
  

İPƏK YOLU, No.3, 2017, səh.141-150 

 

 
141 

 

MODERNLƏŞMƏ PROSESİNİN ZİDDİYYƏTLƏRİ: SOSİAL  

ƏDALƏT PROBLEMLƏRİ 

 

Şəhla Mirzəbəyova 

 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

e-mail: jale.2003@mail.ru 

 
Xülasə.  Modernləşmənin nəzəri fenomen kimi dəyişilə bilmək xüsusiyyəti 

vardır. Özünün ən sadə formasında modernləşmə dedikdə müasirləşmə başa 

düşülür. Məqalədə modernləşmə  prosesinin məzmun və strukturu, ziddiy-

yətləri və  müasir cəmiyyətlərdə sosial ədalətin təmin olunması məsələsi 

araşdırılır. 
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Abstract. The modernization as a theoretical 

phenomenon has a characteristic to change. In its 

usual sence modernization means contempo-

rarizations. In the paper the structure and content 
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the problems of social justice in the modern 

society are considered.  
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Резюме. Модернизация как теоретический фе-

номен имеет свойство изменяться. В самом уп-

рошенном виде модернизация означает «осов-

ременивание». В статье рассматриваются сущ-

ность и структура, противоречия процесса мо-

дернизации, вопросы социальной справедли-

вости в современных обществах. 
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ция, экономическая модернизация, политичес-
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1. Giriş 

Müasir dövrdə geniş müzakirə edilən və aktual problemlərdən biri özünün müxtəlif 

növ və tipləri ilə təzahür edən modernləşmə prosesidir. Dünyanın bütün dövlətləri inkişaf 

strategiyalarına uyğun modernləşmə prosesini keçirir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nəzəri cəhətdən modernləşmə anlayışı müasir dövrdə ictimai 

dəyişikliklər, cəmiyyətin müasir inkişaf səviyyəsinə keçid prosesi kimi xarakterizə edilir [8, 

s.297]. Təkzibedilməz fakt kimi göstərilməlidir ki, modernləşmə prosesində əsas təqlid 

obyekti kimi ABŞ-ın idarəetmə, insan hüquq və azadlıqları sahəsindəki əldə etdiyi təcrübə 

hesab olunur. Bu səbəbdən də modernləşdirmə dedikdə bəzən qərb nümunələrinin cəmiyyətin 

bütün sferalarda, ölkənin sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı məsələlərinin həlli ilə əlaqədar 

tətbiqi başa düşülür. Burada əsas modernləşmə faktoru sosial texnologiyaları, dəyərləri, 

institutların digər cəmiyyətləri ötürücüsü rolunu oynayan kapital çıxış edir. 
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2. Modernləşmə  prosesinin məzmunu və strukturu, nəzəri mühakimələr 

Modernləşmə – ingilis sözü (modern) olub yenilənmiş, müasir, elmi biliklərin sürətli 

inkişaf etməsi deməkdir. Göründüyü kimi modernləşmə müəyyən inkişaf prosesi kimi hər 

hansı bir obyektin inkişafı,  yenilənməsi və yaxud makroproses ola bilər. Burada obyektin  

yenilənməsi dedikdə, onun yeni tələblərə, normalara, texniki şərait və keyfiyyət 

göstəricilərinə uyğun vəziyyətə gətirilməsi başa düşülür. Adətən maşın və avadanlıqlar, 

texnologiyalar modernləşdirilir.  Digər məzmunda, makroprosesin modernləşməsı dedikdə 

ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə, aqrar cəmiyyətdən industrial cəmiyyətə keçid prosesi 

başa düşülür.  

   Rus alimi S.N. Qavrov hesab edir ki, modernləşmə anlayışının tarixi baxımdan 

mahiyyəti 3 fərqli məzmunda şərh edilir. 1) Yeni dövrdə Qərbi Avropa və Şimali Amerikanın 

inkişafı: 2) birinci qrupa aid olmayan, lakin onlara çatmaq istəyən ölkələrdə baş verən 

proseslər, 3) daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə təkamül prosesi (Qərbi Avropa və Şimali 

Amerika), yəni burada modernləşmə permanent, islahat və innovasiyalar vasitəsi ilə post 

industrial cəmiyyətə keçid prosesi kimi təqdim edilir [4, s.821-830]. 

