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GİRİŞ 

 

Əqli nəticənin formalarının zənginliyi deduksiyanın, induksiyanın və 

traduksiyanın müxtəlif növləri ilə yekunlaşmır. Bununla yanaşı, əqli nəticənin əsas 

növlərindən biri də analoji əqli nəticədir. Yunanca analogiya – oxşarlıq, uyğunluq 

deməkdir. 

Analogiya ehtimalı əqli nəticənin növ müxtəlifliklərinə aiddir. İlk dəfə qədim 

yunan riyaziyyatçıları ədədlər arasındakı nisbətin oxşarlığını, uyğunluğunu ifadə 

etmək məqsədilə «analogiya» terminindən istifadə etmişlər. Məsələn, iki ədədin 

sistemi başqa iki ədədin sisteminə oxşardır. Nümunə 16:4 olan nisbəti 8:2 olan 

nisbəti kimidir. 

Elmlərin sonrakı inkişaf pilləsində «analogiya» məfhumu daha geniş, yəni 

predmet və hadisələrin oxşarlığı əsasında nəticə çıxarmaq mənasında işlədilir. 

Analoji əqli nəticə – predmet və hadisələrin arasındakı oxşar əlamətlərə görə 

çıxarılan yekun biliyidir. Burada fikrin gedişi təkcədən təkcəyə, yaxud xüsusidən 

xüsusiyə, ümumidən ümumiyə doğru gedir. 

Müxtəlif elmlərdə və insanların praktiki fəaliyyətində predmet və hadisələrin 

oxşar, fərdi, fərqli ümumi əlamətləri aşkara çıxarılır, sonra isə analogiya aparılır. 

Şübhəsiz ki, çıxarılan nəticələr ilkin vaxtlar çox vaxt ehtimali, yəni hipoteza 

səciyyəsi daşıyır, sonrakı inkişaf prosesində bu biliklərin çoxu həqiqətə çevrilir. 

Analoji əqli nəticədən bütün elm sahələrində istifadə olunur, o cümlədən 

hüquqi praktikada o, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sual 1. Analoji əqli nəticə anlayışı, onun strukturu və mahiyyəti 
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Əqli nəticənin formalarının zənginliyi deduksiya və induksiyanın müxtəlif 

növləri ilə qurtarmır. Bunlarla yanaşı, əqli nəticənin əsas növləridən biri də özünün 

müxtəlif formaları (növləri) olan traduksiyadır. Bunun daha geniş yayılmış və 

vacib formalarından biri – analoji əqli nəticədir, qısaldılmış formada analogiya da 

adlanır. Analogiya ehtimali əqli nəticənin növ müxtəlifliklərinə aiddir. İlk dəfə 

qədim yunan riyaziyyatçıları ədədlər arasındakı nisbətin oxşarlığını, uyğunluğunu 

ifadə etmək məqsədilə «analogiya» terminindən istifadə etmişlər. Məsələn, iki 

ədədin sistemi, başqa iki ədədin sisteminə oxşardır. Nümunə 16:4 olan nisbəti 8:2-

ə olan nisbəti kimidir. 

Elmlərin sonrakı inkişaf pilləsində «analogiya» anlayışı daha geniş mənada 

(predmet və hadisələrin oxşarlığı əsasında nəticə çıxarmaq) işlədilir. Məntiqə aid 

tədqiqat və dərsliklərin çoxunda analogiya, analoji əqli nəticə anlayışları 

eyniləşdirilir, bunlar bir-birindən fərqləndirilmir. Unutmamalıyıq ki, faktiki biliklə 

ehtimali biliyi eyniləşdirmək mümkün olmadığı kimi, bu anlayışları da 

eyniləşdirmək olmaz. Hər şeydən əvvəl, analogiya anlayışı predmet və hadisələr 

arasındakı oxşarlığı, eyniyyəti ifadə edir. Anlayışlar, hökmlər, müxtəlif fikirlər və 

tarixi hadisələr arasında da oxşar cəhətlər ola bilər. Lakin, hər bir oxşarlıq, 

eyniyyət (predmet və hadisələrdəki) analoji əqli nəticəni ifadə etmir. Analoji əqli 

nəticə – predmet və hadisələrin arasındakı oxşar əlamətlərə görə çıxarılan yekun 

biliyidir. Burada fikrin gedişi təkcədən təkcəyə, yaxud xüsusidən xüsusiyə doğru 

gedir. Müxtəlif elmlərdə və insanların praktiki fəaliyyətində bir-birinə oxşar fərdi 

predmet və hadisələrdəki oxşar, ümumi əlamətlər aşkara çıxarılır, müqayisə 

əsasında tapdığımız xassə, əlamət məntiqi köçürmə vasitəsilə digər obyektə 

köçürülür. Şübhəsiz ki, çıxarılan nəticələr ilkin vaxtlar çox vaxt ehtimali səciyyə 

daşıyır, sonrakı inkişaf prosesində bu biliklərin çoxu həqiqətə çevrilir. 

Analoji əqli nəticələrin aktuallığı və vacibliyi gerçəkliyin dərk olunması 

prosesində, insanların əməli fəaliyyətində, xüsusilə hüquqi praktikada tutduğu yer 

və rolla müəyyən olunur. Analogiya hadisələr arasında aparılan qədim fikir 

əməliyyatlarındandır. Bu əməliyyat insan tərəfindən keyfiyyətcə rəngarəng aləmin 

dərk olunması və onun haqqında mövcud olan biliklərə tələbat arasındakı obyektiv 
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ziddiyyətlərdən meydana gəlir. Bu idrak metodunun məqsədi də bu ziddiyyətləri 

həll etməyin vasitələrindən biridir. 

İbtidai insanlar onu əhatə edən predmet və hadisələr çoxluğunun həqiqi 

xassələrini, onların əlaqə və münasibətini bilmədiyindən artıq məlum olan, özlərinə 

asan gələn oxşarlığa görə predmetləri izah etməyə cəhd edirdilər. 

Antropomorfizmin (insan xassələrini təbiətin qüvvə və hadisələrinə aid etmək) və 

animizmin (ibtidai insanın hər yerdə ruh olmasına inanması) insana, onun ruhuna 

oxşadılması hadisələri də bu cür meydana gəlmişdir. Bu cür bənzətmə halları 

mifologiya və dinin meydana gəlməsinin ilkin şərtlərindəndir. 

İnsan təfəkküründə analoji əqli nəticənin mümkünlüyü onunla müəyyən edilir 

ki, gerçəklikdəki predmet və hadisələr keyfiyyət müəyyənliyinə malikdir, bir-

birindən fərqlidir, eyni zamanda öz aralarında obyektiv oxşarlıq xassələri vardır. 

Belə ki, kainatda hər şey qarşılıqlı əlaqədədir, bir münasibətdə oxşar olan əlamətlər 

ola bilər ki, zəruri halda digər münasibətdəki oxşarlıqla bağlı olsun. Bu oxşarlıqlar 

analoji əqli nəticənin obyektiv əsasını təşkil edir. Bu oxşar və fərqli cəhətlər insan 

təfəkküründə milyard dəfələrlə təkrar olunaraq, sabit məntiqi formalar xarakteri 

kəsb edərək, spesifik analoji əqli nəticə əməliyyatı adını almışdır. Çox vaxt 

insanların praktiki fəaliyyətində predmet və hadisələri başqaları ilə müqayisə 

etmədən, tutuşdurmadan dərk etmək mümkün olmur. Müqayisə, tutuşdurma, 

oxşatma predmetlər haqqında təbii, tez və asan yolla biliklər almağa imkan verir. 

