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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi-  iqtisadi nəzəriyyənin elm sahəsi kimi  Azərbaycanda  tarixi inkişaf yolu-

nun  araşdırılması 

Tədqiqatın metodologiyası- müqayisəli və analitik təhlil, sistemli yanaşma 
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GİRİŞ 

İqtisadi nəzəriyyə və onun inkişafı məsələ-

lərinin müasir dövrdə öyrənilməsinin xüsusi 

əhəmiyyəti vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

dünya iqtisadi fikrindən bir neçə on illiklər 

ərzində təcrid olunan və marksist iqtisadi dok-

trinasının təsiri altında olan Azərbaycan iqti-

sad elmi müasir dövrdə paralel olaraq həm 

iqtisad elminin və bütünlükdə cəmiyyətin 

iqtisadi inkişaf  tələb və çağırışlarına cavab 

verməlidir. Məlum həqiqətdir ki, iqtisadi nə-

zəriyyə ictimai elm kimi mövcud iqtisadi sis-

temlərin transformasiyası ilə sıx bağlıdır, 

cəmiyyətin təsərrüfat həyatında baş verən 

obyektiv dəyişikliklərə mütləq adaptasiya 

olmalıdır.  Müasir iqtisadi nəzəriyyə-bir birini 

tamamlayan və rəqabət aparan nəzəriyyələrin 

məcmusu, həmçinin, öz metodoloji prinsip və 

yanaşmalarına əsaslanan müxtəlif iqtisadi 

məktəblər kimi diqqəti cəlb edir. Belə bir 

şəraitdə iqtisadi nəzəriyyənin bir elm kimi 

müasir cəmiyyətdə rolu və xüsusiyyətləri ilə 

əlaqədar müxtəlif fikirlər mövcuddur. Hətta 

bəzi analitiklər hesab edirlər ki, iqtisadi 

nəzəriyyə dərin böhran keçirir, müxtəlif 

hissələrə parçalanaraq bir-biri ilə bəzən 

əlaqəsi olmayan və ziddiyyət təşkil edən 

sahələr qismində inkişaf etməkdədir. İqtisadi 

nəzəriyyəyə əvvəllər aid olmayan bir sıra 

digər elm sahələrinin tədqiqat spektrinə daxil 

olan məsələlərin də araşdırılması,  həmin 

sahələrin biliklərindən istifadə edilməsi get-

dikcə vüsətlənməkdədir. Burada söhbət sosio-

logiya, ekonometrika, antropologiya, psixolo-

giya, politologiya və s. gedir. Belə bir 

zəmində səslənən bəzi fikirlərdə iki istiqamət 

daha çox diqqəti cəlb edir. Birinci istiqamətin 

ardıclıları iddia edirlər ki, iqtisadi nəzəriyyədə 

riyazi alətlərdən daha geniş istifadə olunmalı-

dır, onların vasitəsi ilə iqtisadi təzahürlərin 

mahiyyəti, onlar arasında əlaqələr araşdırılma-

lıdır.  Lakin ikinci istiqamətin ardıclıları hesab 

edirlər ki, iqtisadi nəzəriyyə ictimai elmdir, 

özünün metodologiyası, prinsipləri, konsepsi-

yaları və məktəbləri vardır.  İqtisadi nəzəriyyə 

yeni iqtisadi təzahürləri, prosesləri, qanuna-

uyğunluqları  dünya və milli iqtisadiyyatları-

nın transformasiyası prosesində nə qabaqla-

malı, nə qiymətləndirərəkən gecikməməlidir. 

Burada pesrpektiv və retrospektiv yanaşma-

lardan daha çox iqtisadi reallığın təhlili və 

qiymətləndirilməsinə üstünlük verilir.  Təbii-

dir ki, hər iki yanaşma birdən-birə formalaş-

mayıb, özünün obyektiv kökləri, pozitiv və 

neqativ tərəfləri vardır.  Müvafiq olaraq iqti-

sadi nəzəriyyənin bir elm sahəsi kimi təşəkkü-

lü tarixinə diqqət yetirilməsi zərurəti yaranır. 

 

İqtisadi nəzəriyyə retrospektiv müstəvidə   

Iqtisadiyyat elmi və o, cümlədən iqtisadi 

nəzəriyyə elmi fənn kimi xüsusi  tarixi inkişaf 

yolu keçmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, öncə  

iqtisadi nəzəriyyə fəlsəfə elminin tərkibində 

yaranmış və  sonradan  müstəqil elm sahəsinə 

çevrilmişdir. 

Antik cəmiyyətlərdə iqtisadiyyat ev təsər-

rüfatı haqqında elm, daha sonra orta əsrlərdə  

sərvət haqqında, fəaliyyət növləri, insanlar 

arasında mübadilə və pul əməliyyatları haq-

qında elm kimi dərk olunmağa başlanıldı. 

UOT: 330.8; 33:94 

JEL: N00  
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Təbiidir ki, nə antik, nə də orta əsrlərdə sözün 

əsil mənasında iqtisadi nəzəriyyədən söhbət 

gedə bilməz. Ancaq yeni dövrdə (söhbət kapi-

talist və yaxud bazar iqtisadiyyatı müna-

sibətlərinin formalaşdığı cəmiyyətdən gedir) 

iqtisadçılar tərəfindən siyasi iqtisadın predme-

ti barəsində mühakimələr yürüdülərkən əmək 

prosesini müşayiət edən ictimai münasibətlər, 

əməyin tabe olduğu qanunlar barəsində fi-

kirlər səslənməyə başlandı. Bu xüsusda qeyd 

etmək lazımdır ki, məhz siyasi iqtisad ilk 

nəzəri mühakimələr sistemi kimi diqqəti cəlb 

edir, eyni zamanda iqtisadi ədəbiyyatlarda 

XVII-XIX əsrlər iqtisadi nəzəriyyədə siyasi 

iqtisad dövrü kimi xarakterizə olunur. 

