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Abstrakt. Fәlsәfә vә tibb eyni dәrәcәdә qәdim mәnşәli mәdәni

hadisәlәrdir. Bu elmlәr insana hәsr olunub vә insanın әtrafındakı dünyaya
uyğunlaşmasına kömәk etmәk üçün nәzәrdә tutulub. Fәlsәfә vә tәbabәt öz
sәylәrini çoxdan birlәşdirib. Bunun da sәbәbi onların ayrı-ayrılıqda
bütövlükdәn, sistemlikdәn mәhrum olmasındadır: fәlsәfә empirizmdәn
uzaqlaşır, tibb isә orqanizmin öyrәnilmәsinә tam keçәrәk fәrd haqqında
unudur. Fәlsәfә dünya haqqında son dәrәcә ümumilәşdirilmiş, nәzәri baxışdır.
O, rasionallığı, elmә әsaslanması ilә seçilir vә bütöv dünya vә insanın
dünyaya münasibәti haqqında ümumilәşdirilmiş anlayış kimi çıxış edir. Tibbi
fәaliyyәtlә sıx bağlı olan bioetikanın kateqoriyaları fәlsәfi-etik
kateqoriyalarının bir sahәsidir. Etik yanaşmada bu kateqoriyalar ictimai
münasibәtlәrin o hissәsini әks etdirirlәr ki, onlar insanların davranışı ilә,
onların bir-birinә olan münasibәti, tәbiәtә, hәyata, cәmiyyәtә, hakimiyyәtә,
ailәyә vә kollektivә xeyirxahlıq vә pislik, yaxşılıq vә yamanlıq, borc, әdalәt
nöqteyi-nәzәrindәn münasibәtlә bağlıdır. Başqa sözlә desәk, kateqoriyaları
yaxşılıq vә pislik nöqteyi-nәzәrdәn qiymәtlәndirmәk olar, onların özlәri isә
bu qiymәtlәndirmәnin forması kimi çıxış edә bilәrlәr.
Açar sözlər: fәlsәfә tarixi, etika, estetika, tәbabәt, sәhiyyә vә әxlaq
1.Giriş
İnsan sağlamlığı qәdim zamanlardan bu günә qәdәr vә yaxın gәlәcәkdә,
tarixdә vә müasir dövrdә davamlı dәyәr kimi mühüm bilik mövzusudur.
Somatik, әqli, mәnәvi vә әxlaqi, sosial, ekoloji cәhәtdәn insan sağlamlığına
nail olmaq üçün konseptual әsas bir çox elmlәrlә yanaşı hәm dә fәlsәfәdә
araşdırılmışdır. Mәqalәdә sağlamlığın fәlsәfi vә etik aspektlәrinin dәrk
edilmәsinin xüsusiyyәtlәri araşdırılmışdır. Bu da, sosial hәyatın müxtәlif
sahәlәrindә, o cümlәdәn bәdәn tәrbiyәsi vә idman sahәsindә sağlamlığın vә
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insan sağlamlığının formalaşmasının xüsusiyyәtlәrinin dәrk edilmәsinә
inteqrativ yanaşmanı hәyata keçirmәyә imkan verәcәkdir.
2.Müasir dövr fəlsəfə tarixində təbabət və sağlamlıq problemi
Dilteyin hәyat fәlsәfәsi İ.Herderin, L.Fon Rankenin, İ.Q.Droyzenin
adları vә yaradıcılığı ilә bağlı olan tarixçilik mәktәbi ilә әlaqәdardır. Diltey
öz әsәrindә bu mәktәbin tәsirlәrini qeyd etmişdir [3, s.76]. Tarixçilik mәktәbi
bütün
humanitar
elmlәrdә
әsas
problem
kimi
obyektivliyin
çatışmamazlığında görürdü. Sayentizmin hakimliyi şәraitindә elmә can atan
fәlsәfә üçün bu ciddi çatışmamazlıq idi. Bununla bәrabәr, tarixçilik mәktәbi
üçün bu mәsәlә başqa fikirlәrlә, tarixşünaslığın vә tarixin fәlsәfәsinin keçmiş
dövrlәri obyektivliyi adekvat formada tәsvir etmәsi fikirlәri ilә әvәz
olunurdu.
Orta statistik savadı olan hәr bir şәxsin әlәlxüsus mövqeyi var vә buna
görә dә onlar hadisәlәrin әsl gedişatını göstәrә bilmәsәlәr dә, fәlsәfә vә
tarixçilәr reallığı onlara aydınlaşdırmağa yardım etmәlidirlәr. Bu vәziyyәtin
nәzәri cәhәtdәn әhәmiyyәti Droyzenin fәrqli yanaşması sayәsindә sonralar
Dilteyin hәyat fәlsәfәsinә böyük tәsir göstәrmişdir [3, s.96].