Ümumiyyətlə, hər cür analogiya onun təzahür formalarından asılı olmayaraq, 

özündə əqli nəticəni təmsil edir, predmetlərin bir qisim əlamətlərindəki 

oxşarlıqlardan onların digər əlamətlərindəki oxşarlıq haqqında nəticə çıxarılır. 

Məsələn, istilik və elektrik arasında onların yayılması üsulunda oxşarlıq vardır. Bu 

xassə istiliyə xas olan oxşarlığı elektrik sahəsinə keçirməyə imkan vermişdir. 

Başqa bir nümunə gətirək. Məlumdur ki, 1812-ci ildə Napoleonun qoşunlarının 

Rusiyaya zorla girməsi bir sıra faktlara görə məğlubiyyətə uğramalı idi və bu 

hadisə ilə faşist Almaniyasının apardığı işğalçılıq müharibəsi arasındakı bir çox 

oxşarlıqlara görə nəticə çıxarırdılar ki, Hitlerin məğlubiyyəti də labüddür. Tilzit 

sülh müqaviləsi ilə (1907) Brest sülh müqaviləsi (1918) arasında aparılan 
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analogiyanı da xatırlatmaq olar. Bu iki tarixi hadisə arasındakı oxşar əlamətlər 

müqayisə olunur. Tilzit sülhündəki oxşar əlamət Brest sülh müqaviləsinə 

köçürülür. Bu iki hadisənin müqayisəsindən alınan yekun biliyi sadəcə müşahidə 

yolu ilə deyil, vasitəli yolla, başqa sözlə desək, əlamətin bir hadisədən digərinə 

məntiqi köçürmə vasitəsilə alınır. 

Analogiya geniş hadisələr çoxluğunu da ifadə edə bilər. Bu o, deməkdir ki, bir 

neçə predmetin oxşarlığı haqqında söylənilən zəif, qarışıq fərziyyələrdən mikro-

makro və meqa əlamətlərin və buradan irəli gələn elmi-fəlsəfi nəticələrin 

qanunauyğunluqlarının oxşarlığını ifadə edən dolğun və ümumi fərziyyələrin 

(müddəaların) çoxu praktikada sübut olunur. Bu əqli nəticə belə bir prinsip üzrə 

aparılır ki, predmet və hadisələr bir neçə xassə və əlamətlərinə görə oxşar ola bilər. 

Alimlər Günəşdə helium elementini ilk dəfə aşkara çıxardıqda, yerdə onun olması 

elmə məlum deyildi. Günəş və Yer arasındakı bir çox oxşar əlamətlərə əsaslanaraq 

tədqiqatçılar heliumun Yerdə də olmasını ehtimal edirdilər. Elmlərin sonrakı 

inkişafı nəticəsində Yerdə də həmin element tapılır, bununla da analoji əqli nəticə 

praktikada sübut olundu. 

Lakin bütün analoji əqli nəticələr sübut olunmur. Məsələn, Mars və Yer 

planetləri arasında çoxdan bir çox oxşarlıqlara görə (hər ikisinin öz oxu və Günəş 

ətrafında fırlanması, eyni planetlər sisteminə daxil olması, hər ikisində atmosfer 

təzyiqinin olması, fəsillərin dəyişməsi və s.) analogiya aparılır və nəticə çıxarılır 

ki, ehtimal ki, Marsda üzvi həyat vardır. Lakin, son tədqiqatlar bu nəticəni təsdiq 

etmir, bunu yanlış analogiya da adlandırmaq olar. 

Belə düşünmək də yanlış fikirdir ki, analoji əqli nəticə guya süni səciyyə 

daşıyır və məntiqi zəkanın quraşdırmasıdır. Doğrudan da, analogiya sərbəst, 

özbaşına yaranan məntiqi mühakimə deyil, bu mühakimələrin əsasında real 

gerçəkliyin predmet və hadisələrinin obyektiv tərəflərinin və xassələrinn 

beynimizdə inikası durur. Hər bir predmet, yaxud hadisə çoxlu xassələrə və 

keyfiyyət müəyyənliyinə malikdir, onlar əlamət və xassələrin təsadüfi 

kombinasiyasını deyil, onların konkret vəhdətini ifadə edir. Analoji əqli nəticədə 
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çıxarılan yekun biliyi predmetlərin real əlaqələrinə əsaslanan və təfəkkürün 

məntiqi strukturunda müəyyən nişanə və izlər kimi toplanmış biliklərdir. 

Analogiyanın əsasında məntiqi əməliyyatlardan biri olan müqayisə durur. 

Müqayisə hər cür biliyin başlanğıcıdır, onsuz idrak prosesi yoxdur. Müqayisə bizə 

gerçəklik haqqında yeni-yeni biliklər verir, bununla da alınan biliklər mükəmməl 

və etibarlı olur. Lakin hər cür müqayisə gerçək bilik vermir, çünki müqayisə 

predmetlərin bütün xassə və tərəflərini əks etdirmir. Hər cür müqayisənin nöqsanlı 

olduğunu unutmaq olmaz. Analogiyadan həqiqi biliklər almaq mümkün olmadıqda 

istifadə olunur. Onun bu cəhətini nəzərdə tutan A.Gertsen qeyd edirdi ki, fikri 

səlist (aydın) və sadə yolla ifadə etmək mümkün olan hallarda heç kim analogiyaya 

meyl etmir. 

Analogiya elmi tədqiqatın əlavə metodudur. Məntiqi qaydalar metodoloji 

prinsipləri yerinə yetirdikdə, tədqiqat predmetinin xüsusiyyətləri nəzərə alındıqda, 

tarixi hadisələrin gedişinə təsir edən obyektiv və subyektiv amillərə diqqət 

yetirildikdə, analogiyanın idrakda rolu daha da artır və faydalı xarakter daşıyır. 

K.Marks İngiltərədə kapitalizmin inkişafını təhlil edərkən, cəmiyyətin inkişafının 

qanunauyğun xarakter kəsb etməsi faktından çıxış etməklə, analogiya əsasında 

əvvəlcədən qeyd edirdi ki, gələcək ölkələr və xalqlar da kapitalizmin inkişaf 

mərhələsini keçəcəkdir. Sənaye cəhətdən daha çox inkişaf etmiş ölkə az inkişaf 

etmiş ölkəyə onun yalnız öz gələcəyinin mənzərəsini göstərir. 

Görkəmli fikir dahiləri müxtəlif ölkələrin və xalqların ictimai-siyasi 

sahələrinin analogiyasını apararkən, həmin ölkələrin konkret tarixi şəraitini, milli 

xüsusiyyətlərini də nəzərdə tuturdular, bir ölkənin inqilabi təcrübəsinin başqa 

ölkələrə zorla, bayağı formada, mexaniki yolla köçürülməsi fikrini də təkzib 

edirdilər. Xüsusilə, mürəkkəb sosial proseslərin təhlilində xalqların iqtisadi-siyasi 

və mədəni həyat səviyyəsinin göstəriciləri də nəzərdən qaçmamalıdır. Bu 

tövsiyələr nəzərə alınmadığından, totalitar sovet imperiyası da iflasa uğradı. 

