmiyyətdən meydana gələn keyfiyyətdir. Dəyərin tərkibi 
tarazlı elementlərdən ibarət olur. Keyfiyyətdir, ona görə ki, 
görünüşü və doyumu vardır. Dəyər faydalıdır, ona görə ki, isti-
fadə olunandır və əldə ediləndir, qazanılandır.  

Dəyərlər sistemi tarazlı sistemlərdən təşkil olunur. O şey 
dəyərlidir ki, ondan müxtəlif komponentlər üçün istifadə edirlər. 
Dəyərlər həm də istifadə üçün müəyyən dəyərli və faydalı 
elementləri təqdim edirlər.  

Tarazlı elementlər dəyərli vasitələrin əsaslarını təşkil edir. 
Dəyər bir şeyin dolğun və pozitiv mənalı tərkibidir. Dəyər insan 
həyatını zənginləşdirir. İnsan həyatının dolğun mənası əvəzlənən 
və cəmləşən dəyərlərdən ibarət olur. Dəyərlərin əlamətləri əks 
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olunur və insanlar onlara qiymətlər verir. Dəyər olan şeydən 
insanlar doyurlar, enerji əldə edirlər. Çatışmayan şeylər isə 
dəyərsizliyi meydana gətirir. Eyni zamanda bir şeyin beyində 
çox obrazlanması onun dəyərini aşağı salır. Deməli, vərdiş 
olunmuş vasitələr həm dəyər kimi əhəmiyyət kəsb edir, həm də 
müəyyən müddətdən sonra dəyərsiz bir vasitəyə çevrilir.  

Dəyər o tərkibdir ki, onda möhkəmlilik v ə faydalılıq var. 
Sistemlilik, nizamlılıq özü də bir dəyərdir; çünki burada 
toplanmış elementlər mövcuddur. Dəyər enerji verən kom-
ponentdir, mənbədir, tərəfdir, obyektdir. Dəyər qida mənbəyidir 
və dəyərlərin vəhdəti möhkəmliyi meydana gətirir. İnsanın 
pozitiv əməlləri onun dəyərlərində əks olunur. Eyni zamanda 
insanın pozitiv xarakteri və pozitiv əməllərinin özü də mücərrəd 
bir dəyəri meydana gətirir. Dəyər insan həyatının əsasını təşkil 
edən və insan həyatının əsas komponentlərini özündə əks etdirən 
konkret və mücərrəd bir anlayışdır, məfhumdur. 

Münasibətlərin korlanması, toqquşması, kəsişməsi dəyər-
lərin azalmasına və qarşılıqlı əlaqələrdə, təmaslarda, ünsiyyətdə 
enerjinin azalmasına səbəb olur. Burada dəyərlərin azalması 
halları yaşanır. Hesab etmək olar ki, enerji dəyərdir, enerji 
azalanda dəyər də azalır.  

Dəyərlər insanları özlərindən asılı vəziyyətdə saxlayır. 
Dəyərlər cəmiyyətdə insan münasibətlərinin və insan hərə-
kətlərinin əsas istiqamətlərini meydana gətirir. Dəyərlər 
həmçinin münasibətlərin qorunub saxlanmasında da istifadə 
olunur. Dəyərlər körpülər yaradan obyektlər və subyektlər 
rolunda çıxış edir. Dəyərlər üzərində hərəkət insanların pozitiv 
mənalarını əks etdirir, eləcə də pozitivliyə doğru silsilə xarakterli 
hərəkətlərinin əsaslarını meydana gətirir. İnsanlar dəyərləri həm 
qazanırlar, müxtəlif məkanlarda əldə edirlər, həm də onlardan 
istifadə edirlər.  

Bütün münasibətlərdə dəyərlər kriteriyalar və ölçü etalonları 
rolunda çıxış edir. Dəyər mənəviyyat və əxlaq fəlsəfəsinin 
tərkibidir. Mənəviyyat hüququ yaradırsa, deməli, hüquq da bir 
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dəyərdir. Hüquqda insanın mənəvi dəyərləri və onun maddi aləm 
üzərində mənəvi istifadə haqları meydana gəlir.  

İnsanın özü bir dəyər olmaqla bərabər, onun fikirləri, 
təmasları, ünsiyyətləri və digər özünü ifadə vasitələri dəyərlər 
kimi əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olundu ki, hüquq özü bir 
mənəvi dəyərdir. Lakin maddi maraqların əks olunduğu aspekt-
lərdə də maddi dəyərlərin ifadəçisidir. Hüquq dəyərdir, haqdan 
gələndir, bu baxımdan da pozitiv bir kateqoriyadır. Hüquq 
dəyərdirsə, deməli, onu daşıyan insan (tərəf) da dəyərdir, dəyər 
ünsürüdür. Yaxud da başqa cürə ifadə edək.- İnsan dəyərdir, 
onun hüququ da dəyərdir. Dəyər-müsbət kriteriyaları özündə 
daha çox əks etdirən konkretləşmiş və ümumiləşmiş tərkib və 
bütövdən ibarət olan bir sistemdir. 

Hüquq dəyər olduğundan hüquqların zaman və məkanla 
təmin edilməsini həyata keçirən cəmiyyət və dövlət də bir 
dəyərdir. Hüquq ideyadır, dəyər də ideyadır. İdeya gözəllikdir, 
faydalıdır. Deməli, dövlət də ideyadır, faydalıdır. Dövlət hüquqi 
dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən bir formasiyadır. Dəyərlər 
həm ontoloji, həm də qnoseoloji aspektlərdə mövcuddur. İnsan 
təbii varlıq kimi bir dəyərdir, həmçinin insan hüquqlarına dair 
sistemli baxışlar da bir dəyərdir. Obyektə, real hadisələrə 
söykənən məlumatlar da dəyərlərdir. Dəyər o şeydir ki, insanlar 
ondan daima qidalanırlar. İnsanların ruhlarını zənginləşdirən və 
tarazlaşdıran kriteriyalar özləri bir dəyərdirlər. 

Dəyərlər məkanda və zamanda qazanılan müsbət və enerji 
verən amillərdir. Məsələn, insan müəyyən məkanda-dövlətində, 
cəmiyyətində müəyyən nailiyyətlər əldə edir. Bu nailiyyət onun 
üçün bir dəyərdir. 

Dəyərlər, yəni dəyərləri özündə əks etdirən siqnallar 
mübadilədə olur. Mənəvi dəyərlər ötürülür. Maddi dəyərlər də 
ötürülür. Deməli, dəyərləri ötürən vasitələr mövcuddur. Bu 
vasitələrin özləri də dəyərlərdən ibarət olur. Cəm halda dəyərlər 
sistemləri meydana gətirirl ər və sistemlərin tərkibini təşkil 
edirlər. 
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Dəyər universal bir anlayışdır. Dəyərlər insanlar üçün lazımi 
olan şeylərin hər birinin tərkibində mövcuddur.  

Hüquq dəyərdir, ona görə ki, insanların yaxşı şeylər əldə 
etməsinə əsaslanır. Yaxşı şeylər özlərində hüquqları daşıyırlar. 
İnsan hüquqlarını təmin edən dövlət də dəyərdir. Dövlət 
insanların maddi və mənəvi dəyərlərini həm təmin edir, həm də 
qoruyur. Dövlət resurlardan istifadə edərək hüquqi dəyərlər 
sistemin təkmilləşdirir.  

Siyasi sistemlər də dəyərdir. İnsanların hüquqi-mənəvi 
dəyərlərini qoruyurlar. Hakimiyyət və hüquq normaları sistem-
ləri də dəyərlərdir.  

Dəyərlərin öyrənilməsi və dəyərləri daşıyan ünsürlər 
arasında əlaqələrin aşkar olunması və biliklərin, baxışların 
sistemləşdirilməsi aksiologiyanı meydana gətirir. Aksiologiya 
insan hüquqlarını fəlsəfi-elmi aspektlərdən tədqiq edir.  

İstənilən bir şeyə dəyər vermək onu doğmalaşdırmaq və 
yaxın etmək deməkdir. Deməli, dəyər əslində yaxınlaşdırıcı, 
bağlayıcı və sistemlərdaxili mənalar kəsb edən kriteriyalardır. 
Dəyərlər zənginləşdirici və mənalar genişləndiricidir.  

İnsan həyatının dəyərləri zamana, məkana bağlıdır. İnsanlar 
ola bilir ki, bir məsələni və ya da bir maddi vasitəni müəyyən bir 
anda dəyərləndirə bilmirlər. Bu, o halda baş verir ki, resurs 
bolluğu mövcud olur. Lakin sonradan onun yoxluğu boşluq 
yaradır və onda dəyərlər çatışmazlığı meydana gəlir. Dəyərlər ən 
çox çatışmazlıqlarda dəyərlərə çevrilir. Buradan da belə hesab 
etmək olar ki, əslində hər bir şey müsbət mənada bir dəyərdir.  

Dəyər kimi qiymətləndirmənin və aşkarlanmanın da öz 
zamanı vardır. Dəyərlərə olan münasibətlər də zamana və məkan 
uyğun olur. Məsələn, bir məlumat bir məkanda müəyyən an 
üçün dəyərli olmaya bilir. Lakin məkanları dəyişdikdən və 
zamanı ötürdükdən sonra dəyərlərə çevrilə bilir. Deməli, 
dəyərlər hər zaman insanları müşayiət edir. Lakin elementlərin 
dəyərlərə çevrilməsinin öz zamanı mövcud olur. Dəyər bütün 
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məkanlarda mövcud olur, insanlar üçün isə istifadə zamanı və 
ehtiyaclar anında dəyərə çevrilir.  

Dəyərlər daimi olan və müəyyən müddətlər üçün aşkar 
olunanlara bölünə bilirlər. Məsələn, insanların həyatı ümumi 
olaraq (insanların doğulması və ölməsinin müddət amili 
olmasına baxmayaraq) daimi dəyərli olur. İnsanların qida-
landıqları mənəviyyat zənginlikləri də daimi dəyərlər kimi önəm 
kəsb edir. Lakin elə dəyərlər var ki, onlar müddətli, müəyyən 
zamanlar üçün mövcud olur. Məsələn, zənginlik halı bir 
dəyərdir, bu dəyər hər zaman olmaya bilir. Bundan fərqli olaraq 
saflıq, təmizlik, əxlaq, nizam-intizam, sakitlik, sistemlilik, 
estetiklik və digər ideal vəziyyətlər də dəyərlərə bölünə bilir. 

İnsan hüquqlarının universal və fərdi məzmunu elə 
dəyərlərdən ibarətdir. Bu dəyərlərin dərk olunmasına və dəyərlər 
haqqında fikirlərin meydana gəlməsinə aid baxışlar mövcud 
olur. Hər bir insan öz baxışı ilə özünə dəyər verir, həyatının 
dəyərli hissələrini ifadə edə bilir. Bu baxımdan da dəyərlərin 
ifadə olunması sistemləri aksioloji əhəmiyyət kəsb edir. İnsan öz 
həyatında dəyər verdiyi bütün şeylərin ifadə olunmasını aksioloji 
əsaslarla əks etdirir. Öz baxışlarını dəyərləri üzərində 
sistemləşdirir.  

Dəyərlər həm də vasitəli olur. Belə ki, müəyyən vasitələr 
(dəyərli vasitələr) dəyərlərin qazanmasını təmin edir. Deməli, 
dəyərlər vasitələri sistemli olur. 

İnsan hüquqlarının sənədlərdə əks olunması sənədlərin 
dəyərlərini meydana gətirir. Dövlət siyasəti, siyasi sistemlər və 
dövlət siyasətinin əsasları məhz dəyərlərin meydana gəlməsinin 
əsaslarını təşkil edir. 

İstifadə zamanı təkmilləşən şeylər daha çox dəyərli olur. 
Dəyərli olan vasitələr (alətlər) istifadənin təkmilləşməsini 
yaradır. Burada alətlər və üsullar da dəyərə çevrilir.  

Hər bir anlayış özündə bilikləri əks etdirir. Dəyərlər də 
bilikl ərdir. Dəyərli olan şeylər əsasən həqiqi bilikl ərdə dəyərlərə 
çevrilir. Dəyərlər gerçəklikl ərdən meydana gəlir. Əks olunma 



75 
 

elə gerçəklikl ərin əsaslarını meydana gətirir. Həqiqi biliklər elə 
dəyərli bilikl ərdir. Qeyri-həqiqi bilikl ər isə dəyərli ola bilməz. 
(Qeyd: bilik hər zaman subyektiv cəhətdən həqiqi olur. Çünki 
bütün real məlumatlar həqiqidir. Qeyri-həqiqi ifadəsi isə 
nisbidir. Qeyri-həqiqi aşkar olunmayan həqiqətdir). Çünki 
dəyərlər elə həqiqi elementlərdə əks olunur. Əks olunma hər kəs 
üçün eyni dərəcədə ola bilməz. Bu baxımdan da hesab etmək 
olar ki, hər kəs həqiqi biliklərə sahib ola bilməz. Biliklərin 
həqiqi olub –olmaması da mütləq və nisbi ilə əlaqəlidir. 
Bilikl ərin həqiqiliyi də müəyyən məkanlara bağlıdır. Eyni 
zamanda həqiqi biliklər əsasən tarazlaşmadan meydana gələn 
bilikl ərdir. Məsələn, müəyyən məsələ ilə bağlı mübahisələrin 
aparılması müəyyən anlarda tarazlaşdırmanı meydana gətirir. Bu 
anda gerçəklikl ər ortaya çıxa bilir. Gerçəklikl ər də gümanlarda 
və əminliklərdə əks olunur. Deməli, həqiqi biliklər məhz 
çəkişmələrdən meydana gələn müəyyən tarazlıqlarda qərarlaşır. 
Bu tarazlıqlar da öz növbəsində mütləq olmaqla yanaşı, dəyişir 
və biliklər də öz mütləqliyini növbəti mütləqliklərlə əvəzləyir. 
Bu baxımdan da tarazlı və ədalətli bilikl ər məhz dəyərli olur və 
həqiqəti əks etdirir.  

İnsan hüquqları dəyərlərdə və həqiqi bilikl ərdə daha da 
gerçəkliyi il ə əks olunur. Həqiqi biliklər dəyərlərin özüdür və 
buna görə də dəyərlər məhz dərəcələnir. Dəyərlərin əsasını təşkil 
edən biliklər sistemləşir. Bu baxımdan da dərəcələnir, təsnif 
olunur. Əslində bütün həqiqi biliklər məhz obyekti ifadə edən 
bilikl ərdir. Gümanlar və təxminlər də bilikl ərdir. Lakin həqiqi 
bilikl ər kimi bir o qədər dəyərli ola bilməzlər. Həqiqi bilikl ər 
universal və məxsusi qaydada gerçəkliyi ifadə edir. Bu 
baxımdan da gerçəkliyin dolğun obrazlanması baş verir. lakin 
gerçəkliyin son həddə qədər obrazlanması ən kiçik bölünəndə 
baş tuta bilər. Bu baxımdan da gerçəklik məhz nisbidir, mütləq 
dəyişəndir. Dəyərlərin dərəcələnməsi də burada özünü təsdiq 
etmiş olur. Həqiqi bilikl ər dəyərlərdən ibarətdir. İnsan hüquqları 
sahəsində ola biliklər subyektiv və həmçinin geniş olaraq 
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obyektiv olmaqla gerçəkliyi əks etdirir. Gerçəklik də 
dəyərlərdən ibarət olur. Bu prinsip etibarilə də hesab etmək olar 
ki, insan hüquqları gerçək biliklərdən ibarət olan həqiqi bilikl əri-
burada müəyyən məkanlarda və müəyyən zamanlarda olan 
bilikl ər-özündə cəmləşdirən sistemlərə xasdır.  

 İnsan hüquqları nəzəri bir istiqamət olmaqla, həm də 
epistemoloji əsaslarla dərk olunur. Epistemoloji əsaslar məntiqi 
üsullarla formalaşır. Məntiqi nəticələr məhz həqiqi biliyin 
meydana gəlməsini təmin edir. Həqiqi bilik müqayisələrdə 
ortaya çıxır. Tərəflər arasında müqayisələr həqiqətin məkanını 
müəyyən edir. Dəyərlərin özləri də həqiqi biliklərdə, gerçək olan 
bilikl ərdə əks olunur. Gerçək olan biliklər isə həqiqi reallığı əks 
etdirir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, insan hüquqları 
anlayışı epistemoloji əsaslara malik olur.  

 
 
İnsan hüquqlarında dərketmənin aksioloji əsasları 
 
Aksiologiya təlim olaraq özündərk fəlsəfi düşüncələr 

sistemini formalaşdırır. Aksiologiya dəyərlərin antologiyasını 
(fikirl ər məcmuəsini) özündə cəmləşdirir. Təfəkkürdə dəyərlərin 
normalaşdırılması prosesləri yaşanır.  

Qeyd olunduğu kimi, insan hüquqlarının dəyəri, tərkib 
şərtləri, onun faydası, zəruri əhəmiyyəti fəlsəfənin və elmin əsas 
obyektidir. İnsan hüquqlarında dəyərlər onun tətbiqi və 
reallaşması, təmin olunması zamanı meydana gəlir. Bu, 
dəyərlərin reallaşması mənasını verir. Dəyər aşkar olunduqca 
dəyərlərin formalaşmasını təmin edir. Hər bir şey tətbiq zamanı, 
istifadə anında daha çox dəyərli olur. Lakin reallaşma zamanına, 
anına baxmayaraq, dəyərlər hər zaman insanladır. İnsan özü 
dəyərlər məkanını və zamanını müəyyən edir. Deməli, insan 
hüquqlarının lazımi anlarda aktiv fazaya keçməsi baş verir, 
dəyərlərin gerçəkləşməsi və sübut olunması mərhələsi başlayır. 
Reallaşma şərtləndirməkdən baş verir ki, bu da özlüyündə 
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müəyyənliyə çevrilmə prosesinin təzahürünü əks etdirir. 
Reallaşma tələbatların ödənilməsinə istiqamətlənir. Deməli, 
dəyərlər tələbatların ödənilməsindən ortaya çıxır və yeni 
dəyərlər şəbəkələnir. Dəyərlərin aktivləşməsi zamanı 
bağlayıcılıq meydana gəlir. Bu bağlayıcılıq yeni bir dəyər 
sisteminin-dəyər sistemi içərisində dəyər strukturunun-əsaslarını 
ortaya çıxarmış olur.  

Anlayışın passiv və aktiv mənası mövcuddur. Passivlik onun 
daimiliyində olur, aktivlik isə passivlikdən törəmədə, oyanmada 
meydana gəlir. İnsanları cəmiyyətin və dövlətin aktiv üzvünə 
onların hüquqlarının mövcudluğu amili çevirir. Hüquq insanın 
həm özünə, həm də başqasına dəyərlər vermək üçün əsasları 
ortaya çıxarır. Hüquq bütün insan düşüncələri üçün ancaq 
pozitiv bir status və etalon (ölçü kriteriyası) rolunu oynayır. Bu 
baxımdan dəyər olaraq hüquq hər zaman mövcud olur. Deməli, 
dəyərlər insanların özlərinə immanentdir. İnsanların haqlı olaraq 
ifadə olunmaları, onların hərəkətlərinin və maraqlarının təmin 
olunması ictimai-siyasi baxımdan hüquqlarda əksini tapır. 
İnsanların sistemli həyat tərzləri, onların sistemli fəaliyyətləri 
məhz dəyərlərin əsaslarını özündə cəmləşdirir. Fəlsəfə 
dəyərlərin tərkibini düşüncənin obyekti edir. Eləcə də insan 
hüquqlarına universal bir məna kimi dəyər verir. İnsan hüquqları 
anlayışının dərk olunmasında, onun mahiyyətinin başa 
düşülməsində, aydınlaşma proseslərində elm və məntiqi əmə-
liyyatlar, metodlar dərketmənin özünün mahiyyətini meydana 
gətirir. Dərketmə öz-özlüyündə müəyyən bir proses olaraq 
müəyyən metodoloji istiqamətləri birləşdirir. Bu metodoloji 
istiqamətlər isə dərketmənin üsullarını formalaşdırır. İdrak 
(təfəkkür, düşüncə) konstruksiyası insan hüquqları anlayışının 
elmi-fəlsəfi mənasını açır və ümumi metodoloji prinsiplər 
(məsələn, çeşni ilə “xalça toxuma”  prinsipi) obyektə müna-
sibətdə tətbiq olunur. Eləcə də konstruksiyaların hissə-hissə 
açılması, sökülməsi prinsiplərini özündə əks etdirir. Həm 
toxuma, həm də sökmə zamanı tərkib hissələrin aydınlşaması 
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prosesləri baş verir. Toxuma zamanı tərkib hissələr arasında 
müstəqillik itir, t ərkib hissələrin ümumi vahid sistemdə rolu artır 
və rolların birləşdirilməsi prosesləri baş verir. Vəhdət meydana 
gəlir və ümumi potensial, güc formalaşır. Buradan da bütövün 
məkanı böyüdükcə ətrafı da genişlənir, müstəvisi və müstəvilər 
konstruksiyası da genişlənir. Birləşmə məkan bütövünə xidmət 
edir. Sökülmədə isə aydınlaşma, tərkib hissələrin müstə-
qilləşməsi prosesləri yaşanır. İctimai-siyasi münasibətlər 
sistemində tərkib hissələr arasında əlaqələr yaylı olur. Bu 
baxımdan da bərk sistemlərə nəzərən ara məsafələri daha çox 
olur. Ara məsafələri “yaylı” funksiyanı yerinə yetirir və tərkib 
hissələr arasında müstəqilliy ə bir qədər xidmət edir. Bu 
baxımdan da ictimai-siyasi sistemlər bərk sistemlərə nisbətən 
hərəkət vəziyyətində olurlar və bu hərəkət vahid və müəyyən 
məkanda baş verir. Məkan müstəqil hərəkətlərdən daxilən 
böyüyür və ətraflar üzrə genişlənir. Deməli, məkanlar böyü-
dükcə qeyri-müəyyənlik müəyyənliklə əvəzlənir və gerçək-
likl ərin, aşkarlıqların həcmi artır. İnsan hüquqlarında dəyərlərin 
əhəmiyyətini artırmaq üçün nəzəri fikirl ərin, istəklərin, 
iradələrin sayının artması lazım gəlir. Eyni zamanda hüquqların 
reallaşması imkanlarını böyüdən resursların sayı çoxalır.  

Hüquq dəyər olduğundan təlim meydana gəlir. Yəni pozitiv 
hüquq dəyərlərin formalaşmasının bazasında dayanır. Aksiolo-
giya dəyərlər haqqında təlim olaraq, dəyərlərin öyrənilməsi, 
dəyərlərin mahiyyətinin aşkarlanması funksiyasını yerinə yeti-
rərək, insan hüquqlarının tərkib elementlərinin faydalar kimi 
mövcudluğunu mühakimələr, sübutlar və məntiqi nəticələr yolu 
ilə aydınlaşdırmaq funksiyasını yerinə yetirə bilər. Aksiologiya 
hüququn dəyərlərinin aşkarlanması və hüquqdan dəyər kimi 
istifadə olunmasının elmi əsaslarını müəyyən edir. Aksiologiya 
bir təlim istiqaməti olaraq təfəkkürdə insan hüquqlarının fərdi və 
universal əsaslarını meydana gətirir. Aksiologiyanın vəzifəsi 
insan hüquqlarının tərkib elementlərinin və bölgüsünün dəyərli 
əsaslarını müvafiq yollarla (burada deduktiv və induktiv 
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mühakimə yolu ilə, eləcə də təcrübi və nəzəri əsaslarla) 
müəyyən etməkdən və aşkarlamaqdan ibarətdir. İnsan 
hüquqlarının dəyərli əsasları hüquqların tərkib ünsürləri ilə və 
tərkib ünsürlərinin faydaları ilə (insanların ümumi 
mövcudluğunda və fəaliyyətləri zamanı) dərk etməkdən 
ibarətdir. Dərketmənin mücərrəd bir paneli yaranır. Dəyərləri 
dərk etmənin müəyyən başlanğıc və son panel tərkibi mövcud 
olur. İnsan hüquqlarının sahələr üzrə əhatə olunması müstəvilər 
qatlarını yaradır.  

İnsan hüquqları onun dəyəri ilə birlikdə dərk olunur. Çünki 
hər bir hüquq norması tərkibinə görə dəyərlərdən ibarətdir.  

Dərketmənin tərkib hissələri vardır. Bu tərkib hissələr 
istiqamətlərdən və obyektlərdən asılıdır. Tərkib hissələrin dərk 
olunması nəzəri istiqamətlərin meydana gəlməsinin əsasında 
dayanır.  

 
Dərketmənin bu kimi metodoloji əsaslarını müəyyən etmək 

olar: 
 
-insan hüquqlarının universal təbii dəyər olmasının elmi-

məntiqi yollarla, həmçinin sübutlarla, faktlarla, təcrübi və nəzəri 
əsaslarla müəyyən olunması -insan hüquqları anlayışının 
insanları hər zaman qoruması və maraqlarının təmin 
olunmasına istiqamətlənməsi baxışlarının formalaşması; 

-insan hüquqlarının sahələr üzrə müstəvilər meydana 
gətirməsi və dəyərlərin müstəvilər qatlarından ibarət olmasının 
müəyyən edilməsi; 

-insan hüquqlarının tərkib elementlərinin (burada 
mənəviyyatı təşkil edən elementlər, insanların mənsubiyyət və 
bağlılığını, idarəetməsini müəyyən edən bağlayıcı və 
əlaqələndirici elementlər) dəyərli əsaslarının müəyyən olunması; 

-insan hüquqlarının tərkibini təşkil edən elementlərin birinin 
digərini şərtləndirməsinin əsaslarının dəyərli olmasının müəyyən 
olunması. Tərkiblər dəyərli olanda digərlərini də şərtləndirir. 
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Bu baxımdan sistem daxilən dəyərli olur. Dəyərlər paneli digər 
digər dəyərlər panellərindən meydana gəlir ; 

-insan hüquqlarının bölgü ünsürlərinin dəyərli olmasının 
əsaslarının müəyyən olunması -insan hüquqlarının bütün 
sahələri, bütün tərkibləri ona görə dəyərlidir ki, normalar 
insanları bütün sahələrdə və əlaqələrdə qoruyur və onların 
maraqlarını təmin edir; 

-insan hüquqlarından irəli gələrək insanların vəzifə və 
funksiyalarının, məqsədlərinin dəyərli olmasının müəyyən 
edilməsi -hüquq ilə maraq və mənafe arasında dəyərli əlaqələrin 
müəyyən edilməsi-hüquqa dəyər verən insanın maddi və mənəvi 
aləmidir; 

-insan hüquqlarının dəyərli sistem xarakterli və bu baxımdan 
faydalı, qiymətli tərkiblərdən ibarət olmasının müəyyən 
edilməsi; 

-insan hüquqlarına aid normaların dəyərlərinin müəyyən 
edilməsi -normalar tələblərə, standartlara, ümumən tələbatlara 
lazımi anlarda cavab verməlidir ki, dəyərli olsun; 

-insan hüquqlarının ümumi dəyərləndirici kriteriya kimi 
əsaslarının müəyyən edilməsi. Hər kəs öz hüquqlarından, 
haqqından çıxış edir və bu, bir etalon rolunu oynayır. Fərdi 
dəyərləndirmə, qiymətləndirmə meydana gəlir ; 

-insan hüquqlarının dəyərli əsaslarından irəli gələrək bütün 
şəxslər, o cümlədən ayrı-ayrı yaş qrupları, cins qrupları və peşə 
qrupları üçün universallaşdırıcı kriteriya olmasının əsaslarının 
müəyyən olunması; 

-insan hüquqlarının müxtəlif və ya da eyni məkanda 
subyektiv və obyektiv dəyər olmasının müəyyən edilməsi;  

-hüquq normalarının tənzimedici və struktur yaradıcı 
olmalarının əsaslarının və bu baxımdan da dəyərlərinin müəyyən 
edilməsi; 

-hüquq normalarının kəmiyyət baxımından ölçü hədlərinin 
müəyyən edilməsi -hüquq normalarının tərkib elementlərinin 
müəyyən olunması; 
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-hüquq normalarının sərhədlərinin dəyərli əsaslarının 
müəyyən edilməsi-sərhədlənmə bölgü üzrə tənzimlənmə 
deməkdir. Tənzimlənmə də öz növbəsində insanın 
“özünüdərki”ni meydana gətirir; 

-hüquq normalarının qoruyucu, təminedici əsaslarının 
müəyyən edilməsi; 

-hüquq normalarının pozitiv əsaslarının, proteksionist 
əsaslarının, bu baxımdan da sistemləşdirici funksiyalarının 
dəyərli əsaslarının müəyyən edilməsi; 

-hüquq normalarının fəlsəfi kateqoriyalara uyğun olaraq 
dəyərli əsaslarının müəyyən edilməsi; 

-hüquq normalarının sərhədlər müəyyənedici funksiyasının 
müəyyən olunması; 

-hüquq normaları sisteminin hüquq sisteminə xidmətlərinin 
dəyərli əsaslarının müəyyən edilməsi; 

-hüquq normalarının daxilən hüquq normaları sistemini 
təzələməsi əsaslarının müəyyən edilməsi; 

-hüquq normalarının dəyərli əsaslarının, dəyərlər 
kriteriyasının fəlsəfi kateqoriyalarla müəyyən edilməsi; 

-hüquq normalarının faydalılığının müqayisələr əsasında 
müəyyən olunması;  

-hüquq normalarının bir-biriləri üçün şərtləndirici olmasının 
əsaslarının müəyyən edilməsi və s.  

Bu kimi funksiyaları aşkar etmək məqsədilə məntiqi 
əməliyyatlardan, o cümlədən sillogizmlərdən, mühakimələr yolu 
ilə nəticələrə gəlməkdən istifadə olunur. Formal və dialektik 
məntiq dərketmənin tərkibini genişləndirir və müəyyən 
məkanlarda bütövləşdirir.  

Dialektik dəyər vəhdəti dialektik məntiqi əsaslardan 
formalaşır. Bu halda mürəkkəb tərkibli dəyərlər vəhdəti 
meydana gəlir. Mürəkəb məntiq dəyərlərin kəmiyyətini artırır. 
Bu anda dəyərlər panelində mövcud olan bəzi elementlər zəif 
dəyərlərə çevrilir. Bolluq zəif dəyərlərin meydana gəlməsinə 
şərait yaradır.  
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İnsan hüquqlarında dərketmənin epistemoloji əsasları 
 
Elmdə belə bir yanaşma var ki, epistemologiya əsaslan-

dırılmış bilik və əqidə öyrənilməsidir. Bilikləri öyrənən sahə 
kimi, epistemologiya bu kimi suallara cavab verir: Hansı 
bilikl ərin zəruri və kafi şərtləri var?, biliyin mənbələri nələrdən 
ibarətdir?, biliklərin quruluşu və məhdudiyyətləri nələrdən 
ibarətdir?. Epistemologiya həqiqi bilikləri öyrənən elm sahəsi 
kimi epistemologiya bu kimi suallara cavab verir: ədalət 
konsepsiyasını necə başa düşmək olar?, ədalətli (həqiqi, düzgün) 
inanclar hansı formada ədalət doğurur? kiminsə qənaətinə görə, 
daxili, ya da xarici olur? və s.1  

İnsan hüquqları maddi-mənəvi aləmin statusu olmaqla, 
onların nizamlı əsaslarını sübut etməklə gerçəklikdir, çünki 
aşkarda olmadır. Bütün aşkar olunanlar gerçəkdir, çünki 
görünəndir və digər orqanlar vasitəsilə duyulandır. İnsan 
hüquqlarında subyektivlikdən meydana gələn obyektiv qaydalar 
həqiqidir, gerçəkdir. Görünmənin və duyulmanın kəmiyyəti 
dəyərlərin kəmiyyətini meydana gətirir. Burada gerçəklik və 
həqiqilik həm konkretdir, həm də mücərrəddir. Konkretdir ona 
görə ki, mütləq və həqiqidir, mücərrəddir ona görə ki, gözlə 
görünməsə də belə duyulandır, dərkolunandır. İnsan hüquqları 
hər zaman gerçəkləşir, çünki hərəkətlər, fəaliyyət, münasibət və 
əlaqələr hər zaman mövcud olur. Onun reallaşması elə gerçək-
ləşməsinin əsaslarını təşkil edir. Hüquqların ardıcıl qaydada 
gerçəkləşməsi hüquq sisteminin formalaşmasına gətirib çıxarır. 
Eləcə də mövcud hüquq sisteminin əsaslarını təşkil edən hüquq 
normalarının aşkarlanmasına xidmət edir. İnsan hüquqlarının 
gerçək mahiyyəti ilk növbədə insanların özlərinin real mövcud-

                                                 
1 Epistemology. First published. Dec 14. 2005. Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford. edu/entries/ 
epistemology/ 
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luğunda öz əksini tapır. İnsan hüquqlarının gerçəkləşməsi onun 
normalarla isbat olunmasında təcəssüm olunur. İnsan hüquqları 
real olduğundan dərk olunma obyektinə, həqiqi biliklərin 
obyektinə çevrilir. Həqiqi biliklər hüquq normalarının pozitiv 
mahiyyətində özünü büruzə verir. Hüquqların həqiqi biliklər 
olması ilk növbədə onun təbii mahiyyətindən meydana gəlir. 
Bütün düşüncələr bilikl ərdir. Hüquq düşüncələrdən ibarətdir. 
Düşüncələr ifadə olunan biliklərdir. Deməli, hüquq biliklərdə 
ifadə olunur. Biliklərdə ifadə olunan isə realdır, həqiqidir, çünki 
deduktivlik belə qənaətə gəlməyə imkan verir. Təbii şəkildə, 
fəaliyyətdən irəli gələrək aşkar olunduğuna görə həqiqi biliklərin 
obyektinə çevrilir. Hüquq qeyri-müəyyənlikdən müəyyənliyə 
keçidlər zamanı reallaşır, həqiqiləşir. Həqiqi bilikl ər, düzgün və 
gerçək biliklər artır. Çünki insan fəaliyyəti genişlənir və 
genişləndirici vasitələr də genişlənir. Genişləndirici vasitələr də 
dəyərlər rolunda çıxış edir. Hüquq normalarının sənədlərdə 
əksini tapması hüquq normalarının həqiqiliyini meydana gətirir.  

 
İnsan hüquqları anlayışının epistemoloji əsaslarla dərk 

olunmasını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 
 
-insan hüquqlarının qeyri-müəyyənlikdən müəyyənliyə 

keçidi zamanı reallaşmasının, aşkarlanmasının əsaslarının 
müəyyən edilməsi; 

-insan hüquqlarının tərkib kəmiyyətinin zamanla 
formalaşmasının və kəmiyyətin artması ilə gerçəkliyin 
artmasının müəyyən edilməsi; 

-insan hüquqları anlayışının həqiqi və real olmasının 
əsaslarının müəyyən edilməsi -insanın pozitiv mənada 
özünüdərk fəlsəfəsinin formalaşması; 

-insan hüquqlarının insanların real-maddi aləmləri il ə 
vəhdətinin əsaslarının müəyyən olunması; 

-insan hüquqlarının vəzifə və normalarla müəyyən şəkildə 
təmin olunmasının əsaslarının müəyyən olunması; 
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-insan hüquqlarının subyektiv real əsaslarının müəyyən 
olunması; 

-insan hüquqlarının təbii real əsaslarla müəyyən olunması; 
-insan hüquqlarını təmin edən normaların real əsaslarının 

müəyyən olunması və s.  
 
   
Hüquqlar və vəzifələr -dəyərl ər kimi  
 
Hər bir nizam, norma, qayda, qanun, mexanizm dəyərdir. 

Mövcud olan şey və onun hərəkəti, hərəkətlərin motivləri və 
nəticələr dəyərlərdir. Maraq, məqsəd, mənafe dəyərdir. 
Dəyərdir, ona görə ki, tələblərdir və ödənilməyə ehtiyacı olan 
amillərdir. Ehtiyacı olan dəyərlər onların ödənilməsi üçün lazımi 
vasitələri dəyərli edir. Buradan da dəyərlərin başlanğıc və son 
formaları meydana gəlmiş olur. Dəyərlər sistemi tərkib 
baxımından müxtəlif dəyərlərin əsaslarını ortaya qoyur. Bir 
sistemin yaranması üçün müxtəlif dəyərlər istiqamətləri 
meydana gəlmiş olur. Normalar və qaydalar bir-birini şərtlən-
dirərək istiqamətlər şəkilində dəyərlərin formalarını meydana 
gətirir. Normalar və qaydaların yerinə yetirilməsi üsulları da 
dəyərlərdir. Çünki vahid mövcudluğun, sistemin yaranması 
mexanizmlərinin tərkibidirlər. Norma və qaydalardan istifadə 
olunduqda nizamlama prosesləri yaşanır, yeni-yeni nəticələr və 
vasitələr əldə olunur. Bu vasitələr də maraq və mənafeyə, 
ümumi bütövə xidmət edir. Hüququ normalar və qaydalar kimi 
dəyərlər təşkil edir. Deməli, hüququn tərkibi dəyərdir. Onun 
icrası, təmin olunması, hüquqi hərəkətlər dəyərlərdir. Vəzifələr  
hərəkətlərdir, üsullardır, qaydalardır, yerinə yetirilməsi vacib 
olan amillərdir. Bu baxımdan vəzifələr dəyərlərdir. Hüquqlar və 
vəzifələr dəyərlərdən təşkil olunur. Sistemin bir hissəsinin 
itirilm əsi təbii ki, dəyərlərin kəmiyyətinin azalması kimi 
xarakterizə olunur.  
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Hüquqlar və vəzifələr sistem daxilində təbii mövcudluğa, 
yaranışa və təbii əlaqələrə, vəhdətə malikdir. Təbii olduğundan 
haqdır, buna görə də dəyərlərdən ibarətdir. Hüquqlar və vəzifələr 
sistemli mahiyyət kəsb edir. Hər iki anlayış sistem daxilində bir-
birini şərtləndirir. Haqq vəzifəyə rəvac verir, onu səlahiyyət-
ləndirir. Hüquq vəzifəni dəyərləndirir, dəyərə çevirir. Hüquqlar 
sistemi dəyərlər sisteminin bazasında dayanır. Vəzifə də haqqı 
genişləndirir. Hər iki anlayış bir-birini tamamlayır. Hər iki dəyər 
bir-birini tamamlayır, buradan da bütöv dəyər meydana gəlir. Bu 
baxımdan da insanın vəzifə və hüquqlarının son qəti sərhəddi 
yoxdur. Vəzifə potensialı artırır, imkanlar böyüdükcə vəzifələr 
də böyüyür.  

İnsan birlikdə həm haqqa malikdir, həm də vəzifəyə. Haqq 
və vəzifə insanın nizamlı hərəkətlərinə rəvac verir. Deməli, haqq 
və vəzifələr dəyərləri yaradır. Çünki nizamlı hərəkətlər 
dəyərlərdən ibarət olur. İnsanların məqsədyönlü hərəkətləri 
onların haqq və vəzifələri ilə müəyyən olunur. Haqq və vəzifələr 
dəyərlər olaraq insanların maddi-mənəvi dəyərlərini əhatə edir 
və maddi-mənəvi dəyərlərinin vəhdətini meydana gətirir. Eləcə 
də maraqların təmin olunması üçün əsasları əhatə edir. 
Mənafenin təmin olunması haqq və vəzifələrdən asılı olur. 
Mənafe burada dəyərləri formalaşdırır. Mənafe özü də dəyər 
olaraq yeni dəyərləri meydana gətirir. Məqsədyönlü hərəkətlər 
məqsədli qaydada nizamlamanın əsaslarını təşkil edir. İnsanların 
bütün hərəkətləri nizamlı olur. Lakin məqsədli hərəkətlər daha 
çox nizamlı hərəkətlər hesab olunur. Məqsədin pozitiv tərkibinin 
artması dəyərin pozitiv tərkibinin genişlənməsinə səbəb olur. 
Haqq və vəzifə bir-birini şərtləndirir. Bu şərtləndirici paneldə, 
müstəvidə məsuliyyət və öhdəlikl ər formalaşır. Haqq vəzifənin 
yerinə yetirilməsinə əsas verir, bütün vəzifələri əhatə edir. 
Deməli, haqq bir dəyər olaraq vəzifələr olan dəyərlərin meydana 
gəlməsini şərtləndirir. Haqq özündə ixtiyar, malik olmaq, 
sərəncam vermək, sahiblik hüququ qazanmaq və bunlardan 
şaxələnən istənilən hüquqları qazanmaq imkanlarını cəmləşdirir. 
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Deməli, hüquq dəyər olaraq dəyərlər elementlərinin vəhdətindən 
ibarət olan konseptual məna kəsb edir. Hüquq dəyərlərin əldə 
olunması üçün, eləcə də dəyərlərin qorunması üçün lazım olan 
hərəkətlərin edilməsini şərtləndirir. Hüquq hərəkəti ona görə 
şərtləndirir ki, özünü yenidən təsdiq etsin, aşkarlasın. Haqq 
vəzifə panelini, müstəvisini əhatə edir. Bütün vəzifələrə 
səlahiyyətlər verir. Vəzifələrin müəyyən məkanlarda birləşmiş 
mücərrəd paneli elə haqqın əsaslarını və müstəvisini meydana 
gətirir. Haqq müstəvisi vəzifə, öhdəlik və məsuliyyət müs-
təvisini öz daxilində cəmləşdirir.  

Belə bir fikir ətrafında (tezis olaraq) sintez (tezislər 
birləşməsi, fikir birləşməsi) yaratmaq olar: -hüquq və vəzifələr 
nədir, onlar anlayış kimi bir-birilərini necə şərtləndirir.  
Vəzifələr və hüquqlar necə bir-biril ərini tamamlayır. Onlar necə 
bir-biril ərinin daxillərini tamamlayır və s. Qəbul etmək olar ki, 
elə əslində hüquq universallaşan, bütövləşən, buna görə də 
konkretləşən, xüsusiləşən ümumi bir anlayışdır. İnsan harada 
varsa, hüquqları da onunladır. Hüquq bağlılıq yaradır və ardıcıl 
qaydada vəzifələri müəyyən edir. İnsanlar hərəkətlər etdikcə 
vəzifələrini də genişləndirirlər və hüquqlara malik olurlar. Vəzi-
fələrin tərkibi -şaxələnməsi və məhdudlaşması-hüququn şaxə-
lənməsini və məhdudlaşmasını yaradır. Hüquq subyektiv məna 
kəsb edir və obyektivliyi də meydana gətirir. Hüquq və fəaliyyət 
bir-birini tamamlayan, bir-birinə şərt verən kriteriyalardır. 
İnsanların fəaliyyət sahələri hüquqların sahələrini meydana 
gətirir. Hüquqların yerinə yetirilməsi imkanları və dərəcələri 
vardır. Hüquqlar şaxələndikcə fəaliyyət də şaxələnir. Lakin 
imkanlar hüquqların şaxələnməsini təmin edir. İmkanlar 
vəzifələri genişləndirir, vəzifələr hərəkətləri böyüdür. Nəticədə 
imkanlar artır. İmkanların artması hüquqların genişlənməsini 
təmin edir. Hüquqlar böyüdükcə vəzifələr də böyüyür. 
Hüquqları gerçəkliyə çevirən imkanlardır, fəaliyyətdir, 
potensialdır. Hüquq fəaliyyətlə aktivləşir. Mənbə kimi hər 
zaman mövcud olur. Lakin passivlikdən aktiv fazasına doğru 
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fəaliyyət zamanı keçid edir. Məsələn, normativ-imperativ 
(məcburi) və digər normativ hüquq normaları müəyyən 
dəyişiklikl ərə məruz qalmaqla hər hər zaman mövcuddur. Bu 
normalar hüququn nəzəri baxımından daimiliyini şərtləndirir. 
Hüquq norması fərdi olaraq tətbiq olunmayanda kimlərsə üçün 
passiv olaraq qalır. Lakin zərurət ortaya çıxanda hüquqlar 
aktivləşir, normalar tənzimedici qaydalar olaraq tətbiq olunur. 
Hüquqların təmin olunması şəraitlə bağlı olan bir hadisəyə 
çevrilir, həmçinin tələbatlar amili də burada xüsusi önəm kəsb 
edir.  