    

3. Modernləşmədə nəzəri (liberal və mühafizəkar) yanaşmalar 

Modernləşmə nəzəriyyəsinin formalaşmasında bir neçə mərhələ diqqəti cəlb edir. 

Birinci mərhələ XX əsrin 50-60-cı illərini əhatə edir və məhz həmin dövrdə klassik 

modernləşmə nəzəriyyələri meydana çıxdı. İkinci mərhələ ötən əsrin 60-70-ci illərini əhatə 

edir və bu mərhələdə modernləşmə nəzəriyyələrinin böhranı diqqəti cəlb edir. Bu illərdə 

modernləşmənin tənqidçiləri qismində A. Frank (asılı inkişaf nəzəriyyəsi) və İ. Vallerstayn 

(sistemli təhlil dünyası) və b. göstərmək olar. XX əsrin 80-ci illəri sözügedən nəzəriyyənin  

post kritik mərhələsi kimi xarakterizə edilir, modernləşmə və sistemli təhlil dünyası 

nəzəriyyələrində konvergensiya təmayülləri müşahidə olunur [7, s.219]. Nəhayət dördüncü 

mərhələ 80-90-cı illəri əhatə edir və bu mərhələ neomodernizasiya və postmodernizasiya 

nəzəriyyələrinin formalaşması mərhələsi kimi xarakterizə olunur.  Məhz dördüncü mərhələdə 

keçmiş sosialist ölkələri və üçüncü dünya ölkələrində ciddi dəyişikliklər baş verdi  [3, s.286].  

Müasir dövrdə    modernləşmə  nəzəriyyələrində iki istiqamət diqqəti cəlb edir: liberal 

və konservativ. Liberal modernləşmə nəzəriyyəsində sözügedən proses ənənəvi cəmiyyətdən 

müasir cəmiyyətə, müasir qərb cəmiyyəti standartlarına keçidi, cəmiyyətin “qərbləşməsi“ 

başa düşülür. Liberal istiqamətin ardıclıları ictimai inkişafın universal mənzərəsi olduğunu, 

bütün  cəmiyyətlərin eyni sxem və nümunələr əsasında inkişaf etdiyini iddia edirlər.  Yeni 

cəmiyyətin əsas xüsusiyyətləri kimi bazar iqtisadiyyatı, açıq cəmiyyət, yeni informasiya 

texnologiyaları, kommunikasiya şəbəkəsinin inkişafı, sosial mobillik, rasionallıq, plüralizm, 

demokratiya və azadlıq hesab olunur. Eyni zamanda liberal yanaşmada modernləşmə “ilkin” 
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və “ikinci” modernləşmələrə bölünür. Liberal modernləşmə nəzəriyyəsi radikallar və 

mühafizəkarlar tərəfindən qərbdə geniş tənqid edilmişdir.  

Müvafiq olaraq radikallar öz fikirlərini belə əsaslandırmağa çalışırdılar ki, liberal 

yanaşma ideoloji xarakter daşıyır, digər sivilizasiyalar üçün yararsız olan qərb dəyər və 

modellərinin ekspansiyasından başqa bir şey deyildir. Mühafizəkar istiqamətin ardıclıları 

əsasən modernləşmənın daxili ziddiyyətlərinə daha çox diqqət yetirir, müvəffəqiyyətli sosial 

iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün institusionallaşmanı, siyasi sabitliyin saxlanılmasını, 

müvafiq olaraq  inkişaf etməkdə olan ölkələrin milli və tarixi inkişaf  xüsusiyyətlərinin də 

nəzərə alınmasını vacib hesab edirlər. 

 Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin modernləşdirilməsinin bir biri ilə 

bağlı olan və ayrı-ayrı proseslər kimi nəzərdən keçirilən xüsusiyyətləri olan tipləri vardır: 

iqtisadi, sosial, mədəni modernləşmə. 