Mәhz Droyzen tәrәfindәn hümanitar elmlәrin metodologiyaları anlayışı
ilә tәbii elmlәrin metodologiyaları kontekstindә izahı arasında әhәmiyyәtli
dәrәcәdә fәrqli sәrhәd çәkir. Bu metodoloji dualizm fәlsәfә vә elmin
inkişafının, fәlsәfәnin elmdәn kәnar muxtariyyәtinin qorunmasının vacib
elementinә çevrilir. Bu mәsәlәlәr bu vә ya digәr dәrәcәdә L.Kiyaşenko vә
M.L.Klyuzovanın әsәrlәrindә dә işıqlandırılıb [4, s.107; 5, s. 56].
Humanitar elmlәr tәbii elmlәrdә istifadә edilәn anlayışları öz
mövqelәrindәn izah etmәyә cәhd edir. Lakin dәrk etmә vә izah etmә dünyanı
bir tam, vә ya cәm kimi dәrk vә izah etmәyә kömәk etmәlidir. Dilteyin,
Droyzenin fikirlәrinә görә hәr bir tarixi hadisә cәmiyyәt vә tәbiәtdaxili
proseslәrin nәticәsidir. Yeri gәlmişkәn, bu mәsәlәlәrә H.Hәsәnov da öz
әsәrindә toxunaraq qeyd edirdi ki, ... hәr hansı bir hadisә onun konkret tarixi
icraçısının şüurunun daxili mental vәziyyәtinin, amillәrin (mәqsәdin, hәrәkәt
üçün әsasın, meylin vә s.) tәdqiqi yolu ilә dәrk edilir [6, s.12]. Bu baxımdan,
tarixi mentallıq, hәr hansı bir şәxsin hәrәkәtindәn qaynaqlanaraq әlaqәli
formada sonralar bir çox filosoflar tәrәfindәn dә inkişaf etdirilmiş vә anlama
metodlarına әsaslanan (hermenevtika) humanitar elmlәrin inkişaf
proqramında öz tәzahürünü tapmışdır.
V.Diltey hәm dә humanitar elmlәrin durumu vә gәlәcәk problemlәri
haqqında da düşünürdü [3, s.47]. Bu mәsәlәlәr, hәmçinin M. Veberi,
E.Hüssereli vә digәrlәrini dә maraqlandırsa da, tәdqiqatların әsas istiqamәti
Dilteyin hәyat fәlsәfәsinә yönәldilmәsini aktuallaşdırırdı.
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O, humanitar elmlәrin statusunu tәhlil edәrkәn, ilk növbәdә onların
tәbii elmlәrdәn fәrqliliyini aydınlaşdırmaq istәyirdi. “Humanitar elmlәr”
sözünün etımologiyasına gәldikdә, qeyd etmәk lazımdır ki, әvvәllәr bu söz
Con Stüart Millin «əxlaq elmləri» olaraq ingilis dilindәn alman dilinә
tәrcümәsi kimi izah edilirdi. Bu mәqam, humanitar elmlәrin hәr şeydәn әvvәl
әxlaqla, әxlaqi dәyәrlәrlә, bunun isә öz növbәsindә, insanla, insan hәyatının
dәyәri ilә bağlı idi [7].
Dilteyin әsәrlәrindә humanitar elmlәrin mәntiqi vә mәzmunu
özünәmәxsus formada tәqdim edilir. O, hәr şeydәn әvvәl norma vә dәyәrlәrin
nisbi olduğunu qeyd edir. Elә bu şәraitdә humanitar elmlәrin unikallığı,
onların dәrk etmә anlayışının hәyatla sıx әlaqәsi çıxır. Hәyat, ümumiyyәtlә,
bәşәr tәcrübәsinin anlaşılmaz vә izah edilmәz әsası olduğu üçün dә aydın vә
dolğun dәrk edilә bilmәz. Dәrketmә hәyatın çәrçivәsindәn çıxa
bilmәdiyindәn, o, humanitar elmlәrin olmasının şәrtidir. Onun üçün
humanitar elmlәrin әmәlә gәlmәsi hermenevtik hadisә kimi hәyat dәyәrinә
daxil olmaqdır. Mәhz bu elmlәr hәyatı dәrk etmәyә çalışan, yәni hermenevtik
elmlәr olduğuna görә, onların ağırlıq mәrkәzi dil ifadәlәrinin izahından
asılıdır.
Bir sözlә, humanitar elmlәrdә öyrәnilәnlәr insan tәcrübәsinin
obyektivlәşdirilmәsi cәhddir. İnsanın tәcrübәsi insanın ruhunu dәrk etmәyә
imkan yaradır. İnsanın ruhu, yaxud “obyektiv” ruh mәdәniyyәt vә cәmiyyәtin
daxilindә olan hәyatın obyektivlәşdirilmәsidir.
Belәliklә, hәyatı dәrk etmәk tәdqiqatçının hәyat hәyәcanını yaşamaq,
hәyatın mәnasını anlamaq qabiliyyәtidir. Belә olan halda dәrk etmә
hәyәcanla, şәfqәtlә, kiminsә vәziyyәtinә emosional tәrzdә qoşulmaqdır. Yәni,
bu tibbi etikadan, borc (vәzifә) etikasından hәyata, canlıya xüsusi münasibәti
olan tibbi-sosial münasibәtlәrә keçidi әsaslandıran anlayışlar kompleksidir.
Lakin hәyat fәlsәfәsindәn tibbi-sosial münasibәtlәrә keçid birdәn birә baş
vermir. Dilteyin fәlsәfәsindә aşağıda verilәn sualın cavabının tapılması
vacibdir- hәyәcan, daha düzgün desәk, kiminsә halına yanmaqla yanılanın
hәyatıyla bir ümumiliyin olmasına biz necә әmin ola bilәrik? Burada o, öz
hermenevtikasına vacib bir prinsip daxil edir. Fәrz edir ki, halına yanılan
obyektlә yardım etmәk istәyәn obyektin arasında bir oxşarlıq var. Bir sözlә,
bu oxşarlıq onun quruluşunda әhәmiyyәtli anlayış olub, hәr zaman, hәr yerdә
dәyişmәz olan ümumi insan tәbiәtindәn irәli gәlir. Diltey deyir ki, hәyat
bütün dövrlәrdә bütün tәrәflәr üçün açıqdır [3, s.33]. Bundan çıxış edәrәk
Diltey hәyat, hәyat tәcrübәsi, humanitar elmlәr arasında daxili qarşılıqlı
әlaqәlәrin mövcudluğunu vurğulayır. Dәrketmә prosesindә mәhz hәyat özüözünü dәrk edir. İnsan başqasını, onun özünün yaratdığını vә s. anlaya bilir
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vә anlamalıdır. Başqa sözlә, humanitar elmlәr hәyatı anlamağa çalışırlar,
çünki onlar özlәri hәyatın, tәcrübәnin bir hissәsidir. Tәbii elmlәr, insandan,
onun cәhdlәrindәn asılı olmayaraq yaranan vә mövcud olan reallığı tәdqiq
edirlәr.
Aydındır ki, insanlar, cәmiyyәtlәr, mәdәniyyәtlәr arasında çox böyük
fәrqlәr var. Belә olan halda onun dәrk edilmәsi dә mürәkkәb mәsәlәdir.
Dilteyә görә anlama (dәrketmә) individlәrin özlәrini başqa individlәrlә
tanımalarıdır. Humanitar elmlәr buna kömәk edirlәr, yәni, humanitar elmlәr
bu prosesә maneçilik törәdә bilmәzlәr. O, qeyd edir ki, biz hamımız
әvvәlcәdәn mübahisәsiz olan bu vәziyyәti anlayırıq.
Belәliklә, pravoslavlıq, yaxud absolyut dini ideyalar N.F.Fyodorov,
F.M.Dostoyevski, V.S.Solovyov, N.A.Berdyayev vә s. bu kimi rus filosof vә
yazıçılarının hәyat haqqında etik düşüncәlәrinin әsasını tәşkil edirdi. Onlar,
bu vә ya digәr dәrәcәdә hәyatı, Allahı vә etikanı birlәşdirmәyә
çalışırdılar.Hәmçinin qeyd edәk ki, nәzәri etikanın bir çox problemlәrini
hәyat vә ölüm kontekstindәn müzakirә etmәk rus fәlsәfәsinә xas idi. Dini
ideyalar etik düşüncәlәrin hesablanma sistemini tapşırırdı. Bu
V.S.Solovyovun vәhdәt etikasının kosmizmindәn, N.A.Berdyayevin
antropologiyasından [8], Fyodorovun ataların zühuru layihәsindәn tutmuş
S.Bulqakovun xristian sosializminә kimi böyük bir prosesi әhatә etmişdi.