Onu da qəbul etmək lazımdır ki, vəzifələr  və hüquqlar  
konseptual əsaslara malik olan anlayışlardır. Ona görə ki, bütün 
sahələri, tənzimləmə, qaydalarasalma sahələrini əhatə edir. Bu 
anlayışların konseptuallığı həm də insanların təbii xüsu-
siyyətlərinə, təbii fəaliyyətlərinə əsaslanır. Fəaliyyətlərin çox-
genişliliyi, h əmçinin üfiqi və şaquli sistemliliyi məhz təbii 
hüquqların genişlənməsini və inkişafa müvafiq olaraq pozitiv 
əsaslar almasını təmin edir. Hüquqlar təsnif olunur: təbii və onun 
davamı olan, təbii hüquqların təmin olunmasına yönələn pozitiv 
hüquqlar tərkibinə bölünür. Təbii hüquqlar əsas dəyərlər kimi öz 
əhəmiyyətini qoruyub saxlayır və onun reallaşması əsasən 
pozitiv hüquqların təmin olunması ilə yerinə yetirilir. Təbii 
hüquqların təsdiqini pozitiv hüquqlar müəyyən edir. Deməli, 
təbii hüquqların qorunmasını pozitiv hüquqlar təmin edir. 
Burada baza dəyərləri digər dəyərlər möhkəmləndirir, təmin 
edir. Vəzifələri də bu qaydada təbii və pozitiv vəzifələrə ayırmaq 
olar. Təbii vəzifələr və pozitiv vəzifələr ictimai vəzifələrin, ailə-
məişət vəzifələrinin və siyasi vəzifələrin bazasında dayanır. 
Əslində isə bütün pozitiv vəzifələr təbii vəzifələrin tərkibində 
qərarlaşır. Çünki insan təbii məxluqdur və insanların yaratdıqları 
bütün sosial-iqtisadi formasiyalar, əlaqələr quruluşları məhz 
insanların təbii xassələrindən, yəni qurucu və yaradıcı 
olmalarından irəli gəlir. İnsanlar özlərinin təbii olan əlamətlərinə 
görə dəyərli məxluqlardır. İnsanların fəaliyyəti il ə genişlənən 
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hüquqları da təbii hüquqlardır. Təbii hüquqların artması, təbii 
hüquqların təmin olunması elə əslində pozitiv hüquqların 
böyüməsini təmin edir. Hər bir anda insan üzərinə vəzifələr 
düşür. Dəyərlərin əldə olunması və istifadəsi, onların qorunması 
məhz vəzifələr yerinə yetirildikcə mümkün olur. Vəzifələr 
fəaliyyət qabiliyyətinə müvafiq olaraq dərəcələnir, eləcə də 
sahələrə ayrılır, təsnif olunur. Vəzifələr yaşla əlaqədar olaraq, 
eləcə də cins müxtəlifliyin ə görə azalıb –artır, öz məkanını 
dəyişdirir. Məkan dəyişəndə yeni hüquqlar sahələrinə daxil 
olmaq imkanları meydana gəlir. Hüquqlar və vəzifələr şəxslərin, 
tərəflərin, subyektlərin və obyektlərin dəyərlərini müəyyən edir. 
Vəzifələr və hüquqlar konseptuallığı ona görə özlərində 
cəmləşdirirlər ki, həm vəzifələr sahələrə ayrılmaqla təsnif 
olunur, həm də ayrıca hüquqlar təsnifat obyektinə çevrilir. 
Hüquqlar dəyər təkibi etibarilə də təsnif olunur. Hüquq norma-
larının ayrı-ayrı sahələr üzrə məcəllələşməsi meydana gəlir. 
Hüquq normalarının ixtisaslaşması prosesləri yaşanır. Konsep-
tuallıq hüquqların daima inkişafında da öz əksini tapır. Baza 
hüquqlar, mövcud və gələcək hüquqlar arasında bir inkişaf xətti, 
yüksəlmə, artma trayketoriyası mövcud olur. Yüksəkliyə və 
artıma doğru inkişaf prosesləri zamanı sistemlilik təkmilləşir və 
tənzimləmə sayəsində baza hüquqi prinsiplər qalmaqla, öz 
mahiyyətini saxlamaqla daha da inkişaf edir. Konseptuallıq həm 
daxili artımda, həm də sistemlilikdə meydana gəlir.  

Hüququn reallaşması hərəkətlər sayəsində mümkündür. 
Hərəkətlər dəyər olaraq onları dəyərləndirən, onlara istiqamətlər 
verən hüquqlara dəyərlər verir. Çünki hərəkətlər əsnasında 
hüquqlar reallaşmağa başlayır. Hərəkətlərin motivləri hüquqları 
dəyərli edir. Buradan da vəzifələrin dəyərli əsasları formalaşmış 
olur. Hərəkətlər də vəzifələrdə-burada həm sosial-ictimai 
vəzifələrdə, həm də peşə və ixtisasla əlaqədar olan vəzifələrdə- 
öz əksini tapır. Vəzifə görülən və görüləcək işlərin norma və 
qaydalarla müəyyən olunmasıdır. Vəzifələr özündə məqsəd və 
maraqları əks etdirir, eləcə də müəyyən yolları göstərir. Deməli, 
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vəzifələr istiqamətləndirici, hüquqları müəyyənedici əhəmiyyətə 
malik olur. Bu baxımdan da vəifələr hüquqları təsdiq edən 
dəyərlər rolunu oynayır. Vəzifələr normalarda və qaydalarda əks 
olunur. Hüquqlar da vəzifələrə başlanğıclar verir, onları 
istiqamətləndirir. Hüquq vəzifələri yaradır, vəzifələrin mahiyyəti 
hüquqda əks olunur. Fəaliyyət genişləndikcə hüquqlar da artır, 
vəzifələr də böyüyür. Vəzifələr hüquqların genişlənməsinə 
imkanlar açır. Hüquqlar vəzifələri özündə daşıyır. Vəzifələr 
özündə borc amilini əks etdirir. Məsuliyyət yaradır. Deməli, 
hüquqlar həm də borclarla və məsuliyyətlərlə, öhdəlikl ərlə 
əlaqəlidir.  

Hüquq çox geniş bir anlayışdır və demək olar ki, insanların 
özlərini bütün ictimai-siyasi və sosial-məişət məzmunlu 
fəaliyyətdə müşayiət edir. Hüquq bir status müəyyən edən 
anlayış və kriteriyadır və insanların hərəkətləri güclü və zəif 
olanda həmişə müəyyən qədər mövcud olur. (Qeyd: hüquqlar 
da kəmiyyət baxımından tərkib miqdarına xas olur. Tərkibləri 
həm sahələr meydana gətirir, h əm də inkişafın zərurətindən 
irəli gələrək yeni normalar bu sahələri zəruri edir). İnsan 
oturarkən, ayaq üstə durarkən, yatarkən müəyyən hüquqlara-
təbii hüquqlara-mövcudluğun bazasını təşkil edən hüquqlara 
malik olur. Deməli, insan fərdi olaraq hər bir anda subyektivdir, 
özünəməxsus məkan üzrə məxsusidir. İnsanların fiziki 
fəaliyyətləri, bioloji xüsusiyyətləri, psixoloji amilləri sıx şəkildə 
hüquqları meydana gətirir. Hüquq insanları əhatə edən bir 
konseptual anlayışdır və insanların bütün pozitiv hərəkətlərinə 
haqq verir. İnsanlar hərəkət edərkən, o cümlədən işləyərkən, 
yemək yeyərkən və digər hərəkətlər əsasında da hüquqlara malik 
olurlar. Münasibətlərə hüquqlar rəvac verir. Məsələn, qonşuluq 
münasibətlərinə qonşuluqda yaşamaq hüquqları əsas vermiş 
olur. Ailədə yaşamaq ailə hüququnu formalaşdırır, ailə 
hüququndan istifadəni meydana gətirir. Ail ə hüququ üzrə 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi məhz ailə dəyərlərinin qorun-
masının əsasında dayanır.  
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Mövcud şəraitlər hüquqların reallaşmasının, hüquqların 
həyata keçməsinin əsaslarını meydana gətirmiş olur. Hüquqların 
reallaşması da fəaliyyətlə, vəzifələrlə müəyyən olunur. 
İnsanların hərəkət sferaları və hərəkət dairələri vəzifələrində əks 
olunan səlahiyyətlərini də meydana gətirir. Səlahiyyətlər 
ixtiyarlar olaraq hərəkətlərə haqlar verir. Hüquq hərəkətlərin 
tərkibini formalaşdırır. Burada edilməli olan hərəkətlər əks 
olunur.  

Hüquq və vəzifə bir-birinin tərkibidir. Hüquq öz “dalınca 
vəzifəni aparır”, vəzifə də özü ilə hüququ daşıyır. Deməli, 
dəyərlər immanent olurlar və atributiv xarakter kəsb edirlər. 
Dəyərlər qarşılıqlı şərtləndirici olurlar. Hüquq vəzifələrə, icraya 
qapı açır. Məsələn, bir şəxsin mühüm dövlət postuna təyin 
olunması onun aidiyyatı səlahiyyətlərini və vəzifələrini geniş-
ləndirir. Yeni dəyərlərin əldə olunması imkanlarını artırır. 
Dövlət məmuru postu dəyərdir və dəyərlərin yerinə yetirilməsinə 
xidmət edir. Dövlət rəhbərinin vəzifələri ona konstitusiya ilə və 
digər qanunvericilik aktları ilə verilmiş hüquqlardan genişlənir. 
Səlahiyyətlər və vəzifələrin böyüməsi məsuliyyət və öhdəlikl ərin 
də genişlənməsinin əsaslarını meydana gətirmiş olur. Bu 
baxımdan da hüquqsuz vəzifə ola bilməz. Vəzifə daha çox fiziki 
və əqli qabiliyyətə bağlıdır. Hüquqların əldə olunmasında da bu 
kimi kriteriyalar əsas götürülür. Qabiliyyət də dəyərdir. Deməli, 
vəzifələr dəyərlərdən yaranır. Dəyərlərin təsnifatı və müxtəlif 
tərkibi bir-biriləri üçün mənbə rolunu oynayır. Hüquqlar 
vəzifələrdən bir qədər geniş ola bilir. Məsələn, təzə dünyaya 
gələn insanın vəzifələri yox, hüquqları mövcuddur. Onun uşaq 
vəzifələri tədricən formalaşır və uşaq məktəbə gedəndə 
dərslərini hazırlamaq vəzifəsinə sahib olmağa başlayır və 
məsuliyyət ortaya çıxır. Buradan da görünür ki, fəaliyyət 
qabiliyyəti artdıqca, cəmiyyətin tələblərinə müvafi olaraq 
hüquqlar və vəzifələr artır. Lakin bütün vəzifələr ilk növbədə 
hüquqlar üzərində qərarlaşır. Burada mövcudluğun ilkin 
mərhələsi məhz hüquqi dəyərlərin başlanğıc mərhələsini 
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müəyyən edir. Dəyərlər müəyyən trayektorik xətlər üzrə 
başlanğıclardan müəyyən sonluqlara qədər formalaşmağa 
başlayır. 

Hüququ sistemə salan vəzifələrdir, məsuliyyət və öhdə-
likl ərdir ki, bunlar da qaydalardan ibarətdir. Qaydalar da 
dəyərlər olduğundan vəzifələrin dəyərli mahiyyətini zəruri edir. 
Hüququn nizamlı mahiyyəti müəyyən dairələr üzrə meydana 
gələn, hərəkətlərlə müşahidə olunan və nəticələnən vəzifələrdə 
öz əksini tapır. Vəzifə hüquqa dəyər verəndir, hüquq da vəzifəyə 
dəyər verir. Hüquqlar vəzifəyə başlanğıclar verir, vəzifələr də 
hüquqları genişləndirir. İnsanların imkanları, hərəkət sferaları 
artdıqca vəzifələri də artır. Vəzifələr artdıqca yeni imkanlar 
meydana gəlir, fəaliyyətin genişlənməsi vasitələrin sayını 
çoxaldır, bu da özlüyündə hüquqları şaxələndirir və daxildən və 
ətraflardan hüquqların tərkibini zəngin edir.  

İnsan kainatın ünsürü və Ulu Tanrının yaranış məxluqu 
olduğundan özündə şüurlu hərəkətləri ehtiva edir. İnsan məhz 
siqnallar (elementar zərrəciklər) məcmuəsindən ibarət olan bir 
strukturdur. Bütün qəbul etdiyi siqnallar vasitəsilə özünü idarə 
edir və nizamlayıcı, bu baxımdan sistemli mahiyyətli hərəkətlər 
yerinə yetirir. İnsan daimi olaraq qəbul etdiyi siqnallarla öz 
daxilini və ətraf aləmini tarazlaşdırır. Maraqlarının və 
məqsədlərinin təyinatını müəyyən edir. İnsanlar siqnallarla əldə 
etdiklərindən özlərini maraqlar və məqsədlər sistemlərində hiss 
edərək nizamlı qaydada hərəkət edirlər. Burada risqlər və 
ehtiyatlar, gəlirl ər və itkilər mütləq və nisbi əsaslarla hesablana 
bilir. Siqnallar dəyərli vasitələrdən əlamətləri daşıyan dəyərlər 
funksiyasını yerinə yetirir. (Qeyd: gəlirl ər və itkilər 
sistemlilikdən ortaya çıxan vasitələrdir. Hər ikisi paylaşılma 
prinsipnə, bölünmə prinsipinə söykənir. Hər ikisinin əsasında 
insan hərəkətləri mühüm rol oynayır).  

Şüurlu hərəkətlər elə daha çox nizamlı olan məqsədyönlü və 
həm də digər canlılara nisbətən daha mürəkkəb nizamlı 
hərəkətlərdir. Deməli, insanlar mürəkkəb siqnallara görə digər 
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canlılardan daha çox şüurludurlar. Mürəkkəb, yəni tərkibi zəngin 
olan siqnallar sayəsində insanlar mürəkkəb vəzifələrə və 
hüquqlara sahib olurlar.  

Bu siqnalların qəbulu və beyində emal olunması reflek-
siyanın əsaslarını formalaşdırır. İnsanların şüurları onların 
maddi-mənəvi tələbatlarını ödəmək üçün onlara haqlar verir. 
Təbii olaraq meydana gələn və inkişaf edən haqlar elə 
siqnalların qəbulu və hərəkətlərin geniş miqyası ilə əlaqədar 
olur. Hüquqlar və vəzifələr subyektlərin məkan üzrə mübari-
zəsini meydana gətirir. Ümumi qaydalar dəyələr kimi məkan-
ların əldə olunmasına xidmət edir. Deməli, hüquq dəyərlər 
olaraq məkanların əldə edilməsinə xidmət edir.  

İnsan hüquqlarının mahiyyəti əqli yollarla dərk olunur. Əqil 
də, zəka da dəyərdir. Zəka artdıqca dəyərlər də artır. Çünki 
aydınlaşma güclənir, dərketmə güclənir, obyektlər şaxələnir. 
Məkan böyüyür. İşıqlanma və qeyri-müəyyənliyin müəyyənliyə 
çevrilməsi prosesləri genişlənir. İnsan hüquqlarının tərkib və 
bölgüsü daha çox məntiqi üsullarla aşkar olunur. Bu proseslər 
özləri dəyərlərdən ibarət olur.  

Siqnallar qıcıqları yaradır, qıcıqlar refleksiyanı meydana 
gətirir, siqnalları ötürür. Şüurlu hərəkətləri ilə müəyyən məkan-
larda və zamanlarda hərəkətləri yerinə yetirir. Bu hərəkətlər həm 
hüquqların tərkibi olan vəzifələri meydana gətirir, həm də 
hüquqları məkan etibarilə böyüdür. Məkanın böyüməsi elə 
tərkibin və kəmiyyətin böyüməsinə səbəb olur.  

Yerinə yetirilən hərəkətlər kəmiyyətləri meydana gətirir. 
İnsanların hərəkətləri onların təbii hüquqlarından, bunlardan irəli 
gələrək vəzifələrindən və vəzifələrinə haqlar (ixtiyarlar) verən 
səlahiyyətlərindən meydana gəlir. Hərəkətlər dərəcələnir. 
Dərəcələndikcə həm kəmiyyətini dəyişir, həm məkanını dəyişir 
(şaquli və üfiqi trayektoriyalar üzrə), həm də müəyyən 
tərkiblərini və formalarını dəyişir. Bu halda vəzifələr dəyişir. 
Hüquq isə ümumi bir etalon, status olmaqla bütün sahələrdə 
haqları normalarla müəyyən edir. Hər bir hərəkətin tərkibi 
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mövcud olur. Hərəkətin subyekti məkanı dəyişdikcə hərə-
kətlərini də dəyişir. Eləcə də hərəkətlərin dəyişməsi məkanın 
dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

Şüurlu hərəkətlər daha çox nizamlı və qaydalı hərəkətlərdir. 
Hüquq da hərəkətlərdə və mövcudluqda özünü təsdiq edir, 
aşkarlayır. İnsanlar həm hərəkət, həm də “hərəkətsizlik” 
hallarında hüquqlara sahib olurlar. 

İnsanların müəyyən sosial strukturlarda, eləcə də məişət 
strukturlarında hərəkətləri dərəcəli əhəmiyyətə malik olur. 
Müəyyən strukturlarda insanlar təcrübələr əsasında yeni 
qaydaları müəyyən edirlər. Cəmiyyət bir struktur olaraq qayda-
lardan təşkil olunur. Hərəkətlər təcrübələri və qaydaları yaradır. 
Qaydalar davranış normalarını özündə ehtiva edir. İnsanlar 
təcrübələr sayəsində qaydalar yaradırlar. Davranış qaydaları öz 
üzərlərində yeni davranış qaydalarını meydana gətirir. 
Təcrübələr öyrətmə vasitələridir və öyrətmə üsullarını meydana 
gətirir. Bu baxımdan da təcrübələr dəyərlərdir. Müəyyən 
üsulların tətbiqi sayəsində yeni üsullar peydah olur. Bu 
baxımdan da dəyərlər bir-birilərini şərtləndirir və aşkarlayıcı 
vasitələrə çevirir. Dəyər dəyəri aşkarlayır, aydınlaşdırır. 
Qaydalar əsasən yenicə cəmiyyətə üzv olan insanlar üçün də 
davranış normasına çevrilir. Deməli, insanlar cəmiyyətlərdə 
əvvəlcə müəyyən qaydaları olan strukturlarda göz açırlar, 
sonralar davranış qaydalarını mənimsəyirlər və vəzifələr əldə 
edirlər. Qaydalar dəyişə bilir. Bu, hər şeydən öncə imkanların 
zəruri etdiyi şəraitlərdən asılı olur.  

İnsanlar dünyaya gəlməmişdən öncə hüquqlara sahib 
olurlar. Sonra isə hüquqların reallaşması, yəni vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi prosesləri baş verir. İnsanlar obyektiv olaraq mövcud 
olan universal hüquq normalarına məxsus olan dövlətlərdə 
dünyaya göz açırlar. Hüquqların reallaşması sayəsində vəzifələr 
mövcud olmuş olur. Vəzifələr baza etibarilə (bir təbii qayda 
olaraq) cəmiyyətdə insanın meydana gəlməsindən qabaq olur. 
İnsanlar həmin vəzifələri yerinə yetirməyə başlayırlar. Deməli, 
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vəzifələr əslində cəmiyyətin özündə olan qaydalarda əksini tapır. 
İnsanlar gəldikcə davranış normalarına tabe olurlar və əməl 
edirlər. Vəzifələr, vəzifələrdə əksini tapan səlahiyyətlər 
(ixtiyarlar) hüquqları sərhədləyir. Hüquqların sərhədləri dəyişə 
bilir. Burada sistemdaxili şaquli və üfiqi genişlənmələr baş verir. 
Resurslar artır. Hüquq məkanları bir-birini əvəzləmək imkan-
larına malik olur. İnsanların hərəkət dairələri sferaları məhz 
hüquqların məkanını əks etdirir. Bu sferalar həm daralır, həm də 
genişlənir. Müəyyən xətlərdə, sferalarda kəsişmə əmələ gəlir, 
toqquşmalar ortaya çıxır. Toqquşmalar baza etibarilə sərhədlərin 
dəyişməsindən meydana gəlir. Sərhədlər qarşılıqlı şəkildə 
dəyişəndə məkan çatışmazlığı yaranarsa, bu hal toqquşmaya 
gətirib çıxarır. Belə halda ya gərginliklər baş verir, ya da 
güzəştlər meydana gəlir. Toqquşmaların müəyyən hədləri 
qarşılıqlı güzəştləri meydana gətirir, eləcə də sərhədlərin 
digərinə keçməklə dəyişməsinə səbəb olur. Bu anda müəyyən 
tərəfin hüquqları və vəzifələri məhdudlaşır, öz məkanını itirir.  

Hüquq təbiidir və konseptual əsaslarla özündə hərəkətlərin 
məzmunu və forması etibarilə vəzifələri, ixtiyar və səla-
hiyyətləri, azadlıqları və sərbəstlikləri birləşdirir. Şərəf, ləyaqət, 
namus, vicdan və s. kimi mənəvi-əxlaqi dəyərlər hüququn 
məzmunundadır. Bu kimi mənəvi dəyərlər hüququ həm geniş-
ləndirir, hüququn tərkibini təşkil edən komponentləri həm 
çoxaldır, həm də lazımi şəraitlərdə məhdudlaşdırır. Hüquq öz 
tərkib komponentlərinə immanentdir, bu baxımdan da sistemli 
əhəmiyyətə malikdir. Hüququn tərkib komponentləri həm hüqu-
qun ümumən tərkibini genişləndirir, həm də məhdudlaşdırır.  

Hüquq anlayışı həm tərkibi baxımından çox genişdir, 
müəyyən məkanlarda və imkanlarda genişlənəndir, həm də 
məhdudlaşandır, sərhədlərlə dairələrə alınandır. Cəmiyyət və 
inkişafa təkanverici amillər çoxaldıqca hüquq da çoxalır. Hüqu-
qun dairələrə alınması onun ayrı-ayrı sahələrə bölünməsindən 
irəli gəlir. Hüququn dairələrindən çıxmalar bir tərəfdən hüququ 
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genişləndirir, digər tərəfdən subyektlərin hərəkətlərinin məh-
dudlaşmasını təmin edir. Burada qoruma funksiyası dəyərlərin 
qorunmasını təmin etmək üçündür. İnsanlar öz hüquqlarını 
qorumaqla və hüquq normalarını qorumaqla əslində dəyərlərini 
qorumuş olurlar.  

Vəzifələr hərəkətləri və hərəkətsizliyi özündə cəmləş-
dirməklə, müvafiq aktlar olmaqla hüququn tərkibini təşkil edir. 
Vəzifələr elə hüququn ifadə olunması hərəkətləridir, hərəkətlərin 
özüdür. Hüquq vəzifələrdə əks olunur. Hüquqa nail olmaqla 
vəzifələr əldə etmək olur. Vəzifələrin yerinə yetirilməsi hüquq-
ların əldə olunması və hüquqların təmin edilməsi mənasını verir. 
Məsələn, valideyn vəzifələrinin yerinə yetirilməsi nəticələr 
etibarilə uşaq hüquqlarının təmin olunmasına gətirib çıxarır. 
Vəzifələr genişləndikcə, normalarla genişləndikcə hüquqlar da 
genişlənir. Vəzifələrin genişlənməsi həm də digər tərəfdə 
hüquqların məhdudlaşmasına səbəb ola bilir. Məsələn, valideyn 
uşaq üzərində öz vəzifəsini (səlahiyyətlərini) ifrat dərəcədə 
genişləndirərsə, uşağın hüquqlarını məhdudlaşdırmış olar, onun 
səlahiyyətlərinin əksəriyyətini əlindən almış olar. Onda belə 
çıxır ki, hüquq hərəkətlərlə bağlı olan bir mücərrəd və real-
konkret məfhumdur, konseptual anlayışdır. Hüquq məkan 
genişləndirən və məhdudlaşdırandır. Vəzifələr hüququn tərkib 
komponentidir. Hüquq vəzifələrə istiqamətlər verir, onun forma 
və məzmununu müəyyən edir. Vəzifələr normalarla ifadə olunur 
ki, bu da hüququn özü demək olur. Hüquq hərəkətlərdədir, bu 
hərəkətlər də vəzifələrdədir. Deməli, hüquq elə vəzifələrdə 
meydana gəlir. Lakin əvvəlcə də qeyd olunduğu kimi, hüquq 
vəzifədən qabaq da olur. Məsələn, uşaq dünyaya gələndə onun 
hüquqları-insan hüquqları yaranır. Hələ vəzifəsi olmur. Uşağın 
vəzifəsi müəyyən yaşlardan başlayır. Məsələn, uşaq məktəbə 
gedir. Bu, onun hüququdur. Məktəbdə şagird kimi (qaydalarda 
olduğu kimi) özünü aparmaq isə uşağın (məktəblinin) əsas 
vəzifəsidir. Dərslərini hazırlamaq, kitabları oxumaq və bilikl əri 
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mənimsəmək onun vəzifəsidir. Bu vəzifə məhz uşağın şagird 
hüququndan meydana gəlir. Bu iki aspektin vəhdətində uşağın 
fəaliyyət və hüquq dəyərləri meydana gəlmiş olur. Şagird 
hüquqları məsuliyyəti də artırır. Uşaq böyüdükcə vəzifələri də 
artır. Vəzifələri artdıqca hüquqları da artır. Tələbənin hüquqları 
meydana gəlir. Deməli, vəzifələrin böyüməsi qabiliyyətə, əqli 
qabiliyyətə, əmək qabiliyyətinə bağlı olur və imkanlardan asılı 
olur. İmkanlar dedikdə, belə başa düşmək olar: məsələn, dövlət 
özünün maliyyə imkanlarına müvafiq olaraq məktəbləri zaman-
zaman müəyyən avadanlıqlarla, informasiya texnologiyaları ilə 
təmin edir. Bu təminat olan yerdə məktəblərin həmin 
vasitələrdən istifadə hüquqları meydana gəlir. Yeni hüquqlarla 
yanaşı, onların həm də vəzifələri genişlənir. Məsələn, yeni 
vasitələrdən istifadə qaydalarına əməl etmək artıq onların 
vəzifələrinə çevrilir. Həmçinin, bir şəxsin müəyyən dövlət 
vəzifəsini tutması ilk növbədə onun hüquqları ilə müəyyən 
olunur. Hüquqlar burada müəyyən kriteriyaları əks etdirir, 
tələbləri, standartları, formulaları ifadə edir. Deməli, hüquqlar 
tələblər, standartlar və bunlardan irəli gələn normalardan ibarət 
olan dəyərlərdir. Bu normalar da gerçək imkanlara, tələb verən 
imkanlara bağlı olur. 

Vəzifələr genişlənir, hüquq da genişlənir. Deməli, dəyər 
dəyəri genişləndirir. Vəzifələr həm də hüququ sərhədləyir. 
Hüquq sərhədləri müəyyən məkanlarda və zamanlarda 
vəzifələrlə müəyyən olunur. Məsələn, insanlar adət qaydalarına 
uyğun olaraq məişət münasibətlərində və əlaqələrində olurlar. 
İctimai münasibətlərin özü elə hüquqdan meydana gələn 
hüquqdur. Təbii olaraq yaranır və formalaşır. Davranış əxlaqdır 
və mənəviyyatın tərkibidir. Davranış da sərhədlənir. Müvafiq 
qaydalarla davranmaq və əxlaq normalarına əməl etmək hər bir 
şəxsin vəzifəsinə və vəzifəyə əməl etmə borcuna, öhdəliyinə 
çevrilir. Öhdəlikl əri, məcburi və zəruri hərəkətləri, davranışları 
özündə ehtiva edən vəzifələr hüquqları sərhədləyir. Müəyyən 
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olunmuş davranış qaydalarından kənara çıxmaq məhz davranış 
adətlərindən kənara çıxmaq deməkdir. Bu halda sərhədlər 
pozulur. Sərhədlər pozulanda ya hüquqlar məhdudlaşır, ya da 
hüquqlar genişlənir. Kəsişmə və toqquşma anında daha çox 
sərhədlər pozulur. Eyni zamanda qeyd etmək yerinə düşər ki, bir 
şəxsin dövlət vəzifəsini tutmaq hüququ həmin şəxsin vəzifə 
öhdəlikl ərini və vəzifə və hüquq səlahiyyətləri dairəsini 
meydana gətirir. Dairələrdən kənara çıxmaq sərhəd pozuntusunu 
meydana gətirir. Bu anda hüquqlar da məhdudlaşır. Subyekt öz 
səlahiyyətlərini aşır.  

Vəzifələrdə səlahiyyətlər  müəyyən olunur. Səlahiyyətlər 
ixtiyarlardır, hərəkət imkanlarını, sərhədlərini, məkanlarını və 
şəxslərin təsir obyektlərini və təsir sahələrinin əhatəsini əks 
etdirir. Hüquq və vəzifələr məhz səlahiyyətləri meydana gətirir. 
Səlahiyyətlər hüquqa məxsus olan şəxslərin statuslarını, 
mövqelərini müəyyən edir. Səlahiyyətlər hərəkətlərin dərə-
cələrini özündə ehtiva edir. Səlahiyyətlər hüquqlar və vəzifə-
lərdən meydana gəlməklə yanaşı, həm də hüquqlar və vəzifələrin 
istiqamətlərini özündə əks etdirir. Deməli, səlahiyyətlər 
məzmunun əsasında dayanır. 

Hüququn tərkibini təşkil edən komponentlər dəyərlərdən 
ibarət olur. Dəyərlər məhz komponentlərin əsas məzmununu 
ifadə edir. Dəyər hər bir hüquqi vəzifələrdə mövcud olur. Çünki 
hər bir hüquqi vəzifə pozitivdir.  

Qeyd: Vəzifələr və hüquqlar arasında eynilik var. Bir-birinə 
tərkibdir. Hüquq dəyişəndə vəzifə, vəzifə dəyişəndə hüquq 
dəyişir. Burada məkan və imkanlar amili dəyişdirici-artırıb-
azaldıcı kriteriyalar rolunda çıxış edir. Hüququn məkanı 
dəyişəndə subyektin vəzifəsi də dəyişir. Vəzifə dəyişəndə hüquq 
tərkibini dəyişdirir.  

Hüquq –müsbət bir dəyərdir, cinayət-mənfi hərəkətdir, 
mənfi hərəkətin (əks təqdirdə, cəzanın tətbiqini məcbur və zəruri 
edən) nəticəsidir. Bu baxımdan da “cinayət hüququ” ifadəsi 
düzgün deyil, hüququn müsbət xarakterinə ziddir. Hüququn 
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dəyərli təbiətinə cinayət sözünü tətbiq etmək düzgün deyil. Cəza 
vermək (cinayəti törədənə) haqqı var. Dövlət bir güc tərəfi kimi 
cəza vermək haqqına malikdir. Zərər vurmaq (əməlləri cinayətə 
uyğun, cinayətə oxşar hallarla nəticələnən) haqqı da ola bilər. 
Lakin belə əməllərə, nəticəsi zərər verən hərəkətlərə də 
cinayətlər (cinayət məhkəmənin hökmü ilə təsdiq olunur) demək 
olmaz. Çünki müsbət hərəkətləridir və cəza verilməsini tələb 
etmir. Bu, müəyyən şəraitlərdən və zərurətdən asılıdır. Məsələn, 
özünümüdafiə zəminində son addım olaraq, zərər vuracaq şəxsə 
(qabaqlayıcı olaraq) və zərər vuran şəxsə (zərər vurma anında 
zərər vurana cavab vermə) zərər vurmaq məcburiyyətində qalan, 
bu baxımdan zor tətbiq etmək istəyən, qəsdən adam öldürməyə 
səbəb ola biləcək hücumların qarşısını almaq və ya da zor tətbiq 
etmə zamanı zor tətbiq edəni öldürmək nəticə etibarilə bir hadisə 
kimi cinayət olsa da, burada zəruri müdafiə hüquqları bu addımı 
cinayət hesab etməyə bilər. Burada özünümüdafiə məqsədilə əks 
tərəfə əvvəlcədən zərər vurma (onu, onları zərərsizləşdirmə) 
haqqı ola bilər. Cinayət hərəkətləri daha çox düşünülmüş və 
məqsədli olur. Deməli, hər bir z ərərverici hərəkət cinayət 
deyil. Özünümüdafiə məqsədilə vurulan zərər cinayəti 
əsaslandırmır, zərər vurmağa yönəlmiş hərəkətlər cinayət 
deyil. Hər bir müsbət hərəkəti qoruyan, müdafiə məqsədilə 
olunan hərəkət mənfi deyil. Deməli, hər bir zərərverici hərəkət 
tam mənfi ola bilməz. Onun müsbət tərəfləri də var. O baxımdan 
mənfidir ki, zərərlər vurulur. Bu baxımdan da hər bir mənfi 
hərəkət cinayət hesab oluna bilməz.  

Cəzavermə hüququ var. Bundan irəli gələrək cəza verən və 
cəzaya məruz qalan tərəflər üçün vəzifələr müəyyən olunur. 
Cəzavermə vəzifələri cəzavermə səlahiyyətini, məcburiyyətini, 
öhdəliyini, məsuliyyətini və zərurətini meydana gətirir. Cinayəti 
törədən də cəzaçəkmə vəzifəsinə, -məcburi olaraq və zəruri 
olaraq, - məsuliyyətinə, məcburi öhdəliyə malik olur. Məkan 
hüquqları və vəzifələri dəyişdirir. Burada vəzifələr –məcburi və 
icbari vəzifələr-mühüm rol oynayır. Məsələn, cinayət törədən 
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şəxsin azadlıqları, bu baxımdan azadlıq hüquqları və vəzifələri 
məhdudlaşdırılır. Cəzaçəkmə müəssisələrində isə həmin şəxsin 
yeni məcburi vəzifələri-hansıları ki, onları cəza olaraq yerinə 
yetirməyə borcludur-meydana gəlir. Şəxsin məhbus hüquqları 
yaranır. Burada məkan amili dəyişdirici kriteriya rolunda çıxış 
edir. Bir tərəfdə azadlıqlar, hüquqlar məhdudlaşır, digər tərəfdə 
isə yeni hüquqlar və vəzifələr meydana gəlir. Məkan dəyişməsi 
ümumən hüquq tərkibini və azadlıqlar kəmiyyətini dəyişdirir: bir 
məkanda azaldır, digərində isə yeni qaydalarla artırır. Hüquqlar 
transməkanda keçici xarakterə malik olur, tərkibini dəyişir, yeni 
vəzifələr müəyyən olunur. Transməkandan yeni məkana keçidlər 
artıq yeni hüquqları, öhdəlikl əri və vəzifələri müəyyən edir. Bu 
baxımdan da hüquqları, vəzifələri və öhdəlikl əri məhz məkan-
lardakı fəaliyyət, əlaqələr, münasibətlər formaları müqayisəli 
edir. Onlar həm ümumi xarakterli olur, həm də fərqləndirici 
əsaslara malik olur. Fərqləndiricilik isə tərkibin artıb-azalması 
ilə əlaqəlidir. Məsələn, azadlıqlar, sərbəstliklər dustaqxanalarda 
və digər cəzaçəkmə müəssisələrində azaldılır.  

Qanunvericilik hüquqların inkişafını və müdafiəsini 
qarşısına məqsəd qoyur. Qanunvericilik normalardan və qayda-
lardan ibarətdir. Qaydalar normalarla hərəkət etmək üsullarıdır. 
Qanunvericilikdə müəyyən məhdudlaşdırılmalar ola bilir. Bu da 
müsbətlikl ərin qorunmasına istiqamətlənir. Normalar müdafiə-
edici və təminedici, inkişafedici olur. Burada məhdudlaşdırıl-
malar hüququn müdafiəsinə və inkişafına söykənir. 

Vəzifələr hüquqların dəyərli olmasını təmin edir. Hüquq 
dəyərliliyi d ə öz növbəsində vəzifələri dəyərli edir.  

 
 

Dəyərl ər və insan mənəviyyatının tərkibi 
 
Mənəviyyat müsbət olan, faydalar verən və insan 

maraqlarına və mənafeyinə xidmət edən tərkiblərdən ibarətdir. 
Mənəviyyatın özü elə dəyərlərdən ibarətdir. Dəyər saxlanc, 
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müdafiə vasitəsidir, kriteriyasıdır. Münasibətlərdə dəyərlər 
ölçüdür, etalondur. Hər bir şəxs öz dəyərini qorumaqla dəyərlər 
üzərində əlaqə qurmağa çalışır. Dəyərlər xətlərdən ibarətdir. Hər 
bir xətt öz başlanğıcından müxtəlif istiqamətlər üzrə qabağa 
istiqamətlənir. Düz xətt dəyərdir. Lakin düzxətlərin müxtəlif 
başlanğıc koordinatları vardır. Deməli, dəyərlər ümumi 
mənəviyyat xəttində olan müxtəlif istiqamətli dəyərlərdən ibarət 
olur. Mənəviyyat trayektoriyasında müxtəlif koordinatlarda olan 
dəyərlər mövcuddur. Bu baxımdan da dəyərlərin tərkibi 
dəyişkəndir, dəyişkəndir, ona görə ki, başqa istiqamətlərə 
buradan da xətlər keçir. Deməli, mənəviyyat şaxələnir. 
Şaxələnmə sayəsində dəyərləri də şaxələndirir. Dəyərlərin 
dəyişkənliyi iki baza əsasda və istiqamətdə mümkündür: 
birincisi, vahid xətdə olan şaxəli xətlər üzərində dəyişkənliklər, 
ikincisi isə kəsişmələrdən, toqquşmalardan olan dəyişkənliklər. 
Bu hallar mənəviyyatı təşkil edən vasitələrin tərkibini artırır və 
azaldır. Dəyərlər müxtəlifliyi meydana gəlir.  

İnsanlar dəyərlər sistemindən ibarət olan maddi və mənəvi 
strukturdurlar. İnsanın özü elə əbədi mövcudluğun və təbiətin 
məhsuludur. Əbədi mövcudluq öz-özlüyündə əbədi bir dəyərdir. 
İnsanların ətraf sistemlə təmasları da vardır. Bu təmasların özləri 
də dəyərlərdir. Bununla yanaşı, ətraf sistemlər də dəyərlərdir. 
İnsanlar qidalandıqları bütün şeylərdən dəyərlər əldə edirlər. 
Deməli, ümumən dəyərsiz olan şey yoxdur. Lakin müxtəlif 
bucaqlardan dəyərsizlik, az əhəmiyyətlilik vardır. Ümumən 
insanlar dəyər ünsürləri olaraq tamamilə dəyərlər sistemində 
qərarlaşırlar. Bu baxımdan da sistemlər və onun vahidləri 
dəyərlərdən təşkil olunur.  

İnsanların əxlaqı və maddi strukturları onların dəyərlər 
sisteminin formalaşmasının əsasında dayanır. İnsanın pozitiv 
həyatı dəyərlərdən asılıdır. Asılıdır, ona görə ki, dəyərlərdən 
təşkil olunur. İnsanların ümumi həyatları məzmunlardan 
ibarətdir. Məzmunlar da dəyərlərin mənasını formalaşdırır. 
Dəyər tərkibində keyfiyyətlər olan bir vasitədir. İnsan həyatının 
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dəyərləri onun mənasının tərkibini təşkil edən komponentlərdən 
ibarət olur. Bu komponentlər insan həyatının normal gedişini 
təmin edir. İnsan həyatının dəyərlər sistemi onun maraqlarının 
formalaşdığı obyektlər sistemindən ibarət olur. İnsanı dəyərləri 
saxlayır, təmin edir. İnsan da öz dəyərlərini qoruyur və onu 
inkişaf etdirir. İnsan həyatının dəyərləri həyatın zənginləşməsini 
və zamanla davam etməsini təmin edir. Dəyərlər pozitivdirlər və 
enerji verən ünsürlər rolunda çıxış edirlər. Dəyərlər enerji verici 
və enerji paylayıcı, enerji ötürücü amillər kimi əhəmiyyət kəsb 
edir. 

Dəyər insan həyatının əsas mənasını özündə daşıyan 
ünsürlər, komponentlər rolunda çıxış edir. Dəyər qiymətdir, 
qiymətli olan vastədir. Dəyər maddi və mənəvi olmaqla 
bölgüdən ibarətidir. Həm maddi dəyərlərin, həm də mənəvi 
dəyərlərin öz tərkibi mövcuddur. Bu mövcud olan komponentlər 
baza olaraq enerji daşıyıcılarıdır. İnsan həyatının dəyər 
kəmiyyəti mövcuddur. Bu dəyər kəmiyyəti məhz insanın özünün 
dəyər subyekti kimi əhəmiyyət kəsb etməsinin əsasında dayanır.  

Maddi dəyərlər o dəyərlərə deyilə bilir ki, insanlar onlardan 
özləri üçün istifadə edirlər, yararlanırlar və onu qoruyurlar. 
Maddi dəyərlər mənəviyyatın zənginləşməsinə xidmət edir. 
Maddi və mənəvi dəyərlər və onlara qiymətlərin verilməsi 
başlıca olaraq insan xarakterindən asılı olur. Maddi dəyərlər 
nizamlayıcı əhəmiyyət kəsb edir.  

Dəyərlər insanların xarakterlərini dəyişən komponentlər 
kimi də əhəmiyyət kəsb edirlər. İnsanlar bu dəyərlərdən istifadə 
edərək öz pozitiv həyatlarını təmin edə bilirl ər. Dəyərlər elə bir 
şeylərdir ki, insanlar onlarda məna axtarırlar və bu mənalar da 
poziitiv əsasları özündə cəmləşdirirlər.  