Analogiyanın təbiət elmlərinin və texniki təcrübənin inkişafındakı mütərəqqi 

rolunu da inkar etmək olmaz. Bir çox elmi kəşflər analoji əqli nəticənin bəhrəsidir. 

Məsələn, işığın təbiəti dəniz dalğası ilə, səsin təbiəti ilə, elektrikin təbiəti işıqla 
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analogiyada öyrənilmişdir. Belə nümunələrdən çox gətirmək olar. Buradan aşkar 

olur ki, analoji əqli nəticələr təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqında irəli sürülən bir 

çox fərziyyə və hipotezlərin yaranmasında (Günəş sistemi planetlərinin əmələ 

gəlməsi, onların yaşının müəyyən olunması, işığın korpuskulyar-dalğa təbiətinə 

malik olması, Yer üzərində həyatın meydana gəlməsi və s.) mühüm rol oynamışdır. 

Analoji əqli nəticənin verdiyi bütün bilikləri sübut olunmuş hesab etmək 

mümkün deyildir, çünki bu biliklərdən zəruri, gerçək biliklərə keçmək tələb 

olunur, analogiyanın faktiki yoxlaşına ehtiyacı vardır, bu yoxlanış faktiki sübut 

vasitəsilə başa çatır. Lakin, burada ilkin ehtimallar analogiya metodu ilə qurulur. 

Darvin bitki və heyvan növlərinin təbii seçmə yolu ilə yaranması qanununu 

seleksiya yolu ilə analogiya aparmaq praktikasında süni seçmə və süni artırma 

nəticəsində kəşf etmişdir. Atomun quruluşu haqqında Rezerfordun planetar 

nəzəriyyəsi Günəş sistemi ilə analogiya nəticəsində yaranmışdır. 

Analoji əqli nəticədən ictimai elmlərdə də geniş istifadə olunur. Keçmişə və 

gələcəyə aid olan hadisələri də bu metodun vasitəsilə öyrənmək mümkündür. Bu 

metodun tətbiqinin ən aydın nümunələrindən biri Şimali Amerika hindularının 

qohumluğu haqqında L.Morqanın tədqiqatını göstərmək olar. L.Morqan bu 

tayfaların qəbilə əlaqələrində qədim yunan, Roma və alman tarixinin ən mühüm 

sirlərinin açarını aşkara çıxarmışdır. Qədim tarixin öyrənilməsində bu metodun 

əhəmiyyəti əvəzsizdir. Bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərinin qiymətləndirilməsində 

də bu metodun müəyyən əhəmiyyəti vardır. Üzvi aləmin inkişaf qanununun kəşfi 

bəşər tarixinin inkişafı qanununun kəşfinə analoqdur. Onu da qeyd edək ki, 

analogiyadan sui-istifadə etmək yanlış nəticələrə gətirib çıxarır. Spenserin üzvi 

sosiologiyasını (cəmiyyətlə orqanizm arasında, dövlətlə canlı arasında analogiya 

aparılırdı), sosial darvinizm (üzvi təbiət qanunları ictimai həyata köçürülürdü) və s. 

kimi elməbənzər konsepsiyaların adını çəkmək olar. Müxtəlif cinsli hadisələrin 

mexaniki surətdə bir-birinə oxşadılması, elmi anlayışların yanlış işlədilməsi 

mənasız və boş ifadələrdən başqa bir şey deyildir. 

Analoji əqli nəticə hər cür əqli nəticənin ümumi əlamətlərini özündə ehtiva 

edir. Lakin o, traduktiv əqli nəticənin xüsusi tipi olmaqla, deduksiya və 
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induksiyadan tamamilə fərqlənir. Bu fərq ondadır ki, burada idrak prosesi təkdən 

təkə, xüsusidən xüsusiyə və ümumidən ümumiyə doğru gedir, alınan yekun biliyi 

də ona uyğundur. Bununla belə, analoji əqli nəticə deduksiya və induksiya ilə 

əlaqədardır. Bir tərəfdən bu metod deduktiv və induktiv yolla alınan biliklərə 

əsaslanır, digər tərəfdən, onun özü yeni əqli nəticələr üçün material verir. 

Analoji fikrin diapazonu (həcmi) daha böyükdür. Gerçəklikdə baş verən 

hadisə və proseslərə münasibətdə bu metodun evristik əhəmiyyətini heç cürə inkar 

etmək olmaz (Yerdə helium elementinin kəşfi buna əyani nümunədir). Lakin, 

analoji əqli nəticənin özünün spesifik məhdud cəhətləri də vardır. Əqli nəticənin 

digər növləri kimi, bu metod elmi biliklər verir, lakin bu biliklər həqiqi olmaqla 

yanaşı, çox vaxt ehtimali olur. Lakin analogiyanın vacibliyi onunla sübut olunur ki, 

onun əsasında fəlsəfədə dərin elmi nəticələr çıxarılmışdır, xüsusi elmlərdə kəşflər 

edilmiş, texnikada bir çox ixtiralar olunmuşdur. Hətta, ən zəif fərziyyə elmin 

sonrakı inkişafına təkan vermişdir, bəşəriyyətə xidmət etmişdir. Məsələn, yunan 

alimi Heraklit bizi əhatə edən aləmi suya bənzətməklə, aləmin inkişaf edən proses 

olduğu haqqında fundamental bir müddəa irəli sürmüşdür: hər şey axır, hər şey 

dəyişir, deməklə, kainatı axar suya bənzədirdi. Eyni suya iki dəfə girmək olmaz, 

çünki hər şey dəyişdiyindən, su da dəyişir. Başqa bir yunan filosofu və təbiətşünası 

Demokrit materiyanın kiçik hissəcikləri sayılan atomları Günəş şüalarındakı 

tozluqlara oxşatmaqla, cisimlərin daxili hərəkət və qarşılıqlı təsiri haqqında nəticə 

çıxarmışdır. 

Fizikada işığın səs dalğalarının yayılması ilə analogiyası əsasında Hüygens 

işığın dalğa təbiətinə malik olması nəticəsini çıxarmışdır. Franklin analoji əqli 

nəticənin vasitəsilə ildırımın elektrik təbiətinə xas olması nəticəsinə gəlmişdir. 

Biologiyada Darvin biliklərin və canlıların süni seçməsi analogiyası əsasnda ev 

təsərrüfatına süni seçmə anlayışını daxil etmiş və onun köməyi ilə bitki və canlılar 

aləminin təkamülü məsələsini izah etmişdir. Müasir astronomiyada təbiətdəki adi 

partlayışlarla analogiya əsasında kainatda baş vermiş böyük partlayış və onun 

sonrakı təkamülü haqqında təsəvvürün formalaşması üçün müəyyən əhəmiyyətinin 

olması nəticəsi çıxarılmışdır. Kibernetikada çox vaxt canlı orqanizmlərdə və 
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texniki qurğulardakı idarəetmə funksiyaları arasında analogiya aparılır və buradan 

da insan fəaliyyətinin müəyyən funksiyalarının elektron-hesablama maşınlarını 

əvəz etməsi nəticəsi çıxarılır. Müasir bionika elmi canlı orqanizmlərin quruluşu 

prinsiplərini öyrənərkən, müxtəlif qurğuların quruluşu mexanizminə isnad 

etmişdir. 