Hәtta S.Bulqakovun, S.Frankın iqtisadi vә sosioloji nәzәriyyәlәri
hәmrәylik etikasının fundamental әxlaqi prinsiplәrinә әsaslanırdı. Hәmçinin,
rus fәlsәfәsindә tәrkibinә etik tәnzimlәmәni daxil edәn qnoseologiyanın
konsepsiyası irәli sürülmüşdü. Bu, haradasa rus sosiologiyasının marksist
ateizminә reaksiya idi [9].
Belә hәyat etikası çәrçivәsindә N.Rerixin «canlı etikası»xüsusi statusa
malik idi. Rerixә görә bizim planet alov dövrünә daxil olub, bu zaman psixi
vә ümumiyyәtlә, kosmik enerjinin rolu böyüyür. Psixi enerjiyә yiyәlәnmә
tәbiәtin dәyişilmәsini fәrz edir, lakin qarşılıqlı hәmrәylik, mәrhәmәt vә
әdalәtliliyin etikası әsasında K.Y.Siolkovskinin kosmizminin dә kosmik etika
üzәrindә qurulduğu bir qәdәr az mәlumdur. O, Kainatın canlı olması
ideyasından irәli gәlәn dünyada dolaşan vә müxtәlif orqanizmlәrә keçәn ruh
atomlarının ölmәzliyini fәrz edәn panpsixizm fәlsәfәsini inkişaf etdirirdi.
Qeyd etmәk lazımdır ki, Rerix vә Siolkovskinin etikası buddizm ideyalarına
әsaslanır [10, s.53].
Rusiyada hәyat etikasının üçüncü istiqamәti dә var idi, amma o әxlaqi
seçim tәlәb edәn kәskin hәyat toqquşmalarına vә gündәlik çәtin vәziyyәtlәrә
yaxın idi. Bu istiqamәti naturalistik etika adlandırmaq olar, çünki o, fikrini
tәbiәtşünaslıqda olan nәzәriyyәlәrin mәhdudluğuna işarә etsә dә, tәbii
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elmlәrә, biologiyaya yönәldirdi. Bu istiqamәtin nümayәndәlәrini hәyatı tәbiitarixi fenomen kimi anlamaq vә ölümlә mübarizә ideyalarından etika
yaratmaq istәyi birlәşdirirdi. Qeyd etmәk lazımdır ki, hәyat fәlsәfәsi vә
etikası hәr zaman hәyat vә ölüm arasında olan әlaqәnin axtarışında maraqlı
olmuşdur.
XX әsrin әvvәllәrindә bu etikanın mәşhur nümayәndәlәrindәn biri
görkәmli rus fıziki N.A.Umov idi. O, hәyat etikasının hәyatla, onun tәbii-ruhi
spesifıkliyi ilә bağlılığı ideyasını inkişaf etdirirdi vә öz sirlәrinin açıqlanması
üçün fıziki anlayış vә metodların kifayәt olmadığını qeyd edirdi. Umov isbat
edirdi ki, hәyatın spesifikliyi onun әks entropiyalılığındadır. O, yazırdı ki,
“qeyri- mütəşəkkil təbiətin «nizamsızlığı» insana xas deyil”. Umov hesab
edirdi ki, «... Bizim həqiqi nizamlılığımız etika elementlərini artıq özünə daxil
edib. Əgər canlılar təbii nizamsızlıqlardan yaranmış olsaydı, əxlaqi
prinsiplər onların hərəkətinə rəhbərlik edə bilməzdilər». O, tәkid edir ki,
etikanın әsas-mәqsәdi tәbiәtin hәyatına, tәbiәtin xaotik qüvvәlәrinin
mütәşәkkil «nızamlı» qüvvәlәrә çevrilmәsinә tәsirli müdaxilәnin kömәyi ilә
insan hәyatını fәlakәtlәrdәn uzaqlaşdırmaqdır. O, yeni etikanın yeni
vәzizifәlәrini irәli sürür: «Elmi biliyin əsasında yarat və qur». Etik ideallar
hәyatdan, orqanik hәyatda mövcud olan vә yüksәk formalara, yәni yaxşılığın
vә mәhәbbәtin etik ideallarına qәdәr inkişaf edәn nizamlılığın ilkin
formalarından çıxarılmalıdırlar. Bununla N.A.Umov etikada yeni istiqamәt
yaradır- hәyatın tәsdiqlәnmәsi naminә xaos vә nizamsızlıq qüvvәlәri ilә
mübarizә istiqamәti. «Bəşəriyyət dühasının əzəmətli vəzifəsi- yer üzündə
həyatın qorunması və təsdiqidir» [11, s.79].