Mənəvi dəyərlərin tərkibi də insanın mənəviyyatını təşkil 
edən komponentlərdən, mücərrəd ünsürlərdən, hissi amillərdən 
asılı olur. Mənəvi dəyərlər əxlqi dəyərlərin də əsasında dayanır. 
Əxlaq özü bir mənəvi dəyərdir. 
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Mənəvi dəyərl ərin t ərkibi əsasən bu kimi amill ər 
üzərind ə formalaşa bilir: 

 
-qiymətlər  –o şeylər qiymətli olur ki, onun əlamətləri insan 

beyinində dolğun şəkildə obrazlanır. İnsan qiymətli şeyləri bir 
və ya da bir neçə obyektdə və subyektlə əlaqədə tətbiq edir. 
Burada insan hüququ insanın özü üçün dəyərləndirmə vasitəsi 
rolunda çıxış edir; 

-inanclar-özündə gümanları, inamları, əminliyi və 
arxayınlığı əks etdirən bir prosesdir və dəyərlərdir. Bu kimi 
dəyərlər mövcud həyatla gələcək həyat arasında bağlayıcılığı 
yaradır. Mövcud və gələcək həyat dəyərləndirici müstəvi ilə 
əhatə olunur. Reallıqla gələcək zaman konkretliliklə mücərrədlik 
vəhdətlənir. İnsan hüquqlarının dövlətdə və cəmiyyətdə təsdiqini 
tapması insanı gələcəyə doğru inanclı edir; 

-saflıq, təmizlik, düzgünlük-düzgünlük sonrakı 
əyrilikl ərdən insanların özlərini qoruyur. Belə ki, düzgünlük düz 
olmayanda ondan sonra gələn xəttin istiqaməti dəyişir. Xəttin 
istiqaməti dəyişəndə insanların həyat axarı da dəyişir. Əyrilikl ər 
yaranır. Əyrilikl ər burulğanında insanlar “itə bilirl ər”. 
İnsanların obyektivliyi əks etdirən hüquqları özündə müəyyən 
şəraitlər üzrə ədalətliliyi meydana gətirir. Ədalətlilik də 
özlüyündə düzgünlüyü ehtiva edir. Saflıq bu və ya da digər 
kəmiyyətdə düzgünlüyü meydana gətirir ; 

-lazımi anlarda (zəruri olan m əqamlarda) şübhəlilik-
tərəflər arasında əminlik, arxayınlıq təbii ki, düzgünıükdən 
meydana gəlir. Düzgünlüyün əyilməməsi üçün əyrilikl ərin 
qarşısını almaq lazım gəlir. Bu anda şübhəliliyin ortaya 
qoyulması zəruri amilə çevrilir; 

-qeyri-şübhəlilik- düzgün istiqamətlər üzərində şübhələrin 
dərinləşməsi düzgünlüyün dəyərdən düşməsinə səbəb ola bilər. 
Bu baxımdan da aydınlıq və gerçəklik üçün qeyri-şübhəlilik, 
əminlik və arxayınlıq ardıcıl qaydada gələn düzgünlüyün uzun 
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trayektoriyasının formalaşmasına səbəb ola bilər. Qəti inam 
hissləri hüququn birxətli trayektoriyasından meydana gəlir ; 

-gözəllik v ə xoş sözlər-gözəllik həm material aləmdə 
mövcud olur, həm də mənəvi düzgünlüyü özündə əksini tapır. 
Xoş sözlər düzgünlüyün meydana gəlməsi üçün mülayimliyi 
şərtləndirir ; 

-ağıllı və müdrik k əlamlar-ağıllı fikirl ər aydınlaşdırıcı 
olur. Ağıllı fikirl ərin bazasında siqnallar daha çox mövcud olur. 
Müdrik kəlamlar isə pozitivliyin və xidmətlərin əsasında 
dayanır; 

-xeyirxahlıq, müdriklik- xeyirxahlıq yaxşılıqdır və bu 
baxımdan da ədalətlilikdir. Xeyirxahlıq bölüşmədir, razılıq və 
paylaşmadır və təcavüzün qarşısını alan dəyərdir ; 

-fəzilət-lüğəti mənasına görə ağıl, kamal, elm-mərifət, 
mərdlik, alicənablıq kimi mənaları əks etdirməklə, dəyərli 
xarakterin formalaşmasına gətirib çıxarır. Yaxşılıq insanlar 
arasında münasibət və əlaqələrin normal axar ilə davam 
etməsinə söykənir;  

-məziyyət-lüğəti mənası ilə bir şeyin, adamın üstünlüyünü 
təşkil edən xüsusiyyət olmaqla, özündə xeyirxahlığı, fəziləti əks 
etdirir. Alicənablıq, xeyirxahlıq bir məziyyətdir və buna görə də 
üstün olan dəyərdir ; 

-şərəf, namus, qeyrət-hər bir insanın qoruycu mənəviyyat 
ünsürü vardır. İnsanlar arasında sərhdələrin müəyyən 
olunmasında şərəf, namus və qeyrət kimi kriteriyalar böyük rol 
oynayır; 

-vicdan-etiqad, inanc dəyərlərdən ibarətdir. Vicdan 
insanların düzgün əməlləri üçün bir kriteriya rolunda çıxış edir;  

-istedad-bacarıq və biliklərin realizə üsullarındandır. 
İstedad dəyər kimi yaradıcılıq və quruculuğun əsasında 
qərarlaşır, yaradıcılığa və quruculuğa təkan verir; 

-qabiliyyət, qanacaq, hörmət və mərif ət-bu kimi mənəvi 
dəyərlər və dəyərləndirici kriteriyalar düzlük və ədalətliliyin 



104 
 

bazasında dayanır. İnsanların düzgün həyatının “sükanı” 
rolunda çıxış edir; 

-sevgi və məhəbbət duyğuları-bu kimi mənəvi dəyərlər 
həyatın mənasını daha da çalarlı edir. İnsanları bir-birinə 
bağlayır və qarşılıqlı bağlılığı meydana gətiriir ; 

-nailiyyət, uğur, qazanc-bu kimi kriteriyalar həyat 
dinamikasının bazasında dayanır. Hər üç dəyər elementi digər 
dəyərlərin mərkəzləşməsini təmin edir; 

-xoş niyyət, xoş arzular və xoş münasibət-xoş arzular, xoş 
niyyət və yaxşı münasibətlər pisliyin qarşısını alır və gələcəyə 
ümidləri doğurur; 

-xoşbəxtlik anları- xoşbəxtlik məqamlardan ibarətdir. 
Xoşbəxtlik insan həyatını daha da mənalı edir; 

-ailə həyatı-ailə həyatı insanın nizamlı və dəyərlərdən 
ibarət olan həyatıdır. Ailə həyatı insan üçün həyat dəyərlərinin 
qazanılmasını təmin edir; 

-ailə tərkibi, ail ə üzvləri –ailə üzvləri sosial forma olaraq 
ailədə birlik yaradırlar. Ailə birliyi insanlar arasında qarşılıqlı 
köməyin əsasında dayanır.  

Dəyərlər mücərrəd və mütləq olmaqla iki baza aspektə 
bölünə bilir. Dəyərlər ümumiyyətlə çoxdur və mənəviyyat 
dəyərlərini ifadə edən bütün fikirlər və onların konseptual 
məzmunu insanın maddi-mənəvi bütövlüyünü və mövcudluğunu 
meydana gətirir.  

 
Maddi dəyərl ərin t ərkibini a şağıdakı əsaslarla 

ümumiləşdirm ək olar: 
-kainat və təbiət;  
-insanların bioloji bir varlıq kimi özləri; 
-insanlar üçün lazım olan maddi tələbatların əsasları; 
-insanlar üçün lazımi sosial şəraitlər; 
-insanlar üçün lazım olan material əsaslar; 
-insanların mənəvi əsaslarını özündə bağlayan digər maddi 

əsaslar.  
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Maddi-mənəvi dəyərl ərin vəhdəti və hüquqi dəyərl ər  
 
İnsan həyatı maddi aləmdən təşkil olunduğundan və maddi 

aləmlərin üstü (fövqü) olaraq mənəvi aləmdən təşkil 
olduğundan, məhz sistem və həm də qarışıq struktur formasını 
alan dəyərlərdən ibarətdir. Maddi dəyərlər sistemi ilə mənəvi 
dəyərlər sistemi həm ayrı-ayrılıqda, həm də vəhdətdə çulğaşır. 
Burada bir-birinin üzərində qurulan iki dəyər xətti həm 
paraleldir, həm də kəsişəndir. Ən əsası isə bir-birilərini 
şərtləndirəndir. İnsanların istifadə etdikləri bütün nemətlər 
dəyərlərdir. Həmçinin material aləm də dəyərlərdən təşkil 
olunur. Maddi və mənəvi aləmin dəyərlilik v əhdəti bu iki aləm 
arasında mexanizmlər sayəsində meydana gəlir. Mexanizmlər 
qarşılıqlı asılılıq vəhdətini və şərtləndiriciliyi üzərə çıxarır. 
İnsanlar maddi imkanlarından istifadə edərək öz dəyərli 
aləmlərini formalaşdırırlar. Maddi aləmlə mənəvi aləm arasında 
keçid maddinin təkmilləşməsi və bu baxımdan da maddinin 
yüngülləşməsi ilə xarakterizə oluna bilər. Maddi-mənəvi 
dəyərlər vəhdətdə, birləşmədə daha da dəyərli olur. Deməli, 
dəyərlər bütövlüyü, bütövlük içərisində keçidi transvəhdəti 
meydana gətirir. İnsanlar öz maddi durumları ilə mənəvi 
dəyərlərini artırırlar. Həmçinin mənəvi aləmləri ilə maddi 
aləmləri üzərində nəzarət funksiyasını yerinə yetirirlər. Maddi-
mənəvi aləm arasında keçidlər təbii ki, insanların maddi-mənəvi 
hüquqlarının bütövlüyünü şərtləndirir. Maddi hüquq 
normalarının yerinə yetirilməsi mənəvi hüquq normalarının 
icrası üçün şəraiti meydana gətirir və şərtləndirir. Mənəvi 
dəyərlər maddi dəyərlərin kökündə qərarlaşır. Maddi dəyərlər 
mənəviyyatdan, onun tərkibini təşkil edən mənəvi ünsürlərdən 
formalaşır. Yəni mənəvi qiymət verilərkən maddi amillər də 
dəyərləndirilir. Bu baxımdan da hesab etmək olar ki, mənəvi 
dəyərlər həm də maddi aləmə verilən şüurlu qiymətin əsaslarını 
təşkil edir. İnsanların mənəvi hüquqlarının dəyəri onların maddi 
hüquqlarının dəyərləri il ə şərtləndirilir. 
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Azadlıq, sərbəstlik, şəxsiyyətin toxunulmazlığı, vicdan 
azadlığı, fikir azadlığı kimi mənəvi hüquqlar bu kimi əxlaq 
kriteriyalarını daha da statuslu edir. Burada mənəvi dəyərlərin 
tərkibini maddi dəyərlər zənginləşdirir. Maddi asılı olan şəxs 
azadlıq dəyərindən tam faydalana bilməz.  

İnsan hüquqları fəaliyyətlə bağlı olduğundan fəaliyyətin özü 
də bir dəyər rolunu oynayır.  

Hüquqi dəyərlər daha çox inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə 
yüksək olur. Kasıb cəmiyyətlərdə dəyərlər də itir, belə ki, 
hüquqların təmin olunması üçün lazımi resurslar çatışmır. Buna 
görə də insan hüquqlarının mənəvi dəyərləri başlıca olaraq 
maddi imkanlardan asılı olur. Maddi imkanlar hüquqların təmin 
olunması üçün əsasları, bazaları meydana gətirmiş olur. Hətta 
adət-ənənələrin ifrat dərəcədə olması insanların azadlıq və 
sərbəstlik kimi mənəvi hüquqi dəyərlərinin tərkibini azaldır.  

 
 
Dəyər və sistemlilik 

 
İnsan həyatının fiziki, bioloji və mənəvi hissələri 

sistemlərdən ibarətdir. Buna görə də insanların ətrafla təmasları 
da sistemli əhəmiyyət kəsb edir. Sistemli yanaşma da nizamlılıq 
prinsiplərindən formalaşır. İnsanın maddi, mənəvi, fiziki 
mövcudluğu sistemli dəyərlərdən təşkil olunur. Deməli, sistem 
və sistemli yanaşma dəyərdən ibarətdir; çünki hər bir element və 
elementlər arasında olan əlaqələr dəyərdir. Sistemin əsasını 
müxtəlif ölçülü elementlər təşkil edir. Deməli, sistem dəyərlərin 
məcmusunu təşkil edən vahid dəyərdir. Hər bir element 
müəyyən məkanlarda və zamanlarda, həmçinin istifadə 
prinsiplərində bir dəyərdir. Elementlər vəhdəti də dəyərlərdən 
təşkil olunur, dəyərləri meydana gətirir. Ətraf aləmin mahiyyəti, 
forma və məzmunu sistemlilikdən ibarətdir. Ətraf özü elə 
sistemli bir quruluşa malikdir.  
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 İnsanlar da sistemlər olaraq  ətraf sistemlərin tərkib 
ünsürləridir. İnsanlar ətraf aləmlə vəhdət yaratmaq və ətraf 
aləmə təsir etmək imkanlarına malikdirlər. Daxili sistem kənar 
sistemlə əlaqədə meydana gəlir. Ətraf aləmin daxili də 
sistemlərdən formalaşır. Sistemlər arasında olan fərqlərin əsas 
xüsusiyyətləri elementlərdən təşkil olunur. Dəyərlərin 
müxtəlifliyi m əhz sistemlərdə olan rəngarəngliyi və sistemlər 
arasında oilan fərqliliyi meydana gətirir. Bu baxımdan da 
dəyərlər müxtəlif olur. Dəyərlərin müxtəlifliyi onların faydalı 
olmalarının tam fərqliliyini meydana gətirmir. Bütün dəyərlər 
faydalıdır, çünki istifadə olunandır. Elementlər arasında olan 
məkan müxtəlifliyi v ə məkan şəbəkələri məhz sistemlər 
arasında, strukturlar arasında olan fərqlərin yaranmasının 
əsaslarını təşkil edir. Bağlayıcılıq və məkan sistem elementləri 
arasında olan dəyərlərin formalaşmasını təmin edir. Strukturlar 
və yarımstrukturlar arasında olan əlaqələr sistemi məhz ümumi 
sistemlərin əsaslarını təşkil edir. Fərqlər də bu sistemlərdən və 
strukturlardan və onların təzahürlərindən yaranır. Elementlər 
arasında olan fərqlər əslində vahid dəyərlərin əsaslarını yaradır. 

İnsan hüquqlarının genişliliyi v ə bütün lazımi sahələri əhatə 
etməsi məhz dəyərlər sisteminin əsaslarını meydana gətirmiş 
olur. Məxsusi hüquq sistemi və bu baxımdan da ayrı-ayrı 
sahələrdə olan normalar sistemi ümumi dəyər sisteminin 
tərkibini təşkil edə bilir.  

Sistemlərin tərkib elementləri mövcuddur. Tərkib elementlər 
arasında olan əlaqələr sistemin bütövlüyünü meydana gətirir. 
Sistemin bütövlüyü onun məkanlar vəhdətindən ibarətdir. 
Deməli, sistem dəyərlərdən ibarət olan bir forma və məzmundur. 
Məkanlar vəhdəti də elə elementlər cəmindən asılıdır. Hər bir 
sistem müxtəlif elementlərdən təşkil olunur. Elementlər 
kəmiyyəti və elementlər arasında məkan birləşməsi məhz 
sistemin tərkib müxtəlifliyinin əsaslarını meydana gətirir. 
Kəmiyyət, yəni elementlərin birləşməsi həcmi və çəkisi məhz 
fərqləri formalaşdırır. Bununla yanaşı, enerji amili də mühüm rol 
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oynayır. Enerji amili də məhz sistemin daxili elementlərinin 
cəmindən formalaşır. Daxili elementlərin qarşılıqlı hərəkət 
mexanizmisi məhz enerjinin məkan baxımından sistemdaxili 
mənbəyini yaradır.  

Əgər dəyər elementdirsə, onda elə sistemin özü də 
bütövlükdə bir dəyərdir. Sistemin tərkib elementləri məhz 
dəyərlərdən ibarətdir. Ətraf aləm bütünlükdə ümumi bir dəyər 
mənbəyidir və məkanıdır. Hər bir element bir dəyərdir və 
dəyərlər tərkibidirsə, onda belə qərara gələ bilərik ki, sistemlərin 
özləri də dəyərlərdir. 

Sistemlər daxillərində olan fərqlər əslində müxtəlif 
koordinatlardan olan dəyərlərin məcmusunu təşkil edir. Deməli, 
sistemlər elə dəyərlərin oxşar və fərqli cəhətlərini özlərində əks 
etdirirlər. Dəyərlər arasında olan oxşarlıqlar və ziddiyyətlər, 
paralelliklər və kəsişmələr əlaqələrin dəyərli vəhdətini meydana 
gətirir. Hüquq sistemində ədalət prinsipi bütün bağlayıcılqıda 
sistemin dəyərli əsaslarını meydana gətirir.  

Sistemlər dəyərlərin fərqli qaydada istifadə olunmasını 
təmin etməklə yanaşı, bütöv qaydada da təmin olunmanın 
əsaslarını formalaşdırır. Sistem dəyərlərin istifadəsi üçün gücləri 
meydana gətirir. Potensialı artırır. Potensialın artması da öz 
növbəsində dəyərlərin ümumi olaraq artmasına xidmət edir. 

Sistemlər dəyərlərin məcmuəsini meydana gətirir. Dəyərlər 
də öz növbəsində sistemlərin formalaşmasına xidmət edir. 

Hüquq normaları sistemi dəyərlərin törənməsini meydana 
gətirir. Burada normalar sistemi hər bir hüquq tərəfinin 
potensialını müəyyən edir. Dəyərlər şəbəkələnir və 
şəbəkələndikcə də yeni-yeni dəyərləri özündə cəmləşdirir. 
Şəbəkələnmə dəyərlər törəməsinin bazasında dayanır. Törəmə 
prosesləri baza dəyərlərin qorunmasına və inkişafına xidmət 
edir. Baza hüquqları baza hüquqi dəyərlər kimi əhəmiyyət kəsb 
edir. Törəmə hüquqlar da dəyərlərdir. Törəmə hüquqlar həm 
baza hüquqların möhkəmlənməsini təmin edir, həm də yeni 
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hüquqları meydana gətirir. Yeni hüquqlar əlavə hüquqlar 
sayəsində aşkar olunur.  

 
İnsan hüquqları bir dəyər kimi 
 
Əvvəlcə də qeyd olunduğu kmi, hüquq haqdır və təbiətdən, 

eləcə də fövqəltəbiətdən insanlara verilən nemətdir. Haqq nemət 
olduğundan da bir dəyərdir. Nemət qida verir. Hüquq insanı öz 
səlahiyyətləri və ixtiyarlarına görə qidalandırır. Hüquq dövlətdə 
və cəmiyyətdə insanların qarşılıqlı əlaqələr sistemində, əlaqələr 
müstəvisində insanların dəyərlər əldə etməsi üçün vasitə və alət 
rolunu oynayır. Hüquq insanların digər dəyərləri əldə etmələrinə 
səbəb olan bir dəyərdir, həm tərkib, həm də vasitə dəyəridir. 
Deməli, insan həyatının bütün elementləri dəyərlərdən təşkil 
olunur; çünki insanlar hüquqları ilə dəyərlər qazanırlar. Dəyər 
dəyərləri şərtləndirir. Hüquq vasitəsi ilə həyatın inkişaf yolları, 
hərəkət istiqamətləri müəyyən olunur, aşkarlanır. Dəyərlərin 
qazanılması istiqamətləri fəaliyyət dəyərləri il ə müəyyən edilir. 
Haqq insanları hər zaman müşayiət edir və insanların daxilləri 
ilə xariclərinin təmaslarını (burada ədalətli qaydada təmaslarını) 
və şərtləndirici vəhdətini meydana gətirmiş olur. İnsan özünün 
haqlı olmasını özünün rastlaşdığı şəraitlərdən müəyyən edir. Hər 
bir məqamda insan öz hərəkətlərinə haqq verir. Lakin 
hərəkətlərinin haqsız olduğunu da dərk edir. Bu baxımdan da 
dəyərlər müxtəlif bucaqlardan, yanaşmalardan, faydalar əldə 
etməkdən ibarət olur. Hüququn dəyərliliyi onun tətbiqi 
üsullarında, nəticəsində, müdafiə mahiyyətində öz əksini tapır. 
İnsanlar ontoloji və qnoseoloji aspektlərdə dəyərli olmalarını 
dərk edə bilirl ər. İnsanlar fikirlərini və özlərini dəyərli məxluqlar 
kimi görürlər və hüquqlarının da bu iki aspektdə dəyərli 
olmasını dərk edirlər. İnsan dəyərləri anlayış kimi həm varlıq, 
həm də fikir təlimlərindən meydana gəlir. İnsanların qabiliyyət 
və istedad fərqləri, eləcə də yaş müxtəliflikl əri onların dəyər 
fərqlərini də meydana gətirir. İnsan hüquqları insanların 
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hərəkətlərini şərtləndirir və onu qoruyur. Deməli, hüquq hərəkət 
üçün dəyərverici ünsürə çevrilir. İnsanların mənəvi dəyərləri 
onların hüquqlarının icrası ilə qorunur. Hüquqlarda universal və 
məxsusi əlamətlər formalaşır. Mənəviyyatın özündə, daxilində, 
məğzində hərəkət dayanır, hərəkət də haqları cəmləşdirir, haqqla 
istiqamətlənir. Deməli, mənəvi dəyərlərin tərkibi hüquqlardan 
ibarətdir. Hüququn da tərkibi mənəvi-maddi ünsürlərdən, 
elementlərdən təşkil olunur. Bu baxımdan da insan hüquqları 
dəyərdir və dəyərlər sisteminin əsaslarını təşkil edir. İnsan 
hüquqları əxlaqın tərkibi olduğundan əxlaq sisteminin tərkibini 
də əks etdirir. Onda insanın münasibətlər və əlaqələr sistemi 
bütünlükdə pozitiv dəyərlərdən təşkil olunur. Əxlaq insanların 
mənəvi aləmlərinin tərkibi olduğundan mənəviyyatın dəyərlərlə 
zənginləşməsində iştirak edir. Mənəvi aləmlərinin tərkibi 
olduğundan da dəyərlər məcmuəsini özündə cəmləşdirir. 
Mənəviyyat hüquqlar üçün dəyər olduğundan əxlaq da hüququn 
dəyərinə çevrilir, hüquqları möhkəmlədir, öz sərhədlərində 
saxlayır. Əxlaq hüququn sərhədlənməsini təmin edə bilir və 
mənəvi dəyərləri, eləcə də hüquqları qoruyur. İnsan hüquqları 
bir anlayış kimi maddi-mənəvi aləmin tərkibini ifadə edən siyasi 
və ictimai bir yanaşmadır, ifadədir. Hüquq dəyərdir. Bu 
baxımdan da ayrı-ayrı sahələrdə dəyərlərin məcmusudur. 
Hüququn bölgü əsası dəyərlərin bölgü əsasını meydana gətirir. 
İnsan hüquqları dəyərli olan insanların maddi-mənəvi aləmlə, 
dəyərlər mühiti ilə vəhdətini yaradır. İnsan hüquqları hər bir 
anda insanların pozitiv maraqlarını dəyərlərlə formalaşdırır. Bu 
baxımdan hüququn tərkibi elə dəyərlərin tərkibindən ibarətdir. 
Hüquq azadlıqları, sərbəstlikləri özündə ehtiva edir. Bu 
baxımdan da dəyərlərdən ibarət olur. Azadlığın, sərbəstliyin 
rəsmi əlaqələrdə ifadəsi, reallaşması dəyərləri əks etdirir.  

İnsan hüquqları tərkibdir, bütövdür, hissədir, bu baxımdan 
da tərkibi zəngin olan dəyərlərdən ibarətdir. Dəyərlər 
hissələrdən, elementlərdən təşkil olunur. Hüquq normaları 
dəyərlərin ifadəsinin əsaslarını meydana gətirir. Hüquq 
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normaları dəyərlərin normalarını yaradır. Deməli, dəyərlər də 
tənzimedici əhəmiyyət kəsb edir. Dəyərlərin tərkibi də 
ölçülərdən ibarətdir.  

İnsanların hüquqi dəyərləri onların haqlara, maddi-mənəvi 
aləmləri üzərində əxlaqi ixtiyarlara malik olmaları ilə xarakterizə 
olunur. Məxsusilik, mənsubiyyətlilik, ixtiyar və səlahiyyətlər 
dəyərlərin bazasında dayanır.  

İnsan hüquqları normalar şəkilində mövcud olur. Deməli, 
normalar da dəyərdir. Dəyər əxlaq fəlsəfəsinin, əxlaq 
düşüncəsinin tərkibidir. İnsan hüquqları fərd və kollektiv üçün 
hər bir anda dəyərlərdən ibarətdir. İnsan hüquqlarının yerinə 
yetirilməsi, təmin olunması məhz dəyərlər sisteminin 
faydalılığını artırır. Hər bir an bir hüquqdur. Hüquq da dəyərlər 
məcmuəsindən ibarətdir. Deməli, hər bir an elə dəyərlərdən 
ibarətdir.  

 
 

Hüquq normaları dəyərl ər sisteminin tərkibi kimi 
 
Norma, ölçü nizamın əsası olmaqla yanaşı, faydalardan 

ibarətdir; çünki istifadə olunandır, tənzim edəndir, qaydalara 
salandır. Qaydalar da müsbətdir; çünki faydalıdır. Hüquq 
normaları dəyişəndə dəyərlər də dəyişir. Baza insani dəyərləri 
qoruyan və təmin edən normalar dəyişir və son məqsəd yenə də 
baza dəyərlərin mühafizəsinə, təminatına yönəlir. Normalar ya 
yeni dəyərləri yaratmanı nəzərdə tutur, ya da özündən sonrakı 
dəyərləri dəyişir. Hüquq normaları dəyər olaraq dəyərlər 
arasında, insanlarla dəyərlər arasında üzvi bağlılığı müəyyən 
edir. Hüquq normalarının tətbiqi sayəsində dəyərlər daima canlı 
və aktiv vəziyyətdə aşkar olunur. Hüquq normalarının və icra 
aparatının mövcudluğu cəmiyyəti və dövləti vahid formada canlı 
qaydada fəaliyyət göstərməyə vadar edir. (Qeyd: hüquq 
nəzəriyyəsinə görə, hər bir normada ümumi davranış qaydaları 
mövcuddur. Qaydalar icra olunmalıdır. Normanın bu hissəsi 
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elmdə hipoteza adlanır. Hüquq normaları davranış qaydalarının 
özünü, hüquq subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, yəni 
dispozisiyasını müəyyən edir. Üçüncüsü, isə sanksiyaları tələb 
edir və yerinə yetirilməsi məcburidir. Nəzəriyyə hüquq 
normalarını hipotez, dispozisiya və sanksiyaları müəyyən edən 
qaydalar kimi qeyd edir. Hüquq normaları səlahiyyətverci, 
məcburedici və qadağanedici olur. Hüquq normaları insanların, 
onların kollektivlərinin davranışını onlara subyektiv hüquqların 
verilməsi ilə, yaxud üzərlərinə vəzifələrin qoyulması ilə 
tənzimləyir1. Digər bir fikir ə əsasən, hüquqda əsas toxuma –
hüquq normasıdır. Hüquq norması hüquqla tənzim olunan 
insanın davranış modeliduir. Hüquq sistemlərində dövlət 
tərəfindən məqbul sayılan, yaxud məqbul sayılmayan müxtəlif 
növ ictimai münasibətlər modelləşdirilir 2.).  

İnsan həyatının bütün hərəkətlər sistemi təbii normalardan 
və tərkiblərdən ibarətdir. Təbii normalar və təbii tərkiblər 
nizamlamanın əsasında dayanır. Nizamlama üçün vasitələri 
meydana gətirir. Normalar və qaydalar ölçülər şəkilində 
nizamlamanın əsaslarını meydana gətirmiş olur. Təbii normalar 
şaxələnir və törəmə şəkilində yeni normalar aşkar olunur. 
Təbiilik öz ardınca yeni təbiiliyin aşkarlanmasını şərtləndirir. 
Burada fəaliyyət normaların şaxələnməsini meydana gətirir, 
şərtləndirir. Qanunvericilikdə baş verən dəyişiklikl ər zərurətdən 
meydana gəlir. Şərtləndirmə həm inkişafı, artmanı təmin edir, 
həm də mühafizə funksiyasını yerinə yetirir. İnsan hüquqları 
üzrə normaların artımı təbii şəkildə hüquq normaları sisteminin 
dəyərini meydana gətirir. Məsələn, qanunlardan ibarət olan 
məcəllələr müvafiq tənzimetmə sahələrinin dəyərlərinin əldə 

                                                 
1 Hüquq və qanunvericilik - Hüquq normaları. Hüquq nəzəriyyəsi. 
kayzen.az/blog/law/7820/hüquq- normaları.html 
2 Cinayət hüquq normasının mühafizəedici funksiyası haqqında. V.Ş. 
Quliyev. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-
siyasi elmlər seriyası. N4. 2009. static.bsu.az/w8/Xeberler%20 Jurnali/ 
Sosial%202009%204/67-74pdf 
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olunmasına və qorunmasına xidmət edən ümumi qaydaları, 
normativ hüquqi əsasları meydana gətirir. Strukturlaşma 
dəyərləri qruplaşdırır, bağlayır və vəhdətini meydana gətirir. 
Bağlayıcılıq dəyər kimi aşkarlanmanın, yəni müəyyənliyə 
çevrilmənin bazasında dayanır. Müəyyənliyə çevrildikcə 
normalar artır, fəaliyyət genişlənir. Genişlənən fəaliyyət yeni 
dəyərə malik olan hüquq normalarını meydana gətirir. Hüquq 
normaları digərini qoruyur və bu baxımdan da qarşılıqlı bağlılıq 
sistemləri formalaşmış olur. Bəzi hüquq normalarının dəyərləri 
tənzim etmək funksiyasını nəzərdən keçirək: Bütün 
konstitusiyalar hüquq normaları sistemindən ibarət olmaqla, 
dəyərləri hüquqi normalara salır. Bu normalar dəyərləri 
nizamlayan normativ və təsdiqedici dəyərlər kimi əhəmiyyət 
kəsb edir. Məsələn, 2 aprel 1997-ci il tarixli Polşa 
Respublikasının Konstitusiyasında yazılır ki, Polşa Respublikası 
onun bütün vətəndaşlarının mülküdür, var-dövlətidir. 
(Respublika Bölməsi. Maddə.1).1 Burada dövlətin bir dəyər 
forması kimi xalqa məxsusluğunu əks etdirir. İkinci maddədə isə 
yazılır ki, Polşa Respublikası sosial ədalət prinsipini həyata 
keçirən demokratik hüquqi dövlətdir. Bu normada sosial ədalət 
dəyərinin təminedici tərəfi kimi dövləti əsas götürür.2 Dördüncü 
maddə ali hakimiyyətin xalqa məxsusluğunu ifadə edir. Buradan 
da hakimiyyətin dəyər olaraq xalqa aid olmasını ifadə edir, 
hüquqi aspektlərini əks etdirir və hakimiyyətin səalhiyyətlərinin 
xalqın səlahiyyətləri ilə bağlı olmasını sübuta yetirir. Cənubi 
Koreya Respublikasının Konstitusiyasında da qeyd olunur ki, 
Koreya Respublikasının ali hakimiyyəti xalqa məxsusdur; bütün 
dövlət hakimiyyəti xalqdan formalaşır. (maddə 1)1. Cənubi 

                                                 
1
КОНСТИТУЦИЯ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.www.uznal.org/ 

constitution.php?text=Poland&language=r 
2 Yenə orada  
1 КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ). 
Принята: 17 июля 1948 года. Статус: 29 октября 1987 года). 
www.legalportal.am/download/constitutions/110_ru.pdf  
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Koreya Konstitusiyası onu da qeyd edir ki, bütün dövlət vəzifəli 
şəxslər xalqa xidmət edirlər və xalq qarşısında məsuliyyət 
daşıyırlar. (maddə 7).  

Dövlət dəyərləri, xalqın dəyərlərini qoruyan tərəf kimi çıxış 
edir. Bu baxımdan da Polşa Respublikasının Konstitusiyasında 
qeyd olunur ki, Polşa Respublikası öz müstəqilliyini v ə 
ərazisinin toxunulmazlığını qoruyur, insan və vətəndaş 
hüquqlarını və azadlıqlarını, həmçinin vətəndaş təhlükəsizliyini 
təmin edir, xalqın irsini qoruyur, həmçinin bərabər tarazlı inkişaf 
prinsipini əldə rəhbər tutaraq ətraf mühitin qorunmasını təmin 
edir. (Maddə. 5.)2  

Ər-arvad ittifaqı olan nigah, ailə, analıq və valideynlik Polşa 
Respublikasının Polşa Respublikasının müdafiəsi və himayəsi 
altındadır. (Maddə 18.). Polşa Respublikası müstəqillik uğrunda 
mübarizə aparan veteranlara, xüsusilə, müharibə əlill ərinə xüsusi 
qayğı göstərir. (Maddə.19)3. Cənubi Koreya Konstitusiyasına 
əsasən, dövlətin öhdəliyi Koreya Respublikasının hüdudlarından 
kənarda yaşayan vətəndaşları müdafiə etməkdən ibarətdir. 
(maddə 2. ). Normaların dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən 
dəyərlərdən ibarət olmasının nəzəri əsaslarına dair daha bir misal 
olaraq qeyd etmək olar ki, 23 may 2007-ci ildə qəbul olunan 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası 
təhlükəsizlik mühiti, ölkənin milli maraqları, milli təhlükəsizliyə 
təhdidlər, milli təhlükəsizlik siyasətinin əsas istiqamətləri kimi 
sahələri və fəaliyyət predmetlərini əhatə edir. Konsepsiyada 
qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının milli 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas vəzifələrdən biri onun 
milli təhlükəsizliyinə təhdidlərin aradan qaldırılması və ya 
nəzarətdə saxlanılmasıdır. Təhdidlər ölkənin müstəqilliyi 
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşuna qarşı 

                                                 
2 КОНСТИТУЦИЯ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.www.uznal.org/ 
constitution.php?text=Poland&language=r 
3 Yenə orada 
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olan qəsdlərdən ibarətdir. Sənəd milli və dini tolerantlıq 
mühitinin qorunması, elm, təhsil, mədəniyyət siyasətinin həyata 
keçirilməsi və mənəviyyatın qorunmasını strateji məqsəd və 
vəzifələr kimi qarşıya qoyur4.  

Hüquq normaları sistemində dəyişiklikl ər fonunda həyata 
keçirilən islahatlar məhz yeni hüquq normalarının yaranmasını 
təmin edir. Sistem daxilən yenilənir və yeni dəyərlər yeni 
tələblərdən yaranır və yeni tələblərə də cavab verir. 
Qanunvericilikdə həyata keçirilən dəyişiklikl ər bu məqsədlə 
həyata keçirilir.  

İnsan həyatı və fəaliyyəti təbiidir, ona görə ki, hərəkətlər 
təbiidir, insanlara fövqəltəbiətdən və təbiətdən veriləndir. 
Burada dəyər amili mühüm funksiya daşıyır. Mənafe, maraq, 
ehtiyac, tələbat zərurətləri də təbiidir. Hərəkətlər bu kimi 
tələbatların ödənilməsinə yönəldilir. Bu kimi xüsusiyyətlər 
insanların daxilləri il ə immanentdir, daxillərinin tərkib 
hissələridir. İnsanlar təbii xassələrin təkibi olaraq qurucu və 
yaradıcı olurlar, münasibətləri və əlaqələri tənzim edən 
cəmiyyətlər və dövlətlər qururlar. Bu zaman onların dəyərli 
məzmunları meydana gəlmiş olur. Münasibətlər və əlaqələr 
dəyərlərdir və buna görə də dövlət və cəmiyyət fəaliyyət 
baxımından dəyərlərin qorunmasına yönəlir. Dövlət və cəmiyyət 
də əlaqələrin və münasibətlərin dəyərli olmasını təmin edir. 
İnsanlar qurucu və yaradıcı məxluq olmaqla, öz əməklərini 
faydalı əsaslara, faydalı nəticələrə yönəldirlər. Məqsədlər burada 
pozitivləşir, bu baxımdan da dəyərlənir. Nəticələrdən əldə 
olunanlar da dəyərli olurlar. Bu yöndə insanların bütün 
hərəkətləri təbii olur və dəyərlərdən təşkil olunur. Cəmiyyətdə 
olan münasibətlər və əlaqə dəyərlərini qorumaq üçün dövlətlər 

                                                 
4 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmişdir.  
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və cəmiyyət strukturları böyük funksiya daşıyırlar. Buna görə də 
normalar tənzimedici məna kəsb edərək dəyərlərə çevrilirlər.  

Təbiilik bir dəyərdir. Dəyərlərin məcmuəsindən ibarətdir. 
Bütün təbii xarakterlər dəyərlərdən təşkil olunur. Buna görə də 
insanın mənəvi aləminin tərkibi məhz dəyərlərdən ibarət olur. 
Təbii dəyərlərin törəmələri vardır. Ümumiyyətlə, törəmə təbii 
şəkildə artır. Deməli, insanların pozitiv olan bütün şeyləri 
təbiidir və dəyərlərdir. İnsanlar dəyərlərin nəticələrindən yeni 
dəyərlərin əldə olunmasında istifadə edirlər, yeni dəyərlər 
meydana gətirirl ər. Bu da təbiidir, çünki insanlar üçün lazımdır. 
Neqativlik də dəyərlilikdir. Lakin başqa məkanlardan və 
bucaqlardan baxanda pozitiv olurlar. Buradan da bütün 
məkanların və elementlərin dəyərliliyi m əsələsi meydana gəlir. 
Hüquq normaları həm ictimai, həm də siyasi dəyərlər kimi 
əhəmiyyət daşıyır. Hüquq normaları strukturlar olan dəyərlərin 
əsaslarını formalaşdırır. Strukturlar və mexanizmlər dəyərlərdən 
ibarət olur. Hüquq normaları dəyərlər kimi həm mexanizmləri 
formalaşdırır, həm də onun işləməsini təmin edirlər. Hüquq 
normalarının ardıcıl və sxematik olaraq tətbiqi qaydaların 
yaranmasını və vərdişlərin meydana gəlməsinin əsaslarını təşkil 
edir.  

İnsanlar həyatlarında normalar və ölçülər məcmuəsindən 
təşkil olunurlar. Hətta onların fiziki quruluşları da ölçülərə 
tabedir. Beyinin və orqanizmin, material aləmin və şüurun 
nizamlı funksiyası həyatın nizamlı əsaslarını formalaşdırmış 
olur. Məkan özü belə ölçülərdən ibarətdir. Ölçüləri də elementlər 
meydana gətirir. Elementlərin yerdəyişməsi ölçülərin 
dəyişməsinə, kəmiyyət və keyfiyyət dəyişməsinə gətirib çıxarır. 
Bu baxımdan da bütün ölçü kriteriyaları dəyərlərdən ibarət olur. 
Burada normalar ölçülərin əsaslarını təşkil edir. Qaydalarla 
hərəkət də insanların daxili ölçülərini müəyyən etmək üçün 
edilir. İnsanların daxili tələbatları ilə xarici təması norma və 
qaydalarla müəyyən edilir və ölçülərə tabe edilir. İnsanlar bütün 
məkan və zamanlarda müəyyən tərkibi olan, kəmiyyəti olan 
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ölçülərə tabedir. Bu ölçülər insan sərhədlərini, hüquq 
sərhədlərini meydana gətirir. Sərhədlər hərəkətlərin nisbi son 
hədlərini göstərir. İnsanların hərəkətləri və onların 
istiqamətlərinin tərkibi ölçülərdən ibarət olur. Ölçülər 
elementlərdir, zərrəciklərin, elementlərin cəmidir. Ölçüləri 
hüququn tərkibini müəyyən edən kriteriyaların tərkibi 
formalaşdırır. Ölçülər kəmiyyətin böyüməsinin və kiçilməsinin 
bazasında qərarlaşır. Ölçülər dəyərlərdir. Ona görə dəyərlərdir 
ki, həm sistemin mexanizmisini formalaşdırır, həm də sistemin 
tərkibini müəyyən edir. Buna görə də qorunmalı olan 
dəyərlərdən təşkil olunur. Burada zaman, məkan, element, 
tərkib, kəmiyyət, keyfiyyət dəyərlərin əsaslarını təşkil edir. Hər 
bir dəyər elementin hərəkətindən asılı olur.  

Hüquq normalardan ibarət olduğundan hüquqların 
bütövlüyü (burada hüquq müstəvisi, hüquq paneli, hüquq bloku, 
hüquq planşeti və s.) elə normaların bütövlüyündən, ayrı-ayrı 
normaların toplusundan meydana gəlir. Buradan da hüququn 
universal mahiyyəti üzərə çıxır. Hüquq normaları hər bir 
məqamda və vəziyyətlərdə dəyərləri qoruyur. Hüquq normaları 
sistemi dəyərləri tənzim edən, dəyərlərin məcmusunu yaradan 
normalar sistemindən ibarət olur. Məsələn, bütün beynəlxalq 
konvensiyalar dəyərləri qoruyan beynəlxalq hüquqi sənədlərdir. 
İnsanlıq (humanizm) dəyərdir. Bu baxımdan İşgəncələrə və 
digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza 
növlərinə qarşı BMT-nin 10 dekabr 1984-cü il tarixli 
Konvensiyası dünya ölkələrini işgəncələrə və digər qəddar, 
qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə 
qarşı mübarizənin çoxtərəfli aspektlərini özündə əks etdirir. 
Konvensiyanın ikinci maddəsinə əsasən, hər bir iştirakçı dövlət 
öz yurisdiksiyasında olan hər hansı ərazidə işgəncə hərəkətinin 
qarşısını almaq üçün təsirli qanunvericilik, inzibati, məhkəmə 
tədbirləri, yaxud digər tədbirləri görürlər. Bu maddənin ikinci 
hissəsində deyilir ki, necə olursa-olsun, heç bir müstəsna hal –
müharibə vəziyyəti və ya təhlükəsi, daxili siyasi qeyri-sabitlik, 
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yaxud hər hansı digər fövqəladə şərait-işgəncəyə haqq qazandıra 
bilməz.1 Burada insani dəyərlər əsasdır. Dəyərləri qoruyan 
konvensiya maddələri sistemlidir və konseptual əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu baxımdan sözügüdən sənədin 19-cu maddəsində yazılır 
ki, iştirakçı dövlətlər bu Konvensiaynın onlar üçün qüvvəyə 
mindiyi vaxtdan keçən bir il ərzində BMT Baş katibi vasitəsilə 
Komitəyə bu Konvensiyaya əsasən öhdəlikl ərini həyata 
keçirmək üçün gördükləri tədbirlər haqqında məruzə təqdim 
edirlər. 

Dəyərlərin faydalı qaydada istifadəsində də hüquq normaları 
əhəmiyyət kəsb edir. Hüquq normaları dəyərlər kimi insanların 
əlaqələrində və rəsmi münasibətlərində böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. İnsanlar dövlət adlanan qurumda və cəmiyyətdə yaşayırlar. 
Dövlət və cəmiyyət ona görə dəyərlərdən ibarətdir ki, özlərində 
əlaqələr və münasibətlər məkanlarının məcmusunu yaradırlar. 
Burada məkan üzrə şaquli və üfiqi strukturlaşma prosesləri 
həyata keçirilir. Strukturlaşma özü də dəyərlərin məcmusunu 
özündə əks etdirən vahid strukturlar cəmindən ibarət olan 
müstəviyə çevrilir. Strukturlaşma mücərrəd panelin və bütöv 
dəyər planşetinin formalaşmasında əsas rola malik olur.  

Hüquq normaları dövlətçilik sisteminin və onun təşkilati 
strukturlarının əsaslarını təşkil edir. Dövlət özü də dəyər olaraq 
cəmiyyətdəki digər dəyərləri qorumaq funksiyasını yerinə 
yetirir. Dövlət dəyərlər sistemindən ibarət olan bir qurumdur, 
strukturdur. Dəyərlər dəyərləri təmin etmək və dəyərləri 
qorumaq, həm də dəyərləri artırmaq üçündür. Hüququn 
təbiiliyindən və insanların təbii qurucu, yaradıcı olduqlarından, 
normalar da təbii olur. Normaların təbii olması insanların təbii 
quruluşuna, maddi-mənəvi aləminə bağlıdır. Dövlətlərin 
yaranması da zəruri və təbii bir prosesə çevrilir. Dövlət dəyərləri 
                                                 
1 İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və 
cəza növlərinə qarşı BMT-nin 10 dekabr 1984-cü il tarixli Konvensiyası. 
www.genprosecutor.gov.az/?az/content/57/ 
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qoruyan, dəyərlərin əldə olunmasını təmin edən 
ümumiləşdirilmiş və xüsusiləşmiş, həm də konkretləşmiş 
sistemli dəyərlərin vəhdətindən ibarətdir. Dövlətdə və dövlətlər 
arasında insan hüquqlarının təmin olunması tərəflərin müəyyən 
etidiyi norma və qaydalarla müəyyən olunur. Norma və qaydalar 
sistemin istiqamətlərinin əsaslarını təşkil edir. Normalar təbii 
nizam üçün qəbul olunur. Təbii nizam da zəruri və vacib, həm 
də məcburi olduğuna görə də təbiidir. Siyasətin istiqamətləri, 
forma və məzmunu, hədəfi, proseslərin başlanğıcı və sonu elə 
hüquq normalarında əks olunur. Hüquq normaları dəyərlər 
olaraq digər dəyərlərin əldə edilməsini təşkil etmək üçündür. 
Burada hüquq normaları dəyərlər kimi istiqamətləri və sahələri 
müəyyən edir. Hüquq normaları bütün dəyərlərin cəmiyyətdə 
inkişafının əsaslarını meydana gətirir. Hüquqlar sistemləri təşkil 
edir. Sistemlər normaları meydana gətirir. Deməli, hüquqlar 
sistemi dəyərlərdən ibarətdir və dəyərlərin əsaslarını ortaya 
çıxarır. Sistem bir dəyər kimi digər dəyər tərkiblərinin 
yaranmasını zəruri edir. Hüquq normalarının əks olunduğu 
vasitələr də dəyərlərdir. Bütün subyektlər də dəyərlərdir. Buna 
görə də subyektlərin və obyektlərin əsaslarını dəyərlər təşkil 
edir. Dəyərlər mühafizəedici funksiyanı daşıyır. 

İnsanların mənəvi aləmləri, maraq və mənafeləri cəmiyyətdə 
adət normaları və dövlətin qəbul etdiyi hüquq normaları ilə 
tənzim olunur. Hər iki norma sistemi vərdişlərin əsaslarını 
meydana gətirir. Hüquq normalarının tənzim etdiyi obyektlər 
məhz dəyələrdən ibarətdir. Buna görə də hüquq normalarının 
özləri həm birbaşa dəyərlərdir, həm də dəyərləri təmin edəndir. 
Hüquq normaları dəyərləri tənzimedən tənzimedici dəyərlərdir. 
Hüquq normaları dəyərlər kimi digər dəyərləri qoruyur və 
qoruyucu vasitələr olaraq dəyərlərə çevrilir. Bu baxımdan da 
hüquq normalarının tez-tez qəbul olunması və zamanın və 
inkişafın tələblərini ödəməsi məhz dəyərlərin əsaslarını 
formalaşdırmış olur. Hüquq normaları dəyərlərin istifadə 
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subyektlərinin təsnifatını, obyektlərin, mənbələrin, resursların 
təsnifatını meydana gətirir. 

Hüquq normalarının qəbulu prosesləri, prosedurlar, 
mexanizmlər məhz dəyərlərin əsaslarını meydana gətirmiş olur.  

 
 

Hüquq sahələri-h əqiqilik v ə dəyər müxtəlifliyi 
 
Hüquqa aid fikirlər (yəni haqqın, ixtiyar və səlahiyyətin 

istənilməsinin dillə ifadə olunması), hüquq sistemi sahələri 
dəyərlərdən ibarətdir. Fikir dəyəri ifadə edən dəyərdir. Fikir 
həqiqət və dəyər olaraq istəniləni, hərəkəti, məqsəd və vəzifəni 
ifadə edir. Bu baxımdan da dəyərləri yaradır. Hüquq sahələri 
hüququn subyektlərindən, hüquq daşıyıcılarından və 
obyektlərindən, yəni hüquqların üzərində əks olunduğu 
vasitələrdən meydana gəlir. Hüquq sahələri dəyərli subyektlərin 
maraqlarından və fəaliyyətindən ortaya çıxır. Bu vasitələr də 
aşkar olduğundan həqiqiliyi əks etdirir. İnsan fəaliyyəti 
həqiqidir, realdır. Real olduğundan da gerçəkdir. Deməli, sahə-
ləri yaradan fəaliyyət və aidiyyatı hüquq normaları gerçək-
likl ərin bazasında dayanır. Maraqların tənzim olunması və 
maraqların müxtəlifliyi, f ərqli iştirakçılıq dəyərlərin fərqli 
əsaslarla formalaşmasını təmin edir. Fərqli dəyərlər və onların 
qəbul edilməsi hüquqların fərqli sahələr üzrə aşkarlanmasını 
ortaya qoyur. Sahələr həmin sahələri meydana gətirən 
subyektlərin həqiqi maraq və vəzifələrindən, həm də iştirak-
çılıqdan formalaşır. Hüquq sahələri tənizmləmənin müxtəlif-
liyinə görə yaranır. Burada hüquq anlayışı bütün sahələr üzrə 
universal dəyər rolunu oynayır. Dəyərlərin idarə olunması 
məsələləri üzə çıxır. Hər bir subyekt hüquq sahəsində iştirak edir 
və hüquq sahəsinin yaradıcısı kimi çıxış edir. Hüquq sahələri 
ona görə dəyərlərin əsasında dayanır ki, dəyərlər tənzimləmə 
zamanı və dəyərlərarası əlaqə və münasibətlərdə aşkarlanır.  
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Hüquq sahələrinin müxtəlifliyi hüquqların sərhədlənməsini 
və subyektə uyğun şəkildə təmin olunmasını meydana gətirir. 
Sərhədlənmə də imkan və potensiala görə mövcud olur. 
Sərhədlər əsasən qoruyucu və təminedici funksiyanı daşıyır. 

Hüququn sahələr arasında olan əlaqə və münasibət əsasları 
sahələr üzrə hüququn təmin olunması funksiyasını yerinə yetirir. 
Buradan da tənzimləmə və idarəetmə meydana gəlir. İdarəetmə 
hüquq elementləri arasında olan münasibət və əlaqələrin 
rəvanlığını təmin etmək məqsədilə həyata keçirilir. Burada 
həqiqilik aşkar olunur. Həqiqilik sahələr üzrə hüquq 
subyektlərinin vəzifə və funksiyalarını təmin etmək üçün 
meydana gəlir.  

Hüquq anlayışı baza dəyər və kriteriya kimi bütün sahələrdə 
mövcud olur. Elementlər müxtəlifliyi sahələrin müxtəlifliyini 
yaradır. Sahələr ona görə dəyərli olur ki, aralarında sərhədlər 
formalaşır. Bu sərhədlər qarşıdurmaların qarşısını almaq və 
müəyyən məkanda lazımi tədbirləri görmək funksiyasını yerinə 
yetirir. Sərhədlər hüquq təminatı üçün məkanı meydana gətirir.  

 
 

Dövlət hüququnun aksioloji və epistemoloji əsasları 
 
Dövlət hüquqi konseptual məna kəsb edərək, hüquqi 

tərəflərdən ibarət olan bir mexanizmdən yaranan ümumiləşmiş 
və məxsusiləşmiş anlayışdır. Dövlət hüququ dövlətin bütün 
pozitiv hərəkətlərinin, fəaliyyətinin təsdiqedici amilidir, 
kriteriyasıdır. Dövlət hüququ dövlətin bütün fəaliyyətinin 
(hərəkətlərdən meydana gələn tənzimləmə funksiyasının, idarə-
çiliyin, bunların tərkibi olan təminetmənin) əsaslarında dayanır. 
Dövlət tərəfdir, münasibət və əlaqə hüququna malikdir. Bu 
hüquq dövlətə tərəf kimi vəzifələri verir. Vəzifələr özündə 
səlahiyyətləri cəmləşdirir. Dövlətin öz sərhədləri daxilində və 
beynəlxalq aləmdə ixtiyarları formalaşmış olur. Dövlət hüququ 
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dövlətin vəzifəsindən, ixtiyar və səlahiyyətlərindən, mənsubluq 
xüsusiyyətlərindən formalaşan bir anlayış rolunu oynayır.  

Hüquq tərəfi mövcudluğun özüdür və həqiqətdən, 
görünüşdən və digər duyğu orqanları ilə qəbul edilən əlamət-
lərdən ibarətdir. Hüquq tərəfi öz hüquqlarını fəaliyyəti 
sferasından müəyyən edir. Tərəf fəaliyyət göstərirsə, deməli, 
canlıdır. Bu halda hüquqlara malikdir. Hüquqlar və vəzifələr 
fəaliyyət dairəsini və məkanını müəyyən etmək üçündür. Tərəf 
olaraq dövlət öz əlamətləri ilə obrazlanır və həqiqəti əks etdirir. 
Tərəf dəyərlərdən təşkil olunur, elə dəyərlərin özüdür. Buna görə 
də hüquq dəyərlərin özündən ibarət olur. Dövlət universallaşmış 
dəyər subyekti olaraq dəyərləri genişləndirir, çünki onun 
fəaliyyəti genişdir. Bu genişlənmə resursları artırır. Resurslar 
böyüdücü əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir tərəfin münasibətlər və 
əlaqələr sferasında, hüquqi müstəvidə vəzifə və funksiyaları 
mövcuddur. Vəzifələr və funksiyalar hərəkət sferalarını və 
hərəkət sərhədlərini müəyyən zamanda və imkanlar çərçivəsində 
müəyyən edir. Vəzifələr və funksiyalar dəyərlərdir və hüquqi 
gerçəklikl ərdir. Bu baxımdan da bir dəyəri yaradır, şərtləndirir. 
Hüquqi gerçəklikl ər maddi-mənəvi aləmdə büruzə verir. Çünki 
hüquqi müstəvidə hərəkətlər var. Hərəkətlər də maddi-mənəvi 
aləmdə formalaşır. Hüquq maddi-mənəvi aləmin tərkibinə haqlar 
verir. Vəzifə və funksiyalar hüquqların özünü yaradır və 
böyüməsini meydana gətirir. Hüquq təsdiqedici faktor rolunu 
oynayır. Hüquq da mövcud olan subyektin vəzifə və 
funksiyalarını müəyyən edir. Hüquq müəyyən qədər 
səlahiyyətləri olan subyektin hərəkətinin göstəricisidir. Dövlət 
də subyektdir, vəzifə və funksiya tərəfidir. Öz tərkibində çoxlu 
sayda vəzifələri və funksiyaları olan ünsürləri cəmləşdirir. Bu 
baxımdan da dövlətin də hüquqları mövcuddur. Dövlət öz 
tərkibini idarəetmə və tənzimetmə obyekti edir. Dövlətin obyekti 
elə tərkibindən ibarətdir. Dövlətin tərkibi də reallıqların 
əsaslarını yaradır. Reallıqlar dəyərlər üzərində meydana gəlir. 
Dövlətin vəzifə və funksiyalarının əsas obyekti onun tərkibini 
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təşkil edən ünsürlərdir, elementlərdir. Dövlət öz tərkibi ilə-
hakimiyyət və vətəndaşlar tərəfləri ilə -hüquqlarına malikdir. 
Dövlət hüquq iki baza tərəfin-hakimiyyətin və vətəndaşların (hər 
kəs hakimiyyətdə təmsil olunur) hüququndan ibarətdir. Bu iki 
baza istiqamət içərisində isə çoxlu sayda subyektlər vardır ki, 
müəyyən hüquqlara sahibdirlər. Hakimiyyətin də vətəndaşlardan 
ibarət olmasını nəzərə alsaq, onda belə qərara gəlmək olar ki, 
dövlətin hüququ elə vətəndaşların, cəm halda isə xalqın 
hüququndan ibarətdir. Dövlətin hüququ vətəndaşların 
hüquqlarının təminatına yönəlir. Burada dövlət strukturlaşmış 
formadır və onun hüquqları da sistemli və strukturlu mahiyyət 
kəsb edir. Dövlətin özünün dəyərlər məcmuəsindən ibarət olan 
bir struktur olmasını nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
dövlətin hüququ elə dəyərlərdən ibarətdir. Dövlət dəyərlər 
məcmusunu yaradır və məcmunun özünü təşkil edir. Dövlət 
həqiqi və gerçək bir formasiyadır. Onun fəaliyyəti də görülən və 
digər vasitələrlə duyulandır. Dövlətin fəaliyyətinə bağlı olan 
hüquqları reallığı əks etdirir və həqiqiliyi meydana gətirir.  

Dövlət hüququ baza əsaslarla dövlətin konstitusiya 
qaydasında müəyyən olunmuş vəzifə və funksiyalarında əks 
olunur. Vəzifə və funksiyalar dövlət hüququnun obyektinin 
əhatəsini əks etdirir. Dövlət hüququ onun səlahiyyətlərinin 
göstəricisidir. Bu göstərici də vəzifələrdə və funksiyalarda öz 
əksini tapır. Dövlət hüquq dövlətin sərhədlər daxilində və 
beynəlxalq sferada onun hərəkətlərini şərtləndirir. Dövlət 
hüququ istiqamətləri artırmaqla və genişləndirməklə yeni istiqa-
mətlərdən ibarət olur. Şərtləndirmə istiqamətləndirmə ilə 
müəyyən olunur. Dövlət hüququ dövlət hakimiyyətinin 
idarəçiliyinə əsaslanır və həm də idarəçiliyi şərtləndirir. Hüquq 
idarəetmə ilə təsdiq olunur. Hüquq idarəetməni dəyərə çevirir, 
idarəçilik də hüquqi dəyərləri meydana gətirir. Səlahiyyətlər 
idarəçiliyin məğzində dayanır. İdarəetmə hərəkətlərdən ibarət 
olur ki, hərəkətlər də subyektin və obyektin mövcudluğunu 
ortaya qoyur. Dövlət hüququ dövlət və cəmiyyət arasında 
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təmasları, əlaqə və münasibətləri şərtləndirir və onlara hüquqi 
əsaslar verir. Dövlət hüququ ionsanların maraqlarının təmin 
edilməsini əsas məqsəd hesab edir. Burada insanların maraqları 
ümumən pozitiv məna kəsb edir və hüquq da dəyər kimi bu 
maraqları təmin etməyə yənləndirilir. Dövlət hüquq insanların 
maraq kimi mövcud olan dəyərlərinin təmin olunmasına xidmət 
edir.  

Hüququn tərkibi dəyərlərdən ibarət olduğundan dövlət 
hüququ da dövlət və cəmiyyət üçün dəyərləri meydana gətirir. 
Dövlət hüququnun dəyərləri dövlətin dəyərli olmasını 
şərtləndirir. Dövlətin dəyəri onun müdafiə, təminetmə və inkişaf 
kimi strateji funksiyalarından ortaya çıxır. 

Dövlət öz hüquqlarını daxildə və beynəlxalq sferada daima 
genişləndirir. Bu da dövlətin istifadə etdiyi resurslardan irəli 
gəlir. Resurs artıqlığı imkanları böyüdür. İmkanlar hüququ 
genişləndirir. Genişlənmə dövlətin real hərəkətlərini və 
imkanlarını əks etdirir. Deməli, genişlənmə həqiqiliyin məkanını 
böyüdür. Həqiqət dərinləşmədə daha çox büruzə verir. Hüququn 
dəyərləri artdıqca dövlətin imkanları və resursları da böyüyür. 
Dövlətin hüquqyaratma, hüquqları qoruma və təminetmə siysaəti 
də dövlətin dəyərlərini genişləndirir, mahiyyətini aşkarlayır. 

Dövlətin hüququ (vəzifəsi, səlahiyyəti, məsuliyyət və 
öhdəliyi-hansılar ki, tənzimləmənin əsasını təşkil edir) normalar 
şəkilində qanunvericilikdə əks olunur. Dövlət öz potensialını 
artırdıqca hüquqlarını da böyüdür. Bu baxımdan da hesab etmək 
olar ki, potensialın artmasını şərtləndirən dəyərlər elə dövlət 
hüququnun özünü meydana gətirir. 

İnsanların maraqları vardır. Bu maraqlar realdır. Real 
olduğundan da gerçəkdir. Deməli, dövlət hüququ gerçəkliyin 
əsaslarını yaratmış olur. Maraqların real əsasları məhz 
hüquqların real mənasını aşkar edir. 

Dövlət hüququ elmin və fəlsəfənin əsas obyektini təşkil edir. 
Dövlət hüququ insan hüquqlarını təmin etmək üçündür və bunun 
baza fəlsəfi mənası da bundan ibarətdir. Dövlətin hüququ 
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vətəndaşların, xalqın və insanların ali hüquqlarının tərkibindən 
ibarət olur. Dövlət hüququnun dərin fəlsəfi mənası onun 
aksioloji və epistemoloji əsaslarını formalaşdırmış olur. Dövlət 
hüququnun aksioloji mənası dedikdə, ilk növbədə bu anlayışa 
dəyərlilik aspektindən yanaşmanı meydana gətirir. Aksioloji 
əsaslar dövlətin konstitusiya hüququnun dəyərlərdən ibarət 
olmasında müəyyən olunur. Dövlətin cəmiyyəti tənzimləməsinin 
fəlsəfi-hüquqi əsasları da dəyərlərin bazasında dayanır. 
Epistemologiya dövlət hüququnun gerçəkliyində və real 
məzmununda öz əksini tapmış olur.  

 
 
ƏLAV Ə:  
İnsan hüquqları anlayışı üzrə elmi-tədqiqatın əsasları  
 
Belə bir sual ətrafında fikir qurmaq olar: elm nədir?-bu suala 

elmin vəzifə və funksiyalarını, təyinatını, məqsədini aşağıdakı 
qaydada ümumiləşdirilmələrlə cavab vermək mümkündür. 
Elmin vəzifə və funksiyaları çox genişdir və əhatəlidir. Elmin 
vəzifə və funksiyaları sonsuz ucalığı özündə əks etdirən 
çoxmərtəbəlidir. Hər bir mərtəbədə nəticələr əldə olunur. Bu 
mərtəbələr içərisində də tərkib istiqamətlər və elementlər 
çoxdur. Başlanğıclar və sonluqlar çoxdur. Elm mərtəbələrdə 
(burada müxtəlif fiqur alan mərtəbələr ola bilər) başlanğıclar və 
sonluqlar vəhdətindən meydana gəlir. Başlanğıclarda və 
sonluqlarda məqsədlər cəmləşir. Elm-vəzifə, funksiya, 
məqsədlərdən ibarət olan bir bütövdür. Mərtəbələr bütövlükdür, 
zəngin bütövlükdür, bu baxımdan da fəlsəfi məzmunludur. Elm 
burada fəlsəfəyə xidmət edir. Hər bir struktur tamamlaması 
konseptuallıq baxımdan fəlsəfi mahiyyət kəsb edir. Elm müxtəlif 
müstəvilərdə və məkanlarda fəlsəfəni yaradır. Elm həm də 
vahidi tərkiblərə bölür və bir sistemin tərkibini digər sistemlə 
əlaqələndirir. Elm sayəsində bir müstəviyə müxtəlif bucaq-
lardan, müxtəlif istiqamətlərdən yanaşmalar edilir. Burada hər 
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hesablama, həmç hərəkət, quruluş, həm də tərkib maddə mühüm 
rol oynayır. İstifadə əsasları da başqa bir elmi istiqamətləri 
meydana gətirir. Elmi yanaşma sistemlər arasında zərrəciklərin 
istifadəsini meydana gətirir. Mərtəbələrin başlanğıcı və nisbi 
sonları arasında olan məkanda mövcud olan elementlərin 
bağlayıcılıq xüsusiyyətləri müəyyən edilir. Bağlaytıcılıq həm 
keçidləri meydana gətirir, həm də fərqlilikl əri, oxşarlıqları 
yaradır. Burada müxtəlif ölçülü elementlər arasında seçim 
qrupları yaranır. Elementlər arasında olan əlaqələr müxtəlif 
bucaqlarda fərqli yarımstrukturları meydana gətirir. Bu 
baxımdan da bir şərti bütövün tərkibi çoxlu sayda müxtəlif 
ölçülü və müxtəlif məkanlı bütövlərdən ibarət olur. 

Elmdə subyektiv analizlər və sintezlər həyata keçirmək 
mümkündür. Hər hansı bir yenilik bir nəticədir. Yeniliyin əldə 
olunması müxtəlif istiqamətlərdən ortaya çıxır. Hər bir yeni 
istiqamət bir yenilikdir və əldə edilən nəticələr də yeniliklərdən 
ibarət olur. Bu baxımdan da elmi yeniliklər müəyyən 
istiqamətlərin sonluğundan, nəticələrindən başlayır, eləcə də 
müəyyən bir başlanğıc koordinatından meydana gəlir. Elmdə hər 
bir cərəyan bir təlim rolunu oynayır. Elmdə cərəyanlar çoxdur və 
bu baxımdan da istiqamətlər də çoxluq təşkil edir. Elm 
müstəvidə mənfi və müsbət cəhətləri aşkarlayır. Faydalılığın 
dərəcəsini müəyyən edir.  

 
Elmin vəzifə və funksiyaları baxımından mahiyyəti:  
 
-elm obyekt və obyektlər üzərində çoxtərəfli araşdırma 

istiqamətlərini özündə əks etdirən bir vasitədir; 
-elm araşdırma üsullarını və araşdırma vasitələrini özündə 

cəmləşdirən bir vasitədir; 
-elm yeni araşdırma istiqamətlərini özündə cəmləşdirən bir 

vasitədir, istiqamətdir, bütövdür;  
-elm nəticələrdən yeni nəticələrin əldə olunmasını və 

nəticələrin şaxələnməsini təmin edən bir vasitədir;  
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-elm ayrı-ayrı sahələr üzrə meydana gələn biliklər 
sistemidir; 

-elm ayrı-yarı sahələr üzrə formalaşmış sistemli məlumatlar 
toplusudur; 

-elm bir formula və modeldir ki, ondan gələcək istiqamətlər 
üçün istifadə olunur; 

-elm məqsədlərə çatmaq üçün sistemli məlumatlar 
toplusudur; 

-elm hədəfləri müəyyən etmək üçün müəyyən bilikləri 
özündə əks etdirən sistemli istiqamətlərdən ibarət olan 
strukturdur; 

-elm fəaliyyətə və maraqlara, tətbiq sahələrinə müvafiq 
olaraq sahələrdən ibarət olan bir vasitədir; 

-elm fəlsəfi obyektin tərkibini parçalayan bir vasitədir; 
-elm təsirlər və tətbiqlər üsullarını və vasitələrini müəyyən 

edən və əldə olunmuş nəticələrin istifadəsi üsullarını və yenidən 
tətbiqini müəyyən edən vasitədir; 

-elm vahidi tərkibə parçalayan bir vasitədir və tərkiblərin 
müxtəlif məkan və sistemlərdə istifadəsini təmin edəndir və s.  