 

 

Mənbə: müəllif. 

 

  İqtisadi modernləşmə dedikdə-iqtisadi təkrar istehsal prosesinin intensivləşdirilməsi 

başa düşülür. Bunun üçün isə əməyin differensasiyası, istehsal avadanlıqlarının 

təkmilləşdirilməsi, elmin istehsal (iqtisadi) qüvvəyə çevrilməsinə, istehsal rasional idarə 

olunmasına nail olunur. Tərkib hissəsinə aşağıdakılar daxildir: 
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 işçi qüvvəsinin maşın və avadanlıqlarla əvəz edilməsi (məsələn istehsalatda, bölgüdə, 

nəqliyyatda və kommunikasiyada  istifadə edilən, buxar, elektrik  və atom enerjisi); 

 iqtisadi fəaliyyətin ənənəvi əhatə dairəsindən ayrılması; 

 mütəmadi olaraq əmək alətlərinin maşın və mürəkkəb avadanlıqlarla əvəz edilməsi; 

 iqtisadiyyatın birinci sektorunun (hasilat) çəkisinin azalması ilə ikinci və üçüncü 

sektorların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin artması; 

 iqtisadi ixtisaslaşmanın, klasterlərin-istehsal, istehlak və bölgüdə rolunun artması; 

 sənayeləşdirmənin getdikcə əhatə dairəsinin genişlənməsi. 

   Modernləşmə iqtisadi inkişafa təsir göstərən  iqtisadi forma və institutların yaradılması 

faktoru rolunu oynayır. 

Dünya alimlərindən A. Gray, M. Boehlje, V. Amanor-Boadu, J. Fulton, F.R. Karlisle, 

C. Juma, L.G. Pascal, F.W. Hartley, A. Bergek, S. Jakobsson, M. Hekkert, K. Smit, S.Tokgoz, 

F.A. Şulenbayeva, V.N. Plotnikov, D. Restuccia, T.Y. Dennis, Z. Xiaodong, T. 

Adamopoulous, D. Restukkia, D. Laqakos, V. Mayk, J. Zuboviç, İ. Domazet, İ. Stoşik,  S. 

Qlazyev, O. Qoliçenko, Azərbaycan alimlərindən Z.Səmədzadə, A. Əmiraslanov, S. Salahov, 

İ. Alıyev, N.O. Eminov, Q.S. Allahverdiyev, A. Mustafayev və başqaları öz elmi 

araşdırmalarında bu məsələyə önəm verərək iqtisadi sahədə modernləşdirilməni kompleks 

təhlil etmiş və müvafiq praktik təkliflərlə çıxış etmişdilər [1, s.5]. 

Siyasi modernləşmə 

Siyasi modernləşmədə  müəyyən siyasi institutların yaradılması ilə əhalinin real olaraq 

hakimiyyət strukturunun işində iştirak etməsi, konkret qərarların qəbul edilməsinə xalq 

kütlələrinin təsir göstərməsi başa düşülür. 

Siyasi modernləşməsının  əsas xüsusiyyətlərinin tərkibinə aşağıdakılar daxildir: 

 instututların rolunun yüksək ixtisaslaşdırıldığı, diferensiallaşmış siyasi struktura keçid; 

 müasir suveren dövlətin yaradılması istiqamətində siyasi sistemin təkamülü; 

 dövlətin rolunun gücləndirilməsi; 

 fəaliyyət sferasının genişləndirilməsi, dövləti və vətəndaşları birləşdirən 

qanunvericilik müstəvisinin gücləndirilməsi; 

 siyasi və mülki hüquqları olan vətəndaşların kəmiyyətinin artması, sosial qrup və 

fərdlərin  siyasi həyata cəlb edilməsi prosesinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; 

 siyasi bürokratiyanın və rasional bürokratik aparatın yaranması; 

 ənənəvi elitaların və onların legitimliyinin zəifləməsi, modernləşmə xidmətlərinin 

güclənməsi. 

     Siyasi modernləşmə prosesinin başlanğıc mərhələsi kimi ilk milli, mərkəzləşdirilmiş 

dövlətin yaradılması hesab olunur, daha sonra konstitusiya quruluşunun, parlament 

idarəçiliyinin, hakimiyyət bölgüsü prinsipinin bərqərar olması ilə proses irəliyə doğru inkişaf 

edir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki,  Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkənin siyasi 

modernləşməsının həyata keçirilməsi aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilmişdir: 

 diktaturadan demokratiyaya, inzibati amirlik sistemindən azad bazara keçid; 

 iki əsrlik imperiya əsarətindən sonra müstəqil milli dövlət idarəçiliyinin bərqərar 

olması;  

 kommunizm dövründə bərqərar olmuş instituonal qaydaların iflasa uğraması, qərbdəki 

siyasi təcrübənin mənimsənilməsi zərurətini yaratdı, müvafiq olaraq Azərbaycan 

cəmiyyətinin sosial-mədəni modernləşdirilməsi gerçəkləşdirdi. 

Sosial modernləşmə – dedikdə dinamik sosial sistemi olan açıq cəmiyyətin təşəkkül 

tapması başa düşülür. Belə bir cəmiyyət bazar iqtisadiyyatı münasibətləri şəraitində, 

demokratik sistemin və mülkiyyət hüquqlarını qoruyan hüquqi sistemin yaranması ilə 

bərqərar olur. 

Əsas elementləri aşağıdakılardır: 

 açıq stratifikasiya və yüksək mobilliyi olan cəmiyyətin yaradılması; 

 insanların davranış və ümidləri onların ictimai statusu və sosial funksiyaları ilə 

müəyyənləşir; 

 münasibətlərin tənzimlənməsinin formal sistemi (yazılı qanunlar, hüquqi normalar, 

müqavilələr əsasında); 

 mürəkkəb sosial idarəetmə sistemi (idarəetmə institutlarının, sosial idarəetmə və 

özünü idarəetmə orqanlarının bir-birindən ayrılması); 

 sekularizasiya (dünyəvi əlamətlərin üstünlük təşkil etməsi); 

 müxtəlif sosial institutların fərqlənməsi. 

Sosial modernləşmə erkən modern və müasir millətlərin, kütləvi və vətəndaş 

cəmiyyətlərinin, sosial dövlətin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Mədəni modernləşmə dedikdə yüksək differensiallığı olan və unifikasiyalaşdirilmış 

mədəniyyətin formalaşdırılması başa düşülür. Sözügedən mədəniyyət tərəqqinin, 

təkmilləşdirilmənin, səmərəliliyin, xoşbəxtliyin və şəxsi imkanların ifadəsi və inkişafının 

paradiqmalar kompleksinə əsaslanır. 

Tərkib hissəsinə aşağıdakılar daxildir: 

 mədəni sistemin əsas elementlərinin diferensiasiyası; 

 savad və dünyəvi təhsilin yayılması; 

 elm və texnologiyaya inam və tələbatın getdikcə daha çox artması; 

 ixtisaslaşdırılmış rolların icrası üçün mürəkkəb, intellektual və institusionallaşdırılmış 

sistemin yaradılması; 

 yeni individual təmayüllərin, vərdişlərin, xüsusiyyətlərin yaranması və geniş sosial  

üfiqlərə uyğunlaşması; 

 maraq sferasının genişlənməsi; 

 mükafatlandırmanın fərdin cəmiyyətə verdiyi töhfələrə görə verilməsi; 
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 daimi dəyişkən tələbat və problemlərə uyğun çevik institusional strukturun 

yaradılması. 

Qərb ölkələrində mədəni modernləşmə reformasiya, kontrreformasiya, intibah, 

humanizm, maarifçiliyin, müasir təbiət elmlərinin, daha sonra XIX-XX əsrlərdə milli, 

sosialism və kommunizm ideologiyalarının yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Modernləşmənın üç tipi xüsusi olaraq fərqləndirilir -üzvü (orqanik) və qeyri üzvü 

(qeyri orqanik), qarışıq. Modernləşmənın birinci tipi novator, daxili faktorlarla inkişaf edən 

ölkələrdə, ikinci tipi xarici çağırışların, güclü dövlətlərin təsiri ilə inkişaf edən ölkələrdə baş 

vermişdir. Sözü gedən modernləşmə tiplərini endogen (ABŞ və Avropa ölkələri), endogen-

ekzogen (Russiya, Türkiyə, Yunanıstan və s.), tiplərə bölmək olar. 