Eyni vaxtda tanınmış anarxist ideoloqu P.A.Kropotkin altruizm
etikasını işlәyib hazırlayırdı. Alimin sözlәrinә görә bu etika-dini ehkamçılıq,
mövhumat vә metafızik mifologiyadan azad olunmuş әxlaq haqqında vә
bununla bәrabәr, insan vә onun tarixi haqqında müasir biliklәrlә bizә tәlqin
edilәn yüksәk hisslәrlә vә işıqlı ümidlәrlә ruhlandırılmış yeni realistik elmdir.
Elm etikanın әsaslarını vermәlidir. Ç.Darvinin nәzәriyyәsini etikanın elmi
әsası kimi qәbul edәn Kropotkin onun yaşamaq uğrunda mübarızә prinsipini
qәti tәnqid edir. O, bu prinsipә «qarşılıqlı yardım» prinsipini әlavә edir.
«Qarşılıqlı yardım- tәkamülün әsas faktorudur». Öz işlәrindә Kropotkin
heyvanlar alәmindә olan qarşılıqlı yardımın müxtәlif formalarının tәsvirinә
geniş diqqәt ayırmaqla etik normaların tәbii alәmin kökündә olduğunu,
altruizmin mәnbәyinin, onun fikrinә görә artıq heyvanlara xas olan qarşılıqlı
yardım vә ünsiyyәt instinktindә göstәrmәk istәyir [12, s.261].
O, yazır: «Biz şəxsiyyətin tam azadlığını qəbul edirik. Biz onun
varlığının tam və bütöv olmasını, onun bütün qabiliyyətlərinin azad inkişafını
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istəyirik. Biz ona heç-bir şey sırımaq istəmirik...». Cәmiyyәtdә onun ayrı-ayrı
üzvlәrinin cәzalandırılmasına haqq verilmir, bu onunla da azad insanın
özbaşınalığı ilә әvәzlәnir. Amma, qeyd etmәk lazımdır ki, әgәr cәmiyyәtin
marağından çıxış etsәk, onda bu, şәxsiyyәtin ictimai әsasının, azadlığının vә
әxlaqi seçiminin inkarına gәtirib çıxarır. Diqqәtlә baxsaq görәrik ki,
P.A.Kropotkinin etik nәzәriyyәsi ilk baxışdan bir-biri ilә calaşmayan iki
nәzәriyyәyә bölünür. Lakin әlaqә ondadır ki, rus fәlsәfәsindә azadlığa olan
münasibәt әxlaq, yaxşılıq çәrçivәsindәn kәnara çıxırdı; anarxizm azadlıq,
cavabdehlikdәn azad olmaq kimi qәbul olunurdu [12, s.253].
Qeyd etmәk lazımdır ki, rus filosofları etika vә tibbi etikanın
münasibәtlәri problemlәri ilә maraqlanır vә düzgün olaraq onların tәkcә
qarşılıqlı әlaqәsini deyil, hәm dә tibbi vә elmi etikanın әsasının zәifliyini
qabarıq göstәrirdılәr. V.Veresayev etika vә elm problemlәri müzakirә edәrәk
yazırdı:
«Nə qədər kədərli olsa da etiraf etməliyik ki, bizim elmimizin indiyə
qədər etikası yoxdur. Həkimlərin cəmiyyətlə və öz aralarında olan
səmimi münasibətlərinin normallaşdırılması ilə məşğul olan xüsusikorporativ tibb etikasını etika kimi başa düşmək düzgün deyil. Etikanın
geniş fəlsəfı mənada olması çox vacıbdir və bu etika hər şeydən əvvəl
tibb elmi və canlı şəxsiyyət arasında olan qarşılıqlı münasibətləri
hərtərəfli əhatə etməlidir. Amma, cüzi də olsa, belə etikanın məsələləri,
demək olar ki, bizdə heç qaldırılmır və müzakirə olunmur...» [13, s.79].
Veresayev etikanın әsas vәzifәsini «şәxsiyyәtlә tibb elmi arasındakı
münasibәt mәsәlәsinin hәrtәrәfli nәzәri araşdırılmasında görür vә bu o
sәrhәdlәrdә üzә çıxarılır ki, onların arxasında hәr bir kәsin maraqları elm
maraqlarına qurban gedә bilәr». O, qeyd edir:
«... elə insan hüququ haqqında olan məsələlər onun hüququna qəsd
edən tibb elminin qarşısında istər-istəməz tibbi etikanın əsas mərkəzinə
çevrilir...» [13, s.98].
Burada rus fәlsәfәsi vә sovet marksist fәlsәfәsi arasında tәbiәt vә
cәmiyyәtin müxtәlif dәrki ilә bağlı ciddi fәrqlәrә baxmayaraq, bәzi sovet
tәdqiqatçılarının elm vә etika, biologiya vә etika vә s. münasibәtlәrlә bağlı
yaranan problemlәrin әhәmiyyәtini dәrk etdiklәrini qeyd etmәk olar.
Mәsәlәn, 1940-cı ildә görkәmli sovet bioloqu D.P.Filatov «Əxlaq norması,
yaxud əxlaq- tarixi nöqteyi- nəzərindən» adlı işini yazır. [14, s.37]. Etikanı
tәkamül vә etologiya nәzәriyyәsi ilә әlaqәlәndirәrәk o, belә bir fikir irәli
sürür ki, insan tәkamülün ilk fazalarında heyvanlar alәmindәn müdafıә
tәrzlәri normasını, hәrәkәtlәrindә (әxlaqda) eqoistik- instinktiv әsasları özü
üçün qәbul edib. Filatovun fikrincә, әxlaqın vә insanların rәftarının
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antieqoistik normalarının yüksәlmәsi elә gәlәcәkdә onun әxlaqı üçün
sәciyyәvi olacaq. Diqqәti cәlb edәn odur ki, D.P.Filatov elmә doğru
istiqamәtini qoruyub saxlayaraq hәm naturalistik, hәm xristian etikasının
sәrhәdlәrindәn kәnara çıxan peşәkar etika yaratmağa çalışırdı. Öz etikasını o,
hәyat eşqi etikası adlandırırdı.
3.Tibbi etika və müasir həyat
1952-ci ildә A.A.Lyubişev tәrәfındәn inkişaf edilәn etika universal,
elmi vә sintetik kimi tәsәvvür olunur [15, s.30]. Onun fikrincә, etikanın әsas
postulatı-ruhun materiya üzәrindә qәlәbәsi uğrunda mübarizәnin
labüdlüyünün tәsdiqlәnmәsindәn ibarәtdir. Rus vә sovet fәlsәfә fikrindә
inkişaf etmiş etik konsepsiyaların tәhlilinin nәticәsi olaraq, әxlaqla hәyatın
uyğunsuzluğunu aradan qaldırmaq, etikanı hәyatda möhkәmlәndirmәk vә
әxlaqi mәnbәlәrdәn hәm hüququ, hәm anlayışı, hәtta dini dә çıxartmaq
istәyini müşahidә etmәk olar.
Rus etik düşüncәsinin vacib xüsusiyyәtlәrindәn biri- tәkamül proseslәri
vә etik dәyәrlәrin faktorlarının vahidliyini dәrk etmәk, hәyatı onun
görüntülәrindә bütövlüklә anlamaqdır. Burada hәyat antientropik proses kimi
başa düşülmüşdür. Hәyat-ölümlә vә tәbiәtin qeyri-mütәşәkkilliyi ilә
mübarizә, noosferanın tәsdiqi, materiyanın üzәrindә ruhun qәlәbәsi naminә
mübarizәdir, bunlar etikanın ümumi çıxış prinsipinin müxtәlif xülasәsidir. Vә
etikanın bu ümumi prinsipi rus mütәfәkkirlәrinin bütün әxlaqi axtarışlarından
keçәn bir әhval-ruhiyyә ilә, yәni hәyat eşqi ilә işıqlanır.
Bu, hüquqi aspektdә әvvәllәr tәsbit olunmayan xüsusi hüquq
ifadәsinin yaranması ilә nәticәlәndi: ölümә hüquq. Lakin belә hüquq qәbul
olunsa da, bu vәsiyyәtin kim tәrәfindәn icra olunması mәsәlәsi hәlә dә açıq
qalıb. Bununla bağlı olaraq P.D.Tişenko yazır ki, evtanaziya tәrәfdarı
olmayan bir qrup amerikalı hәkimlәr evtanaziyanı keçirmәyә razılıq verәn
hәkimlәrin (tibbi personal) tibb ixtisasından kәnar olan xüsusi peşәkar şurada
birlәşmәlәrini tәlәb edirlәr, çünki birincisi, öldürmәyi qadağan edәn içilәn
andı pozmağa hәkimlәrin ixtiyarı yoxdur, ikincisi, әgәr onlar bu andı
evtanaziya şәklindә pozarlarsa, xәstәlәrin inamını itirәcәklәr, bu da ki, tibb
ixtisasının avtoritetinin düşmәsinә sәbәb olacaq [16, s.29].
Evtanaziyaya bir sıra ölkәlәrdә icazә verildiyindәn, mәsәlәn,
Hollandiyada, onun icrasını müalicә edәn hәkim hәyata keçirdiyi üçün, gәlin
görәk, bu vәziyyәt hansı әxlaqi dilemmalara gәtirib çıxarır. Bu mәsәlәni
araşdırarkәn ilk qarşılaşdığımız problem budur: xәstәnin mövcudluğunun
keyfıyyәtini hәkim dәyәrlәndirә bilәrmi, yәni xәstә üçün hәyatın vә ya
ölümün yaxşı olmasını hәll edә bilәrmi? Aydındır ki, hәtta xәstәlәr huşsuz
vәziyyәtdә olsa belә, hәkim onun yerinә bu mәsәlәni hәll edә bilmәz, çünki
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pasiyentin әsas hüququ-yaşamaq haqqı pozulur. Amma bәlkә bu mәsәlәni
hәll etmәk olar. Әgәr pasiyentin vәsiyyәti vә yaxud әrizәsi varsa.
Yüksәk ixtisaslı hәkim nәzәrә almalıdır ki, xәstәnin onun ölümünü
tezlәşdirmәk xahişi ola bilәr vә bu onun vәziyyәtini düzgün
qiymәtlәndirmәyә imkan vermәyәn depressiyadan irәli gәlir. Bir dә ki, axır
dәqiqәyә kimi azad seçim vә qәrarını dәyişmәk hüququ olan hәr bir şәxsin
insani xüsusiyyәtlәrini dә unutmaq olmaz.
Oksford Universitetindә palliativ müalicә sahәsindә (həyatı saxlayan
müalicə) aparıcı avtoritet olan Robert Tuaykross xәrçәng xәstәliyinә tutulmuş
bir nәfәri yadına salır. Ağrılardan vә ruhi narahatlıqdan canını qurtarmaq
üçün o spirtli içkiyә qurşanmış vә sonra isә öldürülmәyini xahiş edib. İçdiyi
dәrmanların müsbәt tәsiri nәticәsindә ağrılar keçdikdәn sonra isә o, öz
qәrarını dәyişәrәk söylәyib:
«Onu mən deməmişəm, onu alkoqol deyib». Tuaykross deyir ki,
«depressiya çox vaxt müalicə olunmayan xəstəlikləri müşayiət edir və
onun axınını çətinləşdirir. Xəstə depressiya vəziyyətindən çıxan kimi
evtanaziyaya aid xahişlər yoxa çıxır» [17, s.23].
1984-cü ildә Hollandiyada bir neçә şәrt ilә evtanaziyaya icazә verildi.
Xәstә yüngüllәşdirilmәsi mümkün olmayan dözülmәz iztirablar keçirirsә, o
öz istәyi ilә özünün öldürülmәsini xahiş etmәlidir. Belә olan halda, hәkim bu
xahişi yerinә yetirә bilәr, amma daha bir müstәqil hәkimlә mәslәhәtindәn
sonra. Hәr belә hadisә haqqında, yәni «qeyri- təbii ölüm» haqqında hökumәt
orqanlarına xәbәr verilmәli idi. Bu qanunları pozan hәkimlәr 12 il müddәtinә
qәdәr cәzalandırıla bilәrdilәr. Belә görünә bilәr ki, bütün ehtiyat tәdbirlәri
görülmüş vә tәxmin edilmişdir ki, bu qaydalar әlacsız xәstәlәri müdafiә edә
bilәr. Lakin statistik mәlumatlar bunun tam әksini göstәrir.
1995-ci ildә Hollandiyada 3600 nәfәr hәkimin kömәkliyi ilә intihar
nәticәsindә dünyasını dәyişib. Bu rәqәm ancaq öz xahişlәri ilә ölәn
pasiyentlәrin miqdarıdır. Bәzi tәdqiqat göstәricilәrinә görә, 900 xәstә onların
razılığı olmadan vә 1900-ә yaxın xәstә isә ağrıkәsici dәrmanların dozasının
hәkim tәrәfindәn bilәrәkdәn artırılması nәticәsindә ölüb. 1981-ci ildәn
başlayaraq mәhkәmә qarşısında yalnız 20 hәkim mühakimә olunub. Onların
9 nәfәri cәzalandırılıb, onlardan yalnız 6 nәfәri şәrti olaraq cәzalanıb, 3 nәfәri
isә ümumiyyәtlә cәzalanmayıb.
İndi isә konkret olaraq elә hadisәlәrә toxunacağıq ki, hәkimin sәhvi
nәticәsindә әlacsız olmayan xәstәlәr evtanaziyanın qurbanı olublar.
1997-ci ilin 26 noyabrında evtanaziyanın mәşhur tәrәfdarı 130
nәfәrdәn artıq әlacsız xәstәyә ölmәklәrindә kömәk etmiş vә belә fәaliyyәtinә
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görә «Doktor ölüm» lәqәbini alan Cek Kevorkyan әlacsız xәstә olmayan iki
qadını öldürmüşdür [18].
1994-cü ildә Hollandiyanın Ali Mәhkәmәsindә psixiatr Baudveyn
Şabonun işinә baxılmışdır. O, әlacsız xәstә olmayan, fıziki ağrılardan әziyyәt
çәkmәyәn, sadәcә depressiya vәziyyәtindә olan әlli yaşında qadına ölmәyә
kömәk etmişdir [19].
Biz bununla qeyd etmәk istәyirik ki, evtanaziyaya verilәn icazә sәhv
diaqnoz vә hәkimlәrin hәrisliyi nәticәsindә әlacsız olmayan xәstәlәrin
ölümünә gәtirib çıxarır.
4.Nəticə
Belәliklә, biri üçün şәfqәt olan o birisi üçün haqsızlığa, birinin
iztirabdan qurtarması o birinin mәcburi ölümünә çevrilir. Belәliklә, hәkimlәr
«meşәdә ağacları kәsirlәr yan- yörәyә isә yonqar tökülür» prinsipi ilә hәrәkәt
edirlәr. Bәzilәri etiraz edә bilәrlәr ki, sәhv vә sui-istifadәlәr nәticәsindә
itirilәn hәyat ölәnlәrin üzvlәrinin transplantasiyası ilә digәrlәrinin hәyatının
xilası ilә әvәzlәnirlәr. Lakin belә mülahizә humanizm prinsiplәrinә, yәni hәr
bir şәxsә hörmәtlә münasibәtә, onun tәkrarlanmasının anlayışına,
dәyәrliliyinә ziddir. Birinin xoşbәxtliyini digәrinin bәdbәxtliyi üzәrindә
qurmaq olmaz.
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Проблемы медицинской этики в философии XIX-XX веков
Конуль Эфендиева
Абстракт. Философия и медицина- одинаково древние культурные
явления. Они посвящены человеку и призваны помочь ему
приспособляться к окружающему. Философия и медицина уже давно
объединили свои усилия. Это связано с тем, что они в отдельности
лишены индивиде целостности и системы: философия отходит от
эмпиризма, а медицина полностью забывает об индивидууме, изучая
организм. Философия есть предельно обобщенное, теоретическое
мировоззрение. Оно характеризуется рациональностью, научной
основой и выступает как обобщенное понятие всего мира и отношения
человека к нему. Категории биоэтики, тесно связанные с медицинской
практикой, являются ответвлением философско-этических категорий. В
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этическом подходе эти категории отражают ту часть общественных
отношений, которые связаны с поведением людей, их отношением друг
к другу, природе, жизни, обществу, государству, семье и общине в
плане добра и зла, долга и справедливости. Иными словами, категории
могут быть оценены с точки зрения добра и зла, а также они могут
выступать формой данной оценки.
Ключевые слова: история философии, этика, эстетика, медицина,
здоровье и нравственность.
Problems of medical ethics in the philosophy of the XIX-XX centuries
Konul Afandiyeva
Abstract. Philosophy and medicine are equally ancient cultural
phenomena. They are dedicated to a person and are designed to help a person
adapt to the world around him. Philosophy and medicine have long joined
forces. This is due to the fact that they are individually devoid of individual
integrity and system: philosophy moves away from empiricism, and medicine
completely forgets about the individual, studying the body. Philosophy is an
extremely generalized, theoretical worldview. It is characterized by
rationality, scientific basis and acts as a generalized concept of the whole
world and the relationship of man to the world. Categories of bioethics,
closely related to medical practice, are a branch of philosophical and ethical
categories. In the ethical approach, these categories reflect that part of social
relations that is associated with the behavior of people, their relationship to
each other, nature and life, society, state, family and community in terms of
good and evil, good and evil, duty, justice depends. In other words, categories
can be evaluated in terms of good and evil, and they themselves can act as a
form of this evaluation.
Keywords: history of philosophy, ethics, aesthetics, medicine, health
and morality
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