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ÖN SÖZ 

Fəlsəfə müasir təhsilalanların sosial-humanitar hazırlığında 

mərkəzi yerlərdən birini tutur. O, şəxsiyyətin dünyagörüşünün 

formalaşmasına mühüm töhfə verməklə, onun fəal vətəndaş və 

vətənpərvərlik mövqeyinin təşəkkülünü təmin edir, müasir 

mədəniyyət və sivilizasiyanın fundamental inkişaf 

xüsusiyyətlərini adekvat şəkildə qiymətləndirməyə imkan yaradır. 

Fəlsəfənin öyrənilməsi, təhsilalanların həm dünya, həm də 

Azərbaycan fəlsəfi fikrini mənimsəmələrinə, onlarda bu irsə 

yaradıcı münasibətin formalaşmasına və sərbəst fəlsəfi düşüncə 

vərdişlərinin inkişafına istiqamətlənmişdir. Bununla əlaqədar, 

fəlsəfi biliyin dinamikasının geniş tarixi-mədəni kontekstdə 

öyrənilməsi, onun təkamülünün insanın mənəvi  mədəniyyətinin 

inkişaf məntiqi ilə qarşılıqlı əlaqəsi və müasir sosial reallıqların 

fəlsəfi cəhətdən başa düşülməsi qarşıda duran mühüm 

vəzifələrdən biridir. 

Polis Akademiyasında mütəxəssis-vətəndaş kimi 

hazırlanan kursantlar öz ixtisasına dərindən yiyələnməklə yanaşı, 

həm də geniş dünyagörüşünə malik olmalı, xalqımızın fəlsəfi, 

mədəni irsini dərindən mənimsəməli, onu yüksək səviyyədə təmsil 

etməyi bacarmalı və ümumbəşəri mənəvi dəyərlərə söykənərək öz 

əməli fəaliyyətində onları rəhbər tutmalıdır. Hər bir DİO əməkdaşı 

yuxarıdan verilən göstərişləri, sərəncam və qərarları bacarıqla  

yerinə yetirməklə bərabər, həm də yaradıcı və təşəbbüskar 

olmalıdır. Bu keyfiyyətləri formalaşdırmağın yollarından biri də 

fəlsəfi dünyagörüşünə sahib olmaqdan keçir.  

Kurs üzrə yekun nəzarət kimi imtahan nəzərdə 

tutulmuşdur. Proqramın mənimsənilməsi nəticəsində kursantlar 

bacarmalıdırlar: 
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- Dünyanın bir tam kimi dərk edilməsi forması kimi 

fəlsəfənin əsas problemləri haqqında təsəvvürə malik 

olmaq; 

- Fəlsəfənin təşəkkülünün tarixi mərhələlərini, habelə 

tanınmış filosofların həyat və yaradıcılığı haqqında 

zəruri məlumatları bilmək;  

- Müasir dövrün əsas fəlsəfi cərəyanlarına bələd olmaq; 

- Dünyanın dərk olunmasına müxtəlif metodoloji 

yanaşmaları ayırd etmək; 

- Mürəkkəb problemli vəziyyətlərdə təfəkkür 

qanunlarını tətbiq edə bilmək; 

- Öz dünyagörüşünün əsaslarını möhkəmləndirmək. 

Tədrisi 45 saat həcmində nəzərdə tutulan “Fəlsəfə” fənni 

üzrə fənn proqramı 11 mövzunun daxil olduğu 3 bölmədən 

ibarətdir. Hər bir mövzuya seminar məşğələləri üçün müzakirə 

olunacaq problemlər, o cümlədən zəruri ədəbiyyat siyahısı da 

əlavə edilmişdir.  
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TEMATİK PLAN 
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1                    2                   3 4  5 6 

I Bölmə. Fəlsəfəyə giriş 

1 Fəlsəfənin predmeti və metodu 4 2 2  

 II Bölmə. Fəlsəfə tarixi 

2 Qədim dünyada fəlsəfi fikir 4 2 2  

3 İslam fəlsəfəsi  4 2 2  

4 Kollokvium     2 

5 Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkişafı 4 2 2  

6 XIX-XX əsrlərin fəlsəfi cərəyanları 4 2 2  

III Bölmə. Fəlsəfənin əsas problemləri 

7 Fəlsəfədə varlıq və materiya problemi 4 2 2  

8 Şüur, onun mənşəyi və mahiyyəti 4 2 2  

9 Kollokvium    2 

10 İdrak nəzəriyyəsi 4 2 2  

11 Dialektika 6 4 2  

12 İctimai şüurun quruluşu və formaları 4 2 2  
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13 Kollokvium    2 

1                    2                   3 4  5 6 

14 Fəlsəfədə insan problemi 3 2 1  

             CƏMİ: 45 24 21  

 

 “Fəlsəfə” fənni üzrə Polis Akademiyasının ümumi 

kitabxanasında mövcud olan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

1. Fəlsəfə (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 1999. 

2. Fəlsəfə. Ensiklopedik lüğət. Bakı, 1997. 

3. Fərhadoğlu M. Fəlsəfənin əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2006. 

4. Rüstəmov Y. Fəlsəfənin əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2007. 

5. Fəlsəfə (Mühazirələr toplusu. Dərs vəsaiti). Tərtib edənlər: 

T.F.Əliyev, R.Y.Qasımov, A.Ə.Namazov.  Bakı, 2016. 
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I BÖLMƏ. FƏLSƏFƏ TARİXİ 

 

Mövzu 1. Fəlsəfənin predmeti və metodu 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Fəlsəfi biliyin predmeti və spesifikliyi.  Fəlsəfənin meydana 

gəlməsinin sosial və qneseoloji aspektləri.  

Fəlsəfə elmi ilə bağlı diskussiyalar. Fəlsəfənin digər ictimai 

elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi. İnsanın və cəmiyyətin fəlsəfəyə ehtiyacı. 

Fəlsəfə elminin predmeti haqqında müasir konsepsiyalar. 

Fəlsəfi dünyagörüşü və onun strukturu. Fərdin varlığı və 

insanın dünyaya münasibəti dünyagörüşünün mənbəyi və əsas 

məsələsi kimi. Mifologiya və dini etiqadlar- fəlsəfi biliklərin  

mənəvi mənbəyidir. Fəlsəfənin yaranması haqqında mifoloji və 

qneseoloji konsepsiyalar. 

Din dünyagörüşünün başlıca forması kimi. İbtidai icma 

dövrünün dini inamları: animizm, antropomorfizm, fetişizm, 

totemizm,  şamançılıq, magiya. 

Mifologiya – qədim folkloru – mifləri, eposları,  nağılları və 

rəvayətləri öyrənən elmdir. 

Mifik dünyagörüşünün düşüncələrlə, bədii-emosional 

həyəcanlarla və ictimai illüziyalarla bağlılığı. 

Dünyagörüşü bilik və dəyərin, dünyaduyumu və 

dünyaanlamının, inam və zəkanın, əqidə və şübhənin, ənənəvi 

yaradıcı təfəkkürün ictimai və fərdinin mürəkkəb, ziddiyyətli 

vəhdəti kimi. 
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Fəlsəfə və elm: oxşar və fərli cəhətlər. Fəlsəfə nəzəri 

cəhətdən formalaşmış dünyagörüşü kimi. Fəlsəfədə millilik və 

ümumbəşərilik. Milli fəlsəfənin ümumdünya fəlsəfəsinə 

münasibətdə nisbi müstəqilliyi. Milli  fəlsəfə, milli özünüdərkin 

nəzəri əsasları. Milli müstəqillik və milli fəlsəfənin inkişafı üçün 

yeni şərait. 

Fəlsəfənin sosial funksiyaları. Fəlsəfənin inkişafının 

tarixi mərhələləri. 

  

 

 Mövzu 2. Qədim dünyada fəlsəfi fikir 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Qədim Misir və Babilistanda maddi və mənəvi mədəniyyətin 

inkişafı. Elm və kosmoqonik mifologiyanın fəlsəfi ideyaların 

meydana gəlməsinə təsiri. Qədim Misir və Babilistanda fəlsəfi 

ideyaların rüşeymləri. 

Qədim Hindistanda cəmiyyətin sosial-siyasi strukturunun 

səciyyəvi cəhətləri: Varnalar (kastalar). Vedlər qədim Hind 

fəlsəfəsinin əbədi, dini-mifoloji abidəsi kimi. Qədim Hind 

fəlsəfəsinin materialist və idealist təlimləri. 

Vayşeşiklər – ilk  atomizm məktəbi kimi. Hind fəlsəfəsinin 

ortodoksal və qeyri-ortodoksal məktəbləri. 

Buddizm – ən geniş yayılmış və ən qədim dünyəvi dinlərdən 

biri kimi. Buddizm fəlsəfi təliminin ideoloji əsasları. 

Qədim Çin fəlsəfəsində mənəvi fəlsəfi məktəb və təlimlərin 

formalaşması. Mo-tszı fəlsəfi məktəbi. Konfutsilik təlimi. Qədim 
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Çin praqmatik fəlsəfəsində daosizmin rolu. Daosizmdə insanla 

kosmosun harmoniyası prinsipi. 

Qədim Şərq fəlsəfəsinin dünya fəlsəfi fikrinin inkişafındakı 

xidmətləri. 

Antik fəlsəfənin formalaşmasına təsir göstərən sosial-mədəni 

faktorlar. Qədim Yunanıstanda fəlsəfi fikrin formalaşması, müxtəlif 

fəlsəfi məktəblər və onların xüsusiyyətləri. Yunan fəlsəfəsi və 

mifologiyası. Antik naturfəlsəfə və onun əsas prinsipləri. Yunan-

Roma fəlsəfəsinin inkişaf mərhələləri.  

Milet məktəbi ilk elmi məktəb kimi. Fales, Anaksimandr, 

Anoksimenin fəlsəfi düşüncələri. Eley, pifaqorçular və digər 

məktəblər. Ksenofont, Parmenid, Zenon fəlsəfi düşüncələri. Antik 

dialektikanın inkişafı-Heraklit. Atomistlər məktəbi: Lepkipp, 

Demokrit.  

Klassik dövr yunan fəlsəfəsi. Sofistlər, Sokrat, Platon və 

Aristotel. Peripatetiklər məktəbi Ellinizm məktəbləri.  

Ellinizm dövrü fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri. Epikür atom-

molekul nəzəriyyəsinin davamçısı kimi.  

Qədim Roma fəlsəfəsi. Romada epikürçülüyün təbliği və 

inkişafı. Lukretsi Karın materialist fəlsəfi təlimi. Ellinizm –Roma 

fəlsəfəsinin əsas cərəyanları: skeptisizm, epikürizm, stoisizm, 

neoplatonizm .  

Antik dövrün filosoflarının kosmoqonik görüşlərinin 

Kopernik və Qalileyin kəşflərinə təsiri. 
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Mövzu 3. İslam fəlsəfəsi 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Dini dünyagörüşü və islam fəlsəfəsinin formalaşması. 

«Qurani-Kərim» müsəlman dini təliminin əsas mənbəyi kimi. Antik 

və Qədim Şərq fəlsəfəsinin islam fəlsəfəsinin formalaşmasına təsiri. 

Müsəlman ilahiyyatının 3 əsas elementi. Mötəzillər-islam dini 

fəlsəfəsinin ilk nəzəriyyəçiləri və islam dinində rasionalizm 

istiqamətli ilk teoloji sistemin yaradıcıları kimi. Əşarilik. 

Ortodoksal islam sxolastikası-Kəlam. Cəbrilər (cabbarilər) və 

qədərilər arasında gedən ehkamçılıq mübahisələri. İslamda 

ontologiya və qnoseologiya məsələlərinə münasibət. İslam 

fəlsəfəsinin əsas problemləri. 

İslam peripatetizmi və onun görkəmli nümayəndələri: Əl-

Kindi, Əl-Fərabi, İbn Sina, İbn Rüşt, Bəhmənyar.  İslam fəlsəfi 

fikrinin formalaşmasında Əl-Fərabi, İbn Sina və Bəhmənyarın rolu. 

İbn Haldunun fəlsəfi görüşləri. 

Sufizm  islamda yaranan ilk mistik cərəyandır. Sufiliyin əsas 

təlimləri: “Vəhdət əl-Vücud” və “Vəhdət əl- Şühud”. Sufi 

filosoflar: Həsən əl Bəsri, Əl Ərəbi və s. İslam dininin digər 

cərəyanları.  

İslam neoplatonizmi. “İhvan əl- Səfa” (“Paklıq qardaşları”) 

alimlər qrupunun fəaliyyəti. Hürufilik islam neoplatonizminin 

təzahür formalarından biri kimi. İslam panteizmi. Əbu- Həmid əl- 

Qəzalinin fəlsəfi görüşləri.  

Müsəlman mütəfəkkirlərinin dünya mədəniyyətinə verdiyi 

töhfələr.  
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Mövzu 4. Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkişafı 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Azərbaycanda fəlsəfi fikrin meydana gəlməsi və inkişaf 

mərhələləri. Maqların fəlsəfəsi.  

Zərdüştlük.  «Avesta»nın Azərbaycan fəlsəfəsinin 

inkişafında rolu.  “Avesta” nın strukturu və əsas müddəaları. 

“Avesta” dakı dualizm. Xeyir və Şərin mübarizəsi. 

Zərvanilik. Manilik. İşıq və zülmətin mübarizəsi ideyası. 

Manilikdəki asketizm və axirət dünyası ideyası. Xürrəmilik. 

Azərbaycanda xristian fəlsəfi təlimləri: nestorianlıq, 

yəqubilik. 

Orta əsrlər Şərq fəlsəfə fikir tarixindəki dini-ideoloji 

cərəyan və təlimlər. İsmaililik, sufizm. 

Hürüfilik və sufizm, dini-fəlsəfi bir təriqət kimi. 

İmaməddin Nəsiminin panteist fəlsəfəsi. Sufi-panteizm fəlsəfəsi 

və onun nümayəndələri: Eynəlqüzat Miyanəçi, Baba Kuhi 

Bakuvi, Eynülqüzzat Miyanəçi və Mahmud Şəbüstəri.  

Orta əsr Azərbaycan peripatetik filosofları-Bəhmənyar, 

Siracəddin Urməvi, M.Tusi və onun “Əxlaqi-Nasiri” əsəri. 

"Əxlaqi-Nasiri” əsərində etik-əxlaqi məsələlərin tədqiqi. Bəşər 

mədəniyyəti xəzinəsinə parlaq töhfələr vermiş N.Cəncəvinin 

“Xəmsə”sində fəlsəfi fikirlər. Onun din mövcudluq, insan, elm 

və idrak haqqında fəlsəfi baxışları. İşraqilik fəlsəfəsi: Şihabəddin 

Yəhya Sührəvərdi. 

Azərbaycanın orta əsrlər poetik fəlsəfəsi. Xaqani və 

Fizulinin əsərlərində fəlsəfi məsələlərin  şərhi. 
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XV-XVIII əsrlər fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri. Xəlvətilik. 

Məhəmməd Qarabaği, Yusif Qarabaği və Rəcəbəli Təbrizi. 

Azərbaycan maarifçilərinin fəlsəfəsi. Maarifçilik 

fəlsəfəsində materializm və ateizm. A.Bakıxanovun fəlsəfi 

düşüncələri. Onun dünyagörüşündə insan, varlıq və idrak 

problemləri. 

M.F.Axundov materialist filosof kimi. Onun dünyanın 

maddi vəhdəti, varlıq haqqında təlimi və idrak nəzəriyyəsi. 

H.Zərdabinin fəlsəfi düşüncələrində varlıq və idrak 

problemləri. Cəmaləddin Əfqaninin mənəvi irsi. 

XX əsrdə Azərbaycan fəlsəfi fikrinin inkişaf mərhələləri. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda fəlsəfi fikrin inkişafı. Milli-

demokratik və inqilabçı-demokratik meyillərin yaranması. 

N.Nərimanov, M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Hüseynzadə, C. 

Məmədquluzadə, F.Köçərli, Omər Faiq Nemanzadə, M.Hadi.  

Radikal inqilabi demokratizm və marksizm cərəyanlarının 

təşəkkülü. Azərbaycan sovet fəlsəfəsi və onun inkişaf 

xüsusiyyətləri. Azərbaycan sovet fəlsəfəsinin nümayəndələri: 

Aleksandr Makovelski, Mehbalı Qasımov, Əhməd–Kərədi 

Zəkuzadə, Heydər Hüseynov, Ziyəddin Göyüşov, Aslan 

Aslanov. 

Müstəqillik illərində fəlsəfi fikrin inkişaf meylləri. Keçid 

dövrünün ziddiyyətlərinin fəlsəfi fikrin inkişafına təsiri. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ideya siyasi təməllərinin 

hazırlanması prosesində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

“Azərbaycançılıq” məfkurəsinin rolu. Heydər Əliyev 

ideyalarının şərhi və bunların həyata keçirilməsi üçün zəruri 

ideya siyasi mühitin hazırlanması sahəsində professor Ramiz 

Mehdiyevin xidmətləri. R.Mehdiyevin “XXI əsrdə milli 
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dövlətçilik” və “Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri” 

əsərlərinin Azərbaycanda sosial-fəlsəfi fikrin inkişafında rolu. 

Azərbaycanda fəlsəfi fikir mühitinin formalaşdırılması 

işində atılan təşkilati addımlar. Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-

Siyasi Elmlər Assosiasiyasının yaradılmasının və “Fəlsəfə və 

sosial-siyasi elmlər” adlı jurnalın nəşr edilməsinin əhəmiyyəti.   

 

  

Mövzu 5. XIX-XX əsrlərin fəlsəfi cərəyanları 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

“Həyat fəlsəfəsi” XIX əsrin fəlsəfəsində yeni qeyri-

ənənəvi cərəyan kimi. “Həyat fəlsəfəsi”nin sələfləri: 

A.Şopenhauer və F.Nitşe. İradə anlayışı və onun təbiət və 

cəmiyyətə münasibətdə şərhi. V.Diltey ”həyat ruhu” haqqında. 

“Həyat arzusu” ideyası və A.Bergüsonun fəlsəfəsinin yaradıcı 

təşəkkülü.  

XX əsrin fəlsəfi axtarışları. XX əsr qərb fəlsəfəsinin 

səciyyəvi cəhətləri. Yeni fəlsəfi cərəyanlar və konsepsiyalar. 

Klassik fəlsəfənin prinsip və müddəalarına tənqidi yanaşmalar. 

XX əsrin spesifik fəlsəfi konsepsiyaları: sayentizm və 

antropologizm. 

Müasir Qərb fəlsəfəsinin başlıca cərəyanları. 

Neopozitivizmin meydana gəlməsi və əsas ideya mənbələri. 

Məntiqi pozitivizm və idrak prosesi. Fəlsəfi antropologiya, elm 

fəlsəfəsi. 

Z.Freyd fəlsəfi psixoanalizin banisidir. Təhtəlşüur (şüur 

altı) problemi Freyd fəlsəfəsinin tədqiqat predmeti kimi. Freydin 
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din  və bolşevizm haqqında fikirləri. Yeni Freydizm. K.Yunq və  

E.Fromm. 

E.Qusserelin fenomenologiyası. Fenomenologiyada 

obyekt-subyekt qarşılıqlı əlaqəsi.  

Ekzistensializm İkinci Dünya müharibəsindən sonra. 

Qorxu-ekzistensialist fəlsəfəsinin ən mühüm anlayışı kimi. 

Ekzistensializmdə dini və ateist istiqamətlər. Ekzistensializmdə 

mövcudluğun şəxssizləşməsi, insanın tənhalığı və 

özgəninkiləşdirilməsi ideyaları.  Azadlıq anlayışı onun J.P.Sartr, 

A.Kamyu və L.Şestov tərəfindən izahı.  Ekzistensializmdə 

humanist cizgilər.  

Personalizm dini-idealist bir cərəyan kimi. Neotomizmin 

meydana gəlməsi və əsas inkişaf mərhələləri. Praqmatizm. Müasir 

dövrdə onun əhəmiyyəti. 

Hermenevtikanın görkəmli nümayəndələri: M.Haydegger, 

H.Q.Qadamer və İ.Piker.  Hermenevtikanın əsas ideyaları: məna 

və anlayış; mənanın şərhi və anlayışların təhlili. Mədəniyyətin və 

hermenevtikanın oyun xarakteri.  

Humanitar biliklərdə strukturalizm və poststrukturalizm 

ideyaları. Strukturalizmin simvolizm, fenomenologiya və 

pozivitizm nəzəriyyələri ilə əlaqəsi.  K.Levi-Stros struktur 

antropologiyanın prinsipləri haqqında. J.Derridanın ideyalarına 

əsasən, struktur, işarə və oyun humanitar elmlərin diskursunda.  

Postmodernizm mədəniyyət və təfəkkürün təzahürü kimi. 

Postmodernizmdə və klassik fəlsəfədə tək və çoxluğun nisbəti 

məsələsinin həlli. Postmodernizmdə gözəllik və məna anlayışları 

və onların şərhi.   

Sovet fəlsəfəsi onun tədqiqat obyektləri və inkişaf 

mərhələləri. Sovet fəlsəfəsinin ən böyük nümayəndələri: 

V.İ.Lenin, A.Boqdanov, N.İ.Buxarin. 
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II BÖLMƏ. FƏLSƏFƏNİN ƏSAS 

PROBLEMLƏRİ 

 

Mövzu 6. Fəlsəfədə varlıq və materiya problemi 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Ontologiya varlıq haqqında təlimdir. Varlıq probleminin 

həyati kökü və onun fəlsəfi mənası. Fəlsəfənin inkişaf tarixində 

varlıq probleminə münasibət. Varlıq ən ümumi reallıqdır və 

fəlsəfənin ən ümumi kateqoriyasıdır. Varlıq haqqında 

düşüncələrin spesifikliyi varlığın “mövcud olma” ilə əlaqəsi. 

Varlıq probleminin aspektləri. 

Gerçəklik və reallıq anlayışları. Obyektiv və subyektiv 

reallıq, onların vəhdət və əlaqəsi. Maddi və mənəvi varlıq. 

 Varlığın növləri. Varlığın əsas formaları və dialektikası: 

şeylərin, proseslərin və təbiət hadisələrinin varlığı, insanın 

varlığı, mənəvi varlıq, sosial varlıq. 

Varlığın ziddiyyətli mahiyyəti, onun dəyişkən və daimi 

olması ideyası. Kainat haqqında elmi və fəlsəfi təsəvvürlərin 

təkamülü. 

Materiya anlayışı mühüm fəlsəfi kateqoriya kimi. 

Materiya və onun fəlsəfə üçün fundamental əhəmiyyəti. Varlıq 

anlayışının materiya kateqoriyası vasitəsilə konkretləşdirilməsi. 

Materiya haqqında təsəvvürlərin təkamülü.  Materiyanın elmi-

fəlsəfi anlayışı. Materiyanın növləri, quruluşu və xassələri. 

Substansiya anlayışı.  

Hərəkət materiyanın mövcudluq formasıdır. Fəlsəfədə 

hərəkət anlayışı. Hərəkətin növləri və formaları. Maddi və ideal 
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hərəkət. Hərəkət formalarının keyfiyyət müxtəlifliyi. Hərəkətin 

əsas tipləri. 

Məkan və zaman materiyanın mövcudluq formalarıdır. 

Məkan kateqoriyasının məzmunu. Zaman kateqoriyasının 

mahiyyəti. Məkan və zaman haqqındakı təsəvvürlərin təkamülü.  

Substansional və relyasion konsepsiyalar. Məkan və zamanın 

xassələri və ölçüləri. Məkan, zaman və hərəkət arasında 

qarşılıqlı əlaqə. 

Cansız təbiətdə, üzvi aləmdə və sosial proseslərdə məkan 

və zaman, onların keyfiyyət müxtəlifliyi. 

 

 Mövzu 7. Şüur, onun mənşəyi və mahiyyəti 

 Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Fəlsəfədə şüur problemi. Şüurun meydana gəlməsi və 

ictimai xarakteri. Şüurun genezisi. Şüurun mənşəyi haqqında 

müxtəlif konsepsiyalar. Şüur gerçəkliyin psixi inikası və 

fəaliyyətinin tənzimlənməsi formasıdır.  Şüurun obyekti və 

subyekti. 

Şüurun strukturu. Duyğu, qavrayış və təsəvvür şüurun 

sistemli elementləri kimi. Duyğuların reseptor nəzəriyyəsi. 

Şüurun yaranması üçün ilkin şərtlər. İnikas və şüur. 

İnikasın formaları. Cansız təbiətdə inikas, bioloji inikas, sosial 

inikas. Sosial inikasın səviyyələri. 

Materiya və şüurun münasibəti. Şüurun beyinə və şüurun 

maddi aləmə münasibəti. Şüurun meydana gəlməsini və 

inkişafını təmin edən xarici və daxili amillər. Şüurun başlıca 

funksiyaları. 
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 Psixikanın mənşəyi. Psixika və şüur. Şüur insan 

psixikasının bir hissəsidir. Şüur və təfəkkür. Praktika-şüurun 

hərəkətverici qüvvəsidir. Şüurun formalaşmasında əməyin, 

ünsiyyətin və dilin rolu. Şüurun növləri. 

Mənlik şüuru (özünü dərketmə) şüurun varlığının ən 

mühüm tərəfidir. Mənlik şüurunun səviyyələri .  

Şüur və kibernetika.  

 

 Mövzu 8. İdrak nəzəriyyəsi 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

İdrak fəlsəfi təhlilin predmetidir. İdraka fəlsəfi 

yanaşmanın spesifikliyi. İdrakın obyekt və subyekti. Fəlsəfə 

tarixində  idrak probleminin qoyuluşu və həlli mərhələləri. 

İdrak nəzəriyyəsi (qneseologiya) – idrakın  mənşəyi və 

mahiyyəti, idrakın pillələri və əsas formaları, metod və üsulları 

haqqında bütöv və fəlsəfi təlimdir. Praktika məsələsi idrak 

nəzəriyyəsinin başlıca  problemi kimi. 

İdrak prosesinin mərhələləri. İnsanın nəzəri və praktiki 

fəaliyyətində idrakın rolu. İdrak və bilik. Biliyin müxtəlif 

formaları və idraki fəaliyyəti. 

Hissi idrak və dünyanın dərk edilməsi prosesində onun 

rolu. Hissi idrakın formaları: duyğu, qavrayış, təsəvvür, idrak 

prosesində onların rolu. Hissi idrakda obraz və işarənin vəhdəti. 

Rasional idrak gerçəkliyin inikasıdır. Rasional idrakın 

əlamətləri, təfəkkürün inkişafında dilin rolu. 

Hissi və rasional idrakın vəhdəti. Sensualizmin 

(empirizmin) və rasonalizmin birtərəfliyi. 
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Yaradıcılıq anlayışı. Yaradıcılıq və intuisiya. Kəşf və 

ixtira yaradıcı fəallığının mühüm formasıdır. 

Həqiqət anlayışı. Həqiqətin aspektləri və formaları. Nisbi 

və mütləq həqiqət. Həqiqət – yalan və  yanılmalar. Həqiqətin 

yalandan fərqləndirilməsi problemi. 

Elmi idrak. Elmi inqilab və dünyanın elmi xəritəsinin 

dəyişməsi. Elmi idrakın forma və vasitələri: problem, prinsip, 

ideya, hipoteza və nəzəriyyə. İdrakın empirik və nəzəri 

səviyyələrinin qarşılıqlı əlaqəsi. Elmi idrakın obyektivlik 

kriteriyaları. Elmi idrakın nəticələrinin həqiqiliyi və səhihliyi.  

 

 

Mövzu 9. Dialektika 

  Vaxt – 6 saat 

Mühazirə - 4 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

I. Dialektika 

Dialektikanın mənşəyi və mahiyyəti. Dialektika-inkişaf 

haqqında təlimdir. Dialektikanın mahiyyəti və strukturu. 

Obyektiv və subyektiv dialektika. Dialektikanın funksiyaları. 

Dialektikanın əsas prinsipləri. Əlaqə anlayışı. Dinamik 

və genetik əlaqə.  

Qanun anlayışı. Qanun və qanunauyğunluq. Xüsusi, 

ümumi və ən ümumi qanunlar. Təbiət, cəmiyyət və təfəkkür 

qanunları. Obyektiv və subyektiv qanunlar. Fəlsəfədə qanunların 

təbiətinə yanaşmalar. 

 Dialektikanın qanunları. Bu qanunun insanların nəzəri 

təfəkkürünün formalaşmasında və əməli işlərindəki rolu. 
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Kəmiyyət  dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə 

keçməsi qanunu. "Keyfiyyət", "xassə", "kəmiyyət", "ölçü", 

"sıçrayış" anlayışları. İnkişafın təkamül və inqilab formaları. 

Kəmiyyət  dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi 

qanunu İnkişafın ən ümumi və obyektiv qanunudur. 

Əksliklərin vəhdəti və ziddiyyəti qanunu. “Əkslik”, 

“ziddiyyət”, “vəhdət”, “eynilik”, “mübarizə”, “fərq” anlayışları. 

Harmoniya. Ziddiyyətlərin növləri və tipləri. 

İnkari inkar – dialektikanın ən ümumi qanunudur. 

“İnkar”, “varislik”, “inkişaf” – inkari inkar qanununu 

səciyyələndirən əsas anlayışlar kimi. İnkari inkar qanununa  

dialektik və metafizik mövqedən yanaşmalar. İnkişafda varislik 

əlaqəsi. 

I. Dialektikanın kateqoriyaları. 

Kateqoriya anlayışı. Anlayışların əhəmiyyəti. 

Kateqoriyalar haqqında təsəvvürlərin təkamülü. İnsan 

fəaliyyətində kateqoriyaların əhəmiyyəti.  

Kateqoriyaların təsnifatı. Ontoloji və ya substantiv 

kateqoriyalar. Atributiv kateqoriyalar. Nisbət və ya relyativ 

kateqoriyalar.  

Ən ümumi və ya universal əlaqələri əks etdirən 

kateqoriyalar: tək, xüsusi və ümumi, qanun və qanunauyğunluq, 

mahiyyət və hadisə.  

Struktur əlaqələrini ifadə edən kateqoriyalar: hissə və tam; 

sistem, struktur və element; məzmun və forma.  

Determinasiya və ya səbəbiyyət əlaqələrini ifadə edən 

kateqoriyalar: səbəb və nəticə; zərurət və təsadüf; imkan və 

gerçəklik. 
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Mövzu 10. İctimai şüurun quruluşu və formaları 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

İctimai şüur anlayışı. İctimai şüurun mahiyyəti, 

cəmiyyətin inkişafında onun rolu. İctimai şüur və ictimai varlıq, 

onların qarşılıqlı əlaqəsi. İctimai şüur və cəmiyyətin mənəvi 

həyatı. 

İctimai şüurun sosial təbiəti. İctimai şüurun funksiyaları. 

İctimai şüurun strukturu. Sosial funksiyalarına görə ictimai 

şüurun formaları. 

İctimai psixologiya və ictimai ideologiya. Praktiki 

fəaliyyətdə və idarəetmədə ictimai psixologiyanı nəzərə almağın 

zəruriliyi. İctimai və milli ideologiya anlayışı. İdeologiyada milli 

və ümumbəşəri mənafelərin ziddiyyəti. Müasir dövrdə 

müstəqillik, milli ideologiya, milli  əqidə və inamın vəhdəti. 

Azərbaycan xalqının vahid yeni milli ideologiyasının 

yaradılmasının zəruriliyi. 

Mentalitet anlayışı. Mentalitet – cəmiyyətin, mənəvi-

psixoloji simasıdır. 

İctimai və fərdi şüur, onların qarşılıqlı əlaqəsi. İctimai 

şüurun inkişafında varislik. Kütləvi şüur və ictimai rəy. 
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Mövzu 11. Fəlsəfədə insan problemi 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat  

Seminar – 2 saat 

Mövzunun qısa məzmunu: 

Fəlsəfi fikir tarixində insan  problemi. İnsan, fərd və 

şəxsiyyət anlayışları. Şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai 

mühitin rolu. İnsan probleminin fəlsəfi araşdırılmasının 

spesifikliyi və aktuallığı. İnsanın təbiəti, mahiyyəti və vəzifələri. 

Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixində insan problemi. 

Şəxsiyyətin sosial mahiyyəti. Tarixi inkişafda şəxsiyyətin  

rolu. Görkəmli şəxsiyyətlərin rolu barədə fəlsəfi konsepsiyalar. 

Şəxsiyyət və müasir dövrün sosial-iqtisadi və mənəvi  

problemləri. 

İnsanın mənşəyi haqqında müxtəlif təlimlər. İnsanın 

mənşəyinə dair Darvinin təkamül nəzəriyyəsi. Əmək tələbatdan 

yaranır, əmək fəaliyyəti insanın özünün, dilin, təfəkkürün və s. 

inkişafıdır. 

İnsanın mövcudluğu anlayışı. İnsan biopsixo-sosial 

fenomendir. İnsanın mövcudluğuna dair ekzistensialist baxış. 

İnsanın təbii (bioloji) və ictimai (sosial) tərəfləri. İnsanın  vulqar 

sosioloji izahının tənqidi. İnsanın bioloji və sosioloji vəhdəti. 

Psixoanaliz və insan problemi. 

İnsanın mənəvi təcrübəsində həyat və ölüm problemi. 

Həyatın mənası. Ölüm və ölməzlik. İnsan həyatının 

qiymətləndirilməsində pessimizm. Ölüm probleminə müxtəlif 

münasibətlər. Həyat və ölümün mənasının dini izahı. 

Fəlsəfədə insan və bəşəriyyət. Mənəvi və sosial dəyərlər. 

Dəyərləri qorumaq və inkişaf etdirməyin zəruriliyi. Aksiologiya 

və müasirlik. Xarizmatik tarixi şəxsiyyət problemi. 
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