Analogiyanın evristik funksiyası öz ifadəsini bilavasitə modelləşdirmə 

əməliyyatında tapır. Modelləşdirmə – hər hansı bir obyektin sadələşdirilmiş 

modellərlə öyrənilməsi üsuludur. Bu üsuldan texnikada və elmdə geniş istifadə 

olunur (binaların tikintisinin, dəmir yollarının salınmasının, gəmiqayırma 

sənayesində gəmilərin, aerodinamikada təyyarələrin, su elektrik stansiyalarında 

bənd və qurğuların, kosmik gəmilərin, iqtisadi proseslərin, hətta təfəkkür 

prosesinin modelləşdirilməsini buna nümunə gətirmək olar). Kosmonavtikada  

insanın kosmosa uçması fikirləri canlı heyvanların oraya göndərilməsindən sonra 

formalaşmağa başlamışdır. İctimai həyat hadisələrinin öyrənilməsində də 

analogiyadan geniş istifadə olunur. Məsələn, tarixdə epoxalar, tarixi hadisələr, 

tarixi şəxsiyyətlər arasında aparılan paralellər və buna uyğun çıxarılan nəticələri 

qeyd etmək olar. 

Sosiologiyada və hüquq elmlərində aparılan analogiyaları da bura aid etmək 

olar. 

Bu cür paralellər və modelləşdirmə asbtraksiyanın bir növüdür. Burada 

predmet və hadisənin yalnız müəyyən tərəfləri götürülür, digər cəhətlərdən 

abstraksiya olunur. Öyrənilən obyektdən asılı olaraq, modellər də müxtəlifdir. 

Maddi və ideal, canlı və cansız modellərin adını çəkmək olar. Modelləşdirmədə 

onun xassələri haqqındakı bilik analoji yolla ya obyektlərin, ya da ona oxşar 

prototiplərin üzərinə köçürülür. Bu baxımdan modelləşdirmənin müxtəlif növləri 

(istər ciddi, istərsə də təqribi olsun) analogiya əsasında çıxarılan nəticələrin 

qurulmasının məntiqi cəhətdən əsaslandırılması ilə müəyyən olunur. Mühəndislər 

elektrik stansiyasını, yaxud tikiləcək böyük bir körpünü quraşdırarkən, qabaqcadan 

onun əsas bəndlərinin və görüləcək işin sadələşdirilmiş oxşar modelini yaradırlar. 

Sonralar iş prosesində həmin model sınaqlardan keçirilir, dəqiqləşdirilir, bəzən də 
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onun nəzərdə tutulmayan yeni xassələri, tərəfləri meydana çıxır, beləliklə də, 

təcrübənin nəticələri orijinala (obyektin özünə) köçürülür. Modelləşdirmədə 

həmişə analogiyadan istifadə olunur, nəticədə gerçəklik haqqında yeni biliklər 

alınır. V.Ştoffun qeyd etdiyi kimi, modelləşdirmənin vasitəsilə hər hansı bir prosesi 

öyrənməklə yanaşı, analogiyanın köməyi ilə də tədqiqi çətin olan başqa bir 

prosesin mahiyyəti və xarakterini də öyrənirik, onun haqqında yeni fikirlər 

söyləyirik. 

Modelləşdirməni çox zaman traduksiya ilə eyniləşdirirlər, bəzən də 

analogiyanın xüsusi bir növü adlandırırlar. Tədqiqat obyekti ilə onun modeli 

arasında tam analogiya yaratmaq biliklərin də gerçək olduğunu söyləmək olmaz. 

Bu fikirlərdən çıxarılan nəticə budur ki, təfəkkür aktında modelləşdirmə və analoji 

əqli nəticə arasında prinsipial fərq yoxdur. Bunların hər ikisində predmet və 

hadisələr arasındakı oxşarlığa əsasən alınan bilik məntiqi köçürmə vasitəsilə bir 

obyektdən digər obyektə köçürülür. Bu da təsadüfi hal deyildir ki, analogiyanı 

modelləşdirmənin məntiqi əsası hesab edirlər. Nəticə çıxarmaq olar ki, elm və 

texnikada modelləşdirmənin səmərəliliyi müəyyən dərəcədə analoji metodun 

düzgün tətbiqindən asılıdır. 

Kibernetika, bionika və digər idarəetmə sistemləri haqqınlakı elmlərin inkişafı 

ilə yanaşı, modelləşdirmədən elm və texnikanın müxtəlif sahələrində geniş istifadə 

olunur. Müasir dövrdə kosmik gəmilərin uçuş trayektoriyasının, öz-özünə hərəkət 

edən avtomatik aparatların idarə olunması, təfəkkürə xas olan müxtəlif məntiqi 

əməliyyatları əvəz edən və onu sürətləndirən spesifik qurğuların yaradılması ilə 

bağlı olan problemlər uğurla həll olunur. Kosmik peyklərin və təyyarələrin uçuşu 

və yerə qaytarılması məqsədilə Yerin süni peyklərini idarə edən müxtəlif qurğular, 

obyektlər yaradılır. Əgər bu cür qurğular olmazsa, insan qarşısına qoyduğu 

problemləri həll edə bilməz, buna onun psixofizioloji imkanları da qalmazdı. 

Modelləşdirmənin faydalılığı təkcə onun praktiki məsələləri həll etməsi ilə 

ölçürmür, bu metod insanın idraki imkanlarını da artırır. Canlı və cansız sistemlər 

arasındakı müəyyən oxşarlığın nizamlanması, tənzimlənməsi və 

dəqiqləşdirilməsinin «fikirləşən maşınların» təsvirində, onların 
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təkmilləşdirilməsində mühüm praktiki əhəmiyyəti vardır. Bu cür analogiyalardan 

insan beyninin iş fəaliyyətini, onun strukturunu və informasiyanın saxlanılması, 

ötürülməsi və kodlaşdırılmasını (ixtisar maşını) yaxşı dərk etmək üçün istifadə 

olunur. 

Traduksiyaya əsaslanan modelləşdirmə metodunun idrak prosesində iki 

qneseoloji funksiyasını da göstərmək olar: 

1. modelləşdirmə yeni informasiya mənbəyidir; 

2. bu metod alınan bilikləri təsbit edir. 

Modelləşdirmədə analogiyanın rolu ondadır ki, obyekt və model arasındakı 

bir sıra oxşarlıqlara əsasən onun vasitəsilə nəticə çıxarılır, modeldə aşkara çıxarılan 

xassə, əlamət məntiqi köçürmə vasitəsilə obyektə ötürülür. Bu metodun 

təbiətşünaslıq elmlərində əhəmiyyətini və artan rolunu heç bir vəchlə inkar etmək 

olmaz. M.Born fiziki idrakda modelin rolundan danışarkən yazırdı: təcrübi 

fizikadakı böyük kəşflər modellərdən istifadə etmiş insanların intuisiyasına 

borcludur. Bu modellər insanın fantaziyası deyil, real əşyaların surətidir. 