Daha sonra diqqətin Azərbaycan ədəbi və ictimai-fəlsəfi  fikrində modernləşmə 

ideyasının izlərinə yönəldilməsi yerinə düşərdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbi və 

ictimai-fəlsəfi  fikrində modernləşmə ideyasının izlərinə hələ XIX əsrin ikinci yarısı və XX 

əsrin əvvəllərində  M.F. Axundov, H. Zərdabi, M.Ə. Sabir, C. Məmədquluzadə, M.Ə. 

Rəsulzadə və digər mütəfəkkirlərin əsərlərində rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan 

mütəfəkkirləri artıq rus ekspansiyasının başlandığı dövrdən etibarən Şərqin və o, cümlədən 

azərbaycan cəmiyyətinin ictimai-siyasi, mədəni-iqtisadi baxımdan geridə qalması səbəbləri ilə 

əlaqədar dəyərləndirmələr edərək cəmiyyətin dövrün tələblərinə uyğun inkişafı ilə əlaqədar 

fikirlər irəli sürmüşlər. 

     Məsələn  M.F. Axundovun ”Con Stuart milli azadlıq haqqında” məqaləsindəki 

sözlərinə diqqət yetirmək yerinə düşərdi. Burada   fikir azadlığına, məsələlərə tənqidi 

yanaşmaya önəm verilir və göstərilir ki, bu zaman həqiqət meydana çıxır, bu isə bütünlükdə 

cəmiyyətin inkişafına səbəb olur [2, s.355]. 

Axundov yaradıcılığında cəmiyyətdə sosial ədalətin bərqərar olması və cəmiyyət 

üzvlərinin rifaha qovuşması üçün xüsusi model təklif olunur. Burada ilk növbədə ədalətli və 

ölkənin idarə edilməsində səriştəli hökmdarın dövlətə başçılıq etməsi birinci şərt kimi qəbul 

edilir, eyni zamanda hakimiyyətin Yusif Sərrac hakimiyyətinə bənzəməməsi üçün 

bütünlükdə cəmiyyətdə sağlam düşüncə və həyat tərzinin bərqərar olması, insanların elmi 

biliklərə, mütərəqqi biliklərə yiyələnməsinin vacibliyi fikri demək olar ki, bütünlükdə bu 

ideyanın inkişafına yönəlmişdir. Eyni zamanda Azərbaycanda mədəni modernləşmə ideyası 

ilə əlaqədar dəyərli fikirlərin müəllifləri kimi, H. Zərdabi, M.Ə. Sabir, C. Məmədquluzadə 

və digər mütəfəkkirlərin, həmçinin ictimai siyasi modernizasiya ideyasının reallaşdırılması 

ilə əlaqədar Cümhuriyyət ideyalarının daşıyıcılarının xüsusi ilə də M.Ə. Rəsulzadənin 

adlarını xüsusi ilə qeyd etmək olar.  

Sonrakı dövrlərdə XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq Azərbaycanda baş verən 

inkişaf təmayüllərini spesifik sovet modernizasiyasının reallaşdırılmasına cəhdlər kimi 

təqdim etmək olar və əsas istiqamətləri kimi 1) mədəni inqilab, 2) savadsızlığın ləğvi, 3) 

sənayeləşdimə və s. göstərilə bilər. Lakin sözün əsil mənasında Azərbaycanda 
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modernizasiyanın gerçəkləşdirilməsi XX əsrin 90-cı illərində, ölkəmizin müstəqilliyini bərpa 

etməsindən sonra başlanır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, XXI əsrin ilk on illiyi ərzində Azərbaycanda bütün istiqamətlər 