Elmi -tədqiqatın obyekti mövcud olur. Obyekt mövzunu 
(predmeti) müəyyən edir. Obyekt parçalanır (bu parçalanma 
həm fikirl ərdə, həm də prakltiki əməllərdə mövcud olur) və 
siqnallar şəkilində məntiqi üsullarla baş beyində əks olunur. 
Beyin siqnalları qəbul edir, sistemləşdirir, sistem şəkilində əldə 
etdiyi siqnalları tərkib hissələrə parçalayır və nəticələr əldə 
edilir. Bundan da dərketmə meydana gəlir. Dərketmə həm də 
beyinin konstruktiv funksiyası ilə yerinə yetirilir. 

İctimai-siyasi sahələrdə elmi-tədqiqatın obyekti həm 
mövcud hadisələrin tərkib hissələrindən ibarət olur, həm də 
analizlər yolu ilə gələcək hadisələrin məzmunundan ibarət olur. 
Birinci məsələdə, istiqamətdə baş verən hadisələrin tərkibi 
müəyyən olunur, ikinci məsələdə isə proqnozlaşdırma həyata 
keçirilir. Gələcək hadisələrin ümumi və xüsusi istiqamətləri 
müəyyən edilir. Proqnozlaşdırma proseslərində tərkiblər 
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arasında mövcud müəyyənliklə gələcək müəyyənlik arasında bir 
bağlayıcılıq meydana gəlir. Proqnozlaşdırma müəyyənliklə 
qeyri-müəyyənlik arasında körpüq yaratma vasitəsidir. Burada 
hadisələrin nəticələrindən gələcək müəyyənlik formalaşır. 
Birinci, yəni mövcud müəyyənliklə, ikinci, yəni gələcək 
davamedicilik arasında üzvi bağlılıq mövcud olur. Bu bağlılıq ya 
birbaşa sərhədlərdən, yəni qonşu məkandan, eləcə də məkanın 
içərisindən meydan gəlir, ya da uzaq məkandan ortaya çıxır. 
Uzaq qeyri-müəyyənlik öz aşkar olunmasını gözləyir. Deməli, 
proqnozlaşdırma həm sıx bağlı və bir-birini ardıcıl olaraq 
əvəzləyən hadisələr arasındakı bağlılıqdan formalaşır, həm də 
uzaq məkanlardan və trayektoriyadan meydana gəlir. Bu halda 
məkan məsələsi uzaq və yaxın proqnozlaşdırmanın əsaslarını 
meydana gətirir. Elmin əsas vəzifəsi və funksiyası məhz 
bağlayıcılığı müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu bağlayıcılıq və 
şərtləndiricilik əsasən həm ümumiləşdirir, həm də xüsusiləşdirir. 
İnsan hüquqları anlayışı üzrə elmi-tədqiqatı başlıca olaraq bütün 
sahələr üzrə nəzəri fikirl ərin müəyyən olunması ilə həyata 
keçirmək olar. Çünki nəzəri fikirl ər maraqlardan, mənafelərdən 
irəli gəlir. Nəzəri fikirl ər subyektiv olsa da, özlərində 
obyektivliyi də qəbul edir. Elmin əsas vəzifəsi həm də ölçüləri, 
kəmiyyətləri müəyən etməyə istiqamətlənir.  

 
İnsan hüquqları anlayışı üzrə tədqiqatı, nəzəri v ə təcrübi 

əsaslara söykənməklə, aşağıdakı istiqamətlərdə həyata 
keçirmək olar: 

 
-insan hüquqları anlayışının məzmun və mahiyyətinin 

araşdırılması, aşkarlanması; 
-insan hüquqlarında universal və məxsusi prinsiplərin 

araşdırılması;  
-insan hüquqları anlayışında tərkib və bütövlərin, 

elementlərin araşdırılması, tədqiqatı; 
-insan hüquqlarının bir prinsip kimi qəbul olunması;  
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-insan hüquqlarının təcrübi əsaslarının tədqiqatı-burada 
gündəlik baş verən hüquq təminatı, müdafiə və pozuntuları ilə 
bağlı hadisələrin araşdırılması və bu hadisələrin hüquq 
nəzəriyyəsinə, fikirl ərinə uyğunluğu və uyğunsuzluğu; 

-hüquq normalarrının pozitiv xətt üzrə dəyərverici 
əsaslarının araşdırılması; 

-insan hüquqlarının nəzəri aspektlərinin formalaşma 
tarixinin mərhələ və dövrlərinin tədqiqi-inkişaf dinamikasının 
əsaslarının müəyyən olunması; 

-insan hüquqlarının pozulması və təminatına əsaslanan 
hadisələrin zəncirlilik üzrə ardıcıl olaraq öyrənilməsi; 

-insan hüquqları anlayışının konseptual məzmunundan irəli 
gələrək müxtəlif şəbəkələrə malik olmasının müəyyən olunması; 

-insan maraqları ilə tələbatları arasında ödəyicilikdən 
meydana gələrək, insan hüquqları anlayışının tələblərə cavab 
verməsinin əsaslarının müəyyən olunması;  

-müxtəlif yaş dövrləri üçün insan hüquqlarının mahiyyətinin 
öyrənilməsi-burada psixo-fizioloji amillər, bioloji aspektlər 
mühüm rol oynayır və elmlər, sosial elmlər də daxil olmaqla, 
vəhdətdə öyrənilir.  
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Qrafikl ər bölməsi 

Qrafik-1 Дяйярлярин тяркибини якс етдирян схем 
 

Дяйярлярин тяркиби 

Елементлярин вя 
онларын топлусу 

Инсан  
 

Фювгялтябият 
 

Тябият 
 

Каинат  
 

Мадди-мяняви алям 
 

Конкрет 
дяйярляр 

Мцжярряд 
дяйярляр 

Ужа –али дяйярляр 
 

Яхлаг  
 

Щцгуг  
 

Мадди 
елементляр 

 

Мцнасибят 
вя ялагя 
 

Давраныш  
 

Щярякят  
 

Истигамят, йол, жящят, 
йюн, тенденсийа, 
мейил,  цсул, васитя, 
алят, норма, гайда, 
ганун, структур, 
систем, механизм, 
вязиййят, щярякят, 
динамика, инкишаф, 
мараг, мянафя, истяк, 
арзу вя с.  
 

Мярифят, ганажаг, 
виждан, намус, шяряф, 

ляйагят вя с. 
 

Ихтийар, 
сялащиййят, 
сащиблик, 
мясулиййят,  
ющдялик, 
истифадя, 
сярянжам 
вермя вя с.   
 

Вязифя  
 

Мювжуд 
дяйярляр 

Эяляжяк дяйярляр 
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График -2 
 

Дяйярлярин тяркибини якс етдирян схемин давамы  
(сосиал-сийаси аспектдя) 

 

Форма, мязмун, мащиййят  
 

Дювлят 
 

Жямиййят 
 

Вятяндаш 
 

Шяхсиййят 
 

Щакимиййят  
 

Дювляти 
идаряетмя 

апараты 
 

Систем, 
механизм 

 

Адят-яняня 
 

Структур вя 
механизм 

 

Сосиал 
апарат 

 

Сийаси-сосиал 
нормалы фярд 

 

Щцгуг 
нормалары 

 

Статус 

Жямиййят вя 
дювлят 

 

Сосиал 
тябягяляр –
фяргли сосиал 
елементляр 

Фяргли сосиал груплар щяр бир вятяндашын мянсуб олдуьу 
групда вязифя вя функсийаларыны мцяййян едир. Бурадан 
да дяйярлилик мейдана эялир. Бир груп диэярини дяйярли 
едир. Бир груп диэяри цчцн фяргляндирижи функсийаны йериня 
йетирир. Сосиал апаратын механизмиси цчцн тяркибляр 
мцхтялиф олур.  
 

Статуслары 
формалашдырма 

механизмляри вя 
елементляри 
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График-3 
 

Инсан щцгугларыны дяйярляр кими якс етдирян схем 
 

Ещтийаж, мараг, тялябат –дяйяр 
кими 

Дяйяри тяминедижи, 
истигамятверижи  амил –

инсан щцгуглары 
 

Тяряфин, шяхсин, 
субйектин щцгугу 

 

Фярдин 
щцгугу  
 

Коллективин 
щцгугу  
 

Системин, 
субйектин 
щцгугу  
 

Истифадя 
амили 

 

Дяйяри сцбут едян, 
шяртляндирян  

амилляр 
 

Дяйярин ясасы-
щярякятверижилик 

Щцгугу йарадан 
дяйяр-фювгтябият, 

тябият 
 

Щцгуг дяйяринин ясасы  
 

Мараглары горума 
 

Мараглары тяминетмя  

Щцгугларын 
инкишафы 

просесляринин 
ясаслары 

Гейри-мцяййянликдян 
мцяййянлийя кечид 

 

Щцгугун тяркиб 
елементляри 

 

Дяйяр кими 
щцгугларын 
инкишафыны 

шяртляндирян 
амилляр-ресурсларын 

мювжудлуьу 
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График-4 
 

Дяйяр вя системлилийя даир схем  

 

Дяйярин ясасы 
 

Елемент 
 

Елементляр жями-
структур 

 

Елементляр 
фяалиййяти -
механизм 
 

Систем-
щцгуг 
системи  
 

Щцгугун ясасы 
 

 
Норма –
дяйяр  
 

Мадди-мяняви 
алям 

 

Фяалиййят-системли  
 

Нятижя  
 

Мцстявинин 
ашкарланмасы 

Системли 
ясасларла дяйярин 

артмасы вя 
инкишафы 

 

Цфиги вя шагули 
ясасларла 
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График-5 
 

Щцгуг нормаларыны дяйярляр  системинин тяркиби кими якс етдирян схем  

 

Щцгуг нормасынын 
функсийасы 

Тянзимлямя, 
гайдаларла 
низамлама 

 

Щцгуг нормасынын 
тяркиби -елемент 

      Дяйяр 

Истигамятвермя 
 

Ямяляэятирмя, 
тюрямя, 

эенишляндирмя 
 

Мягсяд 
 

Дяйярляри 
тямин 
етмяк 

 

Дяйярляри 
мцщафизя 

етмяк 
 

        Йараныр  

Щцгуг вя дяйярляр 
системи 
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График-6 
 

Щцгугун щягигилийини якс етдирян схем 
 

обйект 
 

субйек
т 

Сигналлар, енеръи мцбадиляси  
 

Щярякят  
 

Мараг вя 
мянафе 

 

Юдянилмя, 
тямин 

олунма 
 

Мягсяд 
 

Тясир етмяк 
 

Щаггын 
эерчякляшмяси 

 

Истяк, ниййят, ялдя 
етмяк мараьы 

 

Мякан, 
мцстяви 
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График-7 
 

Щцгугун епистемолоъи ясасларыны якс етдирян схем 
 

Щцгуги биликляр-
щягиги биликляр 
 

Щягиги биликляр 
йараныр 

 

Ашкарланмагдан 
 

Мцжяррядликдян вя 
конкретлиликдян 

 

Нязяриййядян 
 

Тяжрцбядян 
 

Мцяййянлийя 
кечмя просесиндян 

 

Мараг уьрунда 
мювжуд олан 
фяалиййятдян, 
щярякятдян 

 

Мякан вя мцстяви 
бюйцклцйцндян 

 

Щягиги-щцгуги 
биликляр: тясдигедижи 

обйектив; тясдигедижи-
субйектив 

 

Щягиги щцгуги 
биликлярин хассяляри 

 

Тясдигедижи –
субйектив вя 

обйектив 
 

Инкаредижи 
субйектив вя 

обйектив 
 

Мювжуд  елемент 
сигналларыны  якс 

етдирмя 
 

Субйектив-дольун  
 

Обйектив-
дольун 

 



137 
 

 

График-8 
 

Дювлят щцгугунун дяйярли ясасларыны якс етдирян схем 
 

Дювлятин  щцгугу-
дювлятин дяйяри 

 

Тяряфин щцгугу 
 

Тяряфин 
мараг вя 
мянафейи 

 

        Дяйярляр:  мадди-мяняви  
 

Субйектин 
щцгугу 

 

Тяряфин дяйяри  
 

Ихтийар, сялащиййят, 
вязифя вя функсийа 

 

Дювлятин мараг вя 
мягсяди 

 

Мювжудлуг  
 

Жямиййятин 
мараг вя 
мягсяди 

 

Жямиййятин щцгугу 
вя дяйяри 

 

Дювлятин 
фяалиййяти 

 

Идаряетмя  
 

Тянзимлямя  
 

Жямиййятин, 
вятяндашларын вя 
халгын 
марагларынын 
тямин олунмасы  
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График-9 
 

Дювлят щцгугунун щягиги  ясасларыны якс етдирян схем 
 

Дювлят –реал 
структур вя 

систем 

Мцяййян 
олунмуш 
форма  
 

 

Реал фяалиййят 
эюстярян 
гурум 

 

Мцжярряд вя 
мцтляг 
анлайыш 

 

Щягиги 
тянзимлямя 

 

Щягиги тянзимлямя 
васитяляри 

 

Щцгуг нормалары  
 

Щакимиййят 
структурлары 

 

Щцгуги 
тянзимлямя 

сащяляри 
 

Рясми ялагяляр  
 

Тянзимлямя 
обйекти 

 

Идаряетмя 
 

Мцшащидя 
 

Нязарят 
 

Заман, мякан 
реаллашмасы вя 

реаллашан васитяляр 
 

Тязащцр  
 

Щягигят 
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NƏTİCƏ: 
  
Mətndə vurğulandı ki, hüququn fəlsəfəsi onun pozitiv 

(müsbət, faydalı, dəyərli) mahiyyətində əks olunur. İnsanlar 
dərinə düşündükcə öz hüquqlarının mahiyyətini daha da geniş 
şəkildə başa düşürlər. Hüququn (hüquqların pozulmasını bərpa 
edən hüquq normalarının) fəlsəfəsi həqiqətin sübutundan 
ibarətdir. Hüququn dəyərləri onun sərhədlərində, 
sərhədlənməsində də öz əksini tapır. Hüquqlar əlaqəsi və zənciri 
formalaşır. Bu formalaşma aidyyatı hüquq sahələrini və sahələr 
üzrə normalaşmanı meydana gətirir. Dövlətdə və cəmiyyətdə 
çoxlu sayda tərkib hüququ olan hüquq bütövlüyü meydana 
gəlmiş olur. Dərinə düşünmə hüquq sahələrini genişləndirir və 
buradan da hüquqların bölgüsü və tərkibə ayrılmasının aksioloji 
və epistemoloji əsasları formalaşmış olur.  

Mövzunun mətn hissəsində söylənilmiş fikirl ər nəticəsində 
belə qənaətə gəlindi ki, hüquq maddi-mənəvi aləmin təcəssümü 
və təsdiqedici faktoru, tənzimedici obyekti olduğundan dəyərlər 
məcmusudur. Hüquq insan kimi həqiqi mövcudluğun (varlığın) 
daxili mahiyyətini onun münasibət və əlaqəsində cəm-
ləşdirdiyindən dəyərlərin ifadəedici kriteriyasıdır. Dəyərlərin 
daxili mahiyyəti dövlətdə və cəmiyyətdə hüquqla məzmunlaşır. 
Əlaqə, münasibət, davranış, əxlaq və digər mənəvi keyfiyyətlər 
hüquqla müəyyən olunur. Hüquq dəyərləri təsdiq etməklə 
yanaşı, reallaşdırır. Reallaşma gerçəkləşməni yaradır ki, bu da 
həqiqiliyi üzərə çıxarır. Hüquq dəyərlər sisteminin forma-
laşmasında baza amil rolunu oynayır, dəyərlərin, məsələn, 
maddi-mənəvi dəyərlərin istifadəsində mühüm faktor rolunu 
oynayır. Hüquq dəyərlərdən yaranır və dəyərlərin ümumiləş-
məsini təmin edir. Hüquq dəyərlər sistemini formalaşdırmaqla 
həqiqi bilikl ər sistemini də, hüquqi nəzəriyyələr sistemini də 
meydana gətirir. Hüquq təbiətin, fövqtəbiətin bəxş etdiyidir, bu 
baxımdan da dəyərlərdən ibarətdir. Hüquq alidir və ali 
olduğundan da insanlara xasdır və insanların digər canlılara olan 



140 
 

münasibətinin əsasında dayana bilir. İnsanların digər canlılara 
humanistcəsinə yanaşması halları meydana gəlir. Buradan da 
digər canlıların haqlı olduqları, yaşamaq haqları olduqları 
məsələsi gündəlikdə dayanır.  

Təbiət, fövqtəbiət dəyərlər olaraq digər dəyərləri yaradır. 
İnsanların dövlətdə və cəmiyyətdə yaşamaları hüququn təbii 
xassələrini təsdiq edir, eləcə də dövləti və cəmiyyəti hüquqların 
təmin olunmasında mühüm funksiya daşıyan tərəf kimi 
təsdiqləyir. Bununla da insanlar üçün münasibətlər və əlaqələr 
strukturu dəyər kimi əhəmiyyət kəsb edir.  

İnsanlar dəyərlər müstəvisində, yəni dövlətdə və cəmiyyətdə 
dəyərli ünsürlər olaraq iştirak edirlər. İnsanların hüquqları 
gerçək fövqtəbiətin və təbiətin nemətləridir. Hüquq müna-
sibətlərdə, əlaqələrdə, fəaliyyətdə normalarla tənzim olunur. 
Normalarla tənzim olunduğuna görə də tərkibində mövcud olan 
dəyərlər aşkarlanır. Tənzimetmə dəyərlərin aşkar olunmasına və 
tərkib baxımından zənginləşməsinə xidmət edir. Aşkarlama və 
tənzimləmə hüququn həqiqi biliklərdən, gerçəkliyi ifadə edən 
fikirl ərdən ibarət olması qənaətini ortaya qoymuş olur. Hüquq 
həqiqi biliklərdən, bu baxımdan da dəyərlərdən ibarət olan 
bilikl ər məcmusunu özündə ehtiva edir ki, bu biliklər məcmusu 
da tərkibi müəyyənləşdirir. Tərkib elementləri və onların 
müvafiq istiqamətləri hüquqi biliklərin dəyər olaraq 
reallaşmasında ortaya çıxır. Hüquqi fikirlər ictimai-siyasi müna-
sibətlərin və əlaqələrin dəyərlərdən ibarət olması qənaətini 
ortaya qoymuş olur. Hüquq biliklər davranışı, hərəkəti 
normalara salır. Hüquqi biliklər ixtiyar və səlahiyyətlərlə yanaşı, 
tənzimedici mənanı da aşkarlayır.  

Mənəvi dəyərlərin tərkibini münasibətlərdə və əlaqələrdə, 
xüsusilə, dövlətdə və cəmiyyətdə hüquq təsdiq edir, aşkarlayır. 
Mənəvi aləm, əxlaq hüquqi dəyərlərdən və gerçək bilikl ərdən 
təşkil olunur. Hüququn gerçək olması, müəyyən şəraitlərdə 
aşkarlanması məhz araşdırmalar, mülahizələr obyekti kimi çıxış 
edir. Mülahizələr, fikirl ər aşkarlayıcı funksiya kəsb edən təlim 
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olaraq epistemologiyanı (ümumiləşdirici təlimi, izahı) meydana 
gətirir. Hüququn epistemoloji təlim yolu ilə izah olunması amili 
insan hüquqlarının maraqların təmin olunması istiqamətində bir 
təsdiqedici faktor kimi rol oynamasına dəlalət edir. 

Bu əsərdə epistemioloji və aksiloloji fikirlər əsasən məntiqi 
nəticələrə gəlmək yolu ilə formalaşır. 

 
Hüququn aksioloji mahiyyəti üzrə: 
 
-hüquq özündə maddi-mənəvi dəyərləri birləşdirən bir 

universallaşdırıcı dəyərdir; 
-hüquq məxsusiləşdirici kriteriya olaraq, məxsusi dəyərlərin 

əsaslarını yaradır. Burada fərdin hüququ onun dəyərli olmasını 
şərtləndirir; 

-hüquq normaları istiqamətverici və tənzimedici dəyərlərdən 
ibarətdir; 

-hüquq normaları hüquqi dəyər müstəvisinin tərkibini 
formalaşdırır; 

-dövlət hüququ digər tərəflərin hüquqi dəyərlərini qorumaq 
funksiyasını yerinə yetirir; 

-dövlət hüquqa malik olduğundan dəyərlər məcmuəsindən 
ibarətdir və s.  

 
Hüququn epistemoloji mahiyyəti üzrə:  
 
-insan maraqları gerçəkdir, həqiqidir, hüquq cəmiyyətdə və 

dövlətdə bu gerçəkliyin daşıyıcısdır; 
-hüquq dəyəri həqiqiliyin və gerçəkliyin bazasında 

qərarlaşır; 
-hüquqi biliklər insan hüququnun bütün tərəflərini 

gerçəkləşdirir, məntiqi əsaslarla bağlayıcılıq qaydasında 
aşkarlayır; 

-hüquqi gerçəklikl ər reallıqların əsaslarını meydana gətirir, 
maraq və mənafeləri formalaşdırır; 
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“ İnsan hüquqları” anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi–məntiqi  
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