Siyasi-iqtisad terminini  ilk dəfə 1615-ci ildə 

fransız merkantilisti Antuan Monkretyen 

tərəfindən “Siyasi-iqtisad traktatında” işlədil-

mişdir və müvafiq olaraq  ilk  siyasi-iqtisad 

məktəbi merkantilizm hesab olunur. XVII əsr-

dən başlayaraq bir neçə əsr ərzində  siyasi iqti-

sad adi anlayışdan böyük bir elmi dünyagörüşü 

sisteminə qədər inkişaf prosesi keçirmiş, bu 

müddət ərzində istər siyasi iqtisad anlayışının 

özünün məzmunu və istərsə də bir çox prob-

lemlərə yanaşmalar baxımından fərqli fikirlər 

meydana çıxmış, diskussiyalar və elmi polemi-

kalar müşahidə olunmuşdur. Ümumiyyətlə 

nəzərdən keçirilən dövrdə T.Men, U.Petti, 

F.Kene, A.Smit, D.Rikardo, J.Sey, S.Sismondi, 

K.Marks və b. təlimləri diqqəti cəlb edir və artıq 

XVIII-XIX əsrlərdə fərqli məzmun və şərhlərdə 

iqtisadiyyatın nəzəri məsələlərini özündə ehtiva 

edən xüsusi elm sahəsi haqqında təsəvvürlər bir 

qədər təkmilləşdirildi.  XIX əsrdə iqtisadi 

nəzəriyyə ayrı-ayrı kurs formalarında Universi-

tetlərin hüquq fakültələrində tədris edilməyə 

başlanıldı. XIX əsr iqtisadiyyat elmi üçün 

xarakterik olan digər vacib məqam iqtisadi fik-

rin sosiologiya elmindən ayrılması prosesinin 

diqqəti cəlb etməsidir.   

XX əsrdən etibarən iqtisadi fakültələrin, 

ixtisaslandırılmış ali və orta ixtisas 

məktəblərinin yaradılması diqqəti cəlb edir.  

Növbəti mərhələdə, yəni XX əsrin əvvəl-

lərində siyasi iqtisadın (iqtisadi nəzəriyyənin) 

predmetinin şərhi istiqamətində irəliləyişlər 

oldu. Burada siyasi iqtisad təkcə istehsal mü-

nasibətlərinin inkişafı haqqında elm kimi 

təqdim olunmaqdan kənara çıxdı və predme-

tinə istehsal münasibətləri-sosial-iqtisadi, 

mülkiyyət münasibətləri ilə yanaşı, istehsal-

təşkilati münasibətlər, məhsuldar qüvvələrin 

təşkil olunması haqqında biliklərin də öy-

rənilməsi də daxil edildi.  

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, iqtisad 

elmində “siyasi iqtisad” termini XIX əsrin son-

ları və XX əsrin əvvəllərinə qədər geniş istifadə 

olunurdu. Lakin ingilis iqtisadçısı A.Marşallın 

“İqtisad elminin əsasları” (1890) («Principles of 

Economics ») əsərinin çap olunmasından sonra 

dövriyyəyə yeni –“ekonomiks” termini daxil 

edildi. Ekonomiks iqtisadiyyat elmində neoklas-

sik istiqamət kimi klassik siyasi iqtisadla marji-

nalizmin sintez edilməsi məqsədini daşıyır [4, 

s.29]. 20-ci illərin əvvəllərində artıq qərbdə, 

ingilis-amerikan ədəbiyyatlarında siyasi-iqtisad 

anlayışını ekonomiks termini demək olar ki, 

tamamilə əvəz etdi. 

XX əsrin 30-cu illərində London Universi-

tetinin professoru L.Robbins iqtisadiyyatın 

predmeti barəsində fikir irəli sürərkən xüsusi 

olaraq qeyd edirdi ki, iqtisad elminin əsas 

problemi  çox az rast gəlinən resursların 

bölgüsü məsələsinin həll edilməsidir. Daha 

sonra 40-50-ci illərdə iqtisad elminin cavab 

axtardığı üç suala diqqət artmış oldu: 1) nə 

istehsal etməli, tələb nədir, 2) məhsullar necə, 

hansı resurs və texnologiyalar əsasında isteh-

sal olunmalı, 3) rifah, sərvət kimlər üçündür? 

İqtisadi nəzəriyyənin inkişafında hadisə 

kimi P.Samuelsonun mühakimələri də xüsusi 

olaraq diqqəti cəlb edir. P.Samuelson iqtisadi 

nəzəriyyəyə  çox saylı tərifləri nəzərdən ke-

çirərək qeyd etmişdir ki, iqtisadi nəzəriyyə 

cəmiyyət və millət qarşısında dayanan mühüm 

problemlərlə  bağlı suallara cavab verməlidir. 

Həmin suallara cavab verə bilmək üçün iqti-

sadi nəzəriyyəni bilmək lazımdır [9, s.5]. 

Yuxarıda qeyd edilən tarixi faktların ümu-

miləşdirilməsi əsasında və müəyyən əlavələr 

edərək qeyd etmək yerinə düşərdi ki, elmi 

dövriyyədə iqtisadi nəzəriyyənin predmetini 

özündə əks etdirən bir neçə terminlər diqqəti 

cəlb edir: “polit-ekonomiya”, “ekonomika”, 

“ekonomikus”( ictimai elm kimi, insanın mad-

di tələbatlarının maksimal təmin olunması 

üçün məhdud resursların səmərəli istifadəsi 
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problemini araşdıran elmdir.), “katallaktika” 

(Каталлактика—iqtisadi nəzəriyyə, Aristo-

tel tərəfindən işlədilən termindir, bazar təsər-

rüfatı məzmununu daşıyır. Avstriya məktəbi-

nin nümayəndələri L.F.Mizes və F.A.Xayek 

katallaktikanı bazar iqtisadiyyatı münasibət-

lərinin bərqərar olduğu cəmiyyətin iqtisadi 

nəzəriyyəsi kimi təqdim etmişlər.). 1615-ci 

ildə A.Monkretyen tərəfindən “Siyasi iqtisad” 

traktatında işlədilən Polit-ekonomiya anlayışı 

qərbdə  XX əsrin əvvəllərinə kimi, Rusiyada 

və o, cümlədən Azərbaycanda da  XXI əsrə 

qədər geniş işlədilmişdir.  

Bütünlükdə iqtisadi nəzəriyyənin tarixində 

müxtəlif  iqtisadi məktəblər- merkantilizm, 

fiziokratlar, klassik siyasi iqtisad, marksizm, 

neoklassik iqtisadi nəzəriyyə, keynsçilik, 

instituonalizm, monetarizm xüsusi ilə diqqəti 

cəlb edir. 

Eyni zamanda neoklassik, keynsçi, insti-

tuonalist, neoklassik sintez müasir iqtisadi 

nəzəriyyədə əsas istiqamətlər hesab olunur. 

Göründüyü kimi terminlərin təkamülü 

(“ekonomiya”, “politekonomiya”, “ekono-

miks”, “iqtisadi nəzəriyyə”) iqtisadiyyat elmi 

və onun tədqiqat obyekti kimi çıxış edən iqti-

sadi sistemin obyektiv inkişaf prosesi ilə 

əlaqədardır. İqtisadi nəzəriyyənin geniş an-

lamda məzmununa iqtisadi nəzəriyyənin əsas-

ları (siyasi iqtisad), mikroiqtisadiyyat, me-

zaiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, meqaiqtisa-

diyyat bölmələri daxildir. 

Maraqlı sual yaranır, Azərbaycanda iqtisa-

di nəzəriyyənin tarixi inkişaf yolu necə ol-

muşdur?   

1. Azərbaycanda iqtisadi nəzəriyyənin 

təşəkkülü tarixindən 

Azərbaycanda iqtisadi nəzəriyyənin tədqi-

qat obyektinə daxil olan məsələlərlə əlaqədar 

ciddi elmi mühakimələrə hələ XIII əsr 

mütəfəkkiri N.Tusinin əsərlərində rast gəlmək 

mümkündür. N.Tusi özünün «Əxlaqi-Nasir» 

əsərində iqtisadi baxışlarını əsərin «evqurma» 

və şəhərləri idarəetmə qaydaları hissələrində 

şərh etmişdir. Orta əsr mütəfəkkiri əsərdə 

əməli hikmətin qayəsinin əxlaqla yanaşı ev-

qurma və şəhərsalmadan ibarət olduğunu da 

bildirilirdi. İki hissədən ibarət olan əsrin ikinci 

məqaləsi «Evdarlıq elmi haqqında» adlanır 

və beş fəsildən ibarətdir. Burada bizim diq-

qətimizi  «mənzil» - mənzilə olan ehtiyacın 

səbəbi, onun əsasları və mühüm cəhətlərinin 

şərhi cəlb edir. Deyilənlərlə yanaşı burada  

«Siyasət (idarəetmə) mal və  ərzaq toplamaq 

qaydaları haqqında» xüsusi  fəsildə N.Tusi 

«pul», «mal» və s. kimi anlayış və kateqoriya-

lara özünəməxsus tərzdə münasibət bildirmiş-

dir. Alim-mütəfəkkir yazırdı ki,  müamilə, 

müaşirət, alver, mükafat, hədiyyə və s üçün: 

müvazinət, tarazlıq, ümumi meyar və «kiçik 

vicdan» hesab edilən pula (dinara) ehtiyac  

yaranır  [2, s. 145-148]. 

Yuxarıda göstərilən faktlar bir daha sübut 

edir ki, hələ orta əsrlərdə Azərbaycan mütəfək-

kirləri tərəfindən iqtisadi nəzəriyyənin predme-

tinə daxil olan anlayış və kateqoriyalar, iqtisadi 

münasibətlərlə əlaqədar elmi fikirlər irəli sürül-

müşdür. Təbiidir ki, belə bir yanaşmanın bütün 

orta əsr Azərbaycan iqtisadi fikri üçün xarakte-

rik olmasını qeyd etmək olar. 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın nəzəri məsələ-

ləri ilə əlaqədar elmi və ictimai fikrin inkişa-

fında növbəti diqqətəlayiq mərhələ kimi XIX 

əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəlləri xüsusi 

olaraq qeyd olunmalıdır. Bu mərhələ Azər-

baycan elmi və ictimai düşüncə tərzinin rus və 

Avropa dəyərlərinin təsirinə məruz qalması 

dövrü kimi xarakterizə edilə bilər. Müvafiq 

olaraq Azərbaycan ziyalısı öz zəmanəsində 

Avropa insanının ideya və fikirlərini rus elmi 

ictimaiyyəti və cəmiyyətinin qəbul etdiyi priz-

madan mənimsəməyə başladı. Artıq XIX əsrin 

60-70-ci illərində Azərbaycanda iqtisadiyyat 

elminə marağın artması aşkar hiss olunur. 

İqtisadi məsəllərlə əlaqədar dəyərləndirmə-

lərin aparılması M.F.Axundovun, H.B. 

Zərdabinin, N.B.Vəzirovun  elmi və maarifçi-

lik fəaliyyətləri ilə əlaqədar diqqəti cəlb edir. 

M.F.Axundov əsərlərində siyasət və inzi-

batçılıq elminin mövcudluğu barədə fikir 

yürüdərək hesab edirdi ki, iqtisadiyyat elmi-

nin məqsədi insan tələbatlarının ödənilməsidir 

və müvafiq olaraq  mütəfəkkir insan tələbatla-

rının təsnifatını vermişdir. Təsnifatda 1) fiziki, 

2)əqli, 3)mənəvi tələbatlar xüsusi qruplara 

daxil edilmişdi. M.F.Axundov fiziki tələbatlar 

dedikdə qidalanma, geyim, mənzil və rahatlı-

ğa olan ehtiyaclar, əqli tələbat dedikdə  
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elmlərin öyrənilməsi, mənəvi tələbatlar de-

dikdə ailəyə, vətənə olan sevgi hissinin başa 

düşüldüyünü bildirirdi.  

Qərb elmi fikri ilə Azərbaycan elmi fikri ara-

sında müqayisələr aparan analitiklər hesab 

edirlər ki, bu zaman hələdə Qərbdə iqtisadi 

nəzəriyyə ilə sosiologiya elmi arasında dəqiq 

hüdudlar müəyyənləşdirilməmişdi. Həmin dövr-

də elmi ictimaiyyətdə mütəfəkkirlərin müəyyən 

qismi  və xüsusən də sosioloqlar ölkə idarəçili-

yinin harmonik təşkilini iqtisadi problemlərində 

həlli ilə əlaqələndirməyə çalışırdılar. Bənzər 

yanaşmalar müsəlman şərqində var idi. Yəni 

iqtisadi nəzəriyyə özünün klassik məzmununda 

hələ də şərh olunmurdu   [8, s. 18-19]. 

Daha sonra qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

Azərbaycan mütəfəkkiri N.B.Vəzirov 1877-ci 

ildə martın 17-də “Əkinçi” qəzetində dərc 

edilən məqaləsində ilk dəfə olaraq “politiçes-

kaya ekonomiya” anlayışını işlədir və   müştə-

rək əmək fəaliyyəti, iş vaxtına qənaət edilməsi 

məqsədini daşıyan elmi dünyagörüşü olması  

fikrini irəli sürür. N.B.Vəzirov iqtisad elmi 

üzrə mühazirə kurslarını Petrovski-Razu-

movski akademiyasında dinləmiş, Moskva və 

Peterburq elmi ictimaiyyətinin elmi döv-

riyyəsində olan bir çox ədəbiyyatları oxumaq 

imkanı əldə etmişdi. O, “Əkinçi” qəzetində 

dərc etdirdiyi məqalələrində Q.Boklun “İn-

giltərədə mədəniyyət tarixi”, D.Dreyperin “ 

Avropanın əqli inkişaf tarixi”, həmçinin 

P.Prudonun iqtisadi mühakimələrinə istinad 

etmişdi. N.B.Vəzirov hesab edirdi ki, Avro-

panın indiki tərəqqisi birgə əmək fəaliyyətini 

təşkil etmək qabiliyyətləri ilə əlaqədar olmuş-

dur (kooperasiya və əmək bölgüsünün inkişa-

fı).  

1877-ci ildə iyulun 7-də yenə “Əkinçi” 

qəzetində H.B.Zərdabi siyasi-iqtisad elmi ilə 

əlaqədar öz fikirlərinə aydınlıq gətirərək siya-

si iqtisad elmi ilə kommersiya elmləri arasın-

da bənzərlikləri axtarırdı. 

Daha sonra XX əsrin əvvəllərində Azərbay-

can ictimai-iqtisadi fikrində bəzi şərhlərə 

diqqət yönəldək. Bu xüsusda Azərbaycan  pub-

lisist-mütəfəkkirlərinin 1907-ci ildə tərtib et-

dikləri və müəyyən şərhlər yazdıqları  iri 

həcmli “Türki-Rusi” və “Rusi-Türki” lüğətinin 

qeyd edilməsi yerinə düşərdi .  

Lüğətdə ardıcıl olaraq politiçeskaya eco-

nomiya, economiya, təsərrüfat anlayışlarının 

məzmunu öz əksini tapmışdır;  

Политическая Экономия- Elmi iqtisad, 

ümumi və xüsusi dövlət və sərvətki əhvalından 

nə günə qazanılmasından bəhs edən elm; 

Хозяйство -iqtisadi, mülk, mal, evdarlıq, 

mal-mülk saxlamaq; 

Экономия - iqtisad, kəsbi-ruzi vasitələrinə 

dair elm kimi təqdim olunmuşdur  [6, 124 стр]. 

Daha sonra diqqətin 1918-1920-ci illərin re-

allıqlarına yönəldilməsi yerinə düşərdi. 

Demokratik Cümhuriyyət dövründə digər 

ixtisaslarla yanaşı iqtisadçı kadrların hazırlığı 

və bütünlükdə respublikada iqtisad elminin 

inkişafı istiqamətində müəyyən addımların 

atılması gündəmdə idi. Xarici ölkələrə təhsil 

almaq üçün göndərilən tələbələr içərisində 

iqtisadiyyat ixtisası üzrə də göndərilən 

tələbələr var idi. Eyni zamanda respublikada 

təşkil edilən Azərbaycan Dövlət Universiteti 

və yaradılması nəzərdə tutulan Azərbaycan 

Ali Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun proqramına 

digər fənlərlə yanaşı siyasi iqtisad fənninin 

tədris də daxil  edilmişdi. Bütün bunlar isə 

müstəqillik əldə edən demokratik ideyalara 

meylli Azərbaycan respublikaçılarının iqtisa-

diyyat elminə və o cümlədən iqtisadiyyatın 

nəzəri məsələlərinin öyrənilməsinə xüsusi 

diqqət yetirmələrindən xəbər verir..  

Azərbaycan cəmiyyətinin və o cümlədən 

iqtisadi dünyagörüşün, həmçinin iqtisadi 

nəzəriyyənin inkişafının  növbəti diqqətəlayiq 

mərhələsi kimi XX əsrin 20-30-cu illəri qeyd 

oluna bilər. 

XX əsrin 20-30-cu illərində bütün sovet 

iqtisadi fikrində olduğu kimi, Azərbaycan 

sovet iqtisadi fikrində də  iqtisadiyyatın nəzəri 

məsələləri ətrafında ciddi ideya mübarizəsi 

gedirdi. Bunlar aşağıdakılardır: 1) siyasi iqti-

sadın predmeti, 2)  sosialist iqtisadiyyatının 

modeli,  keçid dövrü və mülkiyyət plüralizmi, 

3) sosialist dövlətinin rolu, planlaşdırmanın 

mahiyyəti və vəzifələri, 4) Əmtəə-pul müna-

sibətlərinin mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatı 

ilə əlaqədar dəyərləndirmələr, 5) təsərrüfat 

tipləri və tənzimləyicilər haqqında müha-

kimələr, 6) ölkənin gələcəkdə inkişaf etdi-

rilməsi yolları, iqtisadi böhran problemləri ilə 
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əlaqədar  mövqelər, 7) xalq təsərrüfatının 

sənayeləşdirilməsi, 8) aqrar münasibətlər və 

kooperativləşdirmə, 9) Əmək haqqı və ictimai 

əmək bölgüsü problemi və s.  

Yəni göründüyü kimi elmi metodoloji ya-

naşmadan, elmin predmeti və obyekti ilə 

əlaqədar mühakimələrdən başlayaraq cəmiy-

yətdəki çox spektrli iqtisadi məsələlərə qədər, 

müxtəlif  nəzəri problemlər  ətrafında ciddi 

diskussiyalar gedirdi.  

Bu xüsusda qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

XX əsrin 20-ci illərində iqtisadçıların müəy-

yən qismi hesab edirdi ki, proletar inqilabının 

qələbəsindən sonra siyasi-iqtisad elminə lü-

zum yoxdur və siyasi-iqtisad elmi ancaq kapi-

talist istehsal üsulunu öyrənən elmdir.  

Siyasi-iqtisadın  kapitalist istehsalı mü-

nasibətləri, əmtəə fetişizmi və kapitalist iq-

tisadiyyatı şəraitində  bir elm kimi gərəkli ol-

ması  fikrini M.Tuqan-Baranovski, R.Hil-

ferdinq, N.Buxarin, R.Lüksemburq dəstək-

ləyərək əsaslandırmağa çalışırdılar [10, s.36]. 

Problem ətrafında, yəni siyasi iqtisadın pred-

meti məsələsi ilə əlaqədar 1927-1929-cu 

illərdə diskussiyalar daha kəskin xarakter aldı. 

Buna səbəb kimi isə Leninin “Buxarinin keçid 

dövrü iqtisadiyyatı kitabı haqqında” əsərinin 

nəşr olunması göstərilir. Bu əsərdə bir mənalı 

olaraq göstərilirdi ki, siyasi-iqtisad elmi sosia-

lizm və kommunizm üçün də vacibdir [5, s.3]. 

Siyasi iqtisadın predmeti ilə əlaqədar 

Azərbaycanda diskussiyalara L.N.İşkov, 

A.İ.Hilman, M.N.Sobolyev, T.L.Berin, 

İ.Q.Sofronoviç, B.Həsənbəyov, Q.Sultanov, 

A.Məmmədbəyov və b cəlb olunmuşdular. 

Həmin dövrdə rəsmi qurumların nəşr orqanla-

rında,  dövrü mətbuat səhifələrində tez-tez 

diskussiyalarla əlaqədar məlumatlar dərc olu-

naraq yazılırdı ki, çox təəssüf Azərbaycanda 

da 20-ci illərin birinci yarısında  trotskiçi-

buxarinçi baxışlar yayılmışdır. Siyasi–

iqtisadın predmetinin ancaq kapitalist istehsal 

münasibətlərinin öyrənilməsi hesab edən və 

Azərbaycanın ali təhsil məktəbləri və elmi 

tədqiqat mərkəzlərində fəaliyyət göstərən iqti-

sadçı alimlər L.A.İşkov, A.İ.Hilman və b. 

fikirləri respublikada iqtisadçılar arasında 

geniş yayılmış, iqtisad elm ocaqlarının, tədris 

məktəblərinin iş və təlim proqramları bu 

nəzəri müddəalar əsasında tərtib edilmişdir. 

Diskussiyalarda iştirak edən azərbaycanlı 

iqtisadçı A.Məmmədbəyov də hesab edirdi ki, 

siyasi-iqtisad kapitalizmi dəyişdirmək üçün-

dür. Sonra ona ehtiyac yoxdur və siyasi-

iqtisadın sonuncu fəsli dünya proletariatının 

ictimai inqilabı fəsli olmalıdır. P.P.Fridolin, 

T.L.Berin, M.Zeynalov diskussiyalarda siyasi-

iqtisadın istehsal münasibətlərindən, məhsul-

dar qüvvələrindən təcrid olunmuş halda öy-

rənilməsi fikrində idilər. Prof. D.Həsənbəyov, 

Y.Spasski mexanistləri tənqid etsələr də siya-

si-iqtisadın predmeti məsələsinə ehtiyatla 

yanaşaraq öz fikirlərini təfsilatı ilə şərh 

etməkdən çəkinmişdilər [3, s.69-71, №3, 

1977; 7, s.78, №1, 1984].  

Azərbaycanda iqtisadçılardan Q.Sultanov 

1929-cu ildə özünün “Siyasi iqtisadın predme-

ti” məruzəsində siyasi iqtisadın geniş mənada 

məzmunun şərh etməyə cəhd göstərmişdir. 

H.Dadşov izafi əmək, D.Hepşteyn Yeni İqti-

sadi Siyasət, xüsusi kapital və ticarət məsə-

lələri ilə əlaqədar dəyərləndirmələr etmişdir. 

Azərbaycanda iqtisadi nəzəriyyənin sonrakı 

inkişaf dövrü XX əsrin 40-90-cı illəri kimi 

qeyd oluna bilər. Bu dövrdə sovet cəmiyyəti 

inkişaf etmiş sosializm quruculuğu cəmiyyə-

tindən sosialist sisteminin süqutuna qədər yol 

getmişdir. Həmin illərdə iqtisadi proses və 

hadisələr kommunist siyasi iqtisadının krite-

riyaları, metodologiyası və qanunları baxımın-

dan izah olunurdu.  Siyasi iqtisad bir elm kimi  

sosializmin və kapitalizmin siyasi iqtisadı kimi 

təqdim olunurdu. Müasir dövrdə sosialist sis-

teminin süqutundan sonra siyasi iqtisad elmi öz 

populyarlığını respublikada itirdi. Hal-hazırda 

respublikamızda iqtisadi nəzəriyyə, iqtisadi 

fikir tarixi, iqtisadi tarix, eknometrika və digər 

iqtisad elmləri daha çox populyarlıq qazanmış-

dır.  

Müasir Azərbaycan iqtisad elmi və o, 

cümlədən iqtisadi nəzəriyyə sahəsi üzrə apa-

rılan elmi araşdırmaların başlıca xüsusiyyəti 

ondan ibarətdir ki, elmi araşdırmaların inten-

sivləşdirilməsi praktiki tələb və ehtiyacların 

qarşılanmasına istiqamətlənmişdir. Müvafiq 

olaraq əsas diqqət tətbiqi xarakterli elmi araş-

dırmalara yönəldilmişdir. İnformasiya axını-

nın güclənməsi və tətbiqi xarakterli elmi araş-
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dırmaların mövzularının əhatə dairəsi getdik-

cə genişlənməkdədir. Müasir dövrdə respubli-

kada yerinə yetirilən elmi araşdırmaların 

demək olar ki, əksəriyyəti nəzəri hissə ilə baş-

layıb, praktiki xarakterli məsələlərin tədqiqi 

ilə davam etdirilərək, təklif və tövsiyələrlə 

bitir ki, son nəticədə həmin təkliflərində prak-

tiki təyinatı vardır. Azərbaycan iqtisad el-

mində tətbiqi iqtisadiyyat elmi sahələri 

(xüsusən də sahə iqtisadiyyatı) öz inkişafına 

görə nəzəri iqtisadiyyatı xeyli üstələyir və bu 

da təsadüfi deyildir (nəzəri məsələlər ətrafın-

da polemikalar və sözün əsil mənasında elmi 

diskussiyalar son illərin gündəmində demək 

olar ki, müşahidə olunmur).  

Müasir iqtisadi nəzəriyyənin aktual 

problemləri 

İqtisad elmi və iqtisadi nəzəriyyə müasir 

dövrdə bütün dünyada olduğu kimi Azər-

baycanda da özünün sınaq dövrünü yaşayır. 

Bütün bunlar isə hər şeydən öncə iqtisadi kon-

yunkturanın sürətlə dəyişilməsi və həmin dəyi-

şiklərin öyrənilməsi sürəti arasında yaranan 

disproporsiyalarla əlaqədardır. İqtisadi 

nəzəriyyəyə çox saylı riyazi üsullar tətbiq 

edilməkdədir və həmin üsullar vasitəsi ilə mü-

asir dövrün problemlərinin həlli yolları axtarı-

lır. Ümumiyyətlə indiki dövrdə iqtisad elmində 

iki təmayül xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir: 

klassik siyasi iqtisad və ekonomiksə bölünmə 

müşahidə edilməkdədir.  

Digər önəmli məsələ kimi qeyd olunmalı-

dır ki,  iqtisadi nəzəriyyə universal, resursların 

seçilməsi probleminin həlli və insanların dav-

ranışları haqqında elm kimi -resursların məh-

dudluğu şəraitində insanların və ayrı-ayrı 

qrupların maddi nemətlərin istehsalı, bölgüsü 

və istehlakı prosesində davranışları və həmçi-

nin çox saylı empirik məsələlərin tədqiqi ilə 

də məşğuldur. Bu səbəbdən də iqtisadi 

nəzəriyyə empirik  elmlər sırasına daxil edil-

mişdir, müşahidə olunan və yoxlanılan faktla-

ra əsaslanır, ictimai elm kimi əmtəə və xid-

mətlərin istehsalı, reallaşdırılması və isteh-

lakçı ilə məşğul olan iqtisadi subyektlərin 

davranışlarını öyrənir. Müvafiq olaraq iqtisadi 

nəzəriyyə iqtisadi gerçəkliklə birlikdə inkişaf 

edir. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi subyek-

tlərin real davranışları müəyyən zaman keç-

dikdən sonra dəyişilir. Bu səbəbdən də 

nəzəriyyənin prinsiplərinin dəyişkən iqtisadi 

gerçəkliklə uzlaşması daima yoxlanılmalıdır. 

Lakin iqtisadi nəzəriyyənin də bir elm sahəsi 

kimi digər ictimai elmlərdə olduğu kimi fun-

damental məsələsi metodoloji porblemlərin 

həlli ilə əlaqədardır. Bu xüsusda qeyd edil-

məsi yerinə düşərdi ki, digər ictimai elmlərlə 

müqayisədə iqtisadi nəzəriyyədə metodoloji 

problemlər daha prinsipial məsələ kimi 

diqqəti cəlb edir. 

İqtisadi nəzəriyyədə metodoloji prob-

lemlər 

İqtisadi problemlərin ciddi araşdırılması 

zamanı metodologiya çox böyük rol oynayır. 

Metodologiya – metodlar haqqında elmdir. 

İqtisadi nəzəriyyənin metodologiyası –təsər-

rüfat həyatının və iqtisadi təzahürlərin öyrə-

nilməsi metodları haqqında elmdir. Burada 

iqtisadi təzahürlərin araşdırılmasına, gerçəkli-

yin dərk olunmasına ümumi yanaşmanın, 

daha doğrusu ümumi fəlsəfi zəminin mövcud-

luğu tələb olunur. Metodologiya bir mühüm 

məsələnin həllinə kömək etməlidir: hansı elmi 

üsullar vasitəsi ilə iqtisadi sistemin fəaliyyəti 

və gələcək inkişaf yolları araşdırılmalıdır.  

Ümumi iqtisadi nəzəriyyə metodologiya-

sında bir neçə əsas yanaşmaları xüsusi olaraq 

qeyd etmək olar:  

1) Subyektiv (subyektiv idealizm mövqeyi); 

2) Neopozitiv-emprik (neopozitiv empirizm 

və skeptizm mövqeyi); 

3) Rasional; 

4) Dialektik-materialist.  

Subyektiv yanaşmada iqtisadi təhlildə əsas 

istinad nöqtəsi ətrafdakı aləmə təsir göstərən 

təsərrüfat subyekti, iqtisadi təhlil obyekti kimi 

isə  iqtisadi subyektin (homo ekonomikus) 

davranışları seçilir. Bu səbəbdən də nəzəri 

iqtisadiyyat sözügedən elm sahəsini tələbatlar 

hüdudları  çərçivəsində, insan fəaliyyəti haq-

qında elm olaraq diqqəti cəlb edir. Bu yanaş-

mada əsas kateqoriyalar-tələbat, fayda anla-

yışlarıdır.  İqtisadiyyat müxtəlif variantlar 

içərisindən təsərrüfat subyektinin seçimini 

əsaslandıran  seçim nəzəriyyəsi kimi təqdim 

olunur. 

Neopozitiv-emiprik yanaşmada  iqtisadi tə-

zahürlərin və onların qiymətləndirilməsinin 
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daha ətraflı araşdırılmasına əsaslanılır. Tədqi-

qatın texniki aparatı alət və vasitələrdən idrak 

predmetinə çevrilir (riyazi aparat, ekonomet-

rika, kibernetika və s.), araşdırmaların nəticəsi 

kimi müxtəlif  iqtisadi modellər çıxış edir və 

əsas kateqoriyaya çevrilirlər. Bu yanaşmada 

cəmiyyət hüdudlarında iqtisadi problemlərin 

həlli mikro və makrosəviyyələrə bölünür.  

Rasionalist yanaşmada əsas məqsəd sivili-

zasiyanın “təbii” və “rasional” qanunlarının 

müəyyənləşdirilməsidir. Bu yanaşmada bü-

tünlükdə iqtisadi sistem və qanunlar, cəmiy-

yətin iqtisadi anatomiyası araşdırılır. Nümunə 

kimi Kenenin iqtisadi cədvəli göstərilə bilər. 

Eyni zamanda yanaşmada insan fəaliyyətinin 

məqsədinin faydalanmaq, iqtisadi nəzəriyyə-

nin məqsədini-insan davranışlarının öy-

rənilməsi deyil, istehsalı, ictimai məhsulun 

bölgüsünü tənzimləyən qanunların öy-

rənilməsi hesab olunur. Həmçinin cəmiyyətin 

siniflərə bölünməsi xüsusi olaraq qeyd olunur, 

subyektiv yanaşmalarda isə bunun əksinə 

olaraq cəmiyyət bərabər hüquqlu subyekt-

lərdən ibarət olduğu qeyd olunur. Əsas diqqət 

dəyər, qiymət, iqtisadi qanunlara yönəldilir.  

Dialektik-materialist yanaşmada- empirik 

pozitivizm və obyektiv təhlil əsasında – xüsusi 

olaraq qeyd olunur ki, iqtisadi proses və təza-

hürlər daima yaranır, inkişaf və süqut edir. 

Təbiidir ki, bütün postsovet məkanında ol-

duğu kimi Azərbaycanda da sırf metodoloji 

məsələlərdə  dialektik-materialist yanaşma və  

digər alternativ yanaşmalar arasında seçim 

etmək zərurəti yarandı. Yaranmış situasiya ilə 

əlaqədar Azərbaycan iqtisadi ədəbiyyatlarında 

fikirlər səslənməkdədir. Belə bir fikir xüsusi 

olaraq səslənməkdədir ki, iqtisad elmində 

vahid nəzəriyyə yoxdur. Mövcud nəzəriyyələr 

çoxluğu həm birlikdə, həm də ayrı-ayrılıqda 

real gerçəkliyi tam şəkildə "anlamaq" iqtida-

rında deyildir. İqtisad elmi (o cümlədən, əksər 

ictimai və humanitar elmlər) təbiətşünaslıqdan 

fərqli olaraq təsvir etmə deyil, anlama meto-

dikasına istinadla inkişaf edir. Bu baxımdan 

elmin üçlü vəhdəti - elmin özü, fəlsəfəsi və 

metodologiyası qaçınılmazdır. Dialektik vəh-

dətdə olan üçlüyün süni şəkildə parçalanması, 

yaxud elmin fəlsəfəsi və metodologiyasının 

tədqiqat obyekti kimi ön plana çıxarılmaması 

gerçəkliyin adekvat dərkində böyük prob-

lemlər yarada bilər və yaradır da. 

Dialektik materializmin mütləq həqiqət ki-

mi qəbul edildiyi və marksist təlimin yeganə 

düzgün bilik statusuna malik olduğu dövrlər 

artıq keçmişdə qaldı. Nə qədər qəribə səslənsə 

də, qeyd etməliyik ki, iqtisadi gerçəkliyin 

tədqiqatı əslində nəzəriyyədən başlanır. Ona 

görə ki, iqtisadi anlamda əksər empirik faktlar 

nəzəri "yüklü" olur. Əks-təqdirdə, o faktların 

hər hansı bir mövqedən interpretasiyası müm-

künsüz olardı  [1]. 

Göründüyü kimi sön dövrün hadisələrinin 

gedişi  zamanı Azərbaycan iqtisadiyyatında 

islahatların həyata keçirilməsi cəmiyyətşünas-

lar qarşısında mövcud nəzəri yanaşma və kon-

sepsiyalara yenidən baxılması zərurətini ya-

ratdı. Müasir Azərbaycan iqtisad elmində bir 

neçə ümumi nəzəri-metodoloji sualların da 

cavablandırılması hələ də problem olaraq 

qalmaqdadır. 

Birinci sual- cəmiyyətdə iqtisadi müna-

sibətlər araşdırılarkən ölkə və xarici iqtisadi 

ədəbiyyatlardan iqtisadi araşdırmalarda vahid 

metodoloji yanaşma çərçivəsində istifadə 

etmək mümkündürmü? İkincisi real təsərrüfat 

praktikasında müxtəlif makroiqtisadi mo-

dellərdən necə istifadə oluna bilər? 

Üçüncüsü sənaye cəmiyyətindən infor-

masiya cəmiyyətinə keçid prosesində iqtisadi 

nəzəriyyənin rolu və mövqeyi nədən ibarət 

olmalıdır?  

Bir çox tədqiqatçılar haqlı olaraq hesab 

edirlər ki, iqtisadi nəzəriyyədə iqtisadi tələbat-

ların mənəvi komponentinə və real insanın 

tələbatlarına diqqət artırılmalı, əsas diqqət 

təkcə əmək məhsuldarlığı və izafi məhsulun 

artırılmasına yönəldilməməlidir.   

Digər tərəfdən müasir dövrdə bizim iqtisa-

diyyatımızda baş verən dəyişikliklərin ma-

hiyyəti informasiya cəmiyyətinə keçid prose-

sinin dərinləşməsi ilə xarakterizə olunur. İn-

formasiyanın təsiri müasir iqtisadi proseslərə 

olduqca güclüdür. Müvafiq olaraq iqtisadi 

nəzəriyyədə yeni paradiqmalar diqqəti cəlb 

edir:  informasiyanın iqtisadiyyatda aparıcı 

rolunun qəbul olunması;  sosial-iqtisadi inki-

şafın çox variantlılığının qəbul olunması  

(universal iqtisadi modellərin deyil, sivilizasi-
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yaların təşəkkül və inkişaf xüsusiyyətlərinə 

uyğun modellərin seçilməsi); tərəqqinin düz 

xətli və tsiklik dövrlər üzrə baş verməsinin 

qəbul olunması; insana homo economicus 

kimi deyil, canlı insan kimi yanaşılmasının 

vacibliyi və s. məsələlərlə əlaqədar nəzəri 

dəyərləndirmələr aparılmalıdır.  

 

NӘTİCӘ  

Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan mütəfək-

kirləri tərəfindən iqtisadi nəzəriyyənin pred-

metinə daxil olan anlayış və kateqoriyalar, 

iqtisadi  münasibətlərlə əlaqədar elmi fikirlər 

irəli sürülmüşdür. Təbiidir ki, belə bir yanaş-

manın bütün orta əsr Azərbaycan iqtisadi fikri 

üçün xarakterik olmasını qeyd etmək olar. 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın nəzəri məsələ-

ləri ilə əlaqədar elmi və ictimai fikrin inkişa-

fında növbəti diqqətəlayiq mərhələlər kimi 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəlləri, 

XX əsrin 20-30-cu illəri, daha sonra 40-80-ci 

illəri və müasir inkişaf  dövrlərini göstərmək 

olar.  

Müasir Azərbaycan iqtisad elmi və o, cüm-

lədən iqtisadi nəzəriyyə sahəsi üzrə aparılan 

elmi araşdırmaların başlıca xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, elmi araşdırmaların intensivləşdi-

rilməsi praktiki tələb və ehtiyacların qarşı-

lanmasına istiqamətlənmiş, iqtisad elmində 

tətbiqi iqtisadiyyat sahələri (xüsusən də sahə 

iqtisadiyyatı) öz inkişafına görə nəzəri iqtisa-

diyyatı xeyli üstələyir və bu da təsadüfi deyil-

dir (nəzəri məsələlər ətrafında polemikalar və 

sözün əsil mənasında elmi diskussiyalar son 

illərin gündəmində demək olar ki, müşahidə 

olunmur).  
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Резюме 
Цель- исследование исторического процесса становления и развития экономической  теории  в  

Азербайджане.  

Методология- сравнительный и аналитический анализ, системный подход 

Результаты- Проанализированы и изучены основные периоды исторического процесса станов-

ления и развития экономической теории как научной дисциплины в Азербайджане  
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Economic theory in the context of the conceptual reasoning 

 

Abstract 

Purpose of the research- investigation of the historical process of formation and development of eco-

nomics as a science in Azerbaijan. 

Methodology- comparative and analytical analysis, a systematic approach 

Findings- analyzed and studied the main periods of the historical process of formation and develop-

ment of economics as a scientific discipline in Azerbaijan 
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