üzrə, iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni istiqamətlər üzrə modernləşmə kursunun 

reallaşdırılması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Əgər 90-cı illərdə həyata keçirilən 

dövlət siyasətinin əsas ağırlıq mərkəzi neft-qaz hasilatı və ixracı kompleksləri, infrastrukturu 

üzərinə düşürdüsə, 2000-ci illərdə neftdən gələn ilk əhəmiyyətli gəlirlərin bütünlükdə ölkədə 

infrastrukturun inkişafına yönəldildi. Məktəblərin kütləvi tikintisinə, yol infrastrukturunun 

modernləşdirilməsinə başlanıldı, İKT sahəsində sıçrayışlı inkişaf əldə edildi. Son illərdə 

investisiyaların əsas istiqaməti insan kapitalının inkişafı, həyat keyfiyyəti standartlarının 

yüksəlməsinə yönəldilmişdir. 

 

4. Modernləşmənin  ziddiyyətləri 

Modernləşmənin  ziddiyyətləri özünü əsasən  sivilizasiya problemlərində büruzə verir.  

Müasir dövrdə qlobal proseslərin kəskin ziddiyyətlərlə müşayiət olunması planetin, siyasi və 

ekoloji iqlimi və arxitekturasının dəyişilməsi, eyni zamanda müasir dünyanın inkişaf 

dinamikasına da öz təsirini göstərməkdədir. Dünyada gedən siyasi proseslərə gənc dövlətlərin 

də qoşulması dövlətlər arasında yeni münasibətlər sistemi və hüququnun, yeni ideya və 

dəyərlərin də formalaşmasını zəruri edir.  Bütün bunlar sivilizasiyaların plüralizmi, dövlət 

qruplarının hər hansı bir sivilizasiyaya aid olması şəraitində baş verir. Bənzər mədəniyyətləri 

olan xalqlar və dövlətlər birləşir, fərqli olanlar isə bir-birindən uzaqlaşırlar. Qloballaşan 

dünyada getdikcə daha çox siyasi, iqtisadi, mədəni mərkəzlər yaranır və həmin mərkəzlər 

arasında antaqonist ziddiyyətlər dərinləşə bilər. Dünya multipolyardır, burada çoxlu siyasi və 

iqtisadi mərkəzlər, daha doğrusu sivilizasiya mərkəzləri mövcuddur.   

Belə bir zəmində liberal modernləşmə yolunu seçən  bir çox ölkələrdə idarəetmənin 

səmərəliliyi kəskin surətdə aşağı düşür, məmur özbaşınalıqları müşahidə edilir, əhalinin 

təbəqələşməsi, sosial təcrid, ziddiyyət və gərginliyin cəmiyyətdə artması müşahidə edilir. 

Ekspertlər bütün bunları modernləşməyə cəmiyyətin hazır olmaması ilə əlaqəndirirlər.  

Göründüyü kimi modernləşmə prosesində təkcə tərəqqi müşahidə edilmir, proses müəyyən 

problemlərlə müşayiət olunur. Burada söhbət, cəmiyyətdə müasir sektorların anklavlığı, 

modernləşmənın yuxarıdan cəmiyyətə təqdim olunması, modernləşməyə və ənənələrə meylli 

təbəqələr arasında fikir ayrılıqları, şəhər və kəndin inkişaf səviyyəsində disproporsiyanın 

artması, islahatçı elitanın kütlələrdən təcrid olunmasından gedir.  

Hesab edirik ki, modernləşmə proseslərinin ümumi dəyər ölçüsü kimi sosial ədalət 

çıxış edir.  

XX əsrdə inkişaf prosesi təbii məhdudiyyətlərlə üzləşdiyi bir şəraitdə sivilizasiya 

faktiki olaraq kortəbii inkişaf yolu ilə getmişdir. Çox aşkar görünür ki, biosferanın 

dayanıqlılığı qanunlarına diqqət yetirməyənlərin fəaliyyətləri planetdə iqlim və ekoloji 

fəlakətlərin yaranması riskini artırırlar. Bu səbəbdən də, qeyd etmək lazımdır ki, qlobal 
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sivilizasiya prosesləri-siyasi, sosial, iqtisadi, texnoloji, demoqrafik, mədəni və digər proseslər-

biosferin təsərrüfat həcmi dəhlizinin qanunları ilə qlobal, regional, lokal səviyyələrdə 

uzlaşdırılmalı, mövcud ziddiyyətlərin həlli yolları tapılmalıdır.  

Bəşəriyyətin ümumi məqsədləri qismində biosferada sabitliyin saxlanılmasına nail 

olmaqdır. Mütəxəssislərin qiymətləndirmələrinə görə biosferaya müdaxilə səviyyəsi 

həddindən artıq yüksəkdir. Hələ 1992-ci ildə BMT-nin Rio-de-Janeyroda ətraf mühit və 

inkişafa həsr olunmuş konfransda qeyd olundu ki, 10 qərb dövlətinin və həmçinin amerika 

dünyasının  istifadə etdiyi inkişaf modelində planet resurslarının istismarının mütləq dərəcədə 

və daimi olaraq artması tamamilə məqsədəuyğun deyildir. Eyni zamanda qeyd olunurdu ki, 

əgər dünyada “istehlak cəmiyyəti”  modeli qəbul olunarsa, Avro-Amerika sivilizasiyanın 

həyat və düşüncə tərzinin hegemonluğu şəraitində bəşəriyyəti qlobal iqlim və ekoloji fəlakət 

gözləyir. 

     Avro-Amerika inkişaf modeli üçün xarakterik olan qeyri sabit, həddindən artıq çox  

resurs istehlakına əsaslanan inkişaf modeli bütün dünyada və o, cümlədən Azərbaycanda da 

bərqərar olmağa başlamışdır. 

 

5. Müasir cəmiyyətdə sosial ədalətin təmin olunması problemi  

Sosial ədalət müasir dövrdə cəmiyyətin ən mühüm tarixi-hüquqi və sosial iqtisadi 

məzmunlu problemlərindən biridir, özündə mürəkkəb, dialektik inkişaf proseslərini əks 

etdirir. Hələ antik dövr ədəbiyyatlarında ədalət hüququn sinonimi kimi işlədilir, 

“bərabərləşdirici” və “bölüşdürücü” formaları barəsində mühakimələr irəli sürülmüş, 

bütünlükdə heç bir dövlətin “ədalət” olmadan mövcud olması qeyri mümkün hesab olunurdu. 

Modernləşmənin həyata keçirildiyi müasir cəmiyyətlərdə sosial ədalətin təmin 

olunması vətəndaşların sosial təminat məsələlərinin həlli ilə bağlıdır. Sosial təminat dedikdə 

elə bir sosial iqtisadi tədbirlər sistemi başa düşülür ki, həmin tədbirlər vasitəsi ilə insanlar 

qocalıq, müvəqqəti iş qabiliyyətləri olmadığı vaxtlarda, orta  səviyyədən az təminatlı ailələrin 

və ailə başçısını itirən ailələrə və s. müəyyən vəsaitlərin verilməsini nəzərdə tutan tədbirlər 

sistemi başa düşülür. Göründüyü kimi, sosial ədalət mənəviyyat etalonu kimi  hüquqi-iqtisadi 

və sosial-siyasi şüurun kateqoriyası kimi hüquq və vəzifələr, əmək və mükafatlandırma, 

cinayət və cəza nisbətlərində öz ifadəsini tapır. 

Daha sonra diqqəti cəlb edən məsələ kimi qeyd olunmalıdır ki, müasir sosial-iqtisadi 

və klimatoloji modellərə görə 2030-2050-ci illərdə mineral xam malın tükənməsi, ətraf 

mühitin çirklənməsi, qlobal iqlim dəyişikliyi və digər neqativ təzahürlər nəticəsində insanları 

bütün həyat fəaliyyətləri sferasında fəlakət gözləyir. Burada söhbət nəinki qərb dövlətlərində, 

bütün digər dövlətlərdə istehlak sferasında dəyər təmayüllərinin dəyişilməsinin vacibliyindən 

gedir. Analitiklər iddia edirlər ki, iqtisadi artım formasında sərvət uğrunda mübarizə hər necə 

ziddiyyətli olsa da qlobal masştabda yoxsulluğun sərvət üzərində qələbəsinə səbəb olmuşdur. 
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Yoxsul və kasıb dövlətlər arasında ziddiyyətlər güclənir. Qlobal şəraitdə bütün bunlar 

sabitliyin pozulmasına səbəb olur. 

Təbiidir ki, müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər vəziyyətdən çıxış yolu axtarırlar. 

Cəmiyyətin müasir inkişaf tələbləri ilə sosial ədalət arasında optimal balansın yaranması 

axtarışı gedir. A.Peççeyi hesab edir ki, dünyaya gələn istənilən şəxsin hüquqları kimi, onun 

müəyyən sosial minimum təminatları olmalıdır.  Burada söhbət insanın qida, mənzil, tibbi 

xidmət, təhsil, informasiya, kommunikasiya və s. vasitələrə olan tələbatının ödənilməsindən 

gedir. Sözügedən sosial minimum fizioloji baxımdan özünü doğrultmalı, hər bir insanın 

mədəni inkişafını təmin etməlidir. Eyni zamanda Peççeyi hesab edir ki, belə bir sosial 

minimum gələcək ictimai müqavilənin əsas müddəası, ictimai münasibətlərin əsası olmalı- bu 

hüququn təminatçısı kimi bütün dünya ictimaiyyəti və ayrı-ayrılıqda hər bir şəxs çıxış 

etməlidir [6, s.218]. 

Bu səbəbdən də elə bir yeni cəmiyyət tipi formalaşdırılmalıdır ki, nəinki insanın-

insanla, o, cümlədən insanın təbiətlər münasibəti dəyişilməlidir. Yeni yüzillikdə prinsip 

etibarı ilə yeni təsəvvürlər formalaşdırılmalıdır. Təbiidir ki, burada kriteriya kimi təkcə nə 

elmin, nə texnikanın inkişafı, nə də özü-özlüyündə iqtisadi artıma nail olunması deyildir. Yeni 

cəmiyyətdə maddi istehsal hər şeydən üstün hesab edilməməli, ekoloji prinsiplərə əsaslanan 

yeni cəmiyyət formalaşdırılmalıdır. 

Qloballaşma və sərt ekoloji məhdudiyyətlər şəraitində cəmiyyətin gələcəyi bütün 

dünya xalqlarının qəbul və hörmət etdiyi ümumbəşəri dəyərlər üzərində qurulmalıdır. Belə bir 

ümumbəşəri dəyər qismində sosial ədalət ideyası göstərilə bilər. Sosial ədalət bütün tarixi 

dövrlərdə mütəfəkkirləri düşündürən ideallardan biri kimi diqqəti cəlb edir. Mahiyyət etibarı 

ilə sosial ədalət dedikdə müxtəlif sinif, qrup, millətlərin yaşamaq üçün bərabər imkanlarının 

olması, onlar arasında müvafiq  maddi (ictimai istehsal) və mənəvi sərvətlərinin bölgüsü 

nəzərdə tutulur [5, s.218]. 

   Nəticə. Beləliklə, yeni yüzillikdə bir tərəfdən sürətli modernləşmə təmayülləri diqqəti 

cəlb edirsə, digər tərəfdən sərt təbii məhdudiyyətlər nəticəsində sosial ədalət bütün dünya 

xalqları üçün birləşdirici ideyadır, bəşəriyyət üçün əhəmiyyətli olan dövrün mühüm 

imperativi, insanların mövcud olmasının əsas şərtidir. Təbii resursların, enerji, təmiz su, ərzaq 

qıtlığı şəraitində müasir sivilizasiya bütünlükdə və ayrı-ayrılıqda hər bir dövlət cəmiyyətin 

sosial ədalət prinsipi əsasında qurulmasına nail olmasa mövcud ola bilməz. 
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