Hüquqi praktikada analoji metodun tətbiq sahələri daha genişdir. Hüquqi 

proseslərdə, istintaq işində, kriminalistik ekspertizaların aparılmasında və digər 

sahələrdə bu metoddan çox istifadə olunur. Qeyd etmək maraqlıdır ki, hüquqi 

münasibətlərdə analogiyaya tələbat hüquqi nizamlamanı tələb edən hazır ictimai 

münasibətlərlə ona bilavasitə uyğun gələn normaların olmaması arasındakı 

obyektiv ziddiyyətlərin özündən meydana gəlir. Hüquqda bu ziddiyyətin inikası 

boş bir anlayışdır, analogiya isə müəyyən mənada bu cür ziddiyyətlərin həlli 

vasitəsi kimi çıxış edir. Bu boşluğun (çatışmazlığın) xarakterindən asılı olaraq 

hüquqi analogiyanın iki spesifik formasını: 

1. qanun analogiyası; 

2. hüquq analogiyasını göstərmək olar. 

Qanun analogiyası birbaşa qanunla nəzərdən keçirilməyən və yaxud yarımçıq 

nəzərdən keçirilən bu və ya digər ictimai münasibətlərin hüquqi qaydada tənzim 

olunmasına tələbat yarandıqda tətbiq olunur. Lakin, bu cür tələbat olmadıqda, çıxış 

münasibətlərini tənzimləyən hüquqi normalar mövcud olur.  
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Hüquq analogiyasından isə çıxış hüquqi normalar olmadığı hallarda istifadə 

olunur. Bu vaxt bütövlükdə ölkələrin hüquq, yaxud qanunvericilik sahələrinə 

uyğun gələn ümumi prinsiplərə və mənalara əsaslanmalıyıq. 

Respublikamızda qanun və hüquq analogiyasının tətbiqi məhduddur və bunlar 

uyğun gələn qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Bunların hər ikisi 

respublikamızın vətəndaş prosessual məcəlləsində ifadə olunur və orada bəzən 

deyilir ki, məhkəmə işi qanunlar əsasında həll etməyə borcludur. Mübahisəli 

münasibətləri nizamlayan qanunun olmadığı hallarda, məhkəmə çıxış 

münasibətlərini nizamlayan qanun qəbul edir, belə qanun olmadıqda isə, ümumi 

prinsiplərdən və qanunvericiliyin mənasından çıxış edir. 

Hüquqi münasibətlərdə analogiyanın əhəmiyyəti onunla müəyyən olunur ki, 

bu metod mövcud olan hüquqi normaların tətbiq sahəsini genişləndirir, bununla da 

mövcud olan hüquqi qaydaların möhkəmlənməsinə xidmət edir. Beləliklə də, 

analoji metod hüquqi normaların daha da təkmilləşməsinə və yenidən işlənməsinə 

imkanlar açır. Lakin, bu metodun tətbiqi yeni hüquq normalarının yaranmasını 

bildirmir. Analogiya üzrə konkret məsələnin həlli fərdi səciyyə daşıyır və digər 

çıxış hallarına münasibətdə məcburi qüvvəsi yoxdur. Bununla yanaşı, konkret 

hadisə və proseslərin həllində uyğun gələn halların bu metodun tətbiqi vacibdir. 

Müəyyən proseslərin həllində əgər uyğun gələn hüquqi normalar yoxdursa, yaxud 

bu normalar yarımçıqdırsa, konkret sualın həllindən məhkəmə yayına bilməz. 

Əmək və inzibati hüququn məlum hüdudlarında da analoji metodu tətbiq 

etmək mümkündür. Lakin respublikamızda cinayət hüququnda bu metoddan geniş 

istifadə olunmur. Bəlkə də buna ehtiyac yoxdur. Lakin, digər ölkələrdə presedent 

(eyni tipli hərəkət və hadisələr üçün misal mənasında) varsa, cinayət qanunu 

analogiya üzrə qəbul olunur. ABŞ-da ölkə prezidentlərindən A.Linkolnun və 

C.Kennedinin öldürülməsi eyni tipli hadisələrdir. Belə hallarda bu metoddan 

istifadə etmək zəruridir. 

Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, hüquqi sahədə analogiya tamamilə spesifik 

xarakter daşıyır və onun məhkəmə praktikasında tətbiqi ancaq məntiqi yox, 

hüquqi, hətta siyasi aspektləri özündə birləşdirən mürəkkəb proseduradır (üsuldur). 
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Əqli nəticənin digər növləri  kimi, analogiyanın da öz strukturu (quruluşu) 

vardır. Burada da, bir-birilə müəyyən məntiqi əlaqədə olan müqəddimələr və nəticə 

hökmü (yekun biliyi) mövcuddur. Lakin, bu əqli nəticə xüsusiyyətlərinə görə 

deduksiya və induksiyadan fərqlənir. Analogiyada müqəddimələr iki predmet, 

yaxud predmetlər qrupu haqqında eyni yox, ancaq oxşar olan əlamətləri ifadə edən 

hökmlərdir ki, bunlar oxşadılan, təmsil olunan müqəddimələr adlanır. Belə halda 

bu predmetlərdən biri model, digəri isə prototip, yaxud orijinal adlanır. Sonra 

məlum olur ki, modeldə bizə az bəlli olan orijinala xas olan, yaxud xas olmayan bir 

əlamət də vardır. Çıxarlan nəticə hökmündə bu əlamətin olması iqrar olunur. Bu 

isə köçürülən əlamət adlandırılır. Müqəddimələr arasındakı məntiqi əlaqələrin 

mövcud olması nəticənin məntiqi əsası kimi çıxış edir ki, bu da predmetlərin 

özlərinin obyektiv oxşarlığını əks etdirən məzmunca oxşar əlaqədir. 

Analoji əqli nəticənin strukturunu sxematik formada aşağıdakı kimi təsəvvür 

etmək olar: 

M – obyektində a, b, c, d, n əlaməti vardır. 

Q-də a, b, c, d əlaməti vardır. 

Nəticə: Q-də n əlaməti vardır. 

Bu sxemdə M və Q analogiya aparılan predmetlərdir, a, b, c və d M və Q-nin 

ümumi əlamətləridir, n – köçürlən əlamətdir. Onda düsturu belə oxumaq olar: əgər 

M və Q obyekti a, b, c və d kimi bir sıra ümumi əlamətlərə malikdirsə, Q-dən fərqli 

olaraq M-də n əlaməti vardırsa, onda nəticə çıxarılır ki, Q-də ehtimal ki, n əlaməti 

olsun. 

Sxemdən aşkar olur ki, analogiyanın sillogizmlə müəyyən oxşarlığı vardır. 

Sanki burada üç termin vardır, lakin demək olmaz ki, bunlardan biri böyük, digəri 

kiçik termindir, orta termin eyni mənalı deyil, oxşardır. Buna görə də burada nəticə 

həqiqi, yaxud ehtimali olur. 

Həqiqi analogiya o vaxt alınır ki, predmetlərin bir çox əlamətlərindəki 

oxşarlıq digər əlamətlərdə də təkrar olunsun. Elmdə və texnikada həqiqi 

analogiyalar çoxdur (istilik və elektrikin yayılması, süni və təbii seçmə arasındakı 

analogiyaları qeyd etmək olar). Yanlış analogiya o vaxt meydana gəlir ki, 
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predmetlərin oxşarlığı gerçəkliyə uyğun gəlmir (Yer və Mars, orqanizm və 

cəmiyyət, canlı qruplarla (arı, qarışqa ailələri ilə) bəşər cəmiyyəti arasında aparılan 

analogiyaları və s. göstərmək olar). Çox vaxt yanlış analogiyalar xürafata, 

münəccimliyə və digər hallara əsaslanır. Bu baxımdan analoji əqli nəticədə 

ehtimallıq dərəcəsi bir sıra şərtlərdən asılıdır ki, bunlardan əsasları aşağıdakılardır: 

1. ümumi əlamətlərin keyfiyyəti (başqa sözlə, bunların ümumiliyi və 

mühümlüyü); 

2. əlamətlərin kəmiyyəti (sayı); 

3. oxşar və fərdi əlamətlərin nisbəti. 

Analogiyanın özünün tətbiq olunma hüdudları vardır, bu ölçü pozulduqda o, 

təsirsiz, yaxud zərərli olur. Əgər tədqiq olunan predmetdəki əlamət köçürülən 

əlaməti istisna edirsə, onda bu cür analogiya tətbiq olunmazdır. 

Yer və Ay eyni Günəş sisteminin kosmik obyektləridir, bunlar bəzi 

münasibətlərdə oxşardır. Lakin buradan nəticə çıxarmaq olmaz ki, Ayda həyat 

vardır. Bu yanlış analogiya olardı, ona görə ki, kosmik tədqiqatlar nəticəsində 

sübut olunmuşdur ki, Ayda su və atmosfer yoxdur. Belə bir şəraitdə orada canlının 

yaşaması mümkünsüzdür. Analogiya aparılan predmetlər arasında fərqli cəhətlər 

çox olduqda da düzgün nəticə çıxarmaq olmaz. Xüsusilə ictimai həyat 

hadisələrinin təhlilində analogiyadan ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. İctimai 

hadisələr heyranedici şəkildə bir-birinə bənzərdir, lakin müxtəlif tarixi dövrlərə aid 

olur. Ona görə də bu cür analogiyalar tamamilə müxtəlif nəticələrə gətirib çıxara 

bilər, hətta yanlış da ola bilər. Məsələn, muzdlu əmək kapitalizm üçün 

xarakterikdir, lakin bu quldarlıq cəmiyyəti şəraitində də mövcud olmuşdur. Lakin 

muzdlu əmək orada sporadik (hərdənbir) xarakter daşıyırdı, ictimai həyata 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmirdi, lakin kapitalizmdə bu əməyin yüksək, üstün 

sisteminə çevrilir və cəmiyyətin özünün simasını müəyyən edir. Buna görə də 

müasir fəhlələr və muzdlu işçilər, o cümlədən indiki sahibkarlar və günəmuzd 

işçilər arasında analogiya aparmaq xatalıdır. 
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Sual 2. Analogiyanın növləri 

 

Əqli nəticənin digər növləri kimi, analogiya da çoxşaxəli hadisədir. 

Analogiyada bölgünün əsasında duran, köçürülən əlamətin, yaxud oxşar 

obyektlərin xarakterindən asılı olaraq analogiyanın bir-birindən fərqlənən iki 

növünü qeyd etmək olar: 

1. xassələr, yaxud predmetlər üzrə analogiya; 

2. münasibətlər analogiyası. 

Predmetlər analogiyasında bir-birinə oxşar iki fərdi predmet (predmetlər 

qrupu) götürülür. Əgə bunlar arasındakı oxşarlığa əsasən köçürülən əlamət 

xassələri ifadə edirsə, bu cür əqli nəticələr xassələr analogiyası adlanır. 
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Predmetlərdəki oxşar xassələr əsasında nəticə çıxarılır ki, bunlar digər xassələrinə 

görə də oxşardır. İşığın səslə analogiyası nəticəsində aşkar olmuşdur ki, işıq 

əksolunma, sınma, dispersiya, interfersiya, düzxətlə yayılma və s. xassələrə 

malikdir. Bununla belə, səs eyni zamanda dalğa prosesinə xasdır. Bu oxşar 

əlamətlər əsasında nəticə çıxarılır ki, işıq dalğa prosesidir. Yuxarıdakı səhifələrdə 

atomla, elektriklə, təbii seçmə ilə bağlı gətirilmiş nümunələr də xassələr 

analogiyasına aiddir. 

Müxtəlif elmlərdə xassələr analogiyası daha geniş yayılmışdır. Bundan elmi-

nəzəri təfəkkürdə və gündəlik həyatda çox istifadə olunur. Bəzən də xassələr 

analogiyasında təsadüfi əlamətlərə, zahiri oxşarlığa üstünlük verilsə də, çox vaxt 

eksperimental tədqiqatlardan istifadə olunur, düzgün nəticə alınır. Heyvanların 

daxili xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunan və sınaqdan keçirilən dərmanlar 

müəyyən ehtiyatla insan orqanizminə köçürülür və insanın daxili xəstəliklərində 

ondan istifadə olunur. Bu təcrübə heyvanlar üzərində aparılmış çoxlu sınaqların 

ümumiləşdirilməsinin nəticəsidir. 

Xassələr analogiyasının geniş yayılmasına baxmayaraq, ehtimal dərəcəsi 

yüksək olan münasibətlər analogiyasından da istifadə olunur. Predmetlər 

arasındakı münasibətlər analogiyası onunla fərqlənir ki, oxşadılan predmetlərin 

özləri ola bilər ki, oxşar əlamətlərə malik olmasın, tamamilə müxtəlif olsun, başqa 

cür desək, müqayisə olunmayan da ola bilər, lakin onlarda digər predmetlərlə oxşar 

münasibət ola bilər. Məsələn, atomun nüvəsi və onun ətrafında fırlanan 

elektronlarla Günəş və planetlər arasındakı münasibətin müqayisəsi Rezerforda 

atomun planet modelini qurmağa imkan vermişdir. Başqa bir nümunə də gətirmək 

olar. Riyaziyyat və məntiq arasında mühüm fərqlər çoxdur, hər birinin obyekti 

müxtəlifdir. Riyaziyyat real aləmdə fəza formalarını və kəmiyyət münasibətlərini, 

məntiq isə təfəkkürün forma və qanunlarını öyrənir. Lakin, ibtidai riyaziyyatla ali 

riyaziyyatın nisbətlərində çoxlu oxşarlıqlar olduğu kimi, formal və dialektik 

məntiq arasında da bu cür əlaqələr vardır, başqa cür desək, ibtidai riyaziyyatın 

nisbəti necədirsə, formal və dialektik məntiqin nisbəti də bu cürdür. Bunların bu və 

ya digəri daimi və dəyişkən, sabit və qeyri-sabit, durğun və hərəkət edən, hazır və 
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inkişaf edən münasibətlərdir. Biz bu əsasda, bu dəlillərlə ibtidai riyaziyyatın ali 

riyaziyyata digər nisbətinin xüsusiyyətlərini bilərək (bu elmlər bir-birini istisna 

etmir, biri digərini tamamlayır), formal və dialektik məntiqin qarşılıqlı əlaqəsinin 

xüsusiyyətləri haqqında nəticə çıxarırıq. 

Münasibətlər analogiyasında ehtimallığın çox olması onunla izah olunur ki, 

burada predmetlər arasındakı oxşarlığın sistemli təhlilinə, dərinliyinə xüsusi fikir 

verilir və sistemin ayrı-ayrı elementləri arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrinin izahı 

əsas götürülür. Bu amil bir sistemdə tapdığımız qarşılıqlı əlaqənin ona oxşar olan 

digər təşkil olunmuş sistemə köçürülməsinə imkan verir. Bununla da predmet və 

hadisələr arasındakı qanunauyğun əlaqələri tədqiq edən analogiyanı abstraksiyanın 

yüksək mərhələsi də adlandırmaq olar. 

Konkret desək, əgər köçürülən xassə, əlamət münasibəti ifadə edirsə, buna 

münasibətlər analogiyası deyilir. 

Buna sadə bir nümunə gətirmək olar. Bir qrup rəqəmlər arasındakı nisbəti 

digər qrupa köçürmək olar, bununla da ədədlər arasında düzgün nisbət yaranır. 

Nümunə: 8:4, 4:2. 

Predmet və hadisələr arasındakı uyğunluq, nisbət münasibətlər analogiyasının 

xüsusi halıdır. Fizikada məzmununa görə fərqli olan traduktiv əqli nəticələr 

çoxdur. Məsələn, elektrostatik və qravitasiya (cazibə) sahələrində zahiri 

oxşarlıqlarına görə aparılan analogiya bir-birilə ekvivalentlik münasibətindədir. 

Nyutonun ümumdünya cazibə qanunu ilə Kulon qanununun formulunu nəzərdən 

keçirmək olar: 

 

F=R m1 
.
 m2                        E=R 11 

. 
12  

             r2     r2 

 

 

Əgər ümumdünya cazibə qanununda cismin kütləsinin cazibə sahəsinə 

qarşılıqlı təsiri əks olunursa, Kulon qanununda elektrosatik sahəyə elektrik 

yüklərinin qarşılıqlı təsiri təsvir olunur. Bu qanunların zahiri oxşarlığındakı 

ekvivalentlik əsasında nəticə çıxarılır ki, cazibə sahəsi altında olan cisim, 
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elektrostatik sahədə olan cisim kimi eyni trayektoriya üzrə hərəkət edir. Çox vaxt 

gətirilən analogiyalarda oxşar sistemlərin maddi daşıyıcıları müqayisə edilməyən 

obyektlər də ola bilər. Arktikada yaşayan pinqvinlərlə xizəkli-tırtıllı avtomobillər 

arasında elə bir ümumilik, oxşarlıq yoxdur. Lakin mühəndis A.Nikolayev orada qar 

yığınları şəraitində pinqvinlərin hərəkət prinsipini analogiya əsasında öyrənməklə, 

saatda 50 km saat sürətlə hərəkət edən yük maşınları quraşdırmışdır. 

Münasibətlər analogiyasında alınan yekun biliyi orada nəzərdən keçirilən bir 

neçə predmet arasındakı münasibəti ifadə edə bilər, köçürülən əlamətlər isə əlaqəli 

xarakter daşıyır. Fərz edək ki, bunlar z və Q-r münasibətindədir: 

a) kimya sahəsində yeni kəşf edən z-in atasıdır (n-nin münasibəti); 

b) Q isə həmin kəşfi edən r-in babasıdır (w1-in münasiəti); 

c) bu kəşflərdən aşkar olur ki, w 1 və w 2-in münasibətlərində olan müəyyən 

oxşarlığı nəzərdə tutaraq, nəticə çıxarmaq olar ki, bunların arasında qohumluq 

əlaqəsi vardır və bu əlaqə qeyd olunan xassəyə də aiddir. Bu əlaqələri analogiya ilə 

ifadə etsək, onda belə bir sxem almaq olar: 

müqəddimələr: a) y w 1 z 

    b) w2-də n1, n2, n3… əlaməti vardır 

    nəticə: w 3-də n4 əlaməti vardır. 

Münasibətlər analogiyasında alınan nəticələrin xüsusiyyəti ondadır ki, burada 

predmetlərin özü müqayisə olunmur, y və z, Q v ər arasındakı münasibətin 

oxşarlığı onu ifadə etmir ki, y-Q-lə, z-r-lə oxşardır. Ola bilər ki, bu predmetlər 

müqayisə olunmazdır. Burada əsas cəhət odur ki, birinci qrup predmetlərin (y w1z) 

arasındakı münasibət ikinci qrupdan olan (Qn2r) predmetlər arasındakı əlaqəyə 

uyğundur. 

İctimai həyat hadisələrinin təhlilində münasibətlər analogiyasının xüsusi 

əhəmiyyəti vardır, çünki analoji metod müxtəlif hadisələrin təhlili və 

qiymətləndirilməsində bizə düzgün istiqamət verir, siyasətdə ardıcıl taktiki xəttin 

həyata keçirilməsinə kömək edir. Burada alınan nəticələrin xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmadıqda, məntiqi səhvlərə aparıb çıxarır. Alman fəhlə hərəkatının görkəmli 

nümayəndəsi R.Lüksemburq XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə 
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yaranmış yakobinlərlə XX əsrdə Rusiyada meydana gəlmiş sosial-demokratlar 

kimi iki məslək arasındakı nisbəti, həmin məsləklərin özlərinin eyniləşdirilməsi ilə 

qarışdırırdı, bunlar arasında müəyyən cəhətlərə görə analogiya aparmaq olar, lakin 

bu, o demək deyildir ki, bunlar eyni şeydir. Münasibətlər analogiyasını predmetlər 

arasındakı analogiya ilə eyniləşdirmək hallarına insanların gündəlik praktikasında 

da rast gəlirik, lakin ikincidən fərqli olaraq, münasibətlər analogiyasının əsasında 

predmetlərin modelləşdirilməsi metodu durur. 

Bununla yanaşı, predmetlərin oxşarlıq dərəcəsinə görə də analogiyanın 

müxtəlif növləri vardır. Predmetlərin xassələri, yaxud onların qarşılıqlı nisbəti 

arasındakı oxşarlığın müxtəlif dərəcələri ola bilər. Əlamətlər arasındakı əlaqənin 

xarakterindən asılı olaraq, traduksiyanın ciddi və qeyri-ciddi növlərinə də rast 

gəlirik. 

Ciddi, yaxud güclü analogiyada nəticə həmişə həqiqi olur, qeyri-ciddidə 

problematik xarakter daşıyır. Ciddi analogiyanın fərqləndirici xüsusiyyəti ondadır 

ki, köçürülən əlamət zəruri surətdə digəri ilə oxşar əlamətlərlə əlaqəlidir, yəni 

müqayisə edilən predmetlərin əlamətləri elə biliklərə əsaslanır ki, bunların arasında 

müəyyən asılılıq vardır. Ciddi analogiyada fikrin gedişi iki predmetdə olan eyni 

əlamətin oxşarlığından onların digər əlamətlərinin oxşarlığına doğru gedir. 

Məsələn, Zülfəli tələsik ümumiləşdirmələr əsasında addımbaşı yeni nəticələr 

çıxarır. Buna görə də onun mühakiməsi çox vaxt yanlış olur. Başqa bir adam da 

(məsələn, Bilal) tələsik ümumiləşdirmələr aparır. Onda nəticə çıxarırıq ki, onların 

hər ikisinin yanlış nəticələrə gəlməsinin səbəbi tələsik ümumiləşdirmələrdədir. 

Burada fikir prosesi hər iki şəxsdə bir əlamətin oxşarlığından (tələsik mühakimə 

yürütmək) digər əlamətin oxşarlığına (yanlış nəticə çıxarmaq) doğru gedir. 

Əlamətlər arasındakı zəruri asılılığın müəyyən olunması ciddi analogiyanı 

deduksiyaya yaxınlaşdırır. Deduksiyada fərdi hökm ümumiyə daxil edilirsə, 

analogiyada əksinə, fərdi predmetlərin oxşarlığına üstünlük verilir, ayrıcı hökm 

ümumiyə daxil olmur, mühakimə prosesi bütövlükdə analoji yekun biliyi 

hüdudunda qalır. 
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Qeyri-ciddi analogiyada isə əlamətlər arasında asılılıq əlaqəsi yoxdur. Burada 

nəticə məlum əlamətlərə xas olan iki predmetin oxşarlığından yeni əlamətlərin 

oxşarlığına doğru gedir, lakin bunların birincidən asılı olub-olmaması məlum 

deyildir. Tarixi tədqiqatlarda tez-tez bu cür analogiyalara rast gəlirik, lakin 

hadisələr arasındakı bu cür asılılığı nəzərə almaq son dərəcə çətindir, çünki hər bir 

tarixi hadisənin öz səbəbləri və konkret inkişaf yönümü vardır. Tarixi hadisələrdə 

eyni asılılıqdan istifadə etmək mümkün deyildir. Bu baxımdan qeyri-ciddi 

analogiyada ehtimallıq dərəcəsinin bir sıra şərtlərinə riayət etmək vacibdir: 

1. müqayisə edilən predmet və hadisələrdə mühüm və zəruri əlamətlərin 

çoxluğu əsas götürülməlidir. Mühüm əlamətlərin sayı nə qədər çox olarsa, onda 

analoji nəticələr də doğru və əsaslı olacaqdır; 

2. müqayisə aparılan predmetlər arasında köklü fərqlər olmamalıdır; 

3. oxşar və köçürülən əlamətlər arasında asılılıq əlaqəsinin ehtimallıq dərəcəsi 

nəzərdə tutulmalıdır. 

Müqayisə edilən obyekt və predmetlər arasında oxşar əlamətlər azdırsa, oxşar 

və köçürülən xassələrdə asılılıq zəifdirsə, fərqli cəhətlər nəzərə alınmazsa, onda 

nəticə təsadüfi xarakter daşıyacaqdır. Mühakimə prosesində elə hallara rast gəlirik 

ki, obyekt və predmetlərin analogiyasında zahiri oxşarlıqlara isnad olunur, belə 

hallarda gerçək nəticələr almaq olmur, bu onu bildirir ki, öyrənilən obyektlər 

barəsində hərtərəfli biliyə malik deyilik, nəticə faktik materialın özündən 

çıxarılmır, konkret materiala əsaslanır.  

Analogiyada düzgün nəticələrin alınmasında hadisələr arasındakı ümumi 

meyli tapmaq və qanunauyğun əlaqələri aşkara çıxarmaq vacib şərtdir. Maraqlıdır 

ki, predmetlər arasındakı oxşar əlamətlərin aşkar olunması onların fərqli cəhətlərini 

də aradan qaldırmır. Dialektik məntiq öyrədir ki, hər bir eyniyyətin, oxşarlığın 

özündə fərqli cəhətlərin olması onların arasında analogiya aparmağı istisna etmir. 

Doğrudur, müqayisə olunan predmetlər arasında mühüm fərqlər nə qədər az olsa, 

nəticənin həqiqilik dərəcəsi o qədər yüksək olacaqdır. Analogiyada qeyri-mühüm 

fərqlər nəticə çıxarmağa maneçilik törətmir, mühüm fərqlər olarsa, belə nəticələr 

qənaətbəxş hesab olunmur. Çox vaxt müxtəlif tarixi dövrlərdə baş verən 
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hadisələrdə tarixi şəraitin nəzərə alınmaması və mühüm fərqləri görməmək yanlış 

analogiyalara gətirib çıxarır. 

Analoji əqli nəticənin idrak prosesində əhəmiyyəti ondadır ki, bizə gerçəklik 

haqqında yeni-yeni biliklər verir, onun elmdə və praktiki mühakimələrdə rolu 

inkaredilməzdir. Elmi biliklərin inkişaf tarixi göstərir ki, bir çox elmi və texniki 

kəşflərin aşkar olunması analoji metodun nailiyyətidir. 

Əqli nəticənin digər növləri kimi (induksiya kimi) analogiya da tam, natamam 

formada ola bilər. Tam analogiyada müqayisə edilən hadisələrin yaxın cinsi olur, 

predmetlər arasında oxşar əlamətlər üstünlük təşkil edir, natamam analogiyada isə 

ancaq bəzi münasibətlərdə oxşar xassələr olur. 

Analogiya eyni zamanda müfəssəl (tam) və ixtisari (entimematik) sillogizm 

formasında da ola bilər. İnsanlar haqlı olaraq bir çox müqayisəli bənzətməni 

analogiya hesab etmirlər, ola bilər ki, nəticə müəyyən fikirdə gizli formada ehtiva 

olunsun, yaxud onun üçün imkan açılmalıdır. Çox vaxt belə bir misal gətirirlər ki, 

qanun qoşqu alətidir, hara çevirsən, ora çıxır. Burada subyektiv maraqların 

qanunların icra olunmasına təsiri fikri ehtiva olunur. 

Beləliklə, analogiyanın bir sıra funksiyalarını da qeyd etmək olar: 

1. analogiyanın evristik əhəmiyyəti (helium elementinin tapılması) vardır; 

2. analogiyanın idraki əhəmiyyəti vardır; 

3. onun izahedicilik əhəmiyyəti vardır; 

4. onun sübutedicilik funksiyası vardır. 

Elmə az məlum olan faktların izahında bu metoddan istifadə etməyin 

faydalılığını heç cür inkar etmək olmaz.  
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   NƏTİCƏ 

 

 

Beləliklə, mövzunu yekunlaşdıraraq onu qeyd etmək vacibdir ki, analoji əqli 

nəticənin induksiya ilə də bəzi oxşarlıqları vardır. Analogiya da fərdi hökmlərə 

(xüsusi, həmçinin ümumi də ola bilər) əsaslanır. Lakin nəticədə söhbət bütövlükdə 

sinif haqqında deyil, predmetin, yaxud predmetlər qrupunun bu və ya digər ayrıca 

əlamətindən gedir. Bu əqli nəticənin hər ikisində yekun biliyinin ehtimallığı 

labüddür. Anlamaq çətin deyildir ki, analogiyada bu ehtimallıq tamamilə müxtəlif 

ola bilər, başqa sözlə desək, tutqun fərziyyələrdən ciddi müəyyən olunmuş 

müddəalara qədər analogiyada çıxarılan yekun biliyi həqiqi də ola bilər, yalan da. 

 

 

 

 

 


