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GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik 

Ramiz Mehdiyevin “İctimai və humanitar elmlər: zaman kontekstində baxış” adlı 

məqaləsində ictimai elmlərin cəmiyyətin mənəvi həyatında oynadığı əhəmiyyətli rolun 

yenidən qiymətləndirilməsi müasir dövrdə ictimai elmlərin tədrisinin aktuallığını və 

vacibliyini bir daha təsdiqləmiş oldu. Bu baxımdan, müasir qloballaşma dövründə 

gənclərdə düzgün elmi dünyagörüşünün, elmi idrakın və məntiqi təfəkkürün 

formalaşmasını təmin edən elmlərin sırasında “Fəlsəfə” elmi müstəsna əhəmiyyətə 

malikdir. Yalnız fəlsəfi dünyagörüşünə yiyələnməklə dünya binasının quruluşu, sosial 

inkişaf, onun qanunauyğunluqları və təfəkkür prosesləri haqqında biliklər əldə etmək 

mümkündür. 

Ölkəmiz öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ictimai həyatın bütün sahələrində 

olduğu kimi aparılan ardıcıl islahatların nəticəsi olaraq təhsil sistemində də keyfiyyətcə 

yeni şəraitin yaranması Fəlsəfənin tədqiqi və tədrisi məsələlərinə də yeni baxışın 

yaranmasına gətirib çıxarmışdır.  Qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri, ilk növbədə, 

fəlsəfənin gerçək həyatla itirilmiş əlaqələrinin bərpa edilməsi, ümumi, nəzəri 

anlayışlarla məhdudlanmayaraq bu elmin empirik bazasının möhkəmləndirilməsi və 

fəlsəfənin inkişafının əsas xəttini təşkil edən nəzəriyyənin gerçəklik ilə uzlaşdırılmasıdır. 

Həyata qədəm qoyan hər bir adam çoxsaylı suallarla qarşılaşır: kainatın, insanın, 

həyat və ölümün, xeyir və şərin mahiyyətinə, maddi və mənəvi olanın, hərəkət və 

inkişafın, tərəqqi və tənəzzülün qarşılıqlı münasibətinə dair çoxsaylı suallara hazırda 

daha yeni suallar da əlavə olunmuşdur: Müasir dövrü neçə qiymətləndirmək?  

Cəmiyyətin  inkişafının ziddiyyətləri və perspektivləri hansıdır? Bəşəriyyətin 

yaşamasına, sülhü necə təmin etməli? və s. Bu suallara cavab verməyə çalışan insan real 

gerçəkliyə öz münasibətini müəyyən edir, öz dünyagörüşünü formalaşdırır. 

Hal-hazırda ölkəmizin ictimai həyatında azad rəqabətə əsaslanan bazar 

münasibətlərinin, hüquqi dövlət və vətəndaş  cəmiyyətinin formalaşması, Azərbaycanın 

dünya birliyi ilə iqtisadi və mədəni inteqrasiyasının güclənməsi kimi dinamik proseslərin 

getməsi şəraitində bütün bu baş verənlərin fəlsəfi cəhətdən mənalandırılması və 

ümumiləşdirilməsi məsələsi tam kəskinliyi ilə qarşıya çıxmışdır. Bu baxımdan gənclərdə 

düzgün və dolğun dünyagörüşünün formalaşdıırlması baxımından Fəlsəfə elminin rolu 

misilsizdir. 

 

  



4 
 

Sual 1. Fəlsəfə elmi haqqında ümumi anlayış 

İnsan biliyinin ən mürəkkəb və çətin sahəsi olan fəlsəfə ən qədim elm sahələrindən 

biridir. Əvvələr o, «elmlər elmi» adlandırılmış, empirik və nəzəri biliyin müxtəlif 

sahələrini  ehtiva etmişdir. Mükəmməl  dünyagörüşü, dünyanın dərk etməyin xüsusi 

forması, varlığın ümumi prinsiplərinə dair  baxışlar  sistemi olan fəlsəfə, həm də ən 

yaxşı  nəzəri təfəkkür  məktəbidir. Dünyanın mahiyyətini, həyatın mənasını məntiqi 

cəhətdən səmərəli yolla anlamaq tələbatından doğan bu elm, təxminən  iki min beş yüz il 

bundan əvvəl Qədim Şərqdə – Misirdə, Babilistanda, Çində, Hindistanda təşəkkül 

tapmış, e.ə.  VII – VI  əsrlərdə Antik Yunanıstanda klassik forma kəsb etmişdir. 

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

filosof adlandırmışdır. «Fəlsəfə» etimoloji baxımdan yunanca «phileo» – «sevirəm» və 

«sopia» - «hikmət» sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, mənası isə «hikməti 

sevmək» deməkdir. Göründüyü kimi, hikmət sözü fəlsəfənin  mənasını anlamağın 

açarını verir. Görkəmli Azərbaycan filosofu və alimi Nəsrəddin Tusi məşhur «Əxlaqi – 

Nasiri» əsərində hikmətin mənasını belə izah edir: «Mərifət sahibləri arasında hər şeyi 

olduğu kimi yerinə yetirməyə hikmət deyilir; bunun nəticəsində insanın mənəviyyatı 

mümkün qədər təkmilləşməli, arzu edilən səviyyəyə yüksəlməlidir».  

Hikməti sevən, onu bilən və təbliğ edən pirani şəxslər, adatən, müdrik 

adlandırılıblar. Fəlsəfənin təşəkkülü də elə bilavasitə müdrikliklə bağlıdır.  Qədim 

yunanların müdriklik ilahəsi Afinanın əzəmətli təsviri zəhmli bayquş obrazı idi.  

Müdriklik qədim dünyanın ən şərəfli peşələrindən sayılıb. Antik Yunanıstanda 

natiqliyi, siyasəti, idarəçiliyi, riyaziyyatı və s. kamil bilən, onları başqalarına oyrədən 

müəllimlərə sofistlər (sofos-müdrik ) deyilirdi. Sofistlərə görə, hikməti sevmək, 

kəmilliyə can atmaq insan xasiyyətinə  daxilən xas olan əlamətdir. Bu səbəbdən də onlar 

diqqəti təbiətdən, kosmosdan insana doğru yönəltmiş, insanı «hər şeyin meyarı» hesab 

etmiş, onun həyatını, əməli və idraki fəaliyyətini öyrənməyi üstün tutmuşlar. 

Azərbaycanın ilk müdrikləri – qədim mağlar da bu cəhətdən fərqləniblər.  

Ən qədim fəlsəfə tarixinin müəllifi Layertli Diogen «Məşhur filosofların həyatı, 

təlimləri və deyimləri haqqında» əsərində İran mağlarının insan, cəmiyyət, ədalət, 

xeyirxahlıq haqqında fikirlərinin yunan filosflarına böyük təsir göstərdiyini qeyd 

etmişdir. Onu da göstərmək lazımdır ki, Pifaqoru birinci filosof hesab edən Diogen onun 

mağlardan elm öyrəndiyini dana bilməzdi, Bundan əlavə, Yunanıstanda yayılmış 

əfsanələrdən birində Fales ilk filosof hesab edilirsə, digərində birincilik Heraklitə aid 

edilirdi.  

Avropa mədəniyyətində «Fəlsəfə» istilahının qərarlaşması və şərhi, əlbəttə, 

Platonun adı ilə bağlıdır.  
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Bir sözlə, insan ilk dəfə şeylərin təbiəti və hadisələrin səbəbi haqqında düşünməyə 

başlayan andan fəlsəfə elminin tarixi başlanmışdır. Fəlsəfə elmi qədim olduğu qədər də 

mürəkkəb, dolaşıq, ziddiyyətli və çətin bir təkamül yolu keçmişdir. Çünki fəlsəfə 

haqqında fikir yürüdən və ya əsər yazan hər bir görkəmli alim gerçəkliyi özünəməxsus 

şəkildə izah etmişdir. Elə buna görə də üçminlik fəlsəfə tarixində saysız–hesabsız 

məktəblər, cərəyanlar meydana gəlmiş, müxtəlif fəlsəfi sistemlər yaranmışdır.  

Dünyaya, yəni təbiətə, cəmiyyətə, insana ən ümumi nəzəri baxışlar sistemi kimi 

bir–birini tamamlayan, çox vaxt isə inkar edən fəlsəfi məktəblərin nəhəng 

nümayəndələrinin zəkası tarix boyu həqiqət yolçularının, varlığın mənasını dərk etmək 

istəyənlərin yolunu işıqlandırmışdır. Fəlsəfi məktəblərin nümayəndələrini ən çox 

düşündürən varlıq təlimi, insan və dünyagörüşü məsələləri olmuşdur. Bəzi alimlərin 

fikrincə, ictimai şüur forması kimi fəlsəfə təxminən eyni zamanda qədim sivilizasiyanın 

üç mərkəzində: Yunanıstan, Hindistan və Çində meydana gəlmişdir. Orada fəlsəfə 

diskursiv təsdiqin (hər bir fikrin əvvəlkindən yaranması və sonrakını doğurması 

haqqında məntiqi ardıcıllıq), gerçəkliyin ümumi cizgilər, insanın dünyada yeri və rolu 

haqqında fikirlərin eyniliyi ilə səciyyələnir. Hər dövrün bilik və fantaziya dəyərləri 

saxlanılaraq toplanmış, nəsildən nəslə keçirilmiş və spesefik anlayışlar sistemində 

möhkəmlənmişdir.  

Avropa müəllifləri fəlsəfənin mənşəyini səhv olaraq Yunanıstanla bağlayırlar. 

Qədim Şərqdə «müdrik» sözü işlədilsə də, onlara yunanlar kimi filosof demirdilər. Bilik 

haqqında anlayışdan fəlsəfə seçilmirdi. Hindistanda yalnız bizim eranın VIII əsrində 

«Arthaşastra»da, yaxud siyasət elmində «darşana» (dünyanın görünüşü) anlayışı 

fəlsəfənin müəyyənləş-dirilməsi kimi meydana çıxmışdır. Fəlsəfə üç Ved haqqında, 

təsərrüfat haqqında, dövlət, dövlət idarəçiliyi haqqında təlimdir, Fəlsəfə sankhya, yoqa 

və lokayatadır. Məntiqi sübutların köməyi ilə üç Ved haqqında– qanuni və qeyri– qanuni 

təlim insanlara xeyir gətirir. Bədbəxtlik və xoşbəxtlik zamanı ruhu möhkəmləndirir, 

danışmaq, mülahizə yürütmək və fəaliyyət göstərmək bacarığı verir. Fəlsəfə həmişə 

bütün elmlərin işıqverəni, bütün işlərin tamamlanması vasitəsi, bütün qaydaların 

dayağıdır.  

Qədim Iran və Turanda, xüsusilə müştərək dini kitab olan «Avesta»da da «filosof» 

anlayışı yoxdur. Lakin bu o demək deyildir ki, «Avesta»da filosof və fəlsəfə haqqında 

fikir yürüdülmürdü. Əksinə, «Avesta»da müdrik adamlar haqqında sözlər vardır; 

məsələn, Xratuqina– müdrikliyə gedən, xratupat– müdrikliyə çatan və s. 

Çində fəlsəfə «çje eyue»– müdriklik elmi termini bizim başa düşdüyümüz fəlsəfə 

baxımından yalnız XIX əsrdə geniş şəkildə yayılmışdır. Əslində isə Çində fəlsəfənin 

tarixi üç min ilə yaxındır. Fəlsəfə sözü yunanlardan sonra ərəblərdə də işlədilirdi.  
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Deyilənlər belə bir nəticə gəlməyə əsas verir ki, fəlsəfənin mənşəyi indiyədək iddia 

edildiyi kimi  Antik Yunanıstanda deyil, qədim Şərqlə bağlıdır. Ümüdünya tarixi prosesi 

idealizm mövqeyindən izah edən Hegel bildirmişdir  ki, mütləq ruh Şərqdən Qərbə 

Doğru hərəkət etmiş, onun qədəm qoyduğu cəmiyyət çiçəklənmişdir. 

Fəlsəfənin təməlində müdriklik dursa da, ənənəvi müdriklə filosofluq eyni deyildir. 

Tarixən müdirlik qədimdir. İki min beş yüz illik fəlsəfə tarixində çoxlu məktəblərin, 

istiqamət və cərəyanların yaranması təsadüfi deyildir. Dünya fəlsəfi mədəniyyəti bu 

yolla formalaşıb inkişaf etmişdir. Beləliklə, müdriklik üzərində yüksələn fəlsəfə bəşər 

düşüncəsinin ən böyük nailiyyətlərindən birinə çevrilmişdir.  

Fəlsəfənin başlıca mənası əsasən dünyagörüşü məsələlərinin qoyuluşunda və onlara 

dair cavabların axtarılmasındadır. Bunların nəzəri mənimsənilməsinin insanlar üçün 

həyatı əhəmiyyəti mühümdür. İstər təbiətdə, istərsə də cəmiyyətdə baş verən hadisələrin 

fəlsəfi anlamı tarix boyu vacib olmuşdur. Müasir zamanədə bu həmişəkindən daha 

böyük əhamiyyət kəsb edir. Bunun səbəbi müasir dünyanın elmi-texniki, sosial və siyasi 

tərəqqiyə nail olmasıdır. Fəlsəfə izah etməli olduğu məsələlərin birdəfəlik həllini təklif 

etmir. Onun əsl mahiyyəti həqiqəti  dərk etməyin əbədi axtarışında olmasındadır. Təbiət 

elmləri – fizika, riyaziyyat, kimya və s. məsələnin son, həm də bitmiş həllini axtarıllar. 

Lakin varlığa, təfəkkürə, həyata, mənəvi dəyərlərə və s. aid məsələlərinin birdəfəlik və 

həmişəlik həllini vermək qeyri-mümkündur. Onlar daima geniş müzakirə və mübahisələr 

obyekti olmuş və olacaqdır. Belə sualların araşdırılması fəlsəfənin işidir. Fəlsəfə həm də 

«əbədi məsələlərin» dərk olunmasının prinsip və metodlarını işləyib hazırlayır. Bu 

cəhətdən müasir dünyaya üzünü tutan fəlsəfə xüsusi maraq doğurur.  

Dünya, kainat necə qurulub? Varlığın, təbiətin mahiyyətini təşkil edən nədir? 

Mənəvi və maddini, ideal və real olanın birbirinə münasibəti necədir? İnsanın dünyadakı 

yeri nədən ibarətdir? O, dünyanı dərk etməyə və dəyişdirməyə qadirdimi?  Həqiqət 

nədir?  Xeyir və şər, gözəllik və eybəcərlik nə deməkdir? İnsan zəkasını həmişə 

düşündürən bu kimi əbədi suallar insanın dünyadakı mövqeyini müəyyən etmək 

zərurətindən irəli gəlir. Yarandığı gündən indiyə kimi fəlsəfə bu cür başlıca dünyagörüşü 

mahiyyətli suallara cavab verməyə çalışıb. Bu baxımdan, istər fəlsəfə tarixindən, istərsə 

də müasir elmi-tədqiqat ədəbiyyatlarında fəlsəfənin müxtəlif tərifləri verilir. Onların 

hamısında, xüsusilə XIX-XX əsrlər dövründə fəlsəfəyə varlıq və idrakın ən ümumi  

qanunauyğunluqları, insanın dünyaya münasibətlərinin ən ümumi prinsipləri haqqında 

elm kimi tərif verilmişdir. 

Fəlsəfəni öyrənməyin əhəmiyyəti. Heç elə bir adam tapmaq olmaz ki, о, dünya və 

özünün burada yeri haqqında bəşəriyyətin  aqibəti, həyat və ölüm məsələləri barədə 

düşünməsin. Hər birimiz dünya binasının quruluşu, maddi ilə mənəvinin münasibəti, 



7 
 

dünyada baş verən dəyişikliklərin qanunauyğun və ya təsadüfi olması, xeyir və şər, 

həqiqət və yalan, həyatın mənası, ölüm və ölməzlik, insan ləyaqəti, məsuliyyət və sair 

fəlsəfi məsələlər üzrə  müəyyən fikirlər irəli sürür və onları əsaslandırmağa çalışırıq. 

Deməli, hər bir insan çox vaxt özü də hiss etmədən filosofluq edir, əsrlər bоуu fəlsəfəni 

düşündürən məsələlər barədə fikirləşir.  

Fəlsəfə nəzəri elm kimi aşağıdakı məsələləri əhatə edir: insan tərəfindən idraki, 

sosial və təbiət reallığının mənalandırılmasını təmin edir; bu münasibətdə hər bir 

konkret mərhələdə əldə edilmiş miqyasları  və səviyyəni müəyyənləşdirir (onu daha da 

genişləndirmək məqsədilə); insanların  əqidəsinin normativ-dəyər əsasını  işləyib 

hazırlayır, dünyanın nəzəri mənzərəsini verir; idrakın prinsiplərini və yollarını göstərir; 

təbii və ictimai bütövlük daxilində insanın yerini, onun həyatının mənasını müəyyən 

edir; insanların dəyərlərini, prioritetlərini, ideallarını və məqsədlərini işləyib hazırlayır.  

Deyilənlər sübut edir ki, fəlsəfə mövzuları insanların rеаl həyatı ilə sıx əlaqəlidir. 

Bu mənada  fəlsəfənin əhəmiyyəti aşagıdakılarda ifadə olunur: о, praktiki fəaliyyət üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən emosional-iradi əhval- ruhiyyə yaradır; subyektin müvafiq 

yaradıcılıq növünə nə dərəcədə uyğun gəldiyini göstərir; insanların  həyat fəaliyyəti 

tiplərini formalaşdırır; onların sınaqdan keçirilməsini və mümkün olanın reallığa 

çevrilməsini təmin edir; insana özünü reallaşdırmaq üçün  proqram verir; onun həyatının 

vətəndaşlıq mövqeyini, mənasını və amalını müəyyən edir. 

Fəlsəfə nəzəri biliklər sistemidir. О, dünyagörüşü ilə bağlı məsələləri ardıcıllıqla, 

düşünülmüş surətdə, əsaslı dəlillərə arxalanmaqla həll edir. Odur ki,  yalnız fəlsəfəni 

öyrənməklə insanlar özlərinin dünya haqqında kortəbii formalaşan təsəvvürlərindəki 

səthiliyi və yanlışlıqları aradan qaldıra bilir, dünya haqqında düşünülmüş, sistemli və 

səhih məlumat əldə edirlər. Vaxtilə Dekart göstərirdi ki, "yalnız fəlsəfə  bizi vəhşilərdən 

və barbarlardan fərqləndirir. Hər bir  xalqın vətəndaşlıq və  təhsil səviyyəsi onun yaxşı  

filosofluq etməsindən asılıdır".  

Fəlsəfə sözün həqiqi mənasında həyat deməkdir. Buna görə də əsl fəlsəfi düşüncə 

mücərrəd sxem və stereotiplər ilə bir araya sığmır. Təsadüfi deyildir ki, onu "dövrün 

mənəvi cövhəri", "dövrün özünü dərki" аdlаndırırlаг. Böyük alman filosofu Hegel 

göstərirdi ki, fəlsəfi fikirlərdə mənimsənilən dövrdür".  

İlk baxışda belə görünə bilər ki, həyatı öyrənmək üçün bu və ya digər  konkret peşə 

və ixtisas üzrə biliklər, gündəlik təcrübə kifayətdir. Əslində isə  dünyanın sirləri son 

dərəcə mürəkkəb və əsrarəngizdir. Həyat son dərəcədə mürəkkəb, burada gedən 

proseslər isə çox ziddiyyətli və rəngarəngdir. Onları anlamaq üçün inkişaf meylləri və  

perspektivlərini düzgün müəyyənləşdirə bilmək üçün geniş erudisiyaya, həqiqi fəlsəfi 

biliklərə malik olmaq zəruridir. Buradan aydın olur ki, insanın praktiki fəaliyyəti və 
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mədəni həyatının əsasında duran dünyagörüşü problemlərinin izahında fəlsəfinin rolu 

misilsizdir.  

Beləliklə «Fəlsəfəni öyrənməyin əhəmiyyəti nədir və о insana nə verir?» sualına 

aşağıdakı konkret cavabları vermək olar:  

1. Fəlsəfə insanın malik olduğu biliklər sisteminin, dünyanın elmi mənzərəsinin 

nəzəri bünövrəsidir. О, həm də cəmiyyətdə normal mənəvi mühitin, insanın mənəvi 

dünyasının formalaşmasınа kömək edir, mühüm tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir.  

2. Fəlsəfənin əsaslarına yiyələnmiş adam istənilən elm sahəsində uğurlu  fəaliyyət 

göstərə bilir.  

3. Fəlsəfə digər elmlərin optimal inkişafına kömək edir, onlarda baş verən  

metodoloji çətinlikləri aradan qaldırır.  

4. Fəlsəfə insanın idrak nəzəriyyəsi ilə silаhlаndırır, yeni gerçəkliyi mənəvi 

mənimsəməyin yollarını və vasitələrini müəyyənləşdirir.  

5. Fəlsəfəni bilən adamda düzgün məntiqi təfəkkür formalaşır, о, həyatı tənqidi və 

yaradıcı surətdə öyrənir. 

İlkin fəlsəfi təlimlərdə təbiətin, dünyanın yaranması və quruluşu haqqında 

təsəvvürlər əsas yer tuturdu. Yəni təbiət fəlsəfəsi, naturfəlsəfə hökmran mövqeyə malik 

idi. Sonralar zaman keçdikcə ictimai həyat, siyasi quruluş və hüquqi qaydalarla əlaqədar 

məsələlər də fəlsəfinin obyektinə daxil edilməyə başladı. Tezliklə insan, onun təbiəti, 

zəka və hissləri, idrakı, din və incəsənət fəlsəfi  düşüncələrin əhatə dairəsinə cəlb 

olundu. Beləliklə təbiət, ictimai həyat, bütövlükdə dünya və insan arasındakı mürəkkəb 

qarşılıqlı  münasibətlərin təhlili fəlsəfinin əbədi mövzularına çevrildi.  

 

Sual 2. Dünyagörüşü: onun strukturu və formaları 

Zəkalı varlıq olan insan çохtərəfli  fəaliyyət göstərir. Нəmin fəaliyyətin uğurlu 

olması üçün düzgün məqsəd müəyyənləşdirmək, müvafiq qərar qəbul etmək son dərəcə 

vacibdir. Bu isə dünya haqqında hərtərəfli və düzgün təsəvvürlərə malik olmağı tələb 

edir. Onların məcmusu  dünyagörüşü adlanır. Dünyagörüşü insana obyektiv rеаllıq və 

burada insanın yeri haqqında, insanın onu əhatə edən gerçəkliyə və özünə münasibəti 

haqqında sistemli biliklər verir. Onun məzmununa həm də bu biliklər əsasında 

formalaşan  əqidə və ideallar, idrak və  fəaliyyət prinsipləri, dəyər oriyentasiyaları 

daxildir.  

Dünyagörüsü - mürəkkəb, yekcins olmayan, çoxcəhətli və ziddiyyətli sosıal-

mənəvi və emosional-psixoloji fenomendir. Onun elmi, fəlsəfi, ümumbəşəri, milli, 

sosial-sinfi, siyasi, mənəvi, dini, ateist, esletik və digər çalarları vardır. Dünyagörüşü - 

insan həyatının özünəməxsus yol göstəricisi, şəxsiyyətin həyat mövqeyini 
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istiqamətləndirən bir növ kompasdır. Dünyagörüşü insanm gerçəkliyə münasibətini əks 

etdirən və onun fəaliyyətini tənzim edən ümumiləşmiş sosial-mənəvi, elmi, siyasi 

prinsip, norma və baxışların məcmusudur. 

Dünyagörüşün mahiyyəti, struktur komponentləri, növləri və s. haqqında fəlsəfə 

elmində çoxlu fikirlər söylənilməsinə baxmayaraq, bu sahədə müəyyən ziddiyyətli, 

mübahisəli mövqelər indi də qalır.  

Dünyagörüşü - insanı əhatə edən dünya haqqında, insanın özünə, təbiətə və 

cəmiyyətə münasibəti, onun özünün dünyada yeri və mövqeyi haqqında ümumiləşmiş 

görüşlər, ideallar, baxış, inam və prinsiplər sistemidir. Dünyagörüşü - fərdin, sosial 

qrupun, sinfin, bütövlükdə cəmiyyətin gerçəkliyə münasibəti və fəaliyyət istiqamətini 

müəyyən edən baxışlardır, ideya və normalardır. Başqa sözlə, dünyagörüşü - obyektiv 

dünyaya və orada insanın yeri və roluna aid baxışlardır. Bunlar elə baxışlardır ki, onlar 

insanın həyat mövqeyini, əqidəsini, ideya, idrak və fəaliyyətini, sərvət meylini 

əsaslandırır və istiqamətləndirir. 

Dünyagörüşü - təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün hadisə və proseslərı, inkişaf və 

hərəkətverici qüvvələri haqqında ümumiləşmiş elmi, fəlsəfi, siyasi, dini, ateist, əxlaqi, 

estetik və s. baxışların ifadəsidir. Dünyagörüşün predmetində insan durur. 

Bir sıra filosofların qeyd etdiyi kimi, dünyagörüşün mahiyyətini aydın başa düşmək 

üçün onun obyektini və predmetini fərqləndirmək lazımdır. Dünyagörüşün obyeklini 

bütövlükdə dünya, varlıq təşkil edir. Dünyagörüşün predmetini isə təbiət aləmi ilə 

insan aləminin qarşılıqlı münasibəti və həmin münasibətlərdən yaranan ideya və 

baxışların sistemi təşkil edir. «Onunla» (dünya binası) «bız» (insanlar) arasındakı 

qarşılıqlı münasibət dünyagörüşün predmetini və ya əsas məsələsini təşkil edir. 

Dünyagörüşün məzmunundan aydın olur ki, onun iki əsas sahəsi və ya aspekti 

vardır: təbii gerçəkliyə insan münasibətinin inikası olan təbii-elmi ideyalar və sosial-

ictimai gerçəkliyə insan münasibətini əks etdirən siyasi, iqtisadi, mənəvi və s. baxışlar. 

Bu cəhətlərə dünyagörüşün təbii-inlellektual və sosial-qnoseoloji aspektləri də 

göstərmək olar. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, çox vaxt dünyagörüşü problemləri 

öyrənilərkən əsas diqqət birinci aspektə verilmiş, ikinci istiqamət isə əsasən diqqətdən 

kənarda qalmışdır. Dünyagörüşünü özünün inkişaf ardıcıllığı, inikas dərinliyi, 

əsaslandırılmış olub-olmaması cəhətdən ən ümumi şəkildə dörd mühüm tarixi növə 

ayırmaq olar: mifoloji, dini, elmi, fəlsəfi. 

Mifoloji dünyagörüşü iki sözün birləşməsindən əmələ gəlib: (yunanca «mif» - 

əsatir, əfsanə, rəvayət mənasındadır, «loqos» isə - şöz, təlim, anlayış deməkdir) ibtidai 

cəmiyyətdə, bəşər mədəniyyəti inkişafının ilkin dövrlərində meydana gəlmişdir. 

Mifologıya - qədim dövrün dünyanı anlamaq üsulu, ibtidai cəmiyyətdə universal ictimai 
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şüur forması olmuşdur. Qədim miflər dünyanın bütün xalqlarında olmuşdur. Mifik 

təsəvvürlərin əsasında əfsanəvi varlıqlar, Allahlar və onların fəaliyyəti, qəhrəmanların 

möcüzələri və s. haqqındakı inamlar, ideya və baxışlar durur. Miflər çox müxtəlif olsalar 

da, onlarda bır sıra motivlər təkrar olunur. Dünyanın bir çox xalqlarının miflərində 

kosmik mövzular xüsusi yer tutur. Bu miflərlə ibtidai insan dünyanın mənşəyi və 

quruluşu, bir çox təbiət hadisələri, məqsədəuyğunluq və s. haqqında özünü düşündürən 

suallara cavab verməyə çalışmışdır. Bır sıra miflərdə dünyanın sonu, bəşəriyyətin məhvi 

və yenidən dirilməsi haqqında təsəvvürlər öz əksinı tapmışdır. 

Mifoloji dünyagörüşü təsəvvürlərində dünya ilə yanaşı, insanın mənşəyi, onun 

həyat inkişafının mərhələləri, ölümü, insanın odu əldə etməsi, sənəti, əkinçiliyi 

öyrənməsi və s. mövzular da geniş yer tutur, Müxtəlif xalqların mifləri bir-birilə 

əlaqədar və uyğundur, vahid sistem təşkil edirlər. 

Mif - sinkretik, vahid, universal dünyagörüşü və şüur forması olmuşdur. Mifoloji 

dünyagörüşü özündə dövrünün dünyaduyumunu, dünyanı qavramanı, dünyanı anlamanı 

əks etdirmiş, bədiilik və müdriklik baxımından çox zəngin olmuşdur. Miflərdə təbiət və 

mədəniyyət hadisələri qovuşmuş, təbii cisim və hadisələr canlaşdırılmış, insana 

bənzərləşdirilmiş, mifoloji obrazlara çevrilmişdir. Reallıq və fantaziya, hiss və fikirlər, 

bilik və bədii obraz obyektiv və subyektiv olan miflərdə vəhdət halında birləşmişdir, 

bütöv dünya mənzərəsi yaradılmışdır, Dünyanın mifoloji mənzərəsində reallıq və 

fantaziya, təbii və fövqəltəbii, bilik və inam çulğaşmışdır. Mifık obrazlar əsasında bir 

sıra bədii əsərlər, incəsənət, musiqi, heykəltəraşlıq nümunələri yaradılmışdır. 

Xristianlıq, islam, buddizm və b. dinlər mifoloji nümunələrlə zəngindir. 

Dini dünyagörüşü - dünyagörüşün ikinci tarixi növüdür. Şüurun gerçəkliyı 

ümumiləşdirərək anlayışlar vasitəsilə əks etdirməsi  (məsələn, Allah, ruh, axirət və s.) 

formalarından biridir, gerçəkliyin fövqəltəbii qüvvələrə inam əsasında in`ikasıdır. 

Tarixi-sosial şərait üzündən din ibtidaı icma, quldarlıq və xüsusilə, feodalizm dövründə 

ictimai şüurun bütün başqa formalarını öz təsirinə almış, cəmiyyətın mənəvi 

dünyagörüşünün əsaslarını təşkil etmışdir. 

Dini dünyagörüşə görə dünya ikili səciyyə daşıyır: «yer üzü», «bu dünya» - təbii, 

hiss üzvlərimizlə duyulan dünya və «o dünya», fövqəltəbii, «göy üzü» - fövqəlhissi 

dünya. Dinə görə əsas, başlıca məqsəd ikincidir, birinci isə keçici və müvəqqətidir.  

Din insanın qeyriadi təbii və sosial qüvvələr qarşısında acizliyi əsasında yaransa da, 

müəyyən tarixi şəraitdə ümumbəşəri dəyərlər, sosial ədalət uğrunda çıxış etmiş, 

normaların tənzimləyicisi funksiyasını yerinə yetirmişdir. İnsanların əxlaq və 

davranışını, hissi tərzini və fikirlərini normalaşdırıb sistemə salan din, cəmiyyətdə 

sosial-mənəvi tənzimetmənin, adət-ənənə və mənəviyyat normalanrın hifz edilməsi və 
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yaşadıqları nəsildən-nəslə verilməsinin mühüm vasitəsi kimi çıxış etmiş və edir. Hazırda 

bəşəriyyətin yaşaması, sülh və sosial tərəqqi uğrunda, müharibə əleyhinə fəal çıxış edən 

din özünün çoxsaylı hökm və mərasimləri vasitəsilə insanlar arasında məhəbbət, 

xeyirxahlıq, dözümlülük, rəhmdillik, əl tutmaq, vicdan, borc, ədalət və s. kimı bəşəri 

hissələri tərbiyə edir. 

Dinləri monoteist və politeist, ibtidai və müasir, milli və dünyəvi olmaqla müxtəlif 

qruplara ayırmaq olar. İbtidai dinlər (animizm, fetişizm, magiya, bütpərəstlik yə s.), 

politeist (çoxallahlılıq) dinlər, müasır dunya dinləri (xristianlıq, islam, buddizm və s.), 

monoteist dinlər (xristianlıq, islam və s.) misal ola bilər. 

Dini dünyagörüşü mürəkkəb struktura malikdir. Hər bir dinin strukturuna bu 

ünsürlər daxildir: dini ideya və təsəvvürlər; dini hiss və əhval-ruhiyyə; dini ayinçilik 

(kult) yə dini fəaliyyət. Bunlardan başqa, dini təsisatlar da vardır ki, (dini icmalar, 

birliklər, kilsələr, məscidlər və s.), onların fəaliyyətindən yaranan normalar, qaydalar və 

prinsiplər dinı dünyagörüşü sistemində mühüm yer tutur. 

Elmi dünyagörüşü - təbii-elmi və sosial-tarixi biliklərə, dünyanın təbii-elmi 

mənzərəsinə əsaslanan, gerçəklikdə hadisə və proseslərin inkişaf və dəyişməsinin elmi 

səbəblərinə istinad edərək dünya haqqında elmi anlayış və qanunauyğunluqların 

ümumiləşmiş in`ikasını ifadə edən baxış, ideya və prinsiplərin məcmusudur. Elmi 

dünyagörüşü - öz müddəalarında müasiri olduğu elmin son nailiyyətlərinə istinadən 

insanı əhatə edən gerçəkliyə insan münasibətini xüsusi elmi qanun və kateqoriyalar, 

təlim və nəzəriyyələr vasitəsilə ifadə edir. 

Fəlsəfi dünyagörüşü - elmi dünyagörüşün növ müxtəlifliyindən biridir. O, 

müəyyən cəhətlərdən elmi dünyagörüşüilə qovuşur, eyniləşir, müəyyən cəhətlərdən isə 

ondan fərqlənir, ayrılır. 

Dünyagörüşünün strukturu. Dünyagörüşün strukturu zəngin və mürəkkəbdir. 

Gerçəkliyin mənimsənilməsi səviyyəsinə, elmi əsaslandırılması dərəcəsinə uyğun olaraq 

hər bir dünyagörüşün iki səviyyəsi vardır:  

1) Dünyagörüşün adi şüur səviyyəsinə uyğun gələn sağlam düşüncə, hissi-obrazlı 

təfəkkürə, mifoloji təsəvvürlərə və gündəlik təcrübi biliyə əsaslanan empirik-kütləvi (və 

ya adi-gündəlik) səviyyəsi. Bu səviyyədə dünyagörüşü sağlam təcrübəvi biliyə istinad 

edib, çox vaxt faydalı və müsbət olsa da, ziddiyyətlərdən, məhdudluqlardan azad 

deyildir. Bu səviyyədə dünyagörüşü üçün tərəddüdlər, inamsızlıq və s. xasdır.  

2) Elmi-nəzəri dünyagörüşü səviyyəsi. Dünyanın həqiqi təbii-elmi mənzərəsinə və 

fəlsəfəyə istinad edən dünyagörüşü məhz elmi-nəzəri dünyagörüşü səviyyəsinə misal ola 

bilər. 



12 
 

Dünyagörüşü struktur baxımından inteqral mütəşəkkillikdir. Burada əsas cəhət 

onun struktur komponentlərini sintezinin, birliyinin əldə edilməsidir. Bu mənada 

dünyagörüşü gerçəklik haqqında ancaq biliklərin toplusu deyildir. Dünyagörüşdə 

ideallar, əqidə, fəaliyyətdə müəyyən rol oynayır. Lakin bitkin dünyagörüşü belə 

komponentlərin vəhdəti, sintezi əsasında yaranır, bilik, sərvətlər, həyat oriyentiri 

(meyli), əqidə və fəaliyyəti birləşdirərək insana nəzəri və əməli fəaliyyət üçün qüdrətli 

bir silah verir. 

Dünyagörüşün strukturunda dünyanı dərketmə prosesinin müxtəlif səviyyələrini 

əks etdirən dünyaduyumu, dünyanıqavrama, dünyanıanlama kateqoriyaları da 

fərqləndirilmişdir. Bu anlayışlara dünyagörüşün formalaşması mərhələləri də demək 

olar. Ümumiyyətlə, insan idrakının əsasında duyğu, hiss üzvlərinin (görmə, eşitmə, 

iybilmə, dadbilmə, lamisə) verdiyi məlumatlar seyr müşahidə durduğu kimi, 

dünyagörüşün də əsasında dünyaduyumu durur. Dünyaduyumu gerçəkliyin bu və ya 

digər konkret tərəf və cəhətləri, xüsusilə onun zahiri təzahürləri haqqında əldə edilən 

hiss, əhval-ruhiyyə, baxış, duyumdur. Bu mərhələdə predmetin konkret, ayrı-ayrı 

cəhətləri haqqında görüşlər, hisslər, emosional hal - dünyaduyumu formalaşır. 

Dünyanı qavrama isə predmet və hadisəni hissi bütöv halında qavrama 

mərhələsidir, gerçəklik haqqında qavranılan baxışlar, hisslər və təsəvvürlərin 

məcmusudur, dünyanı dərketməyə aparan yoldur. Deməli, hisslər və əhval-ruhiyyə 

səviyyəsində dünyagörüşün emosional-psixoloji cəhətini dünyaduyumu, gerçəkliyin 

hissi bütövünün əyanı təsəvvürlər əsasında hissi-obrazlı qavranılmasını isə 

dünyanıqavrama təşkil edir. Məhz duyma və qavramanın nəticəsində alınmış 

informasiyaların təhlili, ümumiləşdirilməsi yolu ilə anlayışlar, mühakimələr, əqli 

nəticələr, ümumi nəzəri baxışlar yaradılır, dünyagörüşün ıdraki-intellektual səviyyəsi 

olan dünyanıanlaına baş verir. Dünyagörüşdə hər üç ünsür - dünyaduyumu, 

dünyanıqavrama, dünyanıanlama vəhdət təşkil edir. 

Dünyagörüşü öz məzmununa daxil olan münasibətlər («təbiət-insan 

münasibətləri», «cəmiyyət-insan münasibətləri», «subyekt-obyekt münasibətləri» və s.) 

əsasında, xüsusilə aşağıdakı struktur komponentlərini üzvi vəhdətdə birləşdirir. 

1) Həmin  münasibətlərin  doğurduğu  və  gerçəklikdə sınanıb ümumiləşdirilmiş 

biliklər sistemi. Gerçəklik haqqında dünyagörüşü   xarakterli   ümumiləşmiş   biliklər   

sisteminin yaranmasında, həqiqətə doğru can atılmasında, sosial-fəlsəfi elmlərlə  

(fəlsəfə,  etika,  tarix,  siyasi  iqtisad və  s.) yanaşı, dünyanın həqiqi təbii-elmi 

mənzərəsini verən xüsusi elmlər də (təbiətşünaslıq, texniki, insanşünaslıq elmləri və s.) 

iştirak edir. 

2) Dünyagörüşün  struktur komponentlərindən  biri  də bəşəri sərvətlərlə 
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(dəyərlərlə) dünyagörüşