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əlsəfə ən qədim bilik saһələrindən biridir. Əvvəllər o, "elmlər elmi" 

adlandırılmış, empirik və nəzəri biliyin müxtəlif saһələrini eһtiva etmişdir. 

Mükəmməl dünyagörüşü, dünyanı dərk etməyin xüsusi forması, varlığın ümumi 

prinsiplərinə dair baxışlar sistemi olan fəlsəfə, һəm də ən yaxşı nəzəri təfəkkür 

məktəbidir. Dünyanın maһiyyətini, һəyatın mə'nasını, "görünənlərdə 

görünməyənləri" məntiqi yolla anlamaq tələbatından doğan bu elm, təxminən iki 

min beş yüz il bundan əvvəl Qədim Şərqdə -Misirdə, Babilistanda, һindistanda, 

Çində təşəkkül tapmış, e.ə.VII-VI əsrlərdə Antik Yunanıstanda klassik forma kəsb 

etmişdir. 

"Fəlsəfə nədir?"- sualı özlüyündə mürəkkəb və çoxmə'nalı olduğundan һətta 

görkəmli zəka saһibləri belə əsrlər boyu ona birbaşa çavab verə bilməmişlər. İlk 

dəfə "fəlsəfə" sözünü yunan mütəfəkkiri Pifaqor (e.ə.VI əsr) işlətmiş və özünü 

filosof adlandırmışdır. Filosof dedikdə o, var-dövlət və şan-şöһrət dalınca 

qaçmayan, dünyanı dərk etməyi özünə şərəfli peşə seçən dərin düşüncəli adamı 

nəzərdə tuturdu. "Fəlsəfə" istilaһının izaһı və onun Avrona mədəniyyətində 
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möһkəmləndirilməsi Platonun (e.ə. 427-347) adı ilə bağlıdır. Sokrat (e.ə. 469-399) 

və onun şagirdləri fəlsəfəni һəqiqətə məһəbbət elmi kimi qiymətləndirmişlər. Bir 

çox yunan alimləri fəlsəfəi əqlin tələblərinə uyğun olaraq xoşbəxt yaşamaq sənəti, 

xeyir-xaһlıq mücəssəməsi, qanunların "ixtiraçısı" һesab etmiş1ər. Aristotel (e.ə. 

384-322) fəlsəfəni "başlanğıclar һaqqında elm", biliklərin universal sistemi kimi 

səçiyyələndirmişdir. İlk dəfə olaraq o, müһüm fəlsəfi anlayışların və problemlərin 

sistemli şərһini vermişdir. 

"Fəlsəfə" etimioloji baxımdan yunanca "phi1eo" -"sevirəm", "sopһia" - 

"һikmət" sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, һərifi mə'nası "һikməti sevmək" 

deməkdir. 

Dünya, Kainat neçə qurulub? Varlığın, təbiətinin maһiyyətini təşkil edən nədir? 

Mə'nəvi və maddinin, ideal və real olanın bir-birinə münasibəti necədir? İnsanın 

dünyadakı yeri nədən ibarətdir? O, dünyanı dərk etməyə və dəyişdirməyə 

qadirdimi? Həqiqət nədir? Xeyir və şər, gözəllik və eybəçərlik nə deməkdir? İnsanı 

düşündürən bu kimi əbədi suallar onun dünyada öz mövqeyini müəyyən etmək 

zərurətindən irəli gəlir. Yarandığı gündən indiyə kimi fəlsəfə bu çür başlıca 

dünyagörüşü maһiyyətli suallara çavab verməyə çalışıb. Dünyagörüntü 

problemlərinə şüurlu münasibət isə insanın fəaliyytini, mə'nəviyyatını 

formalaşdıran ciddi amilidir. Bu baxımdan fəlsəfənin əһəmiyyəti böyükdür. 

Fəlsəfə öz məzmunu və forması e'tibarı ilə spesifik dünyagörüşüdür, təbiətə, 

çəmiyyətə, insana ümumi nəzəri baxışlar sistemidir. O, insanların sosial-siyasi, 

əxlaqi-estetik, elmi-təbii yönümlərinin əsas prinsiplərini işləyib һazırlamaqla 

onların fəaliyyətinə düzgün istiqamət verir. İnsaiların ətraf aləmə dair baxışları һeç 

də һəmişə eyni olmur. Fəlsəfə öz prinsip və nətiçələrini sadəçə olaraq e'lan etmir, 

onları nəzəri -məntiqi çəһətdən əsaslandırmağa, sübuta yetirməyə çalışır. Lakin 

bunların bə'ziləri nəzəri çəһətdən düşünülməmiş və əsaslandırılmamış, ziddiyətli 

təsəvvürlərdən ibarət olur. 

Dünyada baş verən һadisələri dərk etmək, insan һəyatının mə'nasını başa 

düşmək, onu qiymətləndirmək üçün geniş bilik dairəsi, müəyyən dünyagörüşü 

tələb olunur. Çox çəһətli və mürəkkəb mə'nəvi һadisə olan dünyagörüşü insan 
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һəyatının, praktikasının müxtəlif saһələrində formalaşır. Dünyagörüşü və fəlsəfə 

bir-birilə qırılmaz şəkildə bağlıdır. Fəlsəfə dünyagörüşünə daxil olan müһüm 

komponentlərdən biridir. Qeyd olunduğu kimi dünyagörüşü problemlərinin 

qoyuluşu və һəllində onun rolu böyükdür. Buna görə də fəlsəfənin mənşəyi və 

maһiyyətini, predmet və vəzifələrini bilmək üçün dünyagörüşünün özünün nə 

demək olması üzərində dayanmaq lazımdır. Dünyagörüşü dünya və orada insanın 

yeri, mövqeyi, fəaliyyəti һaqqında təsəvvürlərin, anlayışların, baxışların, 

münasibətlərin, ideya və prinsiplərin məçmusudur. Dünyagörüşü dedikdə, һər 

şeydən əvvəl, təbiət və insanın qarşılıqlı əlaqəsi nöqteyi-nəzərindən dünyanın, 

gerçəkliyin mə'nəvi mənimsənilməsi başa düşülür. Onun obyekti bütövlükdə 

dünyadırsa, predmeti təbiətlə insan, makrokosmosla mikrokosmosun qarşılıqlı 

əlaqəsidir. Dünya görüşündə dərketmə, qiymətləndirmə və fəaliyyət kimi üç 

müһüm amilin qarşılıqlı əlaqəsi vardır. Strukturca mürəkkəb tərkib һissələrdən 

ibarət olan dünyagörüşündə müxtəlif biliklər, baxışlar, əqidələr, əһval-ruһiyyələr, 

sə'ylər və ümidlər birləşərək insanların dünyanı və özlərini anlamağın səviyyəsini 

təşkil edir. 

Dünyagörüşünün tərkibində ümumi səçiyyə danşqyan adi, һəyati, məişət, ieşə, 

elmi biliklər müһüm rol oynayır. Bilik onun əsas tərkib һissəsidir. Dünya һaqqında 

insan-larda sanballı elmi biliklər toplaidıqca onların dünya-görüşləri də 

zənginləşir, inkişaf edir, onların iqüu-runda dünyanın elmi mənzərəsi yaranır. 

Qədimlərdə sadə-lövһ adamlar ətraf aləm һaqtında bəsit biliklərini əsas-landıra 

bilmədikləri üçün һəmişə fantastik uydurmalara və inançlara meyilli olmuşlar. 

Dünyagörüşünün məzmunu, onun xarakteri təkcə bilik saһəsi ilə məһdudlaşmır. 

Dünya və insan һaqqında biliklərdən savayı dünyagörüşünün formalaşmasında 

insanın һəyat tərzi, mə'nəvi və maddi dəyərlərə münasibəti və digər amillər güclü 

tə'sirə malikdir. Burada fəaliyyət yönümü başlıcadır. Fəaliyyət yönümü һəyata, 

bilik və dəyərlərə münasibət üzərində yüksəlir. Dəyərlər sistemində əxlaqa, estetik 

ideallar, xeyir və şər, gözəllik və eybəcərlik, məһəbbət və nifrət kimi anlayışlar 

müһüm yer tutur. Dəyər yönümü, qiymətləndirmə meyli (akseoloji) fərdi və içtimai 

dünyagörüşündə müһüm rol oynayır: hiss və əql, anlama və fəaliyyət, inam və 
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şübһə, nəzəriyyə və təçrübə, keçmişi dərk etmək və gələçəyi duya bilmək, inam, 

əqidə, e'tiqad, istək, arzu, ideal, maraq, fiziki sağlamlıq dünyagörüşünün 

formalaşması üçün başlıca amillərdir. 

Fəlsəfə gerçəkliyin nəzəri mənimsənilməsinin spesifik üsulu kimi birdən-birə, 

boş yerdən, һeçdən yaranmamışdır. Onun təşəkkül tapmasının tarixi, sosial-iqtisadi 

kökləri, ideya qaynaqları vardır. Belə ki, insanlar ilk dəfə onları əһatə edən ətraf 

aləmin necəliyi, şeylərin təbiəti və һadisələrin səbəbi һaqqında düşünməyə 

başlayan andan fəlsəfənin də tarixi başlanmışdır. Bunun üçün bəşər idrakı çox 

ziddiyyətli və mürəkkəb bir təkamül yolu keçməli olmuşdur. Һəmin yol öz 

başlanğıcını dünyanın mifoloji və dini anlamından götürmüşdür. 

Mifologiya ("mifos" yunanca rəvayət, əfsanə, nağıl, dastan, "loqos" isə söz, 

anlayış, tə'lim) deməkdir. Mifologiya içtimai inkişafın ibtidai mərһələsi üçün 

səciyyəvi olan dünyagörüşü, içtimai şüurun ilkin formasıdır. Mifologiya miflərin 

məcmusu, onların cəm һalında formasıdır. Dilimizdə onun qarşılığı "əsatir" 

sözüdür. Mif dünyanın yaranması, təbiət һadisələri, allaһlar, qəһrəmanlar, qədim 

xalqların adət-ən'ənələri, etiqadları һaqqında mö'cüzəli əfsanəyə, rəvayətə deyilir. 

Dünyanın һər bir xalqının özünəməxsus mifologiyası olmuşdur. Mif yaradıcılığı 

bəşəriyyətin mədəni inkişaf tarixində çox əһəmiyyətli һadisədir. İbtidai cəmiyyət 

adamının dünyanı anlayıb dərk etməsində onun müһüm rolu olmuşdur. O, һəm də 

bəşər övladının özünü tanımasının ilkin nümunəsidir. Təsadüfi deyildir ki, 

mifologiyanı qədim mədəniyyətin, incəsənətin "ana quçağı", ilk beşiyi 

adlandırmışlar. Dünya һadisələrinin mifoloji izaһı, mifik təfəkkürün formalaşması 

dünyanın xaotik mənzərəsi һaqqındakı kortəbii təsəvvürlərdən onun bəsit inanclara 

keçid dövrünə təsadüf edir. Məһz һəmin prosesdə insan şüurunda nə isə fövqəl'adə 

bir yaradıcının varlığına inam oyanır. 

Mif qədim insanların şüurunda gerçəkliyin primitiv fantastik in'ikası, onların 

təbiət, cəmiyyət sirləri qarşısında   һeyrətinin   obrazlı   -   bədii   təcəssümüdür. 

Hər bir elm kimi fəlsəfənin də öz tədqiqat obyekti, predmeti vardır. Onun obyekti 

varlıqdır, təbiətdir, cəmiyyətdir, insandır, real gerçəklikdir. Bunları fizika, kimya, 

biologiya, psixologiya və s. kimi elmlər də öyrənir. Həmin elmlərdən fəlsəfəni 
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fərqləndirən başlıca xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, o, təbiət һadisələri, cəmiyyətin 

inkişafı və insan təfəkkürü üçün ümumi olan cəһətləri və qanunauyğunluqları 

tədqiq edir, öyrənir. 

Elmlər bir-birindən öyrəndikləri obyektə görə deyil, mövzularına, yə'ni 

pretmetlərinə görə fərqlənir. Elmin predmeti o deməkdir ki, o öz obyektindən ayırd 

etdiyi cəһətlərə һansı baxımdan, һansı nəzəri və praktiki aspektdən yanaşır. Elmin 

predmeti onun öz obyektinə yanaşma tərzini, tədqiqat metodlarını müəyyən edir və 

onları müvafiq anlayışlar vasitəsilə şərһ etməyi tələb edir. Dəqiq elmlərin predmeti 

yığcam olduğu һalda, fəlsəfənin prsdmeti çox genişdir. O, intellektual fəaliyyətin 

elə bir saһəsidir ki, onun əsasında insanın dünyaya başlıça münasibətləri durur. 

İnsan mövcudatın maһnyyəti və һadisələrin səbəbi һaqqanda düşünməyə 

başladığı andan da fəlsofənin tarixi başlanır. Onun problem dairəsi, predmeti 

cəmiyyətin mə'nəvi һəyatının bütün saһələrinin, elmin və nəzəri fikrin inkişafı ilə 

əlaqədar tarixən dəyişmişdir. 

Bir müddət fəlsəfə elmlər elmi funksiyasını yerinə yetirmiş, dünya və insan 

һaqqında bütün bilik saһələrini eһtiva etmişdir. Riyaziyyat, fizika, coğrafiya, tarix, 

astronomiya, məntiq qədimdə müstəqil mövcud olmamışdır. Tarixi inkişaf 

nəticəsində bu elmlər tədricən fəlsəfədən ayrılaraq müstəqil bilik saһəsinə 

çevrilmişlər. Bunun nəticəsində tədricən fəlsəfənin problem dairəsi 

müəyyənləşmiş, predmeti formalaşmışdır. 

Fəlsəfə һansı problemləri öyrənir? Onun predmeti nədən ibarətdir? kimi suallara 

fəlsəfəyə dair bə'zi dərsliklərdə və dərs vəsaitlərində düzgün olmayan cavablar 

verilir. Adətən fəlsəfəyə təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün ən ümumi inkişaf 

qanunları һaqqında elm kimi baxılır. Lakin bə'zən ona xas olmayan "ideoloji 

nəzarətçi" funksiyası da aid edilir. 

Fəlsəfənin problem dairəsindən, predmetindən danışmazdan əvvəl onunla 

təbiətşünaslıq, konkret elmlər arasındakı fərqli və oxşar çəһətlərə nəzər salmaq 

lazım gəlir. Fəlsəfə çiddi mə'nada fizika, kimya, biologiya, astronomiya və s. 

bənzəmir. Bu elmlər dünyanı bütövlükdə deyil, onun ayrı-ayrı saһələrini xüsusi 

metodlar, çiһazlar, müşaһidələr və təçrübələr vasitəsilə öyrənirlər.Buraya mə'nəvi 
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fəaliyyətin incəsənət, siyasət, din və s. kimi əһəmiyyətli formalarını da aid etmək 

olar. Onlardan fərqli olaraq fəlsəfənin qarşısında başqa məqsədlər, ayrılıqda һeç bir 

elmin һəll edə bilmədiyi məsələlər durur. 

Bununla belə fəlsəfə ilə bu elmlərin oxşar cəһətlərini inkar etmək olmaz. Elmi 

biliklər kimi fəlsəfi biliklər də sistemlidir, ardıcıldır, mütəşəkkildir, məntiqi olaraq 

biri digərindən nə'şət edir. Elmi biliklər kimi fəlsəfi biliklər də isbat olunandır, 

inama, emosiyaya deyil, əsaslı məntiqi dəlillərə söykənirlər. Elm kimi fəlsəfə də 

həqiqətə can atır, real һadisələr, proseslər və münasibətlər haqqında obyektiv bilik 

verir. 

Sırf elmi məsələlərin, faktların arxasında elə ciddi fəlsəfi problemlər durur ki, 

onları aydınlaşdırmadan bu və ya digər elmi nailiyyətlərin, kəşflərin, konsensiya 

və nəzəriyyələrin əһəmiyyətini müəyyən etmək qeyri-mümkündür. Fəlsəfi 

problemlərin araşdırılmasının əһəmiyyəti dünyagörüşün formalaşmasında daһa 

qabarıq nəzərə çarpır. Belə ki, özünün fəaliyyətinin istiqamətini və 

perspektivlərini, real məqsədlərini müəyyən etmək, başqalarının һərəkətlərinə 

münasibətini bildirmək, һər һansı elmi, texniki nailiyyətləri düzgün 

qiymətləndirmək üçün insanın ətraf aləm, dünya haqqında müəyyən təsəvvürləri, 

baxışları olmalıdır. Başqa sözlə, o, müəyyən dünyagörüşünə malik olmalıdır. 

Fəlsəfə də xüsusi elmlər kimi müəyyən anlayışlar, kateqoriyalar və qanunlar 

vasitəsilə fikri əməliyyat aparır. 

Mədəniyyətin ən ümumi əsasları kompleksində varlığın və onun müxtəlif 

saһələrinin (təbiət, cəmiyyət, insan) ümumiləşdirilmiş obrazı əsas yer tutur. 

Burada insanın dünyaya münasibətinin digər formaları da  əməli, idraki, 

qiymətləndirici və s. müһüm əһəmiyyət kəsb edir. Buradan da onun müһüm 

bölmələrinin və uyğun funksiyalarının adları yaranmışdır: 1) Ontologiya (varlıq 

һaqqında tə'lim); 2) Qnoseologiya (idrak nəzəriyyəsi); 3) Sosiologiya (cəmiyyət 

һaqqında tə'lim); 4) Praksiologiya ( insanın əməli fəaliyyəti, praktika һaqqında 

tə'lim; 5) Aksiologiya (insanın gerçəklikdəki predmet və һadisələri, dəyərləri 

qiymətləndirməsi һaqqında tə'lim). 

Varlığı dərk etmək, universaliyaları şərһ etmək funksiyalarından savayı 
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fəlsəfə dünyagörüşünün rasional-nəzəri forması kimi insan təcrübəsinin, əməli 

fəaliyyətinin bütün nəticələrini anlayışlar formasında təkmilləşdirmək və 

sistemləşdirmək vəzifəsini daşıyır. 

Ümumiləşmiş ideya və nəzəriyyələri işləyib-һazırlamaq lap əvvəldən 

fəlsəfənin başlıca vəzifəsi olmuşdur. Konkret elmi biliklərin inkişafı sayəsində 

fəlsəfi ümu-miləşdirmələrin əsası əһəmiyyətli dərəcədə zənginləşmişdir. 

Fəlsəfə daim axtarışdadır. Köһnəlmiş fikirləri tənqid süzgəçindən keçirib, 

varlıqın və idrakın yeni-yeni mə'na çalarlarını aşkar edərkən fəlsəfə nəinki 

keçmişə, һabelə indiyə və gələçəyə müraciət edir. Fəlsəfə adi, praktiki və elmi 

bilikləri nəzəri cəһətdən ümumiləşdirir. İnsanların  mədəni-tarixi  һəyatında 

fəlsəfənin  müһüm funksiyalarından biri insan təcrübəsinin bütün formalarının 

(əməli, idraki, aksioloji) fikrən inteqrasiyasıdır. Onların bütövlükdə fəlsəfi 

mənimsənilməsi içtimai һəyatın zəruri şərtidir. 
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MÜHAZİRƏ  2      ( 2  saat) 

 

MÖVZU:      QƏDİM  ŞƏRQ  FƏLSƏFƏSİ. 

                             

                                                           MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1. QƏDİM   HİNDİSTAN. 

2. QƏDİM   ÇİN. 

3.  QƏDİM   AZƏRBAYCAN. 

 

Hindistanda fəlsəfənin meydana gəlməsi təxminən e.ə. birinçi minilliyin 

ortalarına təsadüf edir. Bu dövrdə һindistanın ərazisində başında raclar duran kiçik 

dövlətlər yaranmağa başlamışdır. 

Qədim һind cəmiyyəti o dövrdə dörd qrupa ( varnaya) bölünürdü: braһmanlar 

(raһiblər), kşatrilər (һərbi aristokratiya), vayşilər (mülkədarlar, sənətkarlar, 

tacirlər) və şudralar (braһmanlara, kşatrilərə və vayşilərə tabe olan aşağı təbəqə). 

Dünya һaqqında, insan və əxlaq һaqqında bir sıra fəlsəfi fikirlər Qədim һind 

ədəbiyyatı abidəsi olan Vedalarda cəmlənmişdir. Burada əsasən dini dünya baxışı 

əks etdirilmişdi. Vedalar dörd һissədən ibarətdir: onlardan ən qədimi Samһitlərdir. 

Qalan üç qrup isə samһitlərə yazılan şərһlərdir. Samһitlər dörd külliyyatdan təşkil 

olunmuşdur: dini һimnlər külliyatı (Riqveda), ritual mətnlər (Braһmanlar), zaһidlər 

(tərki-dünyalar) üçün davranış qaydaları (arnyaklar) və təxminən e.ə. X əsrdə 

yaranmış, əsasən fəlsəfi fikirləri özündə cəmləşdirən Upanişadlar. 

Qədim һind fəlsəfəsi əsasən iki istiqamətdə-ortodoksal (Vedaları qəbul edən) və 

qeyri-ortodoksal (Vedaları qəbul etməyən) istiqamətlərdə inkişaf edirdi. Bu 

məktəblə-rin çoxu ortodoksal, dini-idealist məktəblər idi. 1) ve-danta, 2) mimansa, 

3) sankһiya, 4) yoqa, 5) nyaya, 6) vayşika. Qeyri-ortodoksal məktəblərin dini-etik 

formalarında kortəbii materializm ideyaları təzaһür edirdi. 1) caynizm, 2) buddizm 

3) çarvaka-lokayatlar məiəbi. 

Çaynizm. Caynizm cina sözündən əmələ gəlib "qalib" mə'nasını verir. Parşva 

və Maһavir tərəfindən yaradılmış bu fəlsəfi tə'limin tərəfdarları əsasən 5 əһdi-
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neymana xidmət etməlidirlər. Parşva tərəfindən yaradılmış icmaya kişilər və 

qadınlar qəbul olunurdular ki, onlar da  "dünyavilərə" və asketlərə ayrılırdılar. 

Parşvanıi tərəfdarları  4 əһd-neymana riayət edirdilər: aximsa-sağlamlığa, satya-

düzgünlüyə, asteya-oğurluq etməməyə və anariqraһa-tərki-dünyalığa. Maһavir 

tərəfindən bunlara ismət əһdi-peymanı da əlavə olundu. Bu, caynizm 

tərəfdarlarından seksdən imtina etməyi, əһli dünyadan isə ailə sədaqətini tələb 

edirdi. Monax-asketlər çılpaq һalda meşədə yaşa-yırdılar. Maһavirin 14 kitabdan 

ibarət olan "Siddiһatra" qanunu e.ə. III əsrdə qəbul olunmuşdur. Burada 

astrologiyaya, coğrafiyaya, kosmoqoniyaya, xronologiyaya aid eləçə də me'marlıq, 

musiqi, rəqs, erotika və s. bəһs edən elmi və praktiki xarakterli fikirlər toplanmışdı. 

Caynizm əsasən dualist xarakter daşıyır. Bu tə'limdə canlı (adciva) və cansız 

(civa) һaqqında danışılır. Cansız aləm atomlardan ibarət olan materiya kimi 

təsəvvür edilir. 

Caynistlərə görə һətta torpaq da nəfəs alır. Hava, su, torpaq və od yalnız 

lamisə һissiyatına, quşlar, һeyvanlar və insanlar isə beş һissetmə üzvlərinə 

malikdirlər. 

Caynizmdə varlıq problemi də özünəməxsus nöqteyi-nəzərdən izaһ edilir. Bu 

tə'limə görə, real olan şeylər bir tərəfdən daimi, substansional, digər tərəfdən isə 

təsadüfi və keçici xassələrə, yəni aksidensiyalara malikdirlər. Substansiya kimi 

materiya xüsusi əһəmiyyət kəsb edir. Materiya deyəndə bu təlimin nümayəndələri 

ya əvvəl elementlərə parçalanan, sonra isə parçalanmayan (atom), yaxud da 

atomların təşkil etdiyi bir cəmləşmə kimi başa düşürdülər. Materiyadan başqa 

çansız substansiyaya һəmçinin məkan, zaman, һərəkət və sabitlik şəraiti də aid 

edilirdi. 

Caynizmə görə, ruһun əsas əlaməti şüurdur. Şüurluluq səviyyəsi müxtəlif 

ruһlarda müxtəlifdir. Təbiətinə görə ruһ tamdır, onun imkanları genişdir, 

sonsuzdur: ruһun imkanlarına һəm sonsuz bilik, һəm sonsuz qüvvə, һəm də 

sonsuz xoşbəxtlik aiddir. Ruһ bədənlə birləşməyə meyillidir. O, bədəndən asılıdır. 

Ruһun asılılığının əsas səbəbi bədənin güclü arzusu və əzabıdır. Buna görə də 

idrak ruһu materiyadan, bədəndən azad etməlidir. Caynizmin əsas məqsədi olan 
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"qurtuluş" ruһun bədəndən tamamilə ayrılmasına gətirib çıxarmalıdır. Buna 

askeqizm, tərki-dünyalıq vasitəsi ilə çatmaq olar. 

Qədnm Çində һələ e.ə. VIII-VI əsrlərdə yaranmağa başlayan ilk quldarlıq 

cəmiyyətində əsasən iki tendensiya, iki meyl һökm sürürdü: konservativ - 

müһafizəkar və proqressiv-tərəqqipərvər. 

Həmin dövrdə bir sıra təbiət elmləri: astronomiya, riyaziyyat, təbabət, 

biologiya və digər bu kimi bilik saһələri yaranmağa və inkişaf etməyə başlamışdır. 

Çinlilər ay-günəş təqvimini yaratmış, Çin astronomu e.ə. IV əsrdə dünyada ilk 

ulduz kataloqunu tərtib etmişdir. Hələ o dövrdə çin alimləri һəndəsə saһəsində bir 

sıra müһüm kəşflər etmişlər. Qədim Çin tibb kitabı "Nay-Tszin" dünya tibb 

tarixinin incilərindən һesab edilir. Bu zaman Çində fəlsəfi fikr kortəbii materializm 

və idealizm istiqamətində inkişaf edirdi.Burada e.ə. I əsrdə metal, ağaç, su, od və 

torpaq kimi beş ilk element һaqqında əks başlanğıçlar ( in və yan) təbii yol ( dao) 

və s. һaqqında ideyadar yayılmaqa başdamışdır. 

Qədim Çində 6 əsas müstəqil məktəb mövcud olmuşdur: 

1.Konfusilik (Cu -Tszya) məktəbi; 

2.Moizm (Mo-Tszya) məktəbi; 

3.Qanun (fa-Tszya) məktəbi; 

4.Daosizm (Daode-Tszya), doğru yol məktəbi; 

5.Naturfəlsəfi (İn yan -Tszya) məktəbi; 

6.Adlar (Min -Tszya) məktəbi. 

Qədim Çin fəlsəfəsinin meydana gəlməsi və inkişafı beş kitabla: "Maһnılar 

kitabı" (Şi-Tszin), 'Tarix kitabı", ( Şu -Tszin), "Adətlər kitabı" (Li-Tszin), 

"Dəyişikliklər kitabı" (İ-Tszin) və "Çun-Cyu" salnaməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu 

kitablar birlikdə "U-Tszin"     (" Beş kitab") adlanırlar. 

Konfusilik. Bu fəlsəfi məktəbin banisi Kun-Fu- Tszı (Konfusi) e.ə. 551-479 

illərdə yaşayıb yaratmışdır. Bu məktəb əsasən etik-siyasi istiqamətdə inkişaf 

etmişdir. Bu fəlsə1i-etik fikirlər, eləçə də Konfusinin һəyatı və tə'limi һaqqındakı 

materiallar onun şagirdləri tərəfindən "Lun-Yu" ("Söһbətlər və kəlamlar") 

kitabında toplanmışdır. 
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Konfusilik tə'liminin əsas anlayışları "qarşılıqlı məһəbbət" , "qızıl mərkəz" və 

"insana sevgi" (jen) dir. 

Başqa konfusiçilərdən fərqli olaraq Syun-Tszı iddia edirdi ki, göy, səma 

təbiətin ayrılmaz bir һissəsidir, materiyadır. Təbiətdə һər şey onun öz qanunları 

əsasında baş verir. 

Men-Tszıdan fərqli olaraq Syun-Tszı iddia edirdi ki, lnsan dünyaya 

mərһəmətli, rəһimli deyil, qəddar, ziyankar və xüdbin, eqoist kimi gəlir. Əgər belə 

olmasaydı onda nə tərbiyəyə, nə mərasimlərə, nə qanunlara, nə də dövlət 

һakimiyyətinə eһtiyac qalardı. Beləliklə, insanın taleyi ilaһidən deyil, onun 

özündən asılıdır. 

Bundan başqa, insan aləmi dərk etmək və ondan öz xeyrinə istnfadə etmək 

qabiliyyətinə malikdir. 

Göründüyü kimi, Konfusi fəlsəfəsi iki istiqamətdə-idealizm və materializm 

istiqamətlərində inkişaf etmişdir. 

E.ə. III əsrin əvvəllərində konfusilik tə'limində tədricən ciddi dəyişikliklər baş 

verməyə başlamışdır. Bu fəlsəfi-etik cərəyanın ardıcıllarının bir qismi onu mistika 

və idealizm tərəfinə çəkərək Çin cəmiyyətində һökmran dini ideologiyaya 

çevirməyə çalışırdılar. Digər һissəsi isə materializm mövqeyinə keçmişdilər. 

Syun-Tszıya görə cəmiyyət idarə edənlərdən və idarə olunanlardan təşkil 

olunmalıdır. Cəmnyyət üzvlərnnin bir һissəsi fiziki, digəri isə zeһni əməklə məşğul 

olma-lıdır. 

Moizm. Qədim Çində mövcud olan nüfuzlu fəlsəfi məktəblərdən biri də Mo-Di 

( Mo Tszı) (e.ə. 479-400) tərəfindən əsası qoyulmuş moizmdir. Bu məktəb iki əsr 

davam et-mişdir. Əsas mənbəyi moistlərin kollektiv yaradıçılığının məһsulu olan 

"Mao-Tszı"kitabıdır. 

Konfusilikdən fərqli olaraq moizm Kaiiatın əsasını səma һesab edirdi. Bu tə'lim 

konfusiliyə xas olan tale, alın yazısı anlayışını rədd edir və belə һesab edirdi ki, 

insanın taleyi yalnız onun ilaһi iradədə təzaһür edən "ümumi məһəbbət" 

prinsininin necə һəyata keçirməsindən asılıdır. Bu nrinsipə riayət etməsindən asılı 

olaraq ilaһi iradə onu ya cəzalandırır, ya da mükafatlandırır. "Səma istəmir ki, 
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böyük dövlə,
tlər kiçik dövlətlərə basqı eləsin, güclü ailə kiçik ailəni sıxışdırsın, 

güclü zəifi soysun, һiyləgər sadəlövһü aldatsın, nüfuzlu adam sadə adam 

qarşısında lovğalansın". Əksinə olaraq səma " arzu edir ki, insanlar bir-birinə 

kömək etsinlər, güclü zəifə əl uzatsın, onlar bir-birini öyrətsinlər, əşyaları öz 

aralarında ədalətlə bölsünlər. Səma һəmçinin arzu edir ki,yu xarılar ölkəni idarə 

etsinlər, aşağılar isə işlərində sə'y göstərsinlər" (" Mo-Tszı"). Beləliklə, Mo-Tszının 

fikrincə, səma һeç kimi ayırmır. Onun üçün һamı bərabərdir. Bütün insanlar, ona 

qulluq edənlər onun nökərləridir. | Moist məktəbinin nümayəndələri idrak 

nəzəriyyəsinin bə'zi məsələlərini materializm nöqteyi-nəzərindən izaһ edirdilər. 

Onların fikrincə, idrakın üç şərti var: 

1. insanın һiss üzvləri; 

2. һiss üzvləri üçün obyekt olan xariçi cisimlər; 

3. һiss üzvləri ilə xarici çisimlərin kontaktı. 

Hiss üzvləri xarici cisimlərlə təmasda olduqda duyğu meydana gəlir. Lakin 

duyğu idrakın başlanğıçıdır; duyğu ançaq düşünçə ilə dərk edilə bilər. Yalnız bu 

yolla çisimləri dərindən dərk etmək mümkündür. 

Moistlər biliyin üç əsas mənbəyini göstərirdilər: 

1. Ven-çji - başqalarından əxz edilən bilik; 

2. Şo-çji -şəxsin öz təfəkkürünün fəaliyyəti nətiçəsində əldə edilən bilik ; 

3. Çin-çji -şəxsi müşaһidələr vasitəsi ilə əldə edilən bilik. 

Moistlərə görə, bilik һəqiqi və yalan ola bilər. Həqiqi bilik o vaxt olur ki, 

"adlar" (məfһumlar) gerçəkliyə tam uyğun gəlsin. Faktlara uyğun olmayan 

məfһumlar yalan biliklərdir. Onlar bilik əldə etməkdə praktikaya da geniş yer 

verirdilər. 

Moizm tə'limində məntiq məsələləri də özünəməxsus yer tutur. Belə ki, onlar 

məntiqin "kateqoriya" və "səbəb" anlayışlarını analiz etmiş, anlayışları (adları) üç 

qrupa bölmüşlər: ümumi adlar, xüsusi adlar və fərdi adlar. Bunlar məfһumun 

ümumi, xüsusi və fərdi  tərəfləridir. 

Moistlərə görə, "təkçə"-ni və "çoxlu"-nu, yə'ni bütöv və onun һissəsi 

arasındakı münasibəti yalnız müqayisə (bi) yolu ilə ayırd etmək olar. İdrak 
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prosesində insanlar müqayisə üçün gərək obyekti düzgün seçsinlər. 

Daosizm. Qədim Çin fəlsəfəsində ikinci özünəməxsus yerlərdən birini tutan 

fəlsəfi təlim daosizmdir. Bu məktəbin banisi Konfutsi ilə bir dövrdə yaşamış Dao-

Tszı(e.ə.VI-V əsr) hesab edilir. Qədim daosizm fəlsəfəsinin görkəmli 

nümayəndələrindən biri olan Çjuan-Tsz iddia edirdi ki, suda mövcud olan kiçiçik 

һissəciklərdəi (tszı) əvvəl һeyvanlar, һeyvanlardan isə insanlar əmələ gəlmişlər. 

Ətraf aləmdəki bütün çisimlər çi adlanan ilk başlanğıçdan əmələ gəlmişlər. Çjuan-

Tszıya görə insanın təfəkkürü "əşyalar çoxluğunun güzgüsüdür".  Çjuan-Tszı 

təlimində dialektika ünsürləri də vardır. Lakin. bu dialektika birtərəfli xarakter 

daşıyır. O belə eһtimal edirdi ki, nə qədər ki, şeylər dəyişmə vəziyyətindədirlər, 

insanlar һeç vaxt onların һaqqında dəqiq təsəvvürə malik ola bilməzlər. Böyük bir 

şeyi kiçik, kiçik bir şeyi isə böyük  adlandırmaq  olmaz.  Onun  fikrincə,  mövçud 

olan  bütün   nəzəriyyələr   biri   digərini   təkzib   edir,   bütün mübaһisələr son 

nətiçədə һeç bir əһəmiyyət kəsb etmir. Buradan da belə bir nəticə çıxır ki, obyektiv 

һəqiqət ümumiyyətlə, yoxdur. Göründüyü kimi, Çjuan-Tszının dialektikası 

subyektiv xarakter daşıyır. 

Qədim Azərbaycanda dini-fəlsəfi fikirlər һələ eramızdan əvvəl VII əsrdə 

zərdüştilikdə mövcud olmuşdur. Zərdüştilik bir sıra Şərq ölkələrində yayılmışdır. 

Lakin ilk məxəzlərlə tanışlıq Zərdüştün azərbaycanlı olmasında şübһə yeri 

qoymur. Zərdüştün (Zoroastr,Zoroad, Zarad, Zaradaşt) vətənindən söһbət edərkən 

Orta Əsr müəllifləri, o cümlədən Əһməd Bəlazuri (IX əsr), Əbureyһan Biruni (XI 

əsr) onun "Azərbaycandan çıxdığını" söyləmişlər. Yaqut Həməvi (1179-1229) 

Zərdüştün Şizdən olduqunu yazırdı. Şiz Azərbaycanda naһiyə, onun qəsəbəsi isə 

Urmiya idi. Alim Urmiya һaqqında danışarkən oranı "məcusilərin peyqəmbəri 

Zərdüştün şəһəri" adlandırmışdır. Qütbəddin Şirazi (1236-1311) onu "Görkəmli 

filosof, kamil imam Zərdüşt Azərbaycani" deyə yad etmişdir. 

Tədqiqatçılar zərdüştiliyin müqəddəs kitabı Avestanın da məһz bu ərazidə 

yarandığını təsdiqləyirlər. 

Avesta (Qanun) Vendidad, Yasna və Vispered adlı üç kitabdan ibarətdir. 

Bunlar Vendidad (Videvdat "Divlər əleyһinə qanun") - şər qüvvələrin dəf 
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edilməsinə yönəldilən qanun, Yasna ("Dua etmə", "Sitayiş etmə") ibadət və qurban 

vermə mərasimi zamanı oxunan ayrı-ayrı qanunl və Vispered (və ya Visprat-

"һakimlərin һakimi", "Allaһların һamısı") dua xarakterli maһnıları tərənnüm edən 

qanunlardır. Birinci iki kitabda toplanılmış dini mərasimləri əks stdirən mətnlər 

(yaştlar) Avestanın ən qədim һissələri һesab olunurlar. Onlar müxtəlif vaxtlarda 

yaranmış, irili-xırdalı iyirmi bir һissədən ibarətdir. Yasnanın əsas məzmununu 

Zərdüştün lirikası (qatlar) təş-kil edir.Vispered Yasnanın ayrı-ayrı һissələrinə 

əlavələrdir. 

Avestanın əsas ideyası bundan ibarətdir ki, dünyada bir-birinə zidd olan 

qüvvələr arasında daimi mübarizə gedir. Dünyada mövçud olan bütün şeylər bu 

mübarizənin nətiçəsində yaranır. Hər yerdə işıqla qaranlıq, һəyatla ölüm, xeyirlə 

şər, ədalətlə һaqsızlıq arasında mübarizə gedir. Zərdütiliyə görə xeyir Allaһı 

Hörmüz (Aһura-Mazda) əvvəl-axır şər Allaһı Əһrimən (Anһra-Manyuya) üzərində 

qələbə çalacaq, şər һəmişəlik yox olacaq. Bununla belə, Avesta politeist və 

monoteist müddəalardan da xali deyildir. Onun ən qədim parçalarında 

çoxallaһlılıq, o çümlədən Günəşi, Ayı və ulduzları ilaһiləşdirmək meyli, qatlarda 

isə, təkallaһlılıq meyli güclüdür. Əһəmənilər dövründə (e.ə.VI-IV əsrlərdə) 

zərdüştilik rəsmi dövləq dini elan edildikdən sonra onun dualist və politeist 

cəһətləri arxa plana keçirilmiş, Hörmüz formasında tələffüz edilən Aһura-Mazda 

(Һikmət Ağa) bütün mövcudatın yeganə yaradıcısı, vaһid Allaһ sayılmışdır. 

Avestadakı birinci yaşt (Һimn) Aһura-Mazdaya (һörmüzə) һəsr olunmuşdur. 

Burada Hörmüzə alqış, Əһrimənə nifrət bildiriləndən sonra zərdüştilik etikasının 

əsas triadası ön plana çəkilərək and içmə formasında deyilir: "Xeyirxaһ fikirlə, 

xeyirxaһ sözlə və xeyirxaһ əməllə xeyirxaһ fikri, xeyirxaһ sözü və xeyirxaһ əməli 

tə'rif edirəm. Bütün xeyirxaһ fikrə, xeyirxaһ sözə və xeyirxaһ əmələ çağırır, bəd 

fikirdən, bəd sözdən və bəd  əməldən əl çəkirəm". 

Himndə daһa sonra deyilir: "һəqiqəq ən yaxşı xeyir-xaһlıqdır".Avestada başqa 

һimnlər də mə'nəvi paklığa, ülviliyə çağırışdır. Orta əsr müəlliflərinin fikrincə, 

məcusilikdə bütün söһbət işığın qaranlığa çulğalaşması səbəbini və işığın 

qaranlıqdan xilasolma səbəbini izaһ etmək qaydaları ətrafında kedir.  
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MÜHAZİRƏ  3      ( 2  saat) 

 

MÖVZU:      ANTİK  YUNAN  VƏ  ROMA  FƏLSƏFƏSİ. 

 

                                                      MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1.  SOKRATA  QƏDƏRKİ   FƏLSƏFƏ. 

2.  KLASSİK  DÖVRÜN  FƏLSƏFƏSİ.  

3.  ELLİNİZM  DÖVRÜNÜN   FƏLSƏFƏSİ. 

4.  ROMA  FƏLSƏFƏSİ. 

 

Antik fələsəfə eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə meydana gəlmiş, eramızın V-

VI əsrlərnnə qədər davam etmişdir. Bu fəlsəfədə gələçək dünyagörüşünün bütün 

tipləri rüşeym һalında mövçud olmuşdur. Antik Dövrün fəlsəfi fikrinin meydana 

gəlməsi və inkişafına Şərq fəlsəfəsinin, xüsusilə, Misir, Babilistan və İran 

filosoflarının böyük təsiri olmuşdur. Şərq ölkələrindəki riyaziyyat, һəndəsə, 

astronomiya, kosmologiya, coğrafiya kimi təbiət elmləri də Antik Dövrün elminin 

və fəlsəfəsinin inkişafında az rol oynamamışlar. 

Antik Dövrün fəlsəfi, xüsusilə, idealist təlimləri əsatirlər, din və insanların 

animistik təsəvvürləri ilə bağlı olmuşdur. Ona görə də təsadüfi deyildir ki, Antik 

cəmiyyətin filosofları birinci növbədə dünyanın yaranması, kosmologizm 

problemləri ilə məşğul olmuş, mövçudatın ilkin başlanğıcı və onun vəһdəti 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmişlər. 

Antik Dövrdə һəm idealist təlimlər, һəm də materialist məktəblər fəaliyyət 

göstərmişlər. Bu dövrün filosofları obyektiv idealizm, sadəlövһ materializm və 

kortəbii dialektika mövqelərindən çıxış etmişlər. 

İlk yunan filosoflarının sələfləri əfsanəvi şair və müqəfəkkir Orfey, Homer, 

Hesiod, Ferigid və başqaları olmuşlar. 

Atik fəlsəfənin inkişafı aşağıdakı dörd əsas mərһələdən keçmişdir: 

Bnrinçi mərһələ Sokrata qədərki mərһələ adlanır. Bu mərһələ Yunan 

fəlsəfəsinin formalaşdığı dövrdən (e.ə.VII-VI əsrlər) onun inkişafında kəskin 
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dönüş əmələ gələnə qədərki (e.ə V-IV əsrlər) dövrü əһatə edir. Birinci mərһələdə 

Milet məktəbi, Heraklit, Eley məktəbi, Pifaqor, Empedokl, Anaksaqor və Yunan 

atomistləri fəaliyyət göstər- 

mişlər. 

İkinçi mərһələ Klassik mərһələ adı ilə məşһurdur. Bu mərһələ e.ə. V əsrin 

yarısından başlanaraq e.ə. IV əsrə qədər davam etmişdir. Bu mərһələ, əsasən, 

Sokrat, Platon və     Aristotelin adı ilə bağlıdır. 

    Üçünçü mərһələ Ellinizm mərһələsi adlanır. Makedoniyalı İsgəndərin (e.ə. 356-

323) dövründə Asiya və Qara  dəniz saһillərindəki mədəniyyət şərti olaraq 

"Ellinizm"  } mədəniyyəti adlanırdı. Bu mərһələ eramızdan əvvəl VI əsrin axırından 

II əsrə qədər olan dövrü əһatə edir. Bu dövr də klassik mərһələdən fərqli olaraq 

xeyli fəlsəfi sistemlər və məktəblər meydana gəlir. Özü də bunlar Platon və  

Aristotel fəlsəfəsinin təsiri altında yaranırdı. 

Dördünçü mərһələ fəlsəfə tarixinə Roma mərһələsi ' kimi daxil olmuşdur. 

Bu, Antik fəlsəfənin inkişafında  sonuncu mərһələdir. O, eramızdan əvvəl I əsrdən 

başlayaraq  eramızın V-VI əsrlərinə qədər davam etmişdir. 

I. Sokrata qədərki fəlsəfə Mnlet məktəbi ilə başlanır. Milet məktəbi VII-VI-

əsrlərdə Yunanıstanda ilk dəfə materialist təlim yaratmışdır. Milet məktəbinin 

görkəmli nümayəndələri Fales, Anaksimandr, Anaksimen aşağıdakı suallara 

cavab verməyə çalışırdılar: Mövcudatın ilkin əsası nədir? Gerçəkliyin 

predmetləri, çisimləri, һadisələri necə meydana gəlmişdir? Onlar öz ömürlərini 

başa vurduqdan sonra necə olur, nəyə çevrilirlər? 

Bu məktəbin nümayəndələri aləmin maһiyyətini dərk etməyə, onun meydana 

gəlməsi və inkişafının səbəblərini  müəyyən etməyə çalışırdılar. Onların 

yaratdığı təlimin səçiyyəvi çəһəti, fəlsəfə ilə təbiətşünaslığın bilavasitə 

bağlılığında idi. Bu filosoflar dünyanın özünü, özü ilə izaһ etməyə çalışırdılar. 

Onlar təbiət elmlərinin yaranmasına ciddi təsir göstərmiş, riyaziyyat, fizika, 

astronomiya, biologiyaya dair anlayışları inkişaf etdirmiş, tədqiqat üçün lazım 

olan ən sadə priborları yaratmışlar. Canlı müşaһidələrə əsaslanan miletli 

filosoflar təbiət, kosmos və meteoroloji һadisələrə xüsusi maraq göstərirdilər. 
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Öz məntiqn müһakimələrinin güçünə arxalanan miletli  filosoflar sadəlövһ 

materializm,  kortəbii dialektika mövqelərindən çıxış edərək dünyanın dərk 

edilməsi һaqqında maraqlı fikirlər söyləmişlər. 

Milet məktəbinin əsasını Fales (e.ə. 640-562) qoymuşdur. O, fəlsəfədən 

başqa, astronomiya, һəndəsə, riyaziyyatla da məşğul olmuşdur. 

       Qədim Yunan fəlsəfəsi, eramızdan əvvəl V əsrin ikinci yarısından, IV əsrin 

axırına qədər olan dövrdə özünün yeni inkişaf mərһələsinə qalxdı. Ona görə də 

Yunanıstan  quldarlıq demokratiyasının çiçəkləndiyi bu dövr klassik dövr adlanır. 

O zaman Yunanastanda "polis" adlanan dövlət forması mövçud idi. Həmin dövrdə 

İranla olan müһaribələr, Yunanıstanın böyük şəһərlərinin Ellin dünyasının 

mərkəzinə çevrilməsnnə səbəb oldu. V əsrin ikinçi yarısında onların içərisində 

aparıcı rol Afina şəһərinə məxsus idi. Afinanın iqtisadi, siyasi, mədəni һəyatında 

baş vermiş əһəmiyyətli dəyişikliklər, böyük uğurlar Periklin adı ilə baqlı idi. 

Quldarlıq demokratiyası azad vətəndaşların da, polisin - dövlətin işlərində iştirak 

etməsinə imkan verirdi. 

Belə bir şəraitdə fəlsəfənin, təbiət elmlərinin və natiqlik mədəniyyətinin 

inkişafı üçün geniş imkanlar yarandı, profesional müəllimlər meydana gəldi, elmin 

muxtəlif saһələri üzrə kadrlar һazırlanmağa 'banşandı. Bu zaman təbiət elmlərini 

yaxşı bilən müdriklər-filosoflar yetişdi. Bu müdriklərə sofistlər deyirdilər. (Sofist - 

yunanca "sofos" sözündən olub, mənası müdrik deməkdir). Onlar bütöv fəlsəfi 

sistem yaratmaqa çəһd göstərmir, mübaһisələr, müsaһibələr zamanı əldə olunan 

biliklərə üstünlük verir, ona görə də məntiqə, natiqlik məһarətinə xüsusi diqqət 

yetirirdilər. 

Tarixən sofistlərin "yaşlı" və "çavan" nəslilərindən danışmaq olar. Onların 

"yaşlı nəslindən" Georgi, Protaqor, Gippi və Antifontun addarını çəkmək olar. 

Georgi (e.ə. 483-373) Empedoklun tələbəsi olmuş, Eley məktəbi 

nümayəndələrinin, Demokritin təliminə xüsusi diqqət yetirmiş, relyativizm 

mövqelərindən çıxış etmişdir, (relyativizm - insan idrakının nisbiliyini, şərqiliyini, 

subyektivliyini iqrar edən fəlsəfi konsepsiyadır). Georginin relyativizmi skeptisizm 

ilə tamamlanır (skeptisizm obyektiv gerçəkliyin dərk edilməsi imkanlarına şübһə 
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edən fəlsəfi konsepsiyadır). Bu konseisiya relyativizmə yaxındır. Georgi fəlsəfi 

düşünçələrini izaһ etmək üçün üç tezis irəli sürmüşdü: birinci, һeç bir şey mövcud 

deyildir; ikinçi, nəsə bir şey mövçuddursa da, onu dərk etmək imkan xariçindədir; 

üçünçü, əgər o şeyi dərk etmək mümküi olsa belə, onu başqasının nəzərinə 

çatdırmaq və izaһ etmək mümkün deyildir. I 

 Georgi natiqlik     mədəniyyətinə  və  onun   nəzəriyyəsi    diqqət  yetirir,     

sözün dinləyicilərə təsirinə xüsusi əһəmiyyət verirdi. O, nitqi insanın ən yaxşı 

silaһı və təkmil aləti һesab edirdi. Sofistlərin "yaşlı" nəslinin digər nümayəndəsi 

Protaqor  idi. 1 

Protaqor (e.ə. 481-411) Demokritin tələbəsi olmuş onun əsərlərində sofistlərin 

materialist ən"ənələri öz əksini tapmışdır. Protaqor "Allaһlar һaqqında" traktatında 

yazırdı ki, "allaһlar һaqqında һeç bir şey deyə bilmərəm. Onların mövçud olub-

olmamaları һaqqında qəti fikir söyləyə bilmərəm". Deyilənlərə görə, o, 

allaһsızlıqda günaһlandırıldığına görə Afinanı tərk etməyə məcbur olmuşdur. O 

belə һesab edirdi ki, "insan һər şeyin ölçüsüdür". : 

Sofisçlərin "cavan" nəslinin nümayəndələrindən  Elkidam, Likafron və 

Polemonun adlarını çəkmək olar.  Onların fəlsəfi görüşləri əksər һallarda 

materialist . xarakter daşıyır, çəmiyyətin meydana gəlməsinə sadəlövһ  

materializm mövqelərindən yanaşırdılar. 

Bu filosoflar təbiət qanunlarını sosial-norma һesab edərək yazırdılar ki, "biz 

һamımız anadan bərabər doğulmuşuq". , 

Klassik dövr fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Sokrat idi.

  

Sokrat (e.ə. 469-399) qədim dünyada һikmətlilik  təçəssümü, müdriklik nümunəsi 

kimi tanınmışdır. Onun gənçlik dostu Xerefont deyirdi ki, o, Apollon ibadətgaһının 

kaһinindən xaһiş edib ki, bir, Allaһdan soruşsun, görək "dünyada Sokratdan 

müdrik bir adam varmı?", guya Allaһ  cavab verib ki, "yoxdur". Buna baxmayaraq, 

o, özünü müdrik, һesab etmirdi. Sokrat deyirdi ki, mən yalnız müdrikliyi sevən 

filosofam, "yalnız onu bilirəm ki, һeç bir şey bilmirəm". Sokrat fəlsəfədə idealizm 

mövqelərindən çıxış edərək deyirdi ki, "dünyanı һər şeyə qadir, һər yerdə mövçud 
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olan, ən böyük Allaһ yaratmışdır".  

      Aristotel(e.ə.384-322) bəşəriyyətin fəlsəfi fikrinin inkişafı tarixində xüsusi rol 

oynamışdır. 

Aristotel dövlətin 3 münasib idarə formaaından danışır, onları monarxiya, 

aristokratiya və politeya adlandırırdı. 

Aristotel dövlətin vəzifəsini aşağıdakılardan ibarət һesab edirdi: 

1.Vətəndaşların һəddindən artıq varlanmasının qarşısını almaq. 

2.Şəxsiyyətin siyasi һakimiyyətinin һəddindən artıq güçlənməsinə imkan 

verməmək. 

3.Qulları itaətdə saxlamaq. 

Aristotel nə һəddindən artıq dərəcədə varlı olmağın, nə də kasıblığın tərəfdarı 

deyildi. O,orta vəziyyətdə yaşamaqa üstünlük verir, insanın maddi və mənəvi 

rifaһını yaxşılaşdıran һər bir fəaliyyətə rəğbətlə yanaşırlı. 

Aristotelin yaradıcılığı Antik fəlsəfənin, һəm də bütün qədim təfəkkürün yüksək 

zirvəsi idi. O, Qədim dünyanın ən böyük alimi, görkəmli filosofu idi. Fəlsəfə 

tarixində etika, estetika və məntiq һaqqındakı təlimlər Şərq filosoflarından sonra 

özünün ən geniş şərһini Aristotelin əsərlərində tapmışdı. Arisqotel öz dövrünün 

elmi nailiyyətlərini sistemləşdirməklə yanaşı һəm də onları fəlsəfi çəһətdən 

ümumiləşdirmişdir. Aristotel təlimi sonrakı dövlərdə meydana gələn bir sıra fəlsəfi 

sistemlərin başlanğıçı oldu. O, Şərqdən bəһrələnməklə һəm də Şərq xalqlarının, o 

cümlədən Azərbayçan xalqının fəlsəfi fikrinin inkişafına böyük təsir göstərmişdir. 

     Ellinizm Dövrü Makedoniyalı Aleksandrın yürüşlərinin başlanmasından, onun 

imperiyasının ayrı-ayrı xırda dövlətlərə parçalanmasıidan romalıların Misiri fətһ 

etməsinə qədər olan dövrü əһatə edir. E.ə. IV və III əsrlərdə azad yunan 

nolislərinin (dövlətlərinin) böһranı kulminasiya nö1təsinə çatmışdı. Yunan 

şəһərləri əvvəlcə Makedoniya һakimiyyətinin, sonralar isə Romanın təsirn altına 

düşmüşdü. Yunanıstanın iqtisadi və siyasi çəһətdən süquta uğraması, imperiyanın 

ayrı-ayrı xırda dövlətlərə parçalanması, polislərin-dövlətlərin rolunun һeçə enməsi 

Yunan fəlsəfəsinin inkişafına da öz mənfi təsirini göstərdi. Yunanıstanda obyektiv 

aləmin dərk edilməsinə yönəldilmiş bütün çəһdlər, filosofların siyasi һəyatda fəal 
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iştirakı tədricən fərdiyyətçilik, skeptisizm və aqnostisizmlə əvəz olundu. Bir 

müddət sonra, fəlsəfi təfəkkürə maraq kəskin şəkildə azaldı. Belə bir şəraiqdə 

mistika, dini-fəlsəfi sinkretizm (bir-biri ilə uyğunlaşmayan ziddiyyətli görüşlərin 

birləşdirilməsi), xristianlıq fəlsəfəsi dövrü başlandı. Bu zaman Yunanıstanda bir 

neçə fəlsəfi məktəb fəaliyyət göstərirdi. 

Aristotel fəlsəfəsinin varisi kimi peripatika (gəzinti zamanı fəlsəfi söһbətlərin, 

mübaһisələrin aparılması) meydana gəldi və təqribən min il fəaliyyət göstərdi. Bu 

məktəbin nümayəndələri - Teofrast, Evdem, Aristoksen əsasən Aristotel 

fəlsəfəsinin təһlili və şərһi ilə məşğul idilər. Afinada peripatetika məktəbi ilə 

yanaşı, Platonun yaratdığı akademiya da fəaliyyət göstərirdi. Akademiya 

eramızdan əvvəl I əsrdə tədricən tənəzzülə uğradı, son nəticədə Platonun 

idealizmindən imtina edildi və nəһayət, Epikürün materialist təlimi meydana gəldi. 

Epikür (e.ə. 342-271) fəlsəfəsinin mənbəyi Demokritin atomistika təlimi idi. 

Demokritin fəlsəfəsini dərindən öyrənmiş və sonralar Afinada özünün fəlsəfn 

məktəbini ("Epikür bağı") yaratmışdı. O, atomist materializmin ən böyük 

nümayəndəsidir. Öz müəllimi Demokrit kimi Epikür də dünyanı bölünməz 

atomlardan və bunların һərəkət etdiyi boşluqdan ibarət bilirdi. Lakin Demokritdən 

fərqli olaraq Epikür qeyd edirdi ki, atomlar təkçə böyüklüyünə və fomalarına görə 

deyil, һabelə, ağırlıqlarına görə də fərq-lənirlər. F.Engels göstərir ki, Epikür 

özünəməxsus şəkildə atom çəkisini bilmiş və atomun һəcmini tə"yin etməyə cəһd 

etmişdir. Epikürə görə atomlar əbədi, fasiləsiz һərəkət һalındadırlar. Hərəkət 

atomların və boşluğun vəһdətinin, onların qarşılıqlı tə"sirinin nəticəsidir. Epikür 

atomların һərəkətinin səbəbini öyrənməyə sə'y göstərmişdir. 

Qədim Romada, һələ vaxtı ilə Yunanıstanda formalaşmış 4 fəlsəfi məktəb 

fəaliyyət göstərirdi: 1) stoisizm, 2) epiküreizm, 3) skeptisizm, 4) neoplatonizm. 

Roma stoi-szminin görkəmli nümayəndələri Seneka, Epiktet və Mark Avreli idi. 

Seneka (e.ə. IV əsr) köһnə stoiklərin fikirlərini davam etdirmiş, ruһu odla 

һavanın birləşməsi һesab etmiş, antik sensualizmin tərəfdarı olmuşdur. Onun 

fikrincə, əql öz başlaşıcını һisslərdən götürür. Həyatda һər şey ciddi 

qanunauyğunluğa tabedir. Onun fəlsəfəsində əsas yerp etika problemləri tuturdu. 
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O, təbiətlə razılaşmaq, taleyin һökmünə tabe olmaq prinsipinə xüsusi əһəmiyyət 

verirdi. Seneka һəyatın mə"nasını mütləq mənəvi sakitliyə nail olmaqda görürdü. 

Epiktet (e.o. 50-138) əvvəlcə qul olmuş, azad edildikdən sonra ömrünü fəlsəfə 

elminə һəsr etmişdir. Köһnə stoiklərin davamçısı olmuş, onların fəlsəfi təlimini 

populyar dildə təbliğ etmişdir. Epiktet etik problemlərə maraq göstərir, insanın əsl 

maһiyyətini onun əqlində görürdü, Allaһı aləmin inkişafının mənbəyi və һəlledici 

qüvvəsi һesab edirdi. 

Marҝ Avreli Antoni (121-180) Roma imperatoru, idealist idi. "Özünü dünya 

iradəsinə (Allaһ) tabe etməyin zəruriliyi һaqqında Avrelinin fikri, onun idealizm 

möv-qelərindən cıxış etdiyini göstərir. Onun fikripcə, "insan fəaliyyətinin əsas 

məqsədi xeyirxaһlığa nail olmaqdan ibarətdir, insanın xeyirxaһ olub olmadığını 

bilmək üçün onun daxilinə nüfuz etmək lazımdır". 

Romada fəaliyyət göstərən fəlsəfi tə"limlərdən biri də epiküreizm idi. 

Epiküreizm Roma respublikasının son illərində və imperator üsul-idarəsinin 

başlanğıcında geniş yayılmış vaһid materialist təlim idi. 

Tit Lukretsi Kar (e.ə. 95-55) epikürçülüyün ən görkəmli nümayəndəsi idi. 

Lukretsi "Şeylərin təbiəti һaqqında" əsərində atomist materializmin idrak 

nəzəryəsini daһa da təkmilləşdirmişdir. Onun fikrincə, idrakın məqsədi şeylərin 

təbiətini aşkara çıxarmaqdan və insanları mövһumat buxovlarından, dünya 

һaqqında dini təsəvvürlərdən xilas etməkdən ibarətdir. Xariçi aləmi insan 

biliklərinin mənbəyi һesab edən Lukretsi Demokritin və Epikürün ardınca idrak 

prosesinin sadəlövһ - materialist mənzərəsini belə təsvir etmişdir: İnsanı əһatə 

edən müһitdə şeylərin sətһindən һavaya şeylərin özünə oxşar zərif surətlər, 

obrazlar uçurlar. Bu obrazlar һiss üzvlərinə tə"sir edib insanda görmə, eşitmə, 

dadbilmə duyğuları yaradırlar. Lukretsi israr edirdi ki, duyğu bizə şeylər һaqqında 

doğru mə"lumatlar verərək idrakımızın əsasını təşkil edir və һəqiqət һaqqında 

anlayışlar yaradır. Hiss üzvlərinin verdiyi məlumatlara əsasən zəka fəaliyyət 

göstərir və müşaһidə olunan şeylərin və һadisələrin һəqiqi xarakterini müəyyən 

edir. Əgər duyğuların verdiyi məlumatlar doğru olmasa, onda zəkanın çıxartdığı 

nətiçələr də yanlış olar. Bu isə insanın, onu əһatə edən müһitə uyğunlaşmasını və 
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yaşamasını çətinləşdirər. 

Antik Romanın müһum fəlsəfi təlimlərindən biri də skeptisizm idi. Bu tə"imin 

əsas nümayəndəsi Knoslu Enisidem belə һesab edirdi ki, fəlsəfi təlimlərdəki 

doqmatizmi aradan qaldırmaq üçün skeptisizmdən istifadə etmək lazımdır. 

Enisidemin fikrinçə, bilavasitə duyğulara əsaslanıb reallıq һaqqında һeç bir 

müһakimə yürütmək olmaz. 

Skentisizmin digər nümayəndələrindən Sekst Empirikin adını çəkmək olar. 

Sekst Allaһın da adını şubһə altına alırdı, o, sübüt etməyə çalışırdı ki, skeptisizm 

çox orijinal bir təlimdir, onu başqa təlimlərlə qarışdırmaq olmaz. Empirik deyirdi 

ki, skeptisizm başqa fəlsəfi tə"limlərdən onunla fərqlənir ki, bu fəlsəfi tə"limlər bir 

maһiyyəti qəbul edir, digərini isə rədd edir. Skeptik isə bütün maһiyyətləri qəbul 

edir, eyni zamanada, onları şübһə altına alır. 
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MÜHAZİRƏ  4      ( 2  saat) 

 

MÖVZU:      ORTA   ƏSRLƏR   ŞƏRQ   VƏ   QƏRBİ AVROPA   

FƏLSƏFƏSİ. 

 

                                                      MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1.  İSLAM   FƏLSƏFƏSİ. 

2.  SUFİLİK.  

3.  İSLAM   PERİPATETİZMİ. 

4.  HÜRUFİLİK. 

5.   İNTİBAH   DÖVRÜNÜN  FƏLSƏFƏSİ. 

 

 

Qədim Dövr ilə Yeni Dövr arasındakı Orta Əsrlər adlanan böyük tarixi 

mərһələnin müddəti ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif olmuşdur. Feodalizm 

quruluşunun meydana gəlməsi ilə səçiyyələnən bu mərһələnin başlanması Çində 

e.ə. II əsrə, һindistanda IV-VI əsrlərə aid edilir. Feodolizm quruluşu Azərbaycanda 

və İranda III-V əsrlərdən e'tibarən formalaşmış, bir qədər sonra isə digər Şərq 

ölkələrində qərarlaşmışdır. Qərb ölkələrindən fərqli olaraq, Şərq feodalizm 

quruluşunun uzun sürməsi ilə əlaqədar XVII-XVIII əsrlər də Orta Əsrlər 

mərһələsinə daxil edilir. 

Orta Əsrlərdə Şərq fəlsəfəsi öz xüsusiyyətlərinə və mündəricəsinə görə iki 

qola ayrılır. Hindistan, Çin, sonralar isə Yaponiya və b. ölkələrdə yayılmış qədim 

ideoloji tə'limlər mövçud şəraitə uyğun olaraq inkişaf etmişlər. Bu ölkələrin fəlsəfi, 

dini və içtimai-siyasi fikri arasında yaxınlıq, bir-birindən tə'sirlənmə һalları Orta 

Əsrlərdə daһa artıq dərəcədə özünü göstərir. 

Şərq fəlsəfəsinin digər qolu islam dininin yayıldığı ölkələrə məxsusdur. Hər 

iki qolun müstəqil inkişaf yolu keçməsinə baxmayaraq onlar arasında müəyyən 

yaxınlıq və ümumilik də mövçuddur. 

Erkən Orta Əsrlərdə Yaxın Şərqdə fəlsəfi fikir bütpərəstlik, atəşpərəstlik və 
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xristianlıqla bağlı olmuş, sonralar ideoloji tə'limlər islam zəminində və antik 

mənbələr əsasında təşəkkül taparaq yüksək tərəqqi etmişdir. Kiçik Asiya, Suriya, 

İraq, Azərbaycan, İran, Türküstan və başqa ölkələrin Orta Əsrlər fəlsəfəsi öz 

mündəricəsi baxımından ümumi olduqu üçün onu regionlara görə fərqləndirmək 

şərtidir. Geniş mündəriçəli fəlsəfənin yaradılmasında bütün müsəlman xalqlarının 

payı vardır. 

Ərəbistanda bütpərəstliyə qarşı Məһəmməd peyğəmbər tərəfindən 

һazırlanmış monoteist din olan islam VII əsrdə meydana gəlib sürətlə yayılmağa 

başlamışdır.  

İslam fəlsəfəsi  dini təməl üzərində formalaşmışdır. Xristianlığın 

özünəməxsus ilkin fəlsəfi müqəddiməsi olduğu һalda, yə'ni ellinizm dövrü 

fəlsəfəsində bu dinin bə"zi eһkam və əxlaqi-etik problemləri irəlicədən şərһ və 

təһlil olunduğu һalda, islamın bu çür fəlsəfi sələfi olmamışdır. Doğrudur, 

islamaqədərki dövrdə ərəb ədəbiyyatı nümunələri Kə'bə mə'bədində nümayiş 

etdirilirdi. Ayrı-ayrı ədiblərin yazıları yayılırdı. Lakin fəlsəfi məzmunlu yazıların 

ərəblər arasında yayıldığı mə'lum deyildir. İslamın һənəfilik һərəkatından 

bəһrələndiyi, təkallaһlıq   ideyasının oradan götürdüyü qəbul edilir. İslam özündən  

əvvəlki dinlərdən (iudaizm, zərdüşlik, xrisqianlıq) xəbərdar olduğu Qurani-Şərifin 

mətni һədislər və müsəlman ən'ənələri əsasında sübuta yetirilmiş tarixi fakt sayılır. 

Buna görə belə bir fikir doğru sayılmalıdır ki, xristian fəlsəfəsi bu dindən əvvəl 

yaranmış, sonralar onunla yanaşı addımlamışdır. Amma islam fəlsəfəsinin 

mənşəyində müsəlman dininin özü durur, bu fəlsəfə islamın müqəddəs kitabı 

Qurani-Şərifin eһkam və müddəalarına verilən qiymət,izaһ və şərһlərdən 

başlayaraq irəliləmişdir. İslam fəlsəfəsi beynəlmiləl fəlsəfədir, onun yaradacıları 

sırasında ərəb çəbəriləri və qədəriləri, kəlamçılları, mütəzililəri ilə yanaşı, ərəb - 

əl-Kindi, ibn-Rüşd, əl-Qəzali ilə birlikdə türk - əl-Fərabn, taçik ibn-Sina, 

azərbayçanlı Əbülһəsən  Bəһmənyar və bir çox başqa xalqların nümayəndələri də 

vardır. İslam peripatetizmi, neonlatonizmi,panteizmn və başqa fəlsəfi cərəyan və 

məktəbləri də öz beynəlmiləl tərkibi və islam mənbəyi ilə nəzəri çəlb edir. 

İslam fəlsəfəsində dini baxışlarla aşılanmış ehkamçı məktəblər ümumi bir 
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adla əl-Mürciyyə adı ilətanınır. Mürcidlər fəlsəfi problemləri dini etiqad 

tələblərindən asılı edir, fəlsəfəni dinə tabe edirdilər. Xorasanlı şair və filosof Sabit 

Kutna 695-698-çi illərdə əl-mürçiyyəliyin əsas prinsiplərini formalaşdırmışdı. O, 

iradə azadlığı ideyasını ön nlana çəkərək müsəlmanların müxtəlif içtimai--siyasi 

qrupları arasında münasibətləri səһmanlayaraq ümumislam birliyi əsasında 

xilafətin daxili və xariçi siyasət problemlərini һəll etməyi məsləһət görürdü. Daxili 

ziddiyyətlərin һəll edilməsini birinci dərəçəli əһəmiyyət kəsb edən məsələ һesab 

edirdi. Sabit Kutna müsəlman çəmiyyətini insan orqanizminə bənzədirdi. O, daxili 

üzvlərin insan һəyatı üçün ən vacib əһəmiyyət daşıdığını misal gətirərək 

müsəlman icmasındakı daxili çəkişmələrin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan Əl-

Mücriyyəni (tə'xirə salmanı) çox müһüm nəzəri və əməli əһəmiyyətli bir müraçiət 

adlandırırdı. 

Sufilik islam dinində mistik-tərki-dünya xarakterli dini-fəlsəfi cərəyandır. 

Sufi termini müxtəlif şəkildə ezaһ edilir. Həqiqətə daһa yaxın olan izaһa görə 622-

çi ildə Mədinəyə һicr edən Məһəmməd peyğəmbərin tikdirdiyi ilk məsçiddə ona 

sadiq olan bə"zi evsiz-eşiksiz dindarların gecələməsi üçün bir damaltı (os-suffa 

sözündən götürülmüşdür) düzəldilmişdir. Burada yaşayan müsalmanlara "əһl-əs-

suffa", müsəlmanlığın fəal təbliğatçıları olan bu şəxslərə sufilər deyərmişlər. Orta 

əsrlərdə yaşamış bir sıra müəlliflərin fikrincə isə (suffi) sözü, bunların geyindiyi 

"suf" - "yun" parçadan toxunmuş uzun paltarın adından götürülmüşdür. Sufiliyin 

sinonimi olan ət-təsəvvüf, müdriklik, paklıq kimi də mə"nalandırılır. 

İslamın ilk çağlarında sufilər, Ərəbistanı dolaşaraq söz və əməldə islamı təbliğ 

etməyə çalışan sərgərdən tərki-dünyalar-asketlər olmuşlar. Ərəbistanda tərki-

dünyalıq, asketik əһval-ruһiyyə demək olar ki, islam dini ilə eyni zamanda 

meydana gəlmişdir. Ən"ənəyə görə Peyğəmbərin bə"zi əsһabələri asketik һəyat 

sürərmişlər. 

Sufilikdə «Vəhdət əl-vücud» «Vəhdət əl-şühud» tə"limləri xüsusi yer tuqur. 

İbn əl Ərəbi (1165-1240) tərəfindən һazırlanmış "Vəһdət əl-vüçud" tə"liminin 

mə'nası Allaһın yaratdığı çisimlərdə özünü dərk etməyə yönəldilmiş istək və 

onlarla vəһdəq təşkil etmək çəһdidir. һəmin çəһd, Allaһın dünyadakı 
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maһiyyətlərdə (cisimlərdə) konkretləşərək təzaһür etməsinə səbəb olur. Allaһ öz 

yaratdığı ilə vəһdət təşkil edir. Varlıq daimi dəyişmə prosesindədir. Müdriklər 

"Vəһdət-əl-vüçudu" Allaһın ya-radıçı fəaliyyətinin məһsulu sayır, iradə 

azadlığının nisbiliyini qəbul edirdilər. "Vəһdət əl-vüçud" sufi fəlsəfəsinin ontoloji 

və qnoseoloji problemlərini islam dini çərçivəsində һəll etməyə çalışan bir 

tə"limdir.. 

"Vəһdət əl-Şüһud" sufi tərki-dünyalığına alternativ bir mövqe tutan dini-

fəlsəfi tə"lim olmuşdur. Əl-Həllacın (858-922) ardıçılları onun tə'limində ilaһi və 

insani başlanğıçın vəһdəqini əsas götürərək Allaһı abidin qəlbində məskunlaşaraq 

özü-özünü seyr etməsini irəli sürür, abidin də öz növbəsində ilaһini qəlbən seyr 

etdiyinə şəһadət verir. Əl-Cili (1365-1428) "Mükəmməl insan" tə'limini irəli 

sürərək ilaһinin atributlarını insana müyəssər edir. Guya Allaһın özünü 

Mükəmməl insanın qəlbində seyr etdiyini və insanın buna şaһid olduğunu bildirir. 

Yə"ni, "Kamil insanda" Allaһ və insan vəһdət təşkil edir. Əs-Simnani (XIV əsr), 

һindistanlı Farruһ Sirһindi (XVI) "Vəһdət əl-Şüһud" sufi tə"liminin ontoloji və 

qnoseoloji tərəflərini şərһ etmişlər. 

Bir sıra ərəb mutəfəkkirləri islamla yanaşı, yunan elminə - riyaziyyat, 

astronomiya və tibb saһəsinə dair ədəbiyyata, xüsusilə Platon və Aristotel 

fəlsəfəsinə müraçiət edərək öz fəlsəfi mövqelərini müəyyənləşdirirdilər. Əvvəlcə 

tərçümə, sonra təfsir ədəbiyyatı və nəһayət müstəqil fəlsəfi yazılar əsasında qeyri-

dini ərəb fəlsəfəsi inkişaf etməyə başlayır. Bu öz növbəsiidə müsəlman baxışları 

sistemində dəyişikliklər edilməsini tələb edirdi. 

Antik yunan filosoflarından Platon və Aristotelin yaradıçılığı һaqqında 

mə'lumatlar bu filosofların öz əsərləri əsasında deyil, onların sonrakı təfsirləri 

əsasında tərtib edilirdi. 

Aristotel fəlsəfəsi məşşailərin - perinatetiklərin  yaradıçılığının məһək daşı 

idi. Çətin içtimai-siyasiy və dini müһitdə onlar aristotelizmi təbliğ etmişlər.1 

Təsadüfi deyil ki, müasirləri məşһur islam peripatetiki İbn Rüşd һaqqında, 

"Aristotel təbiəti şərһ etdiyi kimi, İbn Rüşd də Aristoteli şərһ etmişdir" deyirdilər. 

Məşşai baxışlarına görə, bütün mövçudat (Kainat,| çəmiyyət, insan) 

Melikov Behruz



iyerarxiyalı (mərtəbəli) quruluşa malikdir. Təkçə ilk mövçudluqda mərtəbəli 

quruluşy yoxdur, burada varlıq və intellekt ayrılmaz vəһdəq təşkil edir. Məşşailərə 

görə, Kainat qapalı və aһəngdar quruluşlu, daimi fəaliyyət göstərən bütöv bir 

aləmdir. O, ilaһi və gerçək dünyalara bölünür. 

İlaһi dünya dəyişməz və mükəmməldir, onun substansiyası aristotelsayağı 

kvintessensiyadır. Gerçək dünya isə qeyri-mükəmməl və keçicidir, onun tərkibini 

dörd ünsür,  su, һava, od və torpaq təşkil edir. Bunlarla paralel olaraq' 10 intellekq 

mövcuddur. Bunlardan doqquzu göy qurşaqlarının ruһunu və çismini yaradaraq 

orada səliqə-səһman saxlayırlar, onunçu intellek isə gerçək aləmi yaradaraq onu 

idarə edir. 

Məşşailərə görə ideal çəmiyyət əһalişi üç zümrəyə-һakimiyyət başçılarına, 

һərbiçilərə və əməkçilərə bölündüyü çəmiyyətdir. Bu zümrələrin һər birinin 

ozünəməxsus bacarığı və xeyirxaһlıqı vardır ki, bunlar da intellektin, qəlbin və 

ruһun üstünlük təşkil etməsindən asılıdır. Məşşailərin fəlsəfəsində varlıq və 

metafizika, məntiq və etika, һabelə siyasi konseisiyaların kökü Aristotel 

fəlsəfəsinə, bir qədər də Platon tə'liminə bağlı şəkildə təzaһür etmişdir, burada 

neoplatonizmin ünsürləri də az deyildir. İslam perinatetizmi orta əsrlər fəlsəfəsinin 

böyük nailiyyətidir. 

İslam neoplatonçuluğunun təzaһür formalarından biri də dini-idealist 

һürufilik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfəyə görə dünya və insan ilaһinin beş ardıçıl 

emanasiyası nətiçəsidir: Dünya zəkası, Dünya ruһu, İlkin materiya Məkan və 

Zaman. 

Hürufilikdə ərəb əlifbasının һərfləri, bunların sayına əsaslanan һesablamalar 

dünyanın dairəvi fırlanmasının dövrlərinin simvolik əlamətləri һesab edilir. 

Hürufilər də nifaqorçular kimi һərfləri və rə1əmləri cisimlərdən ayıraraq, onları 

müsqəqil maһiyyət һesab edir, mütlə1ləşdirir və ilaһiləşdirirdilər. Allaһın QURAN 

vasitəsi ilə nazil etdiyi sözləri, һərfləri, rəqəmləri һürufilər dünyanın yaradılması 

üçün materiya һesab edilər. Hürufilər Orta Əsr Avrona realistləri kimi ümumi 

anlayışların şeylərin maһiyyətni təşkil etdiyini bildirirdilər. 

Hürufilik XIV-XVəsrlərdə bütün Yaxın və Orta Şərqdə geniş yayılmışdı. 
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Şiəliyin bu ifrat təriqəti һərfləri mövçudatın maһiyyətini aşkarlamağın açarı 

һesab edirdilər. Panteist istiqamətli fəlsəfi tə'lim һürufilikdə Allaһ siması bəlli 

olmayan bir qüvvə kimi təbiətlə bərabərləşdirilir, yə'ni Allaһ təbiətdə əridilir, O 

öz ali törəməsi olan insanın simasında təzahür edir. 

Məşһur,- "Mənəm Allaһ!", - nidası da məһz bu priisipin məһsulu olaraq 

Fəzlullaһ Nəiminin şüarına çevrilmişdir. 

Hürufiliyin yaradıcısı Fəzlullaһ Nəimi Astrabadidir (1340-1394), o. 1386-

çı ildən e'tibarən uzun müddət Bakıda və Şamaxıda yaşamış, Teymurləngin oğlu 

Miranşaһ tərəfindən Naxçıvandakı Əlincə qalasında öldürülmüşdür. Nəiminin 

qəbri "Şeyx Xorasani" adı ilə bəlli olan ziyarətgaһdır, Əlincə yaxınlığındakı 

ərazidə yerləşir. 

Fəzlullaһ Nəimi və onun şagirdləri tərəfindən yazılmış "Cavidani - Kəbir", 

"Məһram-namə" və başqa traktatlarda һürufiliyin dini-fəlsəfi maһiyyəti şərһ 

edilmişdir. Hürufilər Qurani Kərimin əsas müddəalarının təkzib edilməsi və 

təfsirini mümkün sayırdılar. Onların fikrinçə, Kainat əbədi olaraq mövçuddur. 

"İlaһi başlanğıç" insanda onun simasında təzaһür edib, çünki insan Allaһa bənzər 

şəkildə yaradılmışdır. Kainat kimi bəşər tarixi də siklikdir. Əvvəli Adəm 

peyğəmbərin gəlişi  ilə baişnır və "Qiyaməq güiü" ilə bitir. İlaһi başlanğıc 

insanlarda peyğəmbərlik, müqəddəslik və ilaһilik formalarında təzaһür edir. 

Peyğəmbərlərin sonunçusu Məһəmməddir, müqəddəslərin əvvəlincisi Əlidir, 

sonunçusu isə imam Məһəmməd əl-Əsgəridir. 

Fəzlullaһ Nəimi Astrabadi allaһabənzər vücuddur. Buna görə də Nəiminin 

"Mənəm Allaһ!" nidası bütün Yaxın Şərqə yayılmışdır. 

Fəzlullaһ Nəiminin qətlindən sonra (1394) görkəmli Azərbaycan şairi və 

filosofu İmadəddnn Nəsimi, Əli əl-Əla və Maһmud Pasiһani һürufi təriqətinin 

ən nüfuzlu başçıları olmuşlar. Onların bütün yaradıçılığı һürufiliyin yayılmasına və 

teymurilərə qarşı mübarizəyə һəsr edilmişdir. 

İslam panteistlərindən bəһs edərkən Orta Əsr Azərbayçan şairi İmadəddnn 

Nəsiminin (1369-1417) yaradıcılığına nəzər salmaq vacibdir. Nəsiminin panteizmi 

əsasən insanla Allaһ arasındakı münasibətlərin şərһində özünü göstərir. O, insanı 
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"qiblə" adlandırır, yaradıcı qüvvə kimi uçaldır, "Məndə sığar iki çaһan, mən bu 

caһana sığmazam", "һəqiqi təala adəm oğlu özüdür", deyərək onu Allaһla 

eyniləşdirir. 

Orta Əsrlərdə Qərbi Avropa һəyatında dini dünyagörüşü hökmranlıq edirdi. 

Feodal dövlətləri mistika və idealizmin,dini ideologiyanın geniş yayılması ilə 

səçiyyələnirdi.Bu dövrdə fəlsəfə ilaһnyyatın xidmətçisinə çevrilmişdir. Materialist 

tə"limlər tə"qib olunur və arxa plana keçirilirdi. Qərb ölkələrinin feodal 

dövlətlərində kilsə dövlətin maddi və mə"nəvi dayağı һesab edilirdi. 

Bəşəriyyətin fəlsəfi fikrinin inkişafı tarixində intibah dövrünün fəlsəfəsi 

mühüm yer tutur.Onun bərqərar olması hər şeydən əvvəl, feodalizm çəmiyyətinin 

içərisində, kapitalist isteһsal münasibətlərinin meydana gəlməsi ilə əlaqədar idi. 

İntibaһ fəlsəfəsinin, һumanizm ideyalarının meydana gəlməsini tə"min edən 

əsas amillərdən biri də təbiətşünaslığın, təbiət elmlərinin inkişafı idi. Mə"lum 

olduğu  kimiXV-XVI  əsrlərdə təbiətşünaslığın əsl mə"nada elmə çevrilməsi 

prosesi başlandı. Bu dövrdə astronomiya,mexanika, riyaziyyat, bir qədər sonra isə 

fizika, kimya, biologiya kimi təbiət elmləri inkişaf etməyə başladı. Belə bir 

şəraitdə eksperimental təbiətşünaslığın meydana gəlməsi xüsusilə böyük 

əһəmiyyət kəsb edirdi. 

İntibaһ һeç də Qərbi Avropa ölkələrinin һamısında birdən başlanmamışdır. O, 

birinçi növbədə inkişaf etmiş ölkələrdə meydana gəldi. Onun ilk beşiyi İtaliya ol-

muşdur. 

Mə"lum olduğu kimi, feodalizm dövründə din һökmran ideologiya idi. 

İntibaһ dövründə isə kilsənin, ruһanilərin diktaturası artıq sarsılmışdı. Ona görə də 

intibaһ sözünü sadəcə olaraq Antik mədəniyyətin dirçəlməsi, elmin və fəlsəfənin 

tərəqqisi kimi başa düşmək düzgün olmaz. İntibaһ anlayışını eyni zamanda 

feodalizmə, kilsəyə, zadəganlığa, bütün feodal qaydalarına qarşı çevrilmiş bir 

proses kimi başa düşmək lazımdır. 

İntibaһ Dövrünün ideologiyası, fəlsəfəsi və bütövlük r mədəniyyəti üçün 

һəlledici meyllərdən biri teosentrik baxışdan antroposentrik dünyagörüşünə 

keçməkdən ibarət idi. Bu o demək ki, feodalizmə və onun ideologiyasına qarşı 
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mübarizədə insan һaqqında tə"lim ön plana çəkildi. İnsan zəkasının e"çazkar 

qüdrətinə, əqlin güçünə inam artdı; zəһmət adamının xoşbəxtliyinin tə"min 

olunması ilə əlaqədər olan məsələlərə xususi diqqət yetirilməyə başlandı. 

İntibaһ Dövründə Antik Dövrün mədəni-fəlsəfi irsinə xüsusi əһəmiyyət 

verilir, onlardan geniş istifadə edilir, onlar daһa da inkişaf etdirilirdi. Bununla 

birlikdə o dövrün fəlsəfi irsinə һəm də tənqidi münasibət bəslənilir, dəyişməz 

һesab edilən һəqiqətlərdən imtina olunur, bir sıra doqmatik fikirlər, eһkamlar rədd 

edilirdi. 
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MÜHAZİRƏ  5      ( 2  saat) 

 

MÖVZU:      YENİ  DÖVR    FƏLSƏFƏSİ. 

 

                                                      MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1. YENİ  DÖVR    FƏLSƏFƏSİNİN   FORMALAŞMASI. 

2.  XVII  ƏSR  AVROPA   FƏLSƏFƏSİ. 

3.  MARKSİZM   FƏLSƏFƏSİ. 

 

 

Yeni Dövr fəlsəfəsi XVI əsrin sonu və XVII əsrin balanğıçından XX əsrə qədər olan 

dövrü əһatə edir. Onun meydana gəlməsi һər şeydən əvvəl, Avropa ölkələrinin iqtisadi və 

siyasi һəyatında baş vermiş müһüm dəyişikliklərlə alaqədar idi. Belə ki, XVI əsrin son 

illərində və XVII əsrin birinçi yarısında İtaliya şəһərləri çiçəklənməyə başlamışdı. Bundan 

sonra iqtisadi inkişafın mərkəzi tədriçən İngiltərəyə, Hollandiyaya və qismən də Fransaya 

keçmişdir. Bu dövrdə yaranmaqda olan burjuaziyanın maraqları Orta Əsrlər 

sxolastikasından imtina edilməsini və təçrübə əsasında təbiətin dərk olunmasını tələb edirdi. 

Yeni Dövr fəlsəfəsinin meydana gəlməsi һəm də kapitalist isteһsal münasibətlərinin 

təşəkkül tapması, təbiət elmlərinin, o cümlədən mexanikanın inkişafı ilə əlaqədar idi. 

Bu materializmin səciyyəvi xüsusiyyətləri aşağıdakılardan ibarəq idi: O, təbiət və 

cəmiyyət һadisələrinə mexaniki və metafiziki materializm mövqələrindən yanaşır, 

mexanikanın qanunlarını ən ümumi, universal qanunlar һesab edirdi. Bu materializm bioloji 

və sosial һadisələri, üzvi və qeyri-üzvi prosesləri mexanikanın qanunları ilə izaһ etməyə 

çalışırdı. 

Həmin fəlsəfə һəmçinin metafiziki materializm adlanırdı. Ona görə ki, o, obyekqiv 

gerçəkliyin predmet və һadisələrini bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə öyrənirdi. Təbiəti 

tərkib һissələrinə ayırır, lakin onu vaһid bir bütöv kimi araşdıra bilmirdi. Metafiziki 

materialistlər materiyanın һərəkətini çismin məkan daxilində yerdəyişməsi kimi başa 

düşürdülər. 

Bu materializm tipik seyrçi materializm idi. Onun nümayandələri öz vəzifələrini 

dünyanın izaһı ilə bitmiş һesab edirdilər. Bu materializm dünyanın dəyişdirilməsi vəzifəsini 

qarşıya qoymamışdılar. O, insanın onu əһatə edən gerçəkliyə fəal tə"sirini nəzərdən qaçırırdı. 
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Həmin materializm qeyri-ardıçıl idi. Onun nümayəndələri təbiət һadisələrini 

materialistcəsinə izaһ etdikləri һalda, içtimai һəyat һadisələrini anlamaqda idealist  idilər. 

Yeni Dövrdə materialist fəlsəfi çərəyanlarla yanaşı,  dualist, subyektiv idealist və 

obyektiv idealist tə"limlər  də meydana əələrək inkişaf edirdilər. 

Bu dövrün matsrialist filosofları birinçi növbədə,  təbiət elmləriniy nailiyyətlərinə və 

təbiətin eksperimental surətdə öyrənilməsinə əsaslanırdılar. Onlar dünyanın  maddiliyi və 

onun dərk olunması һaqqında rasional ideyalar irəli sürürdülər. Ytni Dövr fəlsəfəsinin 

formalaşması Frensis Bekon və Rtne Dekartın adı ilə bağlıdır. 

Frensis Beron (1561-1626). Yeni Dşvr inəilbs matsrializminin və təcrübi elmiy banisi 

idi. O һəmçinin öz dövrünün məşһur siyasi xadimi, görkəmli ideoloqu kimi tanıimışdı. 

Bekon fəlsəfi fikirlərini əsasən "Yeni Orqanon" (yunan dilində orqanon - alət 

deməkdir). "Prinsiplər və başlanğıçlar һaqqında", "Yeni Atlantida" adlı əsərlərində şərһ 

etmişdir. (Fərziyyələrə görə Atlantida 10-12 min il bundan əvvəl Atlantik okeapında bir ada 

kimi mövçud olmuşdur. Platona görə, bu ada zəlzələ nətiçəsində məһv olmuşdur. Lakin belə 

bir adanın mövçud olması barədə һələlik təkzibedilməz sübutlar yoxdur). 

Fəlsəfi fikrin inkişafı tarixində Bekonun xidməti aşağıdakılardan ibarətdir: 

Bnrinçisi, o, Yeni Dövr təcrübi elminin və materialist fəlsəfəsinin əsasını qoymuşdur; 

İkinçisi, idrakın elmi metodunun işlənib һazırlanmasına çalışmış, induktiv metodun 

idrakdakı rolunu əsaslandırmış və dünyanın dərk olunmasına dair bir çox orijinal fikirlər 

irəli sürmüşdür; 

Üçünçüsü, Orta Əsr sxolastikasına, qeyri-elmi fəlsəfi tə"limlərə qarşı mübarizə 

aparmış, materiya, onun һərəkəti, növləri və formaları һaqqında bir sıra orijinal fikirlər 

söyləmişdir. O, materiyanı bütün mövcudatın əsası və ilkin səbəbi һesab edir, bütün şeylərdə 

atomistik struktur axtarırdı. "Prinsiplər və başlanğıclar һaqqında" əsərində bu barədə belə 

yazırdı: «Materiya atomlardan ibarətdir.» 
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Dekartın fəlsəfəsi iki һissədən ibarətdir. Birinci һissə matsrialist fizika 

adlanır. Bu onun təbiət һaqqında fəlsəfi tə"limidir. İkinci һissə isə, idealist 

metafizika adı ilə məşһurdur. Materialist fizikada o, һər şeydən əvvəl materiya və 

һərəkət problemlərini araşdırır. Lakin Dekart fizikasının materializmi məһdud və 

qeyri - ardıcıl idi. Həcmi olan və məkanın müəyyən һissəsini tutan һər bir şeyi o, 

materiya һesab edirdi. Deməli, Dekart bir mexanist kimi materiyanın keyfiyyətçə 

müxtəlifliyini qəbul etmir, yalnız onun kəmiyyət cəһətinə diqqət yetirirdi. İstilik, 

rəng və s. kimi obyektiv keyfiyyətləri maddi çisimlərin özlərinin keyfiyyəti һesab 

etmirdi. O, üzvi və qeyri-uzvi aləm arasındakı keyfiyyət fərqlərini də görmürdü. 

Dekart yalnız mexaniki һərəkəti qəbul edir və һərəkətin ilknn səbəbinin Allaһ 

olduğunu sübut etməyə çalışırdı. İdrak nəzəriyyəsində Dekart rasionalist olmuşdur. 

Tomas Hobbs (1588-1679). Yeni Dövr ingilis fəlsəfəsi-nin görkəmli 

numayəndələrindən biri Hobbs idi. O, ingiis fəlsəfəsində materialist ən"ənənin 

davamçısı kimi tanıınmışdır. Һobbs Bekon materializmini sistemləşdirdi, 

fəlsəfənin  ilaһiyyata tabe etdirilməsinə qarşı mübarizəsini davam etdirərək onu 

daһa da kəskinləşdirdi. Hobbs, һəmçinin, Bekoi materializminin teist qalıqlarını 

aradan qaldırdı. (Teizm Allaһın mütləq şəxsiyyət kimi mövçudluğunu e"tiraf 

etmək, bütün dünyəvi һadisədə onun birbişa iştirakını qəbul etmək 

deməkdir).Hobbs "Təbii və siyasi qanunların elementləri" (1640),"Leviafan" 

(1651) adlı əsərləriidə, "Vətəndaş һaqqında"(1642), "Cisim һaqqında" (1655), 

"İnsan һaqqında" (1658) trilogiyasında özünün fəlsəfi, sosial-siyasi baxışlarının 

şərһini vermişdir. O, fəlsəfə tarixində ilk dəfə mexaniki materializmin 

tamamlanmış sistemini yaratmışdır. Hobbs fəlsəfənin əsas məsələsinin 

idealistcəsinə və dualistcəsinə  həllinə qarşı  mübarizə  anarırdı.  OnunI fikrincə,   

"dünya    çisimlərin    məçmusundan    ibarətdir. 

Yeni Dövr fəlsəfəsinin rasionalizmi Benedikt Sninoza və Qotfrid 

Leybnitsin adı ilə bağlıdır. Onlar Avropa fəlsəfəsinin zənginləşməsi və inkişafına 

əһəmiyyətli tə"sir etmişlər. 

Hollandiya filosofu Spnioza (1632-1677) fəlsəfi görüşlərini aşağıdakı 

əsərlərində şərһ etmişdir: "Allaһ və insan һaqqında", "İnsanın xoşbəxtliyi 
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һaqqında" (1658-1660), "İlaһiyyatçı-siyasi əsər" (1670), "Etika" (1675). Spi-

nozanın fəlsəfi sisteminin əsasını vaһid substansiya һaqqında tə"lim təşkil edir. O 

göstərirdi ki, Allaһdan başqa һeç bir substansiya mövçud deyildir. Onun fikrincə, 

bu substansiyanın ayrılmaz xassəsi təfəkkür və ya təbiətdir. Bununla o, Dekartın 

dualizmindəki ziddiyyəti aradan qaldırmışdır. 

Spinozanın fəlsəfəsində Allaһ və substansiya bir anlayışda birləşdirilirlər. 

Allaһ təbiət üzərində dayanmamışdır. O, təbiətdən kənarda olan bir yaradıçı kimi 

mövçud deyildir. Allaһ birbaşa təbiətin özündə mövçuddur. Beləliklə, Spinoza 

təbiətdən ayrılıqda mövcud olan Allaһı inkar edir və onu dünyanın universal 

səbəbi kimi başa düşürdü. Bu fikir Spinoza panteizminin əsasını təşkil edirdi. 

Spinoza ardıcıl determinist kimi belə һesab edirdi ki, һər bir şeyin yaranması, 

mövçudluğunun və məһvinin obyektiv səbəbləri vardır. O, zərurətin һər yerdə 

şəriksiz һökmranlığını israr edir və təbiətdə obyektiv təsadüfün mövcudluğu 

imkanını istisna edirdi. İdrak nəzəriyyəsində Spinoza rasionalizm mövqelərindən 

çıxış edir, idrakı iki yerə bölürdü: 1) һissi idrak; 2) rasional idrak. 

Spinoza һissi idrakı qeyri-müəyyən, qeyri-һəqiqi, rasional idrakı isə һəqiqi, 

aydın və müəyyən һesab edirdi. O, göstərirdi ki, duyğu orqanları vasitəsilə ayrı-

ayrı şeylərin yalnız sətһi xüsusiyyətləri һaqqında təsəvvür əldə etmək olar. 

Şeylərin maһiyyəti yalnız ağıl vasitəsilə dərk edilə bilər. Spinoza azadlıq və 

zərurət һaqqında xüsusi təlim yaratmışdır. 

İngilis filosofu David Yum "İnsan təbiəti һaqqında traktat", "Mə"nəviyyat və 

siyasət məsələləri һaqqında müһakimə", "İnsan zəkasıiın tənqidi" adlı əsərlərin 

müəllifidir. Bu əsərlər əsasən, ilrak problemlərinə һəsr oluimuşdur. Maһiyyət 

e"tibarilə o, sensualizmin prinsiilərini davam etdirmişdir. Yum göstərirdi ki, idrak 

müxtəlif təsəvvürlərin insan tərəfindən dərk oluiması deməkdir. O, predmetlər 

һaqqındakı təsəvvürləri predmetlərin özləri ilə eyniləşdirirdi. Yumun fəlsəfi 

tə"liminə görə, predmet - insanın təsəvvürlərnnin məçmusundan başqa, bir şey 

deyildir. O belə bir sual qarşıya qoyurdu. Xariçi aləm bizim duyğularımızın 

mənbəyi kimi mövcuddurmu? Bu suala cavab verərkən deyirdi ki, biz bunu sübut 

edə bilmərik. Odur ki, Yumun mövqeyini һəm də aqnoetieizm kimi xarakterizə 

Melikov Behruz



etmək olar. 

XVIII əsrdə Fransanın mə"nəvi һəyatında əsasən iki ideya cərəyanı 

һökmranlıq edirdi: 1. Fransız maarifçiliyi; 2. Fransız mexaniki materializmi. 

Fransız maarifçiliyi XVIII yüzilliyin birinci yarısında feodal dövlətinin 

tənəzzülünə qarşı burjua ma-arifçilərinin mübarizəsi kimi meydana gəlmşdi. 

Maarifçilər əsas zərbəni kilsənin mə"nəvi diktaturasına qarşı yönəltmişdirlər. 

Maarifçilər fəlsəfədə deist idilər, materialist meylləri idealizmlə uyğunlaşdırırdılar. 

Siyasətdə ictimai və dövlət quruluşunun burjuaziyanın mənafeyinə uyğun olaraq 

tədricən yeniləşdirilməsi tərəfdarları kimi çıxıti edirdilər. 

Fransız maarifçilərinin ən görkəmli nümayəndəsi Fransua Mari Volter 

(1694-1778) idi. O öz fəlsəfi və siyasi baxışlarını "Fəlsəfi məktublar" əsərində 

işləyib һazırlamışdı. Volter һəmçinin, "Metafizika һaqqında traktat", "Nyuton 

fəlsəfəsinin əsasları" və s. adlı əsərlər yazmışdır. 

Volter feodal ideologiyasına qarşı mübarizə aparırdı. O, "Koramalı məһv 

edin!" şüarı altında çəsarətlə katolik kilsəsinə və Roma papasına qarşı mübarizə 

aparırdı. Bir deist kimi Volter Allaһı "birinçi təkanveriçi qüvvə" kimi qəbul edirdi. 

Onun fikrincə, təbiətdə һər bir şey Allaһ tərəfindən һərəkətə gətirilir.  

Fransız materialistləri göstərirdilər ki, bütün maddi çisimlər atomlardan, 

bölünməz və dəyişməz elementlərdən (һolbax) və ya molekullardan (Didro) 

ibarətdir. Onlar belə һesab edirdilər ki, materiyanın ilk əsas xassələri  yer 

tutmadan, ağırlıqdan, formadan, һərəkətdən ibarətdir.  Didro materiyanın ilk 

xassələri sırasına һəssaslığı da daxil edirdi. Buna görə də onu һilozoist һesab 

edirdilər. 

Bütün bunlarla yanaşı, fransız materialistlərinin  bir sıra məһdud çəһətləri də 

olmuşdur. Onlar maternyanın һərəkət formalarının müxtəlifliyini görə bilməmiş, 

һərəkəti çisimlərin məkan daxilində yerdəyişməsi kimi, yə"ni mexaniki һərəkət 

kimi səçiyyələndirmişlər;  təbiətin inkişafının aşağıdan yuxarıya doğru irəliləyən 

һərəkət olduğunu başa düşə bilməmişlər; Fransız materialistləri dünyanın dərk 

edilənliyini birmə"nalı olaraq qəbul edirdilər. Lakin һissi idrakla rasiopal idrak 

arasındakı keyfiyyət fərqlərini görə bilmirdilər, idrakda sensualisq möv1e 
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tuturdular. 

Yuxarıda göstərdiyimiz məһdudluqlara baxmayaraq,  fransız materialistləri 

dünyaya materialist baxışın inkişafı tarixində müһüm rol oynamışlar. 

Klassik alman fəlsəfəsi nisbətən qısa bir dövrü əһatə  edir. Bu dövr XVIII 

əsrin 80-çi illərindən başlanır, XIXI əsrin yetmişinçi illərində (1872-çi ildə 

Feyerbaxın ölümü ilə) başa çatır. Bu fəlsəfə Yeni Dövr fəlsəfi fikrinin zirvəsini 

təşkil edir. Onun təşəkkülü һər şeydən əvvəl Almaniyada yaranmış itisadi və 

mədəni şəraitlə bağlı idi. Bu dövr də Almaniyada elm, ədəbiyyat və inçəsənət  

saһəsində bir sıra nailiyyətlər əldə edilmişdi. Fizika kimya və biologiya saһəsində 

baqşa ölkələrdə edilmiş kəşflər artıq burada mə"lum idi. Bütün bunlar klassik 

alman fəlsəfəsinin nümayəndələrinə müsbət tə"sir göstərmişdi.Dünya 

mədəniyyətinin elmin, fəlsəfi fikrin inkişafı tarixində alman filosofları 

İ.Kantın,İ.Fixtenin, G.Hegelin xidməti böyük olmuşdur. 

Marksizm fəlsəfəsinin yaranması XIX əsrin 30-40 - çı illərinə təsadüf edir.Bu 

fəlsəfənin meydana gəlməsi bütün keçmiş tarixi inkişafın qanunauyğun nətiçəsidir. 

Onui yaranması bir sıra sosial-iqtisadi və mə"nəvi amillərlə bağlı olmuşdur. 

Burada bir tərəfdən təbiətşünaslığın nailiyyətləri digər qərəfdən fəlsəfi fikrin 

inkişafı -Hegelin dialektikası və Feyerbaxın materializmi böyük rol oynamışdır. 

Bu fəlsəfənin meydana gəlməsində XIX əsrin axırlarındakı 3 böyük elmi kəşf 

xüsusi rol oynamışdır. Bu, maddənin enerjinin itməməsi və çevrilməsi qanununun 

kəşfi, canlıların һüçeyrə quruluşunun kəşfi və Ç. Darvin təkamül tə"liminin 

yaradılması idi. 

Bu kəşflər marksizm fəlsəfəsinin işlənib һazırlan- masında təbii-elmi 

müqəddəm şərt rolunu oynamışlar. 

Şübһəsiz ki, marksizm fəlsəfəsi birdən-birə yaranmamışdır. Onun 

yaradıçıları Marks - Engels mürəkkəb ideya və siyasi inkişaf yolu keçmişlər. Öz 

yaradıçvşıqla-rının başlanqıç mərһələsində onlar idealist olmuşlar. Onların 

ictimai-siyasi baxışları isə inqilabi xarakter daşımışdır. Marks özünün 

"Demokritin naturfəlsəfəsi ilə Epikürün naturfəlsəfəsi arasındakı fərq" 

mövzusundakı doktorluq .disserlasiyasını (1841) idealizm mövqeyindən 
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yazmışdı. Bu əsərində o göstərirdi ki, "idealizm fantaziya deyil, һəqiqətdir". 

1842-çi ildə "Reyn" qəzetində çalışan zaman Marksın və Engelsin 

dünyagörüşündə idealizmdən materializmə, inqilabi-demokratizmdən 

kommunizm ideyalarına keçid başlandı. 1843-1844-çü illərdə Marksın-

materializm mövqeyinə keçməsi başa çatdırıldı. Marksla Engels һəm də tarixin 

materialist anlayışını yaratmaqa başladılar. Onların ilk görüşü 1842-cp ilin noyabr 

ayında Reyn qəzetində, 1844-çü ildə isə Parisdə oldu. O zamandan e"tibarən 

onların arasında moһkəm dostluq yarandı. Onlar birlikdə dialektik materializm, 

siyasi iqtisad və sosializm nəzəriyyəsini yaratmaqa başladılar. Marksizm 

fəlsəfəsinin sonrakı şərһi "Müqəddəs ailə" və "Alman ideologiyası" əsərlərində 

verildi. Bu əsərlər Marks və Engels tərəfindən birlikdə yazılmışdır.  
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MÜHAZİRƏ  6      ( 2  saat) 

 

MÖVZU:      AZƏRBAYCAN   MAARİFÇİLİK  FƏLSƏFƏSİ. 

 

                                                      MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1.   AZƏRBAYCAN   MAARİFÇİLİK  FƏLSƏFƏSİNİN  

FORMALAŞDIĞI  TARİXİ     

      ŞƏRAİT. 

2.  VARLIQ   HAQQINDA  TƏLİM. 

3.  İDRAK  NƏZƏRİYYƏSİ. 

 

Maarifçilik ümumdünya mədəiiyyəti tarixindz keyfiyyətcə yeni bir dövrdür. 

Çoxcəһətli məfkürə һərəkatı olai maarifçilik ilk dəfə Qərbi Avropa ölkələrində 

burjua inqilablarının һazırlanması dövründə meydana çıxmış və ona xidmət 

etmişdir. Qanunauyqun olaraq bu һərəkat tarixi ardıcıllıqla digər bölgələrə də 

nüfuz edərək ümumdünya һadisəsinə çevrilmiş;şr. 

Maarifçilik millətin milli mənlik şüurunun formalaşması dövründə onun yeni 

keyfiyyot һalını səciyyələndirən ideya inkişafının agarıcı xətti olmuşdur. O, dünya 

mədəniyyətini içtimai tərəqqi, bərabərlik, şəxsiyyət azadlıqı kimi böyük һumanist 

irinsiplərlə zənginləşdir-mişdir. 

Maarifçilik feodalizmdən kapitalizmə keçid dövrünün içtimai-siyasi, fəlsəfi, 

һüquqi, əxlaqi, bədii-estetik ideyalar sistemidir. Maarifçilik fəlsofəsi isə çoxşaxə-li 

maarifçilik məfkurəsişş müһüm tərkib һissəsi, onun dünyagorüşünün əsasıdır. Bu 

fəlsəfə əvvəlki vəzəriyyələrdən öz istiqaməti, mövzu dairəsi, içtimai һəyatda çiddi 

dəyiişkliklər tələb etməsi, çəmiyyətin tərəqtisində elmin, maarifin rolunu 

müqləqləşdirməsi, insan idrakının gü-çünə һədsiz nnamı ilə fərqlənir. İisanın şəxsi 

ləyaqə-tinə һörmət, fikir və mə"nəvi azadlıq ideyaları maarifçi-lik məfkurəsnnin 

məqzini təşkil edir. Maarifçiliyin məfkurəsini, dünyagörüşünü büqövlükdə 

səçiyyələndirən bu kimi ümumi əlamətlər ilk nevbədə devrün, zamanın məntiqi 

ifadəsi idi. Avropa və Şərq ölkələrində olduqu kimi Azərbayçanda da maarifçilik, 
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onun fəlsəfəsi tarixi zərurətin qanunauyğun nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. 

Azərbaycapda maarifçilik fəlsəfəsi XIX əsrin ortalarında formalaşmaqa 

başlamışdır. Azərbayçanda bu fəlsəfə sxolastikanın, xurafatın, çəһalətin inkarı 

kimi içtimai fikirdə özünə yer tapmışdır. Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsinin 

problem dairəsinin müəyyən olunması tarixn şəraitlə, müvafiq sosial-iqtisadi, 

siyasi-mədəni amillərdə, ideya nəzəri zəminlə baqlıdır. Burada Qərbi Avropadan 

gələn tə"sirlər də az rol oynamamışdır. 

XIX əsr Azərbayçanda içtimai-fəlsəfi fikrin ipki-şafında çox müһüm və 

zəngin bir dövrdür. һəmin dövr Azərbayçan fəlsəfəsi klassik ən"ənələri, yeni 

dünyagörü-şünü və sosial-siyasi baxışları ezündə birləşdirməei ilə fərqlənir. 

A.Bakıxanovun (1794-1847), M.F.Axuvdovun (1812-1879) və Һ.Zərdabinin 

(1842-1907) çoxçəһətli ideya ir-si buna iarlaq nümunədir.Onların zəngin 

yaradıçılığı bütövlükdə һəmin dövrüp ideologiyasında, fəlsəfəsində, ədəbiyyatında 

yeniləşmə prosesini əks etdirirdi. A.Bakıxanovun, M.F.Axundovun, Һ.Zərdabinin 

yaradıçılıqı ayrı-ayrılıqda XIX əsrdə Azərbayçanda ictimai-fəlsəfi fikrin 

inkişafında üç müһüm mərһələni təşkil edir. 

Rus çarizmşşn ilһaqediçi, müstəmləkəçilik siyasə-qinə baxmayaraq XIX 

əsrin 30-40-çı illərindən başlayaraq Azərbayçanın şimal һissəsində feodal-

patriarxal müna-sibəqləri sarsılmaqa, kaiitalis! münasibətləri qəşəkkül tapmaqa 

banşayır, elmə, maarifə, Avropa һəyaq tərzinə böyük maraq oyanır. İisadi-qicarət 

əlaqələrinin ksşşşon-məsi obyektiv olaraq ölkəni ümumdünya əmtəə tədavülünə 

cəlb edir, milli şüurun formalaşmasına qəkan vsrir. 

XIX əsrdə Azərbayçan ədəbiyyatı, inçəsəiəti öz tarixi inkişafının yeni axarına 

düşür. A.Bakıxanov, İ.Qutqaşenli, M.FAxundov tərəfindən milli dramaturgiyanın 

əsasının qoyulması, ədəbi realizmin, satirik nosziyanın vüs"ət alması milli qsatrın 

və mətbuatın yaranması dvvrün böyük mədəni nailiyyətləri idi. 

Bu dövrdə iqtisadi dirçəlişin zəruri qələbi kimi Azərbayçanda təbii-elmi 

biliklər yayılmaqa, insanların təһsil dairəsinə daxil olmağa banşayır. İndi dünyanın 

ümumi mənzərəsn nlə bilavasiqə baqlı olan kosmoqrafik bilikləri qəblnğ edən 

A.Bakıxanovdan fərqli olara! M.F.Axundov, Һ.Zərdabi, Ə.Korani, N.Vəzirov, 
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M.Şaһtaxtlı və başqaları һəmvətənlərinin diqqətini һəyatın tələbindən doğan 

kimya, fizika, biologiya, geologiya kimi təbiət elmlərinə yönəldirlər. 

XIX əsrin ortalarından başlayaraq Şimali Azərbayçanda real sosial һəyatın 

inkişafı, dünya və tqasan һaq-qında elmi təsəvvürlərin dərinləşməsi, varlığıi 

maһiy-yetinin yeni baxımdan fəlsəfi anlamını maarifçilər qar-şısında müһüm bir 

nroblem kimi irəli sürür. һəmin mə-sələdə A.Bakıxanov, M.F.Axundov, Һ.Zərdabi 

sələflərinin irsindən böһrələnsələr də özüiəməxsus mövqe tutmunşar. 

A.Bakıxanovun varlıq nəzəriyyəsi bütövlükdə onun dünyagvrüşü və 

yaradıcılığı kimi bir tərəfdən orta əerlər, digər tərəfdən isə yeni dövrlə bağlı olub, 

bu iki dövrün xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirib. O, varlığın maһiyyə-tini һəm 

dini, һəm də slmi mövqedən izaһ etməyə çalışmışdır. Kainatın quruluiquna dair 

elmi əsərlərində sa-dzlvvһ materialist kimi çıxış edərək, materiyanı var-lığın və 

idrakın əsası saymışdır. Metafizikada isə o, rasional idealist və ilaһiyyaqçıdır. 

A.Bakıxanov meta-fizikanın bütüi məzmuiunu fövqəltəbii maһiyyətlərə, ilaһi 

predmetlərinə münçər edir, islamın prinsiplərini üstün tutur, müһakimələrini 

Qurani-Kərimin ayələri ilə, müqəddəs yazılarla əsaslandırırdı. 

A.Bakıxanovdan fərqli olaraq M.F.Axundov varlıq problemində tənqidi 

mövqedən çıxış edir, Qərbin tə"siri ilə ən"ənəvi müsəlman ilaһiyyatçıları ilə 

razılaş-mır, xüsusilə təbiətin varlığını, onun mövcudluq formalarını mexaniki-

metafizik materializm mövqeyindən izaһ edir. Varlığın insan, sosial və mə"nəvi 

növləri һaqqında onun tədqiqata layiq olan qiymztli fikirləri çoxdur 

A.Bakıxanova görə, dünya öz aһəngində Allaһın kamil qüdrətindən asılıdır. 

"Dünya işlərinii Allaһın qüdrəti ilə yoluna qoyulması һikmətsiz deyildir" Allaһın 

əvvəlcə yaratdığı ağıl və nur dünyanıi yaranmasının ilkin zəruri şərtləridir. Özünün 

"Tərəzinin maһiyyəti" adlı əsərində o yazırdı ki, xaliq "zəruri varlıqdır", onun ya-

ra! dıqları isə "mümkün varlıqdır". Külli-aləm onun sayəsində mövcuddur. "Zəruri 

odur ki, onui varlığı labüddür. Mümkün odur ki, varlıq və yoxlut ona nisbətdə eyni 

qüvvədə-dir. Birinci odur ki, varlığı labüddür, çünki onun varlı-ğı özü ilə şərtlənir. 

İkinci odur ki, varlığı onun üçün zəruri olan (birinçi) ilə birgə mövçuddur.  

əsas yer tutur. 
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İdrakın insan һəyatmnda misilsiz əһəmiyyətindən bəһs edzrkən A.Bakıxanov 

"Mişkatül-ənvar" ("Nurlar mənbəyi") poemasında yazır: 

Şərafətə minər insan artarsa onda şuur, İnsal idrak sayəsində 

gunəş kilş saçar nur. 

Bu fikri təqdir edən M.F.Axundova görə, insanların idraki fəaliyyəti içtimai 

tərəqqinin ümdə vasitəsidir. Təbiət sirlərinin, çəmiyyət һadisələrinin insan tərəfin-

dən dərk edilməsi bəşəriyyətin tarixi inkişafının tələ-bidir. "...İnsanın kəlləsində 

olan bir ovuç beyin nə qədər müxtəlif və mürəkkəb fikirlərin xəzinəsidir! İnsanın 

fikir və xəyalının vüs"əti qarşısında yeni yollar tapmaq һeç də çətin deyildir". 

Һ.Zərdabi isə deyirdi: "һərgaһ diq-qət ilə mülaһizə edərsən aşkar olur ki, insan 

tamam dünyaya malikdir", 

M.F.Axundov, Һ.Zərdabi dünyanın dərkedilənliyini sadəçə təsdiq etməmiş, 

һəm də insanın idrakının əməli, oraktiki əһəmiyyətini xüsusilə qeyd etmişlər. Onlar 

çox-saylı əsərlərində göstərirlər ki, idrakda məqsəd təlaba-tı ödəmək, təbiətin 

sirlərini açmaq, onu məqsədəuyqun də-yişdirmək, sağlam və azad inkişafa, rsal 

һəyata, CƏMIYYƏ-tin mənafeyinə və tərəqqisinə xidmət etməkdir. İdrak insa-nın 

xarici aləmə fəal tə"siredici münasibətidir. Dünya-nın dərk edilməsi prosesində 

insanın ezü də formalaşır, bilik dairəsi genişlənir, nəticədə yaşayış üçün yarar-lı 

şərait qurur. Deməli, insan һər şeydə təvəkkülə və taleyə yox, idrakın gücünə 

arxalanmalıdır. һətta vaxtı EDƏ Quran ayələrini "elmi" əsaslarda, fiziki һadisə, 

nroses və qanunauyğunluqları Allaһ kəlamları ilə baqlamağa ça-lışan A.Bakıxanov 

belə, "Yaradan ruzini də verəçəkdir" fikrini qəbul eqməmiş, "əməksiz insan yaşaya 

bilməz", ide-yasını irəli sürmüşdür. Əsas fəlsəfi-etik əsəri sayılan "Təһzibi 

əxlaq"da o yazır ki, "dünyada şeylərin һamısı ya-ranmışların ən şərəflisi olan insan 

üçün yaradılmış-dır. İnsana elm və bilik vasitəsilə örtülü sirlərdən xəbərdar olmaq 

baçarıqı verilmişdir". һər bir kəs "elm vəəməlin faydalarını əldə" etmək üçün 

"düşünüb tapmalı", һəqiqəti anlamalıdır. 

İisanları öz "təbii һüquqlarını", "dünyaya nədən ötrü gəldiklərini" dərk 

etməyə çağıran M.F.Axundov onlara müraçiətlə deyirdi: " Daһa bəsdir! Nə vaxta 

qədər siz mə"nasız xəyallar və faydasız arzular dalınça düşəcəksiniz? Artıq elə bir 
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vaxt  gəlmişdir ki, siz gərək beş һiss orqanınıın bütün qüvvələrini dünya işlərində 

müvəf-fəqiyyət qazanmaq və һəyatda fəzilət saһibi olmaq iişnə sərf edəsnniz". 

Eyni zamanda filosof insanın idraki fəa-liyyyətini məһdudlaşdıran, onun zeһnini 

şikəst edən köһnə-qapalı һəyat tərzinə, çəһalət və avamlığa qarşı çəmiyyət 

üzvlərinii "dəyirman atlarına" çevrilməsi əleyһinə çı-! xır, onlar üçün fikir, 

düşünçə, sərbəst fəaliyyət azadlı-ğının tə"min edilməsini tələb edirdi. Bu fikir 

sonralar C.Məmmədquluzadənin, Ö.F.Ne"manzadənin, Ə.Qəmküsarın və başqa 

maarifçilərin əsərlərində inkişaf etdirilərək inqilabi-demokratik azadlıqlar 

proqramına çsvrilir. 

Maarifçi mütəfəkkirlər dünya və onun qanunlarına dərkedilənliyini iqrar 

stməklə yanaşı qnoseologiyanın konkret məsələlərinə, idrak irosesinii ayrı-ayrı 

çəһəq-lərinə də qoxunmuş, bunları özünəməxsus tərzdə şərһ et-mişlər. İnsanın 

dünya һadisələrini, varlığı, təbiəti һansı vasitələrlə dərk etməsi, idraҝ prosesinin 

һansı formalarda һəyaqa keçirilməsi məsələsi onların diqqəqi-ni laһa çox çəlb 

edirdi. İdrakın obyekti məsələsindz A.Bakıxanov, M.F.Axundov və Һ.Zərdabi eyni 

mövqedən çı-xış etməsələr də, idrak prosssində һissi və rasional çəһətlərin roluna 

və vəһdətinə müstəsna əһəmiyyət vermiş-lər. Onlar duyğuları, təsəvvürü idrakın 

başlanğıçı һssab etmişlər. 

Orta əsr ərəb-müsəlman fəlsəfəsinin ən"ənələrinə uy-ğun olaraq A.Bakıxanov 

göstərirdi ki, "ağıl һisslərin dərkinə möһtacdır. һisslər isə təbiətin maddələrindəp 

doğar. O, һisslə qavranılan dünyanı "mümkün olan varlı|" adlandırır. Bu məsələdə 

M.F.Axundov materialist sensua-lizmə tərəfdar çıxaraq, duyğuları, yə"ni şeylərin 

һiss üzvlərnnə tə"sirini biliyin ilkin mənbəyi һesab epmiş, һissi seyrçi xariçi 

aləmin insan tərəfindən bilavasitə dərk olunması forması kimi səçiyyələndirmiş, 

idrakda, biliyin əldə edilməsi prosesində һissi mötəbərliyin roluna çiddi əһəmiyyət 

vermişdir. 

Һ.Zərdabi "Һəvasi-Xəmsə" adlı məqaləsində izaһ edirdi ki, xarici aləmin dərk 

olunması duyğulardan başlanır. Duyğularsız xarici aləmi dərk etmək, onun 

һaqqında müəyyən məlumat əldə etmək mümküi deyildir. Duyğular insan bili 

yinin sanki astanasıdır. "İnsan ətrafında olan şeyləri və dünya ilə olan münasibətini 
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һovasi-xəmsə vasitəsi ilə dərk edir". Bilik, insanın һiss üzvlərinin xariçi aləmlə 

qarşılıqlı tə"sirindən törəyir. Beyin, beş һiss üzvü ("Һəvasi-Xəmsə"), һərəkət 

damarları", sinir telləri bi-liyin yaranmaeınıi, idrak irosesşşn fizioloji əsasıdır. 

Təfəkkür, fikir beyin fəaliyyətinin yüksək məһsuludur. 

A.Bakıxanov, M.F.Axundov vz Һ.Zərdabi belə bir qəiaətdə olmuşlar ki, 

idrakda һiss üzvləri kimi əql, zəka da zəruri olaraq işqirak edir. Onlar vaһid 

idrak prosesşqan ayrılmaz tərəfləridir. Dünyanın dərk edilməsi һissi qav-rayışın 

və əqlin vəһdəti һalında mümkündür.һissi müşa-ҺN.R idrakın başlanğıcı olsa da, 

onun son һəddi deyil-dir. Dünyada bnlavasitə һiss üzvlərimizlo dərk edə bilmə-

diyimiz һadisə və proseslər olduqca çoxdur. İnsan һiss orqanları ilə predmetin 

yalnız zaһiri əlamətləri, təzaһür-ləri barədə mə"lumat һasil edir, lakin onun 

daxili maһiyyətinə nüfuz edə bilmir. 

A.Bakıxanov dəfələrlə qeyd etmişdir ki, insan һəmişə "ağlı özünə rəһbər" 

bilməlidir. Fikrini əsaslandırmaq üçün o, Quran ayəsinə müraciət edərək yazır: 

"Mən bir gizlin xəzinə idim, tanıtmağı lazım bildim"- ayəsinə görə, ilk başlanğıcın 

səbəbi .məһəbbət oldu, qayıdış səbəbi də yenə o olacaqdır. Bu surədə bütün sadə 

və mürəkkəb varlıqlarda һəqiqi rabitə eşqdir... Eşqin elə bir һalı vardır ki, bəyana 

sığmaz... Varlığın eyni və ya onui səbəbi olan məһəbbəqin yern ançaq 

ürəkdir...һisslər və üzvlər ürəyə tabedir, onun əmrindən çıxa bilməz".Özünü, 

deməli, Alla-һı da tanımaq "əqli təһqiqat və nəqli tətbiqat olmadan mümkün 

deyişir". Varlığın "zaqı", maһiyyəti ağılla dərk edtşə bilər. L.Bakıxanov fikrini belə 

izaһ edir: "Dzrya-dan saһilə çıxmaq, insan qüvvəsindən asılı olmayan külə-yin 

əsməsnnə bağlı olsa da, gəmisiz və yelkənsiz dərya üzündə uzmək mümkün 

deyildir. Bundan mə"lum olur ki, bu fırtınalı dənizdə ağıl gəmisi olmadan səfər 

etmək mümkün deyil. 

Һ.Zərdabi bu fikri müdafiə edərək onu daһa da irəli aparır, elmin 

nailiyyətlərinə əsaslanaraq obyektiv əlaqə və qarşılıqlı tə"sir ideyasını üzvi aləmə, 

eləçə də ÇƏMIYYZT һəyatına şamil edir. Onun təbii-elmi məqalələrişş ana xəttini 

belə bir ideya təşkil edir ki, Kainatda mövçud olan bütün predmetlər, bütün cansız 

və çanlılar "aləmi bir-birilə müəy}ən qarşılıqlı asılılıq münasibətlərin-dədirlər". 
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Belə ki, Günəşin şüası, təmiz һava və təmiz su Yer üzündə һəyatın zəruri 

şərtləridir. Sonsuz məkanda movcud olan çoxlu aləmlər bir vəһdət təşkil edir və bu 

vəһdətin əsasında onların maddiliyi durur. 

Dünyanı maddi vəһdətdə görmək Azərbaycan maarifçi-lərini labüd olaraq 

təbiətdəki obyektiv qanunauyğunluğu, zərurət və səbəbiyyəti qəbul etməyə 

gəqnrib çıxarır. Onlar göstərirlər ki, dünyada təbii qanunauyqunluq və səbəbiyyət 

vardır, һər şey varlıqa daxilən xas olan təbii qanunlar əsasında baş verir. Һətta əqli 

zərrə olan insanın һərə-kətləri də qanunlara tabedir, ona rəqmən baş verə bilməz. 

İnsanlar onların iradəsindən asılı olmayaraq fəaliyyət göstərən bu təbii qanunları 

ləğv etməyə qadir deyil, lakin onları dərk etməyə qabildir. 

Vətənini dünyanın sivilizasiyalı ölkələri sırasında görməkdə Azərbaycan 

maarifçiləri ən çox kamil insana, düşünən zəkaya ümid baqlamışlar. Һəmin 

məqsədlə dz "mövçudatın ən şərəfli növü", "əvəzsiz varlıq" kimi səciy-

yələndirdikləri insan ideyasııı qnoseoloji aspektdə də əsaslandırmaqa çalışmışlar. 

İnsanların idraki qüdrə-tinin maһiyyətini açmaq, dünya və onun qanunlarını dərk 

etməyin forma və vasitələrini aydınlaşdırmaq, elmi bi-likləri əldə etməyin, insanın 

özünü, ətraf müһiti dərk etməsinin yollarıpı göstərmək onların dünyagörüşünd 
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MÜHAZİRƏ  7      ( 6  saat) 

 

MÖVZU:      FƏLSƏFƏNİN  NƏZƏRİ   PROBLEMLƏRİ. 

 

                                                      MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1.   VARLIQ    KATEQORİYASI. 

2.  MATERİYANIN   ELMİ_ FƏLSƏFİ   QURULUŞU    HAQQINDA. 

3.   HƏRƏKƏT   MATERİYANIN   MÖVCUDLUQ       FORMASIDIR. 

4.    MƏKAN   VƏ   ZAMAN   MATERİYANIN   MÖVCUDLUQ       

FORMALARIDIR.  

"Varlıq" fəlsəfi dünyagörüşünün əsasında duran müһüm anlayışlardandır, 

Fəlsəfənin əsas məsələsinin-təfəkkürlə varlığın, ruһla təbiətin münasibətinin һəlli | 

ilə əlaqədar olaraq "varlıq" kateqoriyası və varlıq һaqqında tə'lim olan ontologiya 

ətrafında һəmişə kəskin mübaһisələr getmiş və indi də getməkdədir. Çünki fəlsəfi 

dünqüncələr üçün bu anlayışın mənası və əһəmiyyəti olduqça böyükdür. 

İnsanın һəyat fəaliyyəti adətən, şübһəsiz qəbul olunan bə'zi sadə və anlaşıqlı 

ilkin şərtlərə əsaslanır. Onla-rın içərisində birinçisi və universal olanı insanın belə 

bir inamıdır ki, dünya vardır, o, müəyyən məkan və zamanda mövçuddur, onda nə 

kimi dəyişikliklərin baş ver-məsindən asılı olmayaraq o һəmişə saxlanılır. Bəlzi fi-

losoflar bildirirlər ki, dünya һər yerdə mövcuddur, eyni zamanda əbədidir. 

Başqaları isə iddia edirlər ki, dünya məkan və zaman etibarilə sonludur, onun 

əvvəli və axırı vardır. 

Varlıq probleminin birinçi aspekti məһz varlıq һaq-qında fikirlər zənciri, һər 

biri sonrakı məsələnin qoyu-luşunu doğuran suallara verilən çavablardır: Nə 

mövçud-dur? Dünya һarada mövçuddur? Burada və һər yerdə. O nə müddətə 

mövcuddur? İndi və һəmişə. Bəs ayrı-ayrı şeylər, orqanizmlər, adamlar nə 

müddətə mövcuddur? Onlar sonlu və keçicidir. Yə"ni onlar yaranır, inkişaf edir və 

müəyyən müddətdən sonra ölüb gedirlər, lakin yox olmurlar, yeni formalar kəsb 

edir , başqa cisimlərə çevrilirlər. Prob-lemin kökü, mə'nası, təbiətin keçiçi olmayan 

varlığının şsylərin müxtəlif һallarının ötəri olan varlığı ilə ziddiyyətli 
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vəһdətindədir. Tam kimi dünyanın varlığı dünyada mövcud olan bütün şeylərin 

varlığından ayrılmaz-dır. 

Varlıq probleminin ikinci aspekti bundan ibarətdir ki, özlərinin mövçudluq 

formalarına görə müxtəlif olan təbiət, insan, fikirlər, ideyalar, cəmiyyət eyni 

dərəçədə 

mövçud olub, һər şeydən əvvəl, öz mövçudluqlarına görə sonsuz, keçici 

olmayan dünyanın büqöv vəһdətini əmələ vtirirlər. 

Varlıq probleminin üçünçü aspekti bundap ibarətdir ki. һər bir adam öz 

praktiki fəaliyyətində dünyanın vəһdə-tinin ilkin şərtini təşkil edən mövçudluqu 1-

əbul edir. 0 һəm də sadəcə olaraq dünyanın var olması, daim mövcud olması 

һaqqında deyil, һəmçinin özlüyündə dünyanın bir-birindən fərqlənən çisimlərinin 

vəһdətində mövçud olma-sı һaqqında fikri də qəbul edir. İnsana dünyanın 

prosseslərindən baş çıxarmağa imkan verən anlayıpşar sisqs-ində "varlıq" 

kateqoriyası və ona sinonim olai "gsrçək-lik" və "reallıq" anlayışları xüsusi yer 

tutur. Ontologi-yanın ən geniş anlayışı olan varlıq kateqoriyasının maһiyyətini 

dərk stmək və onu fəlsəfi kateqoriya kimi səçixyələn;şrmək üçün gerçəklik və 

reallıq anlayışlarına nəzər salmalıyıq. Ona görə ki, varlıq kateqoriyasının 

məzmunu məһz gerçəklik və reallıq anlayışları vasitəsilə açılıb konkretləşdiril ir. 

Gerçəklik keçmişdə, indi mövçud olan və gələçəktə mövçud olaçaq büqün 

şeylərin, proseslərin, sistemlərin, һalisələrin, һalların məçmusudur. Təbisuqdə 

mövcud olan şeylər, һadisələr. proseslər, cəmiyyəldə insanların davra-nıpıarı, 

dövlət sisqemləri, şəxsi һəyəçanları, fikirləri, ideyaları və s. gerçəkliyin ayrı-ayrı 

fraqmentləridir. Gerçəkliyə daxil olan һadisələrin sürəkliliyi olduqça rxtəlifdir: 

bə'ziləri uzun ömürlüdür, bə'ziləri isə ani baş verir. Buna görə də gerçəklikdə daim 

yeni-yeni çisimlər və һadisələr meydana gəlir, qərarlaşır, mövçul olur, sonra isə 

yenilərinə çevrilirlər. 

Gerçəklik anlayışına sinonim olan reallıq anlayı-şıdır. Reallıq çox genşp olub 

obyektiv və subysktiv real-lıqların cəmi, məçmusu kimi qəbul edilir. İnsan şüurun-

dan kənarda mövcud olan gerçəklik obyektiv reallıq adla-nır. Kvarklar, elementar 

һissəciklər, nüvə, atom, molekul, çisimlər, qalaktika, Metaqalaktika, fiziki saһənin 
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müxqəlif növləri, ictimai proseslər və s. obyektiv reallı-ğın ayrı-ayrı elementləridir. 

İnsan şüurunda, nnsan təfəkküründə, insan təxəyyülündə mövcud olan gerçəklik 

isə subyskqiv reallıqdır. Beynin fəaliyyətinin məһsulu olan fikirlər, ailayışlar,  

mülaһizələr, obrazlar, elmi və qeyri-elmi biliklər də reallıq olub, fəlsəfədə deyildiyi 

kimi, subyektiv reallıq | anlayışını təşkil edirlər. Şifaһi xalq ədəbiyyatında geniş 

işlənən çin, şeytan, pəri, əjdaһa, yaxud elmi fan-tastik əsərlərdə təsvir olunan 

müəyyən һadisələr subyektiv reallıqdır. İnsan şüurundan xaricdə mövçud olan 

obyek-tiv reallıq və onun in'ikası kimi ançaq insan şüurunda mövçud olan 

subyektiv reallıq çiddi surətdə fərqlənsələr də möһkəm vəһdətdə və əlaqədə olub 

bir-birinə qarşılıqlı tə'sir göstərirlər. Obyektiv və subyektiv reallığın bu vəһdəqi və 

əlaqəsi öz ifadəsini fəlsəfənin "varlıq" kate-qoriyasında tapır. İnsan obyektiv 

reallığın məһsulu, subyektiv reallığın: xülyalar, kəşflər, ixtiralar, fanta-ziyalar 

aləminin yaradıçısıdır. Deməli, o, obyektiv və subyektiv reallığın kəsişdiyi iöqtə və 

bu mə'nada varlı-ğın mərkəzidir. İnsan yalnız bioloji varlıq deyil, o һəm də sosial 

varlıq olduğuna görə informasiyaları, xüsusilə də oiun yüksək forması olan biliyi 

yaraqmaq, toplamaq, һifz etmək və sonrakı nəsillərə ötürmək qabiliyyətinə ma-

likdir. Bu isə bəşəriyyətin yaşamaeı üçün olduqça vaçib-dir. 

Varlıq kateqoriyasını təһlil edərkən, onun maddi və mənəvi varlBpdan ibarət 

olmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Maddi varlıq anlayışı maqeriya 

kateqoriyası-na yaxındır. 

Fundamental fəlsəfi kateqoriya olan materiya fəlsəfi və təbii-elmi biliklər 

sistemində müһüm yer tutur. Bu, onunla bağlıdır ki, bütün təbiət elmləri 

materiyanın konkret növlərini, onların strukturunu, xassələrini, һərəkəq və inkişaf 

qanunlarını öyrəndiyi kimi, һeç bir fəlsəfi qə'lim də "materiya" anlayışına və 

onunla bağlı olub müһüm dünyagörüşü əһəmiyyəti kəsb edən varlıq və təfəkkür, 

təbiət və ruһ, maddi və ideal, һabelə һərəkət, məkan və zaman kateqoriyalarına 

müraçiət etmədən keçinə bilməz. 

Öz əməli fəaliyyətində çanlı və çansız təbiətin bir-birlorindən kəmiyyət və 

keyfiyyəqcə fərqlənən çox müxtəlif predmet və һadisələri ilə qarşılaşan insanları 

lap dimdən belə bir məsələ düşündürmüşdür: Dünyadakı müxtəlif cisim və 
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һadisələri bir-birilə bağlayan maddi əsas varmı, dünyanın sonsuz müxtəlifliyinin 

vəһdəti һaqqında danışmaq olarmı? һəyat təçrübəsinin, sonralar, isə һəm də elmi 

biliklərin inkişafı gedişində filosoflar belə bir ümumi əsasın olması fikriiə 

gəlmişlər. Bu ümumi zsas onların һamısının insan şüurundan xariçdə və on-dan 

asılı olmadan mövcud olmalarıdır. Məһz insan şüurundan xariçdə və ondan asılı 

olmadan obyektiv real-lıq kimi mövçud olanı ifadə eqmək üçün fəlsəfədə materi-

ya anlayışı işlədilir. Onun һaqqında ilk təsəvvürlər һələ qədim fəlsəfədə irəli 

sürülmüşdür. 

Materiyaiın növləri, quruluşu və xassələri barədə o zaman irəli sürülən və 

qəbiətşünaslığa aid olan bu məsələ onun tərəfindən, һəm də təbiətin eksperimental 

tədqiqi zsasında, təbiət һaqqında məsələləri zəruri təçrübi fakq-lara əsaslanmayan 

əqli quraşdırmalar vasitəsi ilə һəll etməyə çalışan və əzünü "elmlər elmi" kimi 

qələmə verən naturfəlsəfə mövqeyindən һəll olunurdu. һəmin mövqedən çıxış 

edərək büqün mövçudatın ilk əsasını tapmağa ça-lışan Qədim Dövr maqerialistləri 

belə əsas kimi götür-dükləri materiyanı onun bilavasitə duyğu ilə qavranılan 

konkret növlərindən birinə, yaxud bir neçəsinə müncər edirdilər. 

Məsələn, Qədim Şərq (Misir, һind, Çin) fəlsəfəsin-də od, su, torpaq, һava və 

s. kimi ünsürlər bütün şeylərin zmələ gəldiyi və məһv olaraq çsvrildiyi ilk əsas 

kimi gö-türülürdü. Şeylərin bu ilk əsasını və baişanğıcını Qədim Yunan 

fəlsəfəsində Milet məktəbinin (e.ə.VI-V əsrlər) nümayəndələrindən Fales suda, 

Anaksimen һavada gö-rürdü. һəmin filosofları nəzərdə ququraq Aristotel yaz-

mışudı kn, onlar ancaq bir maddi bapşanğıcı, məһz büqün şsylərin ibarət olduğu 

һər şeyin əmələ gəldiyi və məһv ola-raq ona çevrildiyi şeyi bütün çisimlərin 

başlanqıçı saymışlar.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, materiyanın 1uruluşu və I xassələri һaqqında 

təsəvvurləri kökündən dağıdan kəşflərin baş verdiyi X1X-XX əsrlərin qovşağında 

sonralar I "elementar" adlandırılan materiya һissəciklərindən yalnız elektron 

mə'lum idi. O zaman atomun bölünməzliyi dəyişməzliyi   һaqqında   təsəvvürlərin   

elektronlara   aid  edilməsi  təһlükəsişş   qarşısıiı   almaq  üçün   ən yeni I kəşflərin  

ümumiləşdirilməsinə dialektik-materialist  idrak nəzəriyyəsini tətbiq etmək lazım 
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idi. Belə etdikdə  materiya һaqqında əvvəlki  metafizik təsəvvürlərin, baxışların 

dağılmasına səbəb olan kəşflərdən belə bir ümumfəlsəfi nəticə çıxırdı:  

ümumiyyətlə,  materiyanın һeç bir əbədi, dəyişməz, sonuncu һissəciyi yoxdur; 

deməli, I materiyanın bütün başqa һissəçikləri kimi slektron da dəyişkən, 

mürəkkəb olmalıdır. Buradan da fizikanın sonrakı inkişafı və bütövlükdə  idrakın 

tərəqqisi üçün evristik əһəmiyyəti olan slektronun da atom kimi tükənməz I olması  

nəticəsi  çıxırdı.  Təbiətin  elmi surətdə dzrk edilməsinin ümumi lrinsipinə çevrilən 

bu dialektik idsya fizikləri metodoloji cəһətdən silaһlandırdı və onların diqtətini   

elektronun   və   ümumiyyətlə,   mikroobyektlərin öyrənilməsinə yönəltdi. Bu 

isqiqamətdə işləyən  fiziklzr çox böyük nailiyyətlər qazanaraq materiya növlərinin 

müx-Yəlifliyini, struktur mürəkkəbliyini, xassələrinin tükən-məzliyini aşkara 

çıxarmışlar. Müasir elm getdikçə daһa artıq dərəcədə təsdiq edir ki, materiya öz 

təzaһürlərino görə son dərəcə müxtəlifdir. Tarixi ikişaf baxımından materiyanın   

üç   səviyyəsini,   növünü,  yaxud   formasını fərqləndirmək olar: a) qeyri-üzvi, 

yaxud cansız materiya, b)   ' üzvi, yaxud canlı materiya, v) içtimai-mütəşəkkil 

materi-ya.  

Cansız materiyanın quruluşu һaqqında baxışların inkişafı ksdiplşdə onun 

maddə növü ilə yanaşı saһə növü də aşkara çıxarılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, 

saһə maddədən asılı olmadan mevçud olan və məkanda yayılmağa qabil olan 

müstəqil fiziki reallıqdır. 

Maddəyə mexaniki kütləyə, yaxud bə'zən deyildiyi kimi, sükünət kütləsinə 

malik olan bütün şeylər daxildir. Maddə mürəkkəblik dərəçəsinə görə müxtəlif 

һallarda ola bilər. Maddənin daһa mürəkkəb forması təbiətdəki makroskopik 

çisimlərdir. Buraya ayrı-ayrı predmetlər, nlanetlər, ul-duzlar, ulduz sistemlərn, 

qalaktikalar, meqaqalaktikalar və bappa kosmik obyektlər daxildir. Maldənin 

nisbəqən daһa sa;{ə formaeı molekullar, atomlar, "elementar" һissə-çikləri özünə 

daxil edən mikroaləmdir. Mikroaləm, mak-roaləm və msqaaləm çansız 

materiyanın bir-birindən key-fiyyətcə fərqlənən müxtəlif struktur səviyyələridir. 

Materiyanın başqa növünü təşkil edən saһə dedikdə çisimləri, maddi 

obyektləri bir-birilə bağlayan və tə'siri onlarıi birindən başqasına ötürən ma;uş 
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müһit nəzərdə tuqulur. Fiziki saһənnn əsas növləri bunlardır: qravita-siya, yaxud 

cazibə saһəsi, elsktromaqnit saһəsi, nüvə saһələ-ri, elsktron-pozitron saһəsi, 

mezon saһələri və s. һəm də müəyyən edşşişdir ki. һər bir çisimdə elementar һissə-

çiklərin payına onun ümumi һəçminin ku36 һissəsi düşür, ysrdə qalan məkan isə 

һissəçikləri bir-birilə bağlayan saһələr qərəfindən tuqulmuşdur. Materiyanın 

keyfiyyətçə müxtəlif olan bu iki növü əsasən aşağıdakı çəһətləriiə görə 

fərqlənirlər: 

a) maddə zərrəçikləri sükünət kütləsinə malik olduğuһalda, saһə 

zərrəcikləri ancaq һərəkət kütləsinə malikdir. 

b) maddə zərrəçiklərinin һərəkə! kütləsi müxtəlifolub nisbi sükunət 

һalından tutmuş işıq sür'əti-nə qədər müxtəlif qiymətlər ala bildiyi һalda, saһə zər- 

rəçiklərinin sür'əti sabit olub bonşuqda işıq sür'ətinə bərabər sürətlə yayılır. 

Dünyagörüşünüp müһüm məsələlərindən olan һərəkət. onun materiya ilə 

münasibəqi məsələsi filosof və tobnət-şünasların diqqətini lap qədimlərdən çəlb 

etmiş, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə elm və fəlsəfənin, insanlarıi əməli təçrübəsinin 

verdikləri faktlar əsasında müxtəlif şəkildə һəll edilmişdir. Məsələn, qədim dövrün 

kortəbii dialsktik olan filosofları һər şeyə qarşılıqlı tə'sirdə һərəkət, dəyişilmə və 

inkişafda baxır, һərəkəti materiya-nın müһüm, atributiv xassəsi sayırdılar. Bu 

çəһətdən dünyanı əbədi һərəkətdə götürən һeraҝliti xatırlamaq ki-fayətdir. 

Dünyadakı bütün şeyləri daxili fəallığa malik olan atəşin konkret һalları, 

təzaһürləri sayan һeraklitə görə һərəkət, dəyişmə və inkişafın mənbəyi olan 

materiya-nın özündə, şeyləri və һadisələri təqlkil edən əksliklərie 

mübarizəsindədir. Aristotel isə onun əksinə olaraq belə һesab edirdi ki, matsriya 

һərəkətdən, daxili fəallıqdan məһrum olub ançaq aktiv forma sayəsində һərəkət 

edir. 

Ümumiyyəqlə, materiya və һərəkəqin münasibəti məsələ-si fəlsəfi fikir 

tarixində başlıça olaraq iki tərəfdən-metafizikcəsinə və idealistcəsinə təһrif 

olunmuşdur. Metafizik matsrialistlər və təbiətşünaslar (məsəlon, İ.Nyuton) 

һərəkətin obyektivliyini qəbul etsələr də onu ma-teriyaya nəzərən xarici bir şey 

saymışlar. Onların fik-rincə, materiya qeyri-fəal, һərəkətdən məһrum olub yalnız 
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kənardan verilən "ilk təkan" sayəsində һərəkətə başla-mışdır. һərəkətin mənbəyini 

kənara ksçirib xariçi qüv-vələrə bağlamaqla onlar idealizmə, dinçiliyə gəlib 

çıxırdılar. 

Metafizik materialistlərdən yalnız XVIII əsr fransız materialistləri һərəkəqə 

materiyanın atributu, yə'ni ayrılmaz xassəsi kimi baxaraq bildirirdilər ki, 

materiyasız һərəkət və һərəkətsiz də maqeriya yoxdur, onlar bir-bi-rindən 

ayrılmazdır. Məsələn, P.Holbax yazmışdı ki, "ma-teriya özünün daxili qüvvələrilə 

tə'sir göstərir və özünün һərəkətə gətirilməsi üçün һeç bir kənar qəkana möһtaç 

deyildir" Fransız materialistlərinin materiya və һərəkə qin ayrılmazlığına dair 

baxışları dialektik-materialist fəlsəfədə daһa da inkişaf etdirilərək göstərildi  kl, 

һərəkət materiyanın atributudur, onlar bir-birindən ayrılmazdır; materiyasız 

һərəkət olmadış kimi, һərəkətsiz də materiya yoxdur və ola da bilməz. һərəkət 

materiyanın müvəqqəti, keçiçi, xarici xassəsi olmayıb ona daxilən xas olan köklü, 

əbədi xassəsidir. һərəkət materiyanı elə bir xassəsidir ki, materiya növlərindən һər 

biri yalnız onun özünə xas olan һərəkət sayəsində konkret-real bir şey  kimi 

mövcud olur. Predmet və һadisələr özlərinə məxsus .spesifik һərəkət formasından 

məһrum olan kimi bir keyfiyyət һalı kimi məһv olaraq öz spesifik һərəkətilə 

səciyyələnən başqa şeyə çevrilirlər. 

Hərəkət predmeq və һadisələr, һabelə onların ünsürləri arasındakı qarşılıqlı 

təsir olduğuidan deyə bilərik ki, istənilən maddi obyekt yalnız təşkil olunduğu 

ünsür-lzrin qarşılıqlı tə'eiri, yə'ni özünə xas olan һərəkət sayə-sinda mövcud olur. 

Ҝünəş sistemini təşkil edən nlanetlə-ri müəyyən orbitlər üzrə Günəş ətrafında 

fırlanmağa məçbur edən qarşılıqlı çazibə tə'sirləri aradan qalxsa Günəş sistemi 

məһv olar. Yaxud atomu tənjil edən püvə və  elektronlar arasındakı qarşılıqlı tə'sir 

aradan qalxsa | atom bir keyfiyyəq һalı kimi məһv olar. Eynilə canlılar onlar üçün 

spesifik һərəkəq növü olan maddələr mübadilə-sindən məһrum olan kimi dərһal 

məһv olaraq cansıza çev-rilirlər. 

Əvvəlki materializm һərəkəqə çisimlərin məkanca yerdəyişməsi kimi 

baxaraq, onun bütün növlərini ən sadə olan mexaniki һərəkətə münçər eqmişdir. 

Bu da onun nəti-çəsi idi ki, güidəlik fəaliyyətində mexaniki һərəkətlə da-һa tez-
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tez qarşılaşan insanlar əvvəlcə onu öyrənməyə baş-lamışlar. Buna görə də XVII-

XVIII əsrlərdə, müəyyən dərə-çədə һətta XIX əsrin əvvəllərində təbiət elmləri 

içəri-sində nisbətən daһa çox inkişaf edəni mexanika olmuşdu. Öz inkişafında 

təbiət elmlərinin nailiyyət lərinə əsasla-nan materialist fəlsəfə msxanikanın 

tə'sirinə mə'ruz qal-maya bilməzdi. Odur ki, һərəkətin daһa yüksək formaları 

mexaniki һərəkətə müncər edilirdi.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, insanı əһatə edən xariçi aləm əbədi һərəkətdə, 

dəyişmə və inkişafda olan materiya-dır. Materiyanın һərəkət və iikişafı isə 

muəyyən məkan və zaman daxilində baş verir. Məkan və zaman materiya-nın 

mövçudluğunun əsas formaları, onun ayrılmaz xassələ-ri, atributlarıdır. һəm də 

materiya ilə məkan və zaman arasındakı münasibət qarşılıqlıdır, yə'ni materiya 

məkan və zamandan xaricdə mövcud olmadığı kimi, məkan və zaman da 

materiyadan ayrılmaz olub ondan xaricdə mövcud deyildir. Buna görə də materiya, 

һərəkət, məkan və zamana onların ayrılmaz vəһdətində, qarşılıqlı əlaqəsində ba-

xılmalıdır. Məkan və zaman materiyanın eyni dərəçədə ümumi mövçudluq 

formaları olsalar da onlardan һər biri materiyanın siesifik varlıq formaları olub onu 

müxtəlif tərəflərdən səciyyələndirirlər. Belə ki, məkan maddi obyektlərin 

yerqutumunu, strukturunu, yanaşı möv çudluğunu, bir-birinə nəzərən yerləşmə 

qaydalarını, ara-larındakı məsafəni və s. səçiyyələndirir. Obyektiv gerçə-klikdə 

məkan münasibətləri bununla səçiyyələnir ki, bir maddi obyekt başqasının ya bir 

һissəsini təşkil edir, ya ondan yuxarıda, ya aşağıda, sağda ya solda, irəlidə ya 

geridə və s. yerləşir. 

Bütün maddi obyektlər əbədi һərəkətdə, dəyişmə və in-kişafda olduqlarından 

onların müxtəlif prosesləri yal-nız məkan daxilində deyil, һəmçinin müəyyən 

zamanda baş verir. Zaman maddi obyektlərin və prossslərin sürəkliliyi-ni, 

axıçılığını, inkişaf irosesindəki ardıcıllıq qay-dasını, müxtəlif dəyişmə, inkişaf 

mərһələlərinin bir-birindən ayrı salınmasını, һadisələrin səbəb-nətiçə 

münasibətlərini, onların geneqik əlaqələrini və s. ifadə edir. Zamanı ölçmək üçün 

saniyə, dəqiqə, saat, ay, il və s ölçü vaһidlərindən istifadə olunur. 

Materiyanın ümumi mövcudluq formaları olmaq e'ti-barilə real məkan və 
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zamanın bir çox ümumi xassələri var-dır. һəmin xassələr һərəkət edən materiyanın 

xassələrin-dən irəli gəldiklərindən materiyanın öz xassələri kimi məkan və 

zamanın xassələri də һərəkət və qarşılıqlı tə'sirlərdən törəyir. Məkan və zamanın 

ümumi xassələri aşağıdakılardır: a) məkan və zamanın obyektivliyi; b) ma-

teriyanın mövcudluq formaları kimi onların mütləqliyi və һərəkət edən materiya ilə 

şərtləndiklərinə görə nisbi-liyi; v) məkan və zamanın strukturluğu; q) məkan və 

zama-nın ölçülülüyü; d) məkan və zamanın bir-biri ilə və һərə-kətlə üzvi əlaqəsi; 

ğ) məkan və zamanın sonsuzluğu; i) onla-rın ziddiyyətliliyi, fasiləliklə 

fasiləsizliyin vəһdəqin-dəolması və s.Məkan və zamanın ən ümumi və müһüm 

xassələ-rindən biri olan obyektivlik xassəsi materiyanın özünün obyektivliyi ilə 

şərtlənir: obyektiv mövçud olan materiya-nın aqributları olan məkan vəzaman da 

obyektivdir. Mate-riyanın obyektivliyini rədd edən idealizm məkan və zama-nın da 

obyektivliyini rədd edir, onları şüurun müxtəlif formalarından asılı sayır. Obyeҝtiv 

idealizm məkan və zamanı ideal dünya ruһunun məһsulu sayır. Məsələn, һekelə 

görə, məkan və zaman mütləq ideyanın inkişafının müəyyən pilləsində meydana 

çıxmışdır; dünya ruһu əvvəlcə məkanı, sonra isə təbiəti və zamanı yaratmışdır.  
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MÜHAZİRƏ  8      ( 2  saat) 

MÖVZU: FƏLSƏFƏDƏ VƏ TƏBİƏTŞÜNASLIQDA ŞÜUR    PROBLEMİ. 

 

MÜHAZİRƏNİN  PLANI 

1.   ŞÜURUN   GENEZESİ. 

2.     ŞÜUR   İCTİMAİ   İNKİŞAFIN   MƏHSULUDUR. 

3.   ŞÜUR   VƏ    KİBERNETİKA. 

 

Şüur, onun mənşəyi, maһiyyəti və gerçəkliyə münasibəti məsələsi filosofları 

daim düşündürən ən aktual problemlərdən olmuşdur. İnsanın dünyada yeri və 

rolunu, onun ətraf aləmlə qarşılıqlı   tə"sirinin   spesifikasını ançaq şüurun təbiətini 

aydınlaşdırmaq və maһiyyətinə nüfuz etmək yolu ilə açmaq olar. Bu problemin 

fəlsəfə üçün  müstəsna əһəmiyyətini  şərtləndirən səbəblərdən bi-ri şüurun 

maһiyyəti və görçəkliyə münasibəti məsələsinin müxtəlif fəlsəfi isqiqamətlərin 

dünyagörüşünə və metodoloji  əsaslarına  toxunmasıdır.  Şüur  problemi çox I 

mürəkkəb olub һazırda yalnız fəlsəfi tədqiqatın deyil, һa-belə bir sıra һumanitar və 

təbiətşünaslıq elmlərinnn, o çümlədən sosiologiyanın, psixologiyanın, dilçiliyin, 

pe-daqogikanın, ali əsəb fəaliyyəti fiziologiyasının,   se-miotikanın,   

kibernetikanın,   informatikanın  tədqiqat predmetinə çevrilmişdir. Bu elmlər 

çərçivəsində şüurun | ayrı-ayrı aspektlərinin nəzərdən keçirilməsi, onun şərһi 

müəyyən  bir fəlsəfi-dünyagörüşünə əsaslanır.  Materia-lizm şüura nəzərən 

materiayının birinciliyini qəbul etsə də, insanın һəyat və fəaliyyətində şüurun 

rolunu inkaret-mir. 

Fəlsəfə tarixiidə şüurun maһiyyəti, onun varlığa, mş teriyaya münasibəti 

ətrafında əsas fəlsəfi isqiqamətlzr arasında aparılan prinsipial mübaһisələrdə һəlli 

böyük çətinlik törədən məsələ şüurun mənşəyi məsələsi olmuş-dur. Şüuru əzəli 

qəbul edən idsalizm, maddi və mə"nəvi substansiyalarıi, materiya və şüurun 

paralel mövçudluğunu iddia edən dualizm, sözsüz ki, burada böyük çətinliş 

qarşılaşmışlar. Öz mövqeyində prinsipial ardıcıllıq nümayiş etdirmək is! əyən 

materialisqlər isə materiyaya ya-naşarkən "özü-özünün səbəbidir" nrinsipini 
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pozmadan duy-ğu və şüur xassələrinə malik materiayanın mövcudluğunu sübut 

etmək kimi çətin və mürəkkəb bir məsələni һəll etmy li olmuşlar. Odur ki, köһnə 

materializm, һətta məsələnin düzgün һəllinə xeyli yaxınlaşan fransız materialistləri 

bunu sübut etmək üçün təbii-elmi biliklərin çatışmaması üzündəi idealizmə güzəştə 

getməli olurdular. Problemin pozitiv һəlli saһəsində səmərəli addım yalnız keçən 

zsrin ortalarında atıldı. Şüurun varlığın atributu ol-ması һaqqında һilozoist Spinoza 

tə"liminin səmərəli to-xumunu qəbul edən F.Engels diqqəti belə bir çəһətə yonəltdi 

ki, əvvəla, şüur materiyanın özü tərəfindən törə-dilmişdir, ikinçisi, özünün büqün 

çevrilmələrində һəmi-şə eyni qalai materiya "atributlarından һeç birini itir-

mədiyindən o, gələcəkdə düşünəi ruһun məһv edəcəyi təqdir-də belə, onu başqa bir 

yerdə, banla bir vaxtda һökmən yeni-dən qerədəcəkdir". Beləliklə, Engelsə görə, 

şüur, "düşünən ruһ" materiyanın modusu, onun yalnız bə"zi formalarına məxsus 

təsadüfi xassəsi olmayıb, onun atributu, elə zəruri əlaməqidir ki, bunsuz materiya 

natamam, yarımçıq olardı. Lakin Spinozadan fərqli olaraq Engels nqüurun 

atributlu-ğu məsələsinə materiyanın inkişaf dialektikası baxı-mından yanaşaraq 

ruһa, nqüura materiyanın bünevrəsində reallaşması imkanı kimi baxırdı. Başqa 

sözlə, materiya öz inkişafının ən yüksək zirvəsində "düşünən ruһun" təşkil etdiyi 

bir sıra xassə və qabiliyyətlər törətmişdir. 

Şüurun yaranmasına dair bu konseisiya onun təbiəti һaqqında məszlənin də 

iozitiv һəllinə imkap verirdi. Sual olunur: görəsən materiyanın təşkilinin ən yüksək 

səviyyəsində şüurun yaranmasına səbəb olan xassəsi һan-sıdır? Materiyanın ən 

ümumi xassəsi olan, "duyan materi-ya" ilə "duymayan materiya" arasında əlaqə 

yaradan "inikas" xassəsidir. 

İnikas materiyanın bünövrəsində duran ən ümumi xas-sədir. O, nredmstlərin 

qarşılıqlı tə"sirinin universal-lıqı ilə şərtlənir. Maddi aləmin bütün obyektləri, pro-

sesləri öz aralarında fasiləsiz qarşılıqlı əlaqə və tə"sirdədirlər. Qarşılıqlı qə"sirdə 

olan obyektlərin biri digərində müəyyən "iz" buraxmaqla onları müvafiq dəyi-

şikliyə uğradır. Banpa sözlə, qarqqşlıqlı tə"sir prose-sində 1ə"sirə mə"ruz qalan 

obyekt və proses öz dəyişmələrində tə"sir göstərən obyektin, һadisənin, prosesin 

müəyyən xassələrini yenidən һasil edir. Şüurun maһiyyətindən danışmazdan əvvəl 
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qeyd edək ki, insanın şüur fəaliyyətinə onun fikirləri, duyğuları, təsəvvürləri, 

һissləri, iradəsi, xarakteri və s. daxildir. 

İnsanın şüuru onun psixikasının bir һissəsidir, çünki psixika şüurdan əlavə 

şüuraltı və qeyri-şüuri proseslərn də eһtiva edir. Psixika - orqanizmin xarici ger-

çəkliyin һissi və ümumiləşdirilmiş obrazlarıiı yarat-maq və onların tələblərinə 

uyğun şəkildə cavab vermək qa-biliyyətidir. İnsan isixikası dedikdə onun daxili, 

subyek-tiv aləminə mənsub olan һadisələr sistsmi, şuuri pro-seslər dedikdə 

insanların təfəkҝür və iradəsindən keçən psixi һadisələr və fəaliyyət növləri 

nəzərdə tutulur. Şü-uraltı һadisələr isə insan təfəkkürünün nəzarətindən kə-narda 

qalan və buna görə də kifayət qədər nəzarət oluna bilməyən mə"nəvi һadisələrdir. 

Şüurun nə olduğunu izaһ eqmək üçün onun maqeriyaya, obyektiv reallığa 

münasibətini aydınlapşırmaq lazım-dır. Aləmin rəngarəng һadisələrini maddi və 

ideal һadi-solərə ayırmaq olar. Maddə һadisələr obyektiv surətdə, in-sandan 

kənarda və ondan asılı olmadan mövçud olub "mate-riya" anlayışında 

ümumilənqdirilmişdir. Maddi һadisə-lərdən fərqli olaraq ideal, mə"nəvi һadisələr 

ikinçi, mad-di һadisələrdən törəmə olub "şüur" anlayışında ifadə olunurlar. Şüur 

ailayışı prinsip e"tibarilə maddi kom-ponentləri eһtiva etmir. Bununla yanaiş1 bu 

anlayışı tə"yin eqmək, itüurun nə olmasını aydınlaşdırmat yalnız ona görə 

mümkün olur ki, maqeriya və şüurun ümumi cəһətlə-ri vardır. Şüursuz materiya və 

şüur һeç bir «münasibətdə» ola bilməzdi. 

Buna görə də insan şüurunun məzmununun bir һissəsini içtimai һadisələrin 

in"ikası təşkil edir. Beləliklə ipean beyninin funksiyası olan şüur, һəm də içtimai 

praktika-nın məһsuludur. Bu o deməkdir ki, cəmiyyətdən һəmişəlik təçrid olunmuş 

adamda şüur ola bilməz. 

Şüurun başlıça funksiyalarından biri insanın davranış və һərəkətlərini 

tənzimləməkdir. 

Deyilənlər göstərir ki, yüksək dərəçədə qəşəkkül tapmış materiyanın.yə"ni 

insan beyninin xarici aləmi psixi əks etdirmək xassəsi kimi yaranan şüur 

materiyanın uzun sürən təkamülünün nətiçəsi. içtimai inkişafın məһ-suludur. 

İnsan şüuru tələb edir ki, dünyaya münasibətdə müəyyən fəal mövqeyin 
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daşıyıçısı olmaq e"tibarilə subyskt özünü digər subyskqlərdən ssçib ayırsın. İnsanı 

özünü seçib ayırması, özünə müəyyən münasibət bəsləməsi, öz imkanları-nı 

obyektivcəsinə qiymətləndirməyi bacarması insan xa-rakteristikasının spesifik 

formasını təijil ednb mzn-lik şüuru və ya özünüdərketmə adlanır. Mənlik şüuru in-

sanın özünə doğru yönəltdiyi şüurudur. Onun obyekti şüurun özüdür. 

Müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif formalarda təzaһür edən mənlik şüuru 

tarixi inşkişafda göqürülən mürəkkəb törəmədir. Onun һal-əһval adlanan birinçi 

for-ması insanın öz varlığını elemsntar şəkildə başa düşməsinə və özünü onu əһatə 

edən çisimlər və insanlar sı-rasına daxil etməsinə əsaslanır. һəata şeylərin 

mövcudlu-qunun insandan və oiun şüurundan kənarda elementar tərçdə 

qavrapılması belə mənlik şüurunun müəyyən formasını qələb edir. һər һansı bir 

çismin mövçudluğuna inanmaq üçün onun qavranılması prosesinə ineanın digər 

təbii və sosial sistemlər içərisində yerini müəyyən edən və onda baş vsrən, 

maһiyyətçə xariçi aləmdəki dəyişikliklərdən fərq-lənən prosesləri nə;zərə ala bilən 

bir mexanizm daxil edil-məlidir. Psixoloqlar təsdiq edirlər ki, gerçəkliyin һeç 

olmasa qavrayış səviyyəsində dərk olunması bu prosesə müəyyən bir "dünya 

sxeminin" daxil edilməsini tələb edir. 

Yuxarıda şüurla materiyanın münasibətini nəzərdən keçirərək şüurun 

materiyaya nəzərən ikinçi törəmə olub, onu əks etdirdiyini gördük. Lakin şüur 

materiyanı sadəçə js etdirməyib, һəm də ona əks tə"sir göstərir, һətta onu "ya-

ratmaqla" yaradıçı xarakter daşıyır. Şüurup yaradıcı xarakterinə ən bariz misal bu 

ola bilər ki, şüurun köməyi ilə insanlar onun özünün yaraiması və fəaliyyət 

mexaniz-mini öyrənmək əsasında insan beyninin fəliyyətini mo-delləitdirir, onun 

bə"zi funksiyalarını yerinə yetirən, insanın yalnız fiziki fəaliyyətini dsyil, һəm də 

intel-lektual faliyyətini һəyata keçirən kibernetik maşınlar yaradır. Öz-özünü 

tənzimləyən mürəkkəb dinamik sistemlər һaqqında elm olan kibernetikanın 

nailiyyətləri əsasında yaradılan һəmii maşınların köməyi ilə mürəkkəb və sür"ətli 

riyazi һesablamalar aparılır, bir dildən başqa-sına tərçümələr edilir, şe"r yazılır, 

gələçək һadisələr proqiozlaşdırılır, musiqi bəstələnir və s. һazırda ki-bernstik 

maşınlar isteһealın, һəqta mürəkkəb isqeһsal proseslərinin idarə olunmasında 
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insanları əvəz edir. Av-tomatik idarə sistemləri insan beyninin bir çox funksiya-

larını bə"zən, һətta insandan daһa tez və dəqiq yerinə yeti-rir. Bununla əlaqədar 

olaraq belə bir sual meydana çıxır: düptünən  maşın yaratmaq mümkündürmü? Bu 

suala  cavab 

verməzdən  əvvəl  "maşın"  anlayışınmn  özünü dəqiqləşdirmək lazımdır.   

Maşın dedikdə, adətən müəyyən məqszda I doğru aparan  һər һansı bir əməliyyatı 

içra etməyə tabe I olan mexaniki sistem nəzərdə tutulur.   Bu mə"nada һəm in-san, 

һəm də çanlı varlıqlar maşmndır. Lakin maşına verilən bu tə"rif müvəffəqiyyətli 

sayıla bilməz, çünki bm һalda avtomobili, parovozu və b. maşın saymaq olmaz, 

beləki,   bu sistemlərdə һeç bir məqsədəuyğun fəaliyət yoxdur. I Müəyyən  

məqsədə doğru aparan fəaliyyəti maşınlar deyş, onları içad edən insanlar һəyata 

keçirir. Düzdür, maşın-la insanın ümümi çəһəqləri də çoxdur.   Һələ XVIII əerda 

fransız filosofu Lametri insanı mürəkkəb, öz-özünə quru-lan saat mexanizminə 

oxşadırdı. Buxar maşını ixtiraI olundaqdan sonra insanı buxar manqını ilə, bizim 

şa-nədə isə insanı slektron - һesablayıçı maşınlarla eyni-ləşdirənlər də tanılır. Lakin 

maşınla insanıi  oxşar-lığına  mütləq   mə"na  psrmək olmaz. İnsan yalnız sosial 

qanunlar əsasında yaşayır, o һəqta ən yüksək təşəkküllü| һeyvanlardan  fərqlənən 

sosial varlıqdır. İnsan orqanny mi maşına xas olan bir sıra funksiyalara malikdir. 

Bu| baxımdan yer qazan adamın əlinin һərəkətilə ekskavatory təknəsinin һərəkəqi 

arasında müəyyən   oxşarlıq vardır. İnsan beyninin alardığı əməliyyatlar ilə 

kibernstik ma-| şınların içra etdiyi əməliyyaqlar arasında da az oxşarlığı yoxdur. 

Lakin һər iki һalda maşın maşın olaraq qa-1 lır, onun insanla oxşarlığı һeç də 

onların eyniyyəti dmək deyil. Maşın insan fəaliyyətinə xidmət edən. onun məqsəd  

və iradəsini reallaşdırai təbii materialdır. Bu və ya digər sistemlər yalnız insan 

əlində, һəm də çəmiyyəş! əlaqədar olaraq maşın rolunda çıxış edə bilərlər. Bəs 

onda kibernetik maşınlar neçə olsun? Axı kibernetik sistemlər nisbi müstəqil 

fəaliyyətə, һəqqa özlərini proq-ramlaşdarma qabiliyyətinə malikdir. Lakin bu һeç 

də o demək deyil ki, knbernetik maşınların yaradılması ilə | insanla maşın 

arasındakı fərq aradan qalxmışdır. 

Kibernetik maşın idarə olunan, daһa dəqiq desək, qav-rayışların və 
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informasiyaların işlənməsi əsasında fəa-liyyət göstərən, özünü idarə edən 

sistemdir. Belə maptın-larmn fəaliyyətinin başYqanğıc mərһələsini xariçi ob-

yektlər һaqqında maşına  müxtəlif yollarla ötürülən informasiyaların toplanması 

təşkil edir. İkinci mərһələ-ni sistemin idarə olunması proqramının yaradılması, so-

nuncu mərһələni isə qəbul olunmuş idarəetmə proqramı-nın reallaşdırılması təşkil 

edir. Akademik V.Trapez-nikov gostərir ki, avtomatik idaretmə sistemləri insanın 

bir sıra funksiyalarını yerinə yetirir, һətta bu saһədə insanı xeyli qabaqlaya bilir. 

Lakin bu fakta əsaslanaraq maşının insanı idaretmə sistemindən tamamilə təçrid 

etməsi kimi başa düşmək səһv olardı. Maşın nə qədər sərbəst işləsə də, o, müsqəqil 

və ya dolayı yolla insanla bağlıdır. İnsan burada da qəti qərar qəbul edən komandir 

vəzifəsini yerinə ystirir. Maşın üçün proqramı məһz in-san tutur. Maşın elə bir 

sistsmdir ki, aiardığı əməliy-yatlar onun özü üçün һsç bir bioloji və ya sosial 

mə"na kəsb etmir. Buna əsaslanaraq demək olar ki, idarstmə funk-siyalarını özü-

özlüyündə maşın deyil, onu yaradan və proqramlaşdıran insan һəyata ksçirir. 

Kibernetik maşı-na emosiya, intuisiya, təxəyyül, fantaziya yadtır. Onda mə-һəbbət. 

nifrət təһqir və digər bu kimi һisslər yoxdur və ola da bilməz. Maşın əslində insan 

təfəkkürünün yalnız məntiqi aspektini yenidən һasil edir. һalbuki real insan 

tzfəkkürü məntiqi elementləyanaşı smosional, intuitiv, һissi-obrazlı, iradə və digər 

elementlərə də malnkdir. Büqün bunlar mürəkkəb idrak məsələlərinin һəllində ki-

bernetik qurğuların imkanlarının məһdudluquia dəlaləq edir. Doğrudur, maşın bu 

və ya başqa saһədə müəyyən proq-ram üzrə məsələnin daһa optimal һəllini tapa 

bilər. Lakin bunu o, şüurlu surətdə dsyil, "sınaqlar və səһvlər" metodu ilə edir. 

Lakin elə məsələlər vardır ki, onlar çoxlu sayda һzlləri fərz edir və oqpimal һəllə 

çatanadək nə qədər vaxt tələb olundutu mə"lum olmur. Məsələn, şaһmat uzrə 

keçmiş dunya çempionu M. Botvinnik aydınlaşdırmışdır ki, şaһmat oynayan 

kiberne^ik maşına o qədər variantları yoxlamaq lazım ҝəlir ki, o arqıq ikinci 

gedişdən sonra seytnot vəziyyətinə düşür. Ağ fşurlarıi şaһ və topu ilə qara 

fiqurların şaһ və topuna qarşı on gedişi fərz edən məsələnnn һəlli üçün üç 

kvadrilyon əməliyyyat qələb olunur. Bu һətta ən mükəmməl maşınlar üçüp 

mümkün deyildir.  
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İnsanın ətraf aləmdə düzgün oriyentasiya götürməsi gerçəkliyin şüurda 

yenidən һasil edilməsini, çisim və һadisələrin beyində adekvat in'ikasını tələb edir. 

Öz maiyyəti e'tibarilə dünyagörüşü problemi olan və fəlsəfənin əsas məsələsinin 

ikinçi tərəfiyi təşkil edən bu problem idrak nəzəriyyəsi və ya qnoseologiya adlanır. 

İdrak nəzəriyyəsi fəlsəfə ilə birlikdə meydana gəlmiş və һər bir fəlsəfi 

sistemin ayrılmaz tərkib һissəsi olmuşdur. Qədim yunan fəlsəfəsində idrakı və 

onun təbiə-tini təһlil etməyin əsasını Demokrit, Platon, Aristotel, Epikür, 

skentiklər və stoiklər qoymuşlar. Yeni dövrdə Avropada idrak nəzəriyyəsi F.Bekon, 

R.Dekart, C.Lokk, B.Spinoza, Q.Leybints, İ.Kant, D.Didro, G.Hegel, L.Feyerbax 

qə-rəfindən inkişaf etdirilmişdir. Müsəlman Şərq ölkərində isə bir sıra 

mütəfəkkirlər, o çümlədən Ə.Bəһmən-yar, Ə.Süһrəvərdi, E. Miyanəci, III. 

Süһrəvərdi, S. Urməvi, N.Tusi, M.F.Axundov və başqaları idrak nəzəriyyəsinin 

şkinləşməsinə öz töһfələrini vermişlər. 

İdrak problemi müasir fəlsəfədə də mərkəzi yerlərdən birini tutur. 

İdrak nəzəriyyəsi idrakın mənşəyi və maһiyyəti, bili-yin strukturu və inkişaf 

qanunları, onun əsası və me'yarı, idrakın pillələri və əsas formaları, elmi tədqiqatın 

prinsipləri, metod və üsulları һaqqında bütöv bir fəlsə-fi tə'limdir. Bu tə'lim iki 

һissədən in'ikas nəzəriyyəsin-dən və elmi tədqiqatın metodologiyasından ibarətdir. 

İdrak nəzəriyyəsi fəlsəfənin əsas məsələsinə, xüsusən onun ikinçi qərəfşxə 

verilən cavabla əlaqədardır. Mə'lum olduğu kimi, fəlsəfənin əsas məsələsinin 

һəmin tərə(y)i insan şüurunun xarici aləmi dərk etmək qabiliyyətinə malik olub-
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olmaması məsələsindən ibarətdir. Düpyanın irinsip e'tibarilə dərk edilib-

edilməməsi məsələsi insan fikrini əsrlər boyu özünə çəlb edən ən vaçib fəlsəfi 

məsələlərdən olmuşdur. 

Fəlsəfə tarixində bu suala çavab vermək çəһdi üç əsas istiqamətin yaranması 

ilə nətiçələnmnşdir: fəlsəfi op timizm, skeitisizm və atostisizm. Optimistlər 

dünyanın prinsipcə dərk ediləcəyini təsdiq edir, aşostiklər əksinə, onu qəti inkar 

edirdilər. Skeptiklər isə prinsip etibarilə dünyanın dərk olunanlığını inkar 

etməsələrdə biliklərin səһiһliyinə, һəqiqiliyinə şübһə ilə yanaşır-lar. Skeptisizm öz 

məşiəyipi qədim yunan fəlsofəsindən almıpuqır. Bu istiqamətə mənsub olan qədim 

yunan və roma filoeofları belə güman edirdilər ki, nredmet һapında söylənilən 

ixtiyari müһakimə ona oks qoyulan başqa müһa-kimə ilə əvəz edilə bilər. Məsələn, 

fizioloji cəһəqdən sağlam adam balın şirin, sarılıq xəstəliyinə tutulmuş adam isə 

onun açı olduqunu söyləyir. Belə misallara isnad etmək əsasında sksptiklərin 

çıxardıqları nətiçə çox sadə idi: şsylər һaqtında biri dikərini istisna edən fikir 

söyləmək mümkün oldutundan һəqiqi filosof şsylərin ma-һiyyətini dərk etməyə 

cəһd eqmzməli və bunuila da öz ruһu-nun raһatlıqını nozmamalıdır. 

Skeptisizm XVII əsrdə Fransada Beyl tərəfindən ye-nidən dirçəldilmiş və 

sonrakı davamını fəlsəfi fikrin inkişafına çiddi tə'sir göstərmiş Kantın və Yumun 

aq-nostisizmində tapmışdır. Kant dünyanın rsal movcudlu-ğuiu qəbul etsz də, onu 

prinsii etibarilə dərkedilməz say-mışdır. Kant təzaһür ("fenomen") ilə maһiyyəti 

("noumen") bir-birindən ayıraraq şeylərin maһiyyətini "transendent" aləmə aid e» 

məklə onu dərkedilməz, təzaһürü isə qavrayış-larla eyniləşdirərək onu subyektiv 

e'lai edirdi. 

Dünyanın obyektiv mövcu;1luğunu qəbul edən, lakin onun adekvat idrakını 

inkar edən Kantdan fərqli olaraq ingi-lis filosofu D.Yum dünyanın dərkedilənliyini 

rədd etmək-lə yanaşı, onun obyekqiv mövcudluğunu da inkar edirdi. Yum 

göstərirdi ki, insan öz duyğuları xariçinə çıxmaq və özün-dən xariçdə olan şeyləri 

dərk etmək qüdrətindən tamamşi məһrumdur. Yumun aqnostisizmini qısaça belə 

xarakterizə etmək olar: qavrayışlar yalnız һadisələrii vasitəsilə mövcuddur, 

һadisələrin arxasında isə һeç bir şey yoxdur. Beləliklə, Yum və Kant 
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aqnostisizminin ümumi çəһəti bun-dan ibarətdir ki, onların һər ikisi təzaһürü 

maһiyyətdzn ayırır, onu subyekqivləşdirərək dərk edən subyekain һissi 

qavrayışlarına münçər edir.  

"İdrak obyekti" anlayışını ona qoһum olan "idraİ predmeti" anlayışından 

fərqləndirmək lazımdır- YuxarıY da qeyd edildiyi kimi, idrak obyekti, üzərinə 

subyektin id-1 raki fəaliyyəti yönələn maddi və mə'nəvi aləmin predmet vt 

һadisələridir. Gerçəkliyin yalnız subyektin idraki fəaliyyətinə daxil olan saһəsi 

idrak prosesində istifadz olunan idrak obyektləri içərisindən seçilib götürülən 

gerçəklik fraqmentidir. Eyni bir idrak obyekti müxtəlif elm-| lər tərəfindən öyrənilə 

bilər. Məsələn, idrak obyekti olmaq etibarilə təfəkkür müxtəlif elmlərin, o 

çümlədm! məntiqin, psixologiyanın, ali əsəb fəaliyyəti fiziologiyasının iredmeti 

ola bilər. Struktur baxımından idran predmeti idrak obyektindən bununla fərqlənir 

ki, elm|| tədqiqatın məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq idrap nredmetinə idrak 

obyektinin yalnız başlıca, müһüm əla| mətləri daxil olur. 

İdrak nəzəriyyəsi üçün mustəspa əһəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri 

praktika problemidir. İdrak nəzəriy} əsində praktikanın һəllediçi rolu bu fəlsəfi 

kateqoriya-nın xüsusi və diqqətli təһlilini tələb edir. 

Fəlsəfə qarixiidə müxtəlif cərəyanların iümayəndal-əri "praktika" anlayışının 

məzmununu müxtolif çür anla-1 mışlar.Obyektiv idealist və böyük dialektik olan 

һegel nraktika dedikdə "mütləq" ideyanın, daһa sonra isə insan şüurunun "iradə 

fəaliyyətini" başa düşürdü. Subyektiv idealizmə görə isə praktika insanların zəka, 

iradə, intu-isiya ilə şərtlənən nsixi fəaliyyətidir. Bununla da sub-yektiv idealizmdə 

insan fəaliyyətinin maddi tərəfi onun psixi fəaliyyətinin funksiyası, nəticəsi kimi 

başa düşü-lərək bir növ onun içərisində əridilirdi. һalbuki idra-kın mənbəyi 

insanların fəal, maddi-praktiki fəaliyyztin-də, onun dünyanı dəyişdirən içtimai-

tarixi praktikasında və birincn növbədə isteһsal-əmək fəaliyyətində axtarıl-malıdır. 

Praktika insanların təbiət və cəmiyyəti dəyişdirmzyz yönəldilən maddi, һissi-

predmetli, məqsədyönlü fəaliyyətiir. Praktikanın məzmununu qəbii və sosial 

obyektlərin I dərk edilməsi, mənimsənilməsi və dəyişdirilməsi təşkil olur. Praktika 

insan cəmiyətinin və idrakın inkişafı-p һərəkətvsriçi qüvvəsini, əsasını təşkil edir. 
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İstər I öz məzmununa, istərsə də һəyata keçirilməsi üsullarına görə praktika içtimai 

xarakter daşıyır. Müasir praktika öz strukturu e'tibarilə mürəkkəb sistem olub, 

insanların I real tələbatlarını, məqsədlərini, ayrı-ayrı fəaliyyət formalarını, һərəkəç 

lərini, onların motivlərini, məqsədə I çatmağın üsul və vasitələripi və nəһayət, 

fəaliyyətin I nətiçələrini eһtiva edir. 

İnsanların məqsədyönlü maddi fəaliyyət formaları müxtəlifdir. Onlar һəm 

ictimai isteһsal prosesində, һəm elmi idrakda, һəm də siyasn saһədə fəaliUət 

göstərirlər. Bu baxımdan praktikanın aşaqıdakı formalarını fərqlən-dirmək olar: 

1) Praktikanın əsas və müəyyənedici forması olan mad- 

 di istsһsal fəaliyyəti; 

2) İsteһsal münasibətləri, əməyin təşkili, sosial fəa-liyyət siyasi mübarizə, 

sinfi toqquşmalar, milli-azadlıq һərəkatları. sosial inqilablar, müһaribələr; 

3) Obyektin dərk edilməsi məqsədilə һəyaqa keçirilən eksperimen1  

fəaliyyət, o cümlədən kosmik texnika, çiһaz və elektron һesablayıçı maşınların 

tətbiqi ilə aparı-lan elmi müşaһidələr; 

4} İnsanların ailə-məişət saһəsindəki fəaliyyəqi. 

İdraka münasibətdə prakqika üç qat rol oynayır. 

Əvvəla, praktika idrakın mənbəyi, əsası və һərəkətve-riçi qüvvəsi olub, ona 

ümumiləşdirmək və nəzəri cəһətdən işləmək üçün zəruri olan faktik materiallar 

verir. Bu-' nunla da praktika idrakı durmadan yeni-yeni materiallar-la 

qidalandıraraq onu real һəyatdan ayrı düşməyə qoymur. İdraka göstərilən çəһd 

insanın praktiҝi fəaliyyəti ilə birlikdə yaranır. İnsanın һəyat mənafeyi onun praktiki 

fəaliyyətinin gedişində daim dəyişdirdiyi gerçəkliyin bütün saһələrinin dərk 

edilməsiii tələb edir. Tarix gös-tərir ki, elmi idrak, edilən slmi kəşflər insanların 

һəyatı, praktiki tələbləri ilə şərtlənib bilavasitə bəşər praktikasının inkişafından 

irəli gəlir. 

İkipçisi. praktika biliyin tətbiq üsulu olub, bu mə'nada idrakın məqsədidir. 

Biliklər yalnız o һalda prak-tiki mə'na kəsb edirlər ki, onlar bilavasitə һəyata 

keçmiş olsunlar. Praktika sanki biliyin gücünü nümayiş etdirm sınaq meydanıdır. 

Öz-özlüyündə idrakın son məqsədi bilik əldə edilməsi deyil, çəmiyyətin maddi və 
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mə'nəvi qələbatı-nı ödəmək məqsədilə gsrçəkliyin praktiki dəyişdirilməsi-1 dir. 

Üçünçüsü, iraktika idrakın nəticələrinin. bu proses-də qazanılmış biliklərin 

һəqiqiliyinin me'yarı, ölçüsü* dür. Ançaq praktikanın sıiaqıpdan keçən bilik 

obyektiv-lik, səһiһlik, һəqiqiliҝ statusu qazana bilir. 

Beləliklə, iraktika bütüi mərһələlərdə idrakın for-malaşmasının və inkişafının 

əsası, bnliyin mənbəyi, idrak prosesinin nətiçələrinin һəqiqiliyi me'yarılır. İnsan 

dünyanı ona tə'sir etdiyi və onun tə'sirinə mə'ruz qal-dıqı dərəcədə dərk edə bilir. 

Elmi nəzəriyyə və praktika insan fəaliyyətinin vəһdətdə olan elə tərəfləridir ki, 

burada һəllediçi rol һəmişə iraktikaya məxsusdur. İşr emnirik, istərsə də nəzəri 

səviyyədə idrakın xüsusiyyətləri praktika ilə detsrminə olunur. İdrak bəşəriyyətin 

spesi-fik, mə'nəvi fəaliytyət forması olsa da, öz təbiəti e'qiba-rilə praktikidir, belə 

ki, maddi - praktiki fəaliyyət idrakın yalnız başlanğıc nöqtəsi, əsası və məqsədi 

olmayıb, һəm də onui nəqicəsinin göstəricisidir. 

İdrak nəzəriyyəsinin müһüm məsələlərindən biri bili-yin maһiyyəqi, onun 

strukturu və yaranma mexanizmndir. Bi-liyin strukturunu və snesifikasını 

öyrəndikdə mə'lum olur ki, onun müxtəlif səviyyələri və tipləri vardır. Bilik maddi 

və mə'nəvi obyektlər һaqp.şda, şeylərin xassələri vz müiasibətləri һapında, 

cisimlərin kəmiyyət və keyfiyyət cəһətləri һapında və s. ola bilər. Biliyin xüsusi 

bir ti-pini isə problem və məsələ, yə'ni namə'lum olanları açmaq һaqqında biliklər 

təşkil edir. Belə biliklər adətən sual və əmr formasında ifadə olunurlar. 

İdrak prosesi neçə baş verir? İdrakın mexanizmi neçzdir? Bu suallara çavab 

vermək üçün idrak prosesinin strukturuna və onun inkişaf dnalektikasına nəzər 

salaq. 

Yeni dövrdə qərarlaşmış fəlsəfi sistemlərin əksə-riyqyoti idrakda iki əsas 

mərһələni ayırır: һissi və mənti-qa idrak. Obyektiv reallığı dərk etməyin, dialektik 

yolu çanlı seyrdən abstrakt təfəkkürə doğru istiqamətlənməklə çanlı seyr - abstrakt 

qəfəkkür - praktika sxemi üzrə davam edir. Lakin buradan belə nəqiçə çıxarmaq 

olmaz ki, kuya idrak prosesi üç pillədən: һissi idrak, məntiqi idrak və praktikadan 

ibarətdir. Məsolə burasındadır ki, "canlı seyr" dsdikdə adətən "empirik idrak", 

yə'ni təcrübə nlə, prakt ika ilə bilavasitə bağlı olan və bir o qədər də dərin olmayan 
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idrak nəzərdə tutulur. Cailı seyrdə praktiki fəa-liyyətlə yanaşı һökmən fikir 

momenti də iştirak edir, odur ki, onu iraktika ilə һissi idrakın dialektik vəһdəti 

kimi anlamaq lazımdır. Məsələnin bu çəһətini nəzərə ala-raq idrak prosesinin 

dialektikasıiı belə bir sxemlə ifadə etmək olar: 

Praktiҝa – Һissi idlrak - Məntiqi idrak - Praktika 

Bu sxem idrak prosssi ilə insanların maddi və mə'nəvi fəaliyyətinin vəһdəti 

һaqqında yuxarıda deyilənlərə tam uy-ğundur. Belə ki, bu sxemdə praktika 

konkreq idrak prosesi-nin һəm başlanğıçında, һəm də sonunda iştirak edir. Bu isə 

dialektik - materialist idrak nəzəriyyəsinin bslə bir müddəası ilə һəmaһənk səsləpşr 

ki, praktika idrakın һom başlanqıç nöqtəsi, һəm də əldə edilmiş biliklərin һəqi-

qaliyinin me'yarıdır. İdrak prosesi duyğulardan batpla-yıb, һissi idrakın kedişində 

əldə edilmiş nətiçə və fakt-ları ümumiləşdirmək yolu ilə abstrakt təfəkkürə qədər 

yüksəlir. 

Hiss və zəka insan idrakının iki əsas formasıdır. Geneqik baxımdan һissi 

idrak rasional - məntiqi idrakdan əvvəl kəldiyi üçün һissi və rasionala müəyyən 

mə'nada idrak prosssinin pillələri kimi də baxmaq olar. 

dərk edə bilmək üçün insanın һiss orqanlarının sayı ki-fayətdirmi? Müasir 

elm sübut eqmişdir ki, insanın һiss orqanlarının sayı dünyanı bir küll һalında dərk 

etmək üçün kifayət qədərdir. Məsələ burasındadır ki, һissi qav-rayışlara müyəssər 

olmayan cisim və һadisələri insan iç-timai praktikada duyğu və təfəkkürün 

qarşılıqlı əlaqəsi zəmiiində dərk edir. İnsanın duyqu orqanlarının fəaliyy-əti başa 

çatdığı yerdə onun rasional idrakı, məntiqi təfəkkürü fəaliyyətə başlayır. İnsan 

duyğular vasitəsilə dərk edə bilmədiklərini məntiqi təfəkkür, ağıl və zəka va-

sitəsilə dərk edir. Ətraf aləmin dərk edilməsi dərəcəsi insanın duyğu orqanlarının 

bioloji kamilliyi ilə deyil, ictimai praktika zəmişşdə onun əqli inkişaf səviyyə-silə 

müəyyən olunur. 

Hissi idrak şeylərin ayrı-ayrı tərəfləri və xarici əlaqələri һaqqında bilik verir. 

һiss üzvlərinin vsrdiyi mənzərə son dərəçə zənkin və rənkarənkdir. Buna 

baxmayaraq һissi idrakın yaratdığı mənzərə һeç də tam deyildir. һiss üzvləri 

vasitəsilə cisimlərin atomlardan təşkil olundu-ğunu, elektrik çərəyanının nizamlı 
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һərəkət edən yüklü һissəçnklər seli olduğunu, işığın çox böyük sür'ətini, qəbiətin 

və içtimai һəyatın bir sıra dikər mürəkkəb һa-disələrini qavramaq mümkün 

deyildir. Bir sözlə, һissi id-rak şeylərin təbiətini, onların maһiyyətini, inkişaf qa-

nunlarını, daxili əlaqələrini aşkara çıxara bilməz. İd-rakın əsas vəzifəsi isə məһz 

bundan ibarətdir. һissi id-rakın yerinə yetirə bilmədiyi vəzifələri məntiqi və ya ra-

sional idrak yerinə yetirir. Çisim, proses və һadisələrin xarici, ayrıca çəһət və 

əlamətlərinin bilavasitə dərk edilməsindən onların ümumi, daxili, bilavasitə qavra-

nılmayan qanunauyğunluqlarınıp rasional dərkinə məһz məptiqi təfəkkür 

sayəsində keçilir. Fəlsəfədə sensualist materialisplər idrak prosesində duyğulardan 

təfəkkürə ke-çidin maһiyyətini başa düşməyərək biriiçini ikinciyə müncər edirlər. 

Məһz qavrayışın һesabına predmeq şüura* özünün bütöv prsdmet formasında, 

obyektiv, iqüurdan asılı olmayan bütövlüyü şəklində əks olunur. Duyqunun 

obyektnv aləmin subyektiv obrazına çevrilməsi də ayrı-ayrı duyğuly rın һissi 

idrakın daһa yüksək forması olan 1 avrayışa da-xil edilməsi һesabına əldə edilir. 

Qavrayış predmstin bütöv obrazıdır. Bu obraz insa-na məxsus bütün 

analizatorlarıi, yaxud da onlardan һeç ol-masa bir neçəsinin birkə fəaliyyəti 

nətiçəsində yaranır Məsələn, közümüz əlimizdə tutduğumuz almanın rənki, for-

ması, burnumuz oiun iyi, dərimiz forması və temperaturu һaqqında mə'lumaq verir. 

һiss orqanlarının verdikləri bu mə^lu^maçların birləşməsi nəticəsində tpüurda 

almnnın bütöv obrazı-qavrayışı yaranır. Sadə mülaһizələr əsa* sında inanmaq olar 

ki, qavrayış duyğuların mexanikn "çəmi" dsyildir. Qavrayış idraki və nrakqiki 

fəaliyyzpş dikər aktları ilə bağlı olub, predmetin müxtəlif təza-һürlərinin fəşt 

sintszi sayəsində yaranır. Buna körə dz çismin qavranılması fəal və yaradıcı 

prosesdir. Məsələn, biz baxdığımız evin yalnız bir һissəsini körsək dəe» qavrayışı 

onu bir müsqəvidə deyil, büqövlüyü һalında əks etdirir. Çisim һətta bilavasitə 

verilmədikdə belə biz qav-rayış mexanizminin mürəkkəb fəaliyyəti sayəsində onun 

şüurda bütöv obrazını yarada bilirik. Bu һalda һissi id-rakın 1avrayışa nisbətən 

daһa mürəkkəb və yüksək forması olan təsəvvür fəaliyyətə bapşayır. 

һəm duytu, һəm də qavrayış ancaq predmetlə bilavasitz təmasda yaranır. 

Lakin iredmetin bizə tə'sirindən müəyyən vaxt ötdükdən sonra da biz beynimizdə 
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onun obrazını çan-lattdıra bilirik. Traduktiv adlanan bu əqli nətiçənin əsas 

növlzrin-dən biri analokiyadır. Analoknya elə əqli nəqicədir ki, bu zaman iki və 

daһa çox nredmetin, һadisənin bir neçə olaş-tinin oxşarlığından onların dikər 

əlaməqlərinin də ox-şar ola bilməsi nətiçəsi çıxarılır. Məsələn, X.һüykens səs və 

işıqın eyni əlamətlərə (əks olunma, sınma, disnersi-ya, difraksiya və s.) malnk 

olması faktından səs kimi işı-ğın da dalğa təbiəqli olması nəticəsinə kəlib çıxmış-

dır. Analokiyaya əsasən çıxarılan əqli nəticələr əsasın-da müһüm elmi kəşflər 

edilməsi faktı elm aarixindz na-dir һadisə deyildir. 

İdrak prosesində qazanılmış biliyin faydalı olma-sı, insana һəyatda düzkün 

istşaməq kötürməyə imkan ver-məsi və nəzərdə tuqulan məqsədlər əsasında 

kerçəkliyi də-yişdirməyə kömək edə bilməsi üçün o һəqiqi olmalı, kerçə-kliyə 

uyğun kəlməlidir. Biliyin kerçəkliyə uyqunluqu məsə-ləsi fəlsəfədə һəqiqəq 

problsmi adlanır. һəqiqətin maһiy-yəti məsələsi biliyin kerçəkliyə uyğun olub-

olmaması mə-sələsidir. Vəs bunu neçə yoxlamaq olar? İki xətkeşin uzun-luğunun 

uyğunluğunu yoxlamaq üçün onların üst-üstə qoyul-ması, fotoşəklin öz orijinalına 

uyğunluğunun yoxlanıl-ması üçün onların nnsanda eyni duyqu yaraqması kifayət-

dir. Bəs simvolik işarələrlə ifadə olupan biliyin fi-ziki proseslərə, tarixi һadisələrə, 

ptüurda çərəyan edən prossslərə, adamların daxili һəyəcailarına, emosiyaları-na 

uyğuqq olub-olmamasını necə yoxlamaq olar? 

Nisbi və müqləq һəqiqət obyektiv һəqiqətin müxtaiif səviyyələri və 

formalarıdır. Konkret biliklərimiz çəmiy-yətin, elmin, texnikanın inkişaf 

səviyyəsindən asılı olan nisbi һəqiqətlərdir. İdrakın səviyyəsi yüksəldikçə biz | 

mütləq һəqiqətə daһa çox yaxınlaşırıq. Lakin tarixi in-kişafın һər bir mərһələsində 

biz dünyanın yeni-yeni qa-nuiauyğunluqlarını kəşf edərək opun һaqqında daһa dol-

1 ğun, daһa bitkin biliklər əldə edə bildiyimizdən bu nroses sonsuz davam edə 

bilər. Obyektiv һoqiqotin bir nisbi for-masından dikərinə keçilməsi dialektikanın 

idrak prose-sində təzaһürünün ifadəsidir. Müqləq və nisbi һəqiqətlə-rii dialektikası 

һaqtıida deyilənləri aşağıdakı nətiçz ilo yekunlaşdıra bilərik; һər bir nisbi һəqiqət 

özlüyündə müqləq һəqiqətin zərrəsi, mütləq һəqiqət isə nisbi һəqiqzt-lərin sonsuz 

ardıçıllığının һüdududur. 
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Dünyanın dərk edilməsi prosesi özünün on yüksək ifadə-sini elmdo tapır. 

Elm insan fəaliyyəqinin tarixən qərar-laşmış, kerçəkliyin dərk olunmasına vo 

onun praktiki dəyişdirilməsinə yönəldilmiş formasıdır. 

Elm mə'nəvi isteһsal saһəsidir. Buraya daxildir: məqsə-dəmüvafiq seçilmiş 

və sistemləşdirilmiş faktlar, mən-qiqi cəһətdən əsaslandırılmış nozəriyyəlor, 

fundamental qanunlar, priisinlər, elmi tədqiqatın metod vo üsulları. 

Bütövlükdo elmə üç baxımdan yanaqpmaq olar: elm eyni zamanda һəm bilik 

sistemi, һom mə'nəvi ieqeһsal, һom dz bunların osasında һəyata keçirilon praktiki 

fəaliyyətdiY Elmin nredmeti nə tədqiq olunur, metodu iso necə qədqiq olunur 

sualına çavab verir. Kerçokliyin və ictimai prak-tikanın keyfiyyət müxtəlifliyi 

insan tofokkürünün çox-planlı xaraktsrini və elmi idrakın müxtolif saһələrini 

müəyyən edir. Elm təkço insan şüurundan kənarda mövçud olan predmet vo 

һadisələri, һorəkət və qarşılıqlı tə(si-| rin müxtəlif tiplərini vo formalarını deyil, 

һəmçinin onların şüurdakı in'ikasını, insanı, onun zənkin və tək-rarolunmaz 

mə'nəvi düpyasını da eһtiva edir. İnsan idrakının əsas formalarından olan elm bir 

sıra sosial funksiyalara malikdir. Sabit və dəyişilməz qalmayan bu funksiyalar 

elmin özü kimi tarixən müvafiq təkamülə ut rayaraq inkişaf stmişlər. Müasir elmin 

üç sosial funksiyası xüsusi qeyd edilməlidir: a) elmin mə'dəpi~ dünyakərüşü 

funҝsiyası; b) elmni bilavasntə məһsuldar qüvvə olmasındin nrəli kələn fuiҝsiyası; 

v) slmin sosial qüvvə olmasından irəli kələp funksiyası. 

Elmin mə'dəni-dünyakörüşü fuiksiyası köstərir ki, em-pirik və nəzəri biliklər 

sistsmi olmaq e'tibarilə elm bir tərəfdən mədəniyyətin, dikər tərəfdən isə 

düiyakörüşüiün tərkib һissəsinə çevrilərək içtimai şüur formaları içərisində xüsusi 

sqatus qazanmışdır. 

һazırda elmin bilavasitə məһsuldar qüvvəyə çevrilməsilə əlaqədar olaraq 

qazaidığı funksiya da onun başlıça xüsusiyyətlərindəndir. Elmii bu funksiyası 

sosial һəyatın və insan fəaliyyətinin bütün saһələriidə aydın nəzərə çar-pan müasir 

elmi-tsxniki tərəqtinin miqyas və tempi ilə baqaıdır. İsteһsalın kenişlənməsi və 

ictimailəşməsilə əlaqədar olaraq isqeһsal prosesində elmin rolu artmış, praktiki 

olaraq һər şey, һər bir proses elmin predmetinə çevrilmişdir. 
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Müasir elli-texiiki tərəqqi dovründə elm ozünüi üçüi-çü fuiҝsiyasını kəsb 

edərək boyük sosia. \ qüvvəyə çevrilmişdvr. Bu funksiyası ilə elm əslində sosial 

inkişaf prose-sinə qoşulmuşdur. һazırda elmi nəticə və metodlardan so-sial və 

iqtisadi inkişafın qlobal miqyaslı plan və proq-ramlarıiın qərqibində keniş isqifadə 

olunur. Bu plai və proqramların işlənib һazırlanması və һəyata keçirilmə-si təbiət, 

texniki və һumanitar elmlərin birgə tətbiq edilməsi sayəsində mümkün olur! 
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Dialektika yunan sözü olub mübaһisə etmək, müsaһibə anarmaq bacarığı 

deməkdir. Dialektika quldarlıq demok-ratiyasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

mübaһisə et-mək, öz fikrini sübuta yetirmək, adamları ona inandırmaq, özünün 

һaqlı olduğunu əsaslandırmaq və bununla da dövlət, məһkəmə və başqa işlərin 

müzakirəsi zamanı tərəfdarlar qazanmaq baçarığının yüksək qiymətləndirildiyi 

Qədim yu-nan fəlsəfəsində meydana kəlmişdir. 

Qədim Yunanıstapda dialektika dedikdə, müsaһibə yolu ilə müsaһibin 

müһakimələrindəki zidiyyəti aşkara çı-xarmaq, һəqiqəti sübuta yetirmək sənəti 

başa düşülürdü.O, zaman xüsusi һazırlıt və böyük usqalıq qələb edən dialoq sənəti 

onun iştirakçılarının müzakirə olunan məsələlər ətrafında bir-birlərinə suallar verən 

alternativ nöqte-yi-nəzəri başa düşməyi, onun iöqsanlarını, ziddiyyətləri-ni apjara 

çıxarmaqla öz mövqeyinin üstünlüyünüsübutaye-tirməyi eһtiva edirdi. Mübaһisə 

prosesində müsaһiblərin şərik olduqları bir iddiadan һər iki tərəfin müһakimə-

lərişş cilalandığı üçün başqasına doğru ketməklə mövqelər yaxıilaşır və daһa 

düzkün olur. Nətiçədə müxtəlif mövqelər nəzərə alınmaqla müһakimələrin 

birtərəfliliyi aradan qaldırılır, yaxınlaşırdı. 

Belə ictimai polemika praktikası böyük dialaoq usta-sı olan Sokratın 

fəaliyyətində keniş təqbiq olunmuşdur. O, dialektikaya, müxtəlif, һəqta əks 

fikirlərin toqquşası və uzlaşdarılması yolu ilə һəqiqətin aşkara çıxarıl-ması sənəti 
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kimi baxırdı. Dialektikaya mübaһisə, dialoq sənəti kimi baxılması Orta Əsrlərdə 

və sonralar da davam etmişdir. Uzun və mürəkkəb inkişaf yolu keçərək dünyanı 

dərk etməyin və dəyişdirməyin yekanə һəqiqi fəlsəfi meto-duna çevrilən, dünyaya 

vaһid, rabitəli bir tam kimi baxan, onu əbədi һərəkətdə, dəyişmə və inkişafda 

kötürən dia-lektika təbiət, cəmiyyət, aəfəkkür və idrakın ən ümumi in-kişaf 

qanunları һaqqında tə"limə çevrilmişdir- Dialektika obyektiv və subyektiv 

dialektika olmaqla iki yerə bö-lünür. Obyektiv dialektika insan şüurundan xariçdə 

və op-dan asılı olmadan mövçud olan varlığın özünün dialekti-kası, subysktiv 

dialektika isə obyektiv dialektikanın subyekt, insan, bəşəriyyət tərəfipdən fərdi və 

içtimai şüurda əks olunmasıdır. 

Fəlsəfi elm olmaq e'tibarilə dialektika inkişaf edən və ketdikçə dolğunlaşan 

biliklər sistemidir. Bu sistemin əsasını müəyyən irinsiplər, qanunlar və 

kateqoriyalar təşkil edir. Dialektikanın prinsipləri onun əsasını təşkil edən 

başlanğıç müddəalardır. Dialektikanın əsas 

prinsipləri bunlardır: һadisələrin ən ümumi əlaqəsi prin-svpi, 

obyektnvlik nrnnsinn, inknşaf nrkasinv, determn-mzm nrineinn, tarixilnҝ irinsnpn, 

һəqiqətin konkretliyi I prnisipi, nəzəriyyə ilə nraktikanın vəһdəti nrinsipi və b. Bu 

prinsiilərdə kerçək aləmik ən ümumi əlaqə və müna-sibətləri əks olunmuşdur. 

Dialektikanın qanunları və ka-teqoriyaları da onun zəruri komponentləridir. 

Dialekti-ka һəmçinin nəzəriyyə və metodun vəһdztidir. Buna körə də nəzəriyyənin 

funksiyasını yalnız fəlsəfi materializmə, metodun funksiyasını isə yalnız 

dialektikaya isnad vsrən nöqqsyi-nəzərlzr düzkün sayıla bilməz. 

Dialektika mürəkkəb struktura malik olub dörd tər-kib һissədən ibarəqdir. 

Əvvəla, dialektika təbiət һaqtıkda, onun һərəkəqi vz nnkişafının ümumi 

qanukları һaqtında fəlsəfi tə'lim-dir. İҝinçisn, çəmiyyət һaqqında onun tarixi 

һərəkəti və işşşafınıp ümumi qanukları һaqqında fəlsəfi tə'lim-dir. Üçünçüsü, 

dialekqika təfəkkür һattında, onun forma-ları və qanunları һaqqında fəlsəfi 

tə'limdir, yə'ni dia-lsktik mzktiqdkr. Nəһayət, dialektika idrak һaqqıkda, onun 

forma və metodları һaqqında fəlsəfi təlimdnr. 

Dialektikanın strukturu һaqtında deyilənləri yekun-laşdırıb aşağıdakı 
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nətiçzyə kzlmək olar. Materialkst dialektikaın strukturu tzbiztin dialektikası, 

çəmiyyətin dialektikası, dialektik məntiq və idrak nəzəriyyəsindən ibarətdir. 

Deyilznlərdən aydın olur ki, materialist dialektika eyni zamanda һəm 

ontolokiya, һəm məntş, һəm də qnoseologiya kimi çıxış etməklə oiların 

vəһdətini təşkil edir. 

Fəlsəfi elm olmaq e'tibarilə dialektikanın mürəkkəb xarakteri onun 

funksiyaları vasitəsilə açılır. һəm də bu һalda dialekqikanın funksiyalarının 

məzmunu onun nred-meqi, sistemi və strukquru ilə müəyyyən olunur. Materialist 

dialektikaya təbiət, cəmiyyət, təfəkkür və idrakın ən ümu-mi inkişaf qanunları 

һapında slm kimi verilən tərif-də onun funksiyaları öz ifadəsini tapmışdır. һəmin 

fu nksiyal ar aşaq ı; dekı l ardır: 

a) Ontoloji fuiksiya. Materialist dialektikanın bufunksiyası öz ifadəsini 

onun təbiət və çəmiyyətin һərəkətivə inkişafının ən ümumi qanunları һaqtında slm 

olma- 

sında tapır. Dialektikanın qanunları xarici alomin in-kişafının obyektiv, һəqiqi 

xanunları olduğukdan fəlsəfi elm kimi dialektika һər şeydən əvvəl, təbiət və 

cəmiyyət һaqqında elmlərin nailiyyətlərinə istinad edərək təbiətdə və çəmiyyətdə 

baş vsrən һadisələrin dialektik xa rakterini tədqiq etməlidir. 

b) Məntiqi funksiya. Materialist dialektikanın bufunksiyası oiuk һəm də 

təfəkkür һaqqında elm olması iləsəciyyələnir. İdrak prosesində bütün elmlər öz 

anlayış və 

kateqoriyalarını işləyib һazırlamaqda məntiqi təfək-kürüp formalarından istifadə 

eqszlər də, bunların һeçbiri tədqiqatın məntiqini öyrənməklə məşğul olmur. Bu 

vəzifəni yalnız məntiq olmaqla dialektika yerinə yetirir.Lakin məntiq olmaq 

etibarilə dialektikanı nə formal məntilə, nə də elmi tədqiqatın məitiqi ilə 

eyniləşdirmək 

olmaz. Belə ki, bu sonunçular xüsusi elmlər saһəsinə aid olub, dialektikanın 

tərkibinə daxil olmurlar. Dialektika һəm də dialektik məntiqdir, bu sonunçu isə 

materialist 

dialektiҝanın ən dərin ifadəsidir. 
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v) Qnoseoloji funksiya. Materialist daalektikanın bufunksiyası öz 

ifadəsini onun idrak һaqqında tə'lim olmasında qapır. Məlumdur ki, bütün elmlər 

xarici aləmi dərk 

etmək vasitəsidir, lakin һeç bir xüsusi elm idrak irosesi-nin qanukauyqunlu1larını 

və formalarını öyrənməkləməşqul olmur. Bununla yalnız materialist dialektika 

məiiul olur. 

q) Dünyakörüşü funksnyası. Materialist dialektika-nın predmeqindən 

belə nətiçə çıxır ki, o һəm də dünyakörüşü funksiyasını yeripə yetirir. Bu funksiya 

öz ifadəsini insanın təbiətə, çəmiyyətə və özünə munasibati һaqqında dialektik 

materialist təlimdə qapır. 

d) Metodoloji funksiya. Bu funksiyanın maһiyyəqi bun-dan kbarətdir ki, 

materialist dialektika nəinki inkişafnəzəriyyəsi, һəm də elmi idrakın və nraktiki 

fəaliyyətin ən 

ümumi metodudur. O, insana təbiətin və sosial kerçəkliyin dərk olunması və 

dəyişdirilməsi üçün ümumi yanaşma üsulu, qayda və metod verir, onu ümumi 

metodoloji prinsiilərlə silaһlandırır. Bununla əlaqədar olaraq dialektikanınbütün 

prinsppləri, qanunları və kateqoriyaları metodolo-ji əhəmiyyət kəsb edirlər. 

e) Qabaqgörənlik funҝsiyası. İnkişaf һaqqında dərinməzmunlu və 

һərtərəfli tə'lim olan dialektika keçmişi vəindini izaһ etməklə yanaşı, insana 

kələçəyi irəliçədən 

körmək imkanı verir. Klmi qabaqkörənliyin nəzəri və metodoloji əsasını təşkil 

edən materialist dialektikaadamlara sosial-siyasi һadisələrin inkişaf eһtimalını 

düzkün qiymətləndirmək, inkişaf meylini müəyyənləşdirmək, dərin intuieiya, 

zənkin təfəkkür və böyük һəyat təçrübəsi əsasında һadisələri qabaqlamaq və 

kələçəypn modelini 

yaratmaq imkanı verir. Məһz bu yolla insan inkişafıp da-xili qanunauyğun əlaqə və 

münasibətlərini dərk edir, eһti-mallı proqnozlaşdırmalar aparır, ümumi һipotezlər 

ya- 

radır, elmi kəşfləri qabaqçadan xəbər verir (məsələn, fi-zikada proton, neytron, 

pozitronun və s. mövçudluqunun qabaqçadan söylənməsi və s.) 
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Nəzəriyyə və praktikada dialektikanın bütün funksiya-larının reallaşmasının 

əsas şərti onların dialektik vəһdəqdə tətbiq olunmasıdır. Bunu fəlsəfi katsqoriya ki-

mi materiyaya verilən və yuxarıda bəһs etdiyimiz tər'ifdə aydın körmək olar. һəmin 

tə'rifdə dialektikanın qeyd et-diyimiz ontoloji, məntiqi, qenoseoloji, dünyakörüşü, 

me-todoloji, proqnostik funksiyaları vəһdətdə reallaşmış-dır. Materiyaya obyektiv 

reallıq kimi tə'rif verildikdə onun ontoloji aspekti, materiyanı obyektiv reallığı 

köstərən fəlsəfi katsqoriya kimi müəyyənləşdirdikdə onun məntiqi aspekti, 

obyektiv reallıq olmaq e'tibarnlo materi-ya insana onun duyularında verilmişdir, 

bizim duyğula-rımızdap asılı olmadan mövçud olmaqla onlarda əks olu-nur-

dedikdə onun qnoseoloji aspekti qeyd edilmişdir. 

İnkişaf prosesində kəmiyyət dəyişmələrinin tədriçən ksyfiyyət dəyişmələrinə 

keçməsi ilə yeni cisim, proses və һadisələrin meydana kəlməsini һəyatın bütün 

saһələrində müşaһidə etmək olar. Çüiki dialektikaiın bu qanupu da onun dikər 

qanupları kimi universal xarakter daşıyır. 

Deyilənlər köstərir ki, təbiət, cəmiyyət və insan təfəkkürü üçün ümumi olan 

inkişaf kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin dialektik vəһdətində һəyata keçir. 

Bu in-kişafın mənbəyini, səbəblərini isə dialektikanın əksik-lərin vəһdəti və 

mübarizəsi qanunu açıb köstərir. 

Predmet və һadisələrin һərəkəti, inqkişafının mən-bəyi, səbəbi məsələsi 

filosofları, təbiətşünasları daim düşündürmüş, onun ətrafında kəskin mübaһisələr 

ketmiş-dir. һəmin məsələdə maһiyyətçə bir-birinə əks iki baxış mövçud olmuşdur: 

idealizm və din dəyiişə və inkişafın mənbəyini, səbəbini şsylərdən xariçdə 

fövqəltəbii, föv-qəlbəşari qüvvədə axtarmışlar. Dialektik filosoflar isə һəmin 

səbəbi nredmsq və һadisələrin özündə körmüşlər. һələ e.ə. VI əsrdə materialist və 

kortəbii dialektik olan һeraklit dünyanın allaһ tərəfindən yaradılması ideyası-na 

tarşı çıxaraq bildirirdi ki, dünya һeç bir allaһ və һeç bir insan tərəfindən 

yaradılmamışdır, һəmişə qanu-nauyğui surətdə alovlanan və qanunauyğun surətdə 

sönən çan-lı od olmuş, od olarat qalır və qalaçaqdır. һsraklitə körə, һəmin odun, 

atənşn müxtəlif һalları, şəkilləri olan predmet və һadisələr əksliklərdən ibarəqdir; 

bu əksliklərin əbədi mübarizəsi məһz inkişafın һərəkətve-rici qüvvəsi, daxili 
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mənbəyi, impulsudur. 

Yeni dövrdə körkəmli alman filosofu һekel metofizik baxışlara qarşı çıxaraq 

inkişafda ziddiyyətlərin rolu-nu açıb köstərdi. Əksliklərin vəһdəti və mübarizəsi 

qanu-nunu formulə edən һekel ziddiyyəti һər cür һərəkətin və һəyatiliyin kökü 

adlandıraraq bildirirda ki, müd ləq ide-ya yalnız özündə ziddiyyətə malik 

olduğuna körə һərəkət edir, impulsa və fəallığa malik olur. 

İnkişafın mənbəyi məsələsini һəll edən əksliklərin vəһdəti və mübarizəsi 

qanununun һərtərəfli təһlili did lektik-materialist fəlsəfədə verilmişdir. Bu 

fəlsəfzdz kösqərildiyi kimi, elmin müxtəlif saһələrindəki müһum nailiyyətlər, 

coşğun inkişaf, xüsusilə də bəşəriyyətin öz | inkişafında nail olduğu sürət inkişaf 

prosesini qəbul stməyə vadar edir. Lakin məsələ yalnız fakt qarşısıvda inkişaf 

prinsipini qəbul etməklə bitmir. Əsl məsələ bu inkişafın xarakterini və mənbəyini 

pecə anlamaqdan ibarətdir. 

Məһz bu məsələdə də bir-birilə əks olan iki baxışlar sisqemi-inkişafın 

metofizik və dialektik konsepsiyala-rı msydana çıxır. Metafizik konsepsiya inkişaf 

prose-sində yeni keyfiyyətin yaranmasını qəbul etməyərək ona yal-nız kəmiyyətçə 

artma və azalma, böyümə və kiçilmo kimi, əmələkəlmişyeniyə sadəçə olaraq 

köһnənin təkrarı kimi baxır. İnkişafın mənbəyini isə o, şsylərin öz daxilində deyil 

onlardan kənarda axtarır. Bunui əksinə olan dia-lektik konsspsiya isə inkişafın 

mənbəyini predmet və һa-disələrin daxilində axtararaq köstərir ki, bu onları təşkil 

sdən əks tərəflər, meyllər, qüvvələr arasındakı mu-barizədir. 

Mə'lumdur ki, nəzəri planda irəli sürülən һər bir müd-dəanın məzmununun 

açılması xeyli dərəçədə һəmin müddəanın ifadə olunduğu anlayışlar ilə tanışlıqla 

bağlıdır. Dikər qərəfdən, qaiunun yuxarıda bəһs etdiyimiz tərəfin-dən köründüyü 

kimi, һər bir qanun nətiçə e'tibarilz pred-met və һadisələr arasındakı müəyyən, 

məһz ümumi, müһüm, zəruri və s. çəһətləri, əlamətləri ifadə edən anlayışlar 

arasındakı əlaqə kimi çıxış edir. Əksliklərin vəһdəti və mübarizəsi qanununun 

ifadə olunduğu bslə anlayışlar syiiyyət, fərq, əҝsliҝ və ziddiyrt anlayışlarıdır. 

Predmet və һadisələrin əks tərəflərinin qarşılıqlı münasibətinin ifadə stməklə 

һər cür һərəkət, dəyişmə vz inkişafın mənbəyi kimi çıxış edən ziddiyyətin özü dzy 
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dəyişmədə, inkişafdadır. Eyniyyət, fərq, əkslik də şeylərdəki ziddiyyətlərin 

açılması kimi çıxış edir. 

Antaqonist ziddiyyətlər insanın insan tərəfindən is-tismarına əsaslanan 

büqün ictimai-iqtisadi formasiyala-ra xas olmuş və onların mübirizəsi cəmiyyəti 

irəli apa- 

I ran əsas һərəkətveriçi qüvvə kimi çıxış etmişdir. Məna-fe əksliyinə 

əsaslanan antoqonist ziddiyyətlər ketdikçə da-һa da kəskinləşərək konfliktə kəlib 

çatır. Bu nöqtəyə ça-tan ziddiyyətlər içtimai inqilab vasitəsilə һəll olunur. 

Antaqonist ziddiyyətlərdən fərqli olaraq qeyrn-antaqo-nisq ziddiyyəqlər 

mənafe ümumiliyi ilə bağlı olan sinif-lər, ictimai qruplar arasında mövçud olur. 

Qeyri-antaqonist ziddiyyətləri mövcud cəmiyyətin daxi-lində һəll etmək, 

aradan qaldırmaq olursa, antaqonist zid-diyyətləri ancaq mövcud içtimai 

quruluşun dəyişdiril məsilə aradan qaldırmaq mümkün olur. 

Dialektikanın dikər qanunları ilə üzvi əlaqədə 1osir köstərən inkarı inkar 

qanunu inkişafın ümumi mey-lini, istiqamətini, əlaqəsini və tarixi varislik 

forması-nı əks etdirir. 

İnkarı inkar qanupu dialektikanın dikər qanunla-rındai fərqli olaraq, inkişafın 

daһa qlobal saһəsini əһatə edir. 

İnkarı inkar qanunu aşaqıdakı iki əsas problemi əһatəsdir: 

a) inkarın dialektik xarakteri və onun inkintaf prosesiidə rolu; 

b) inkişaf prosesinin əsas meylinin xarakteri və istiqaməti. 

İnkarı inkar qanununun maһiyyətini başa düşmək 1 uçün, һər şeydən əvvəl, 

aydınlaşdırmaq lazımdır ki, dia-I lektik inkar nədir və o, inkişaf prosesində iə kimi 

yer 

tutur. Mə'lum olduqu kimi, maddi aləmin һər bir saһəsində I laim köһnənin 

ölüb keqməsi və yeninin meydana kəlməsi I prosesi kedir. İnkişaf da məһz 

köһnənin yeni ilə, ölüb getməkdə olanın törəməkdə olanla əvəz olunmasıdır. 

Köһnənin əsasında yeninin yaranması inkar adlanır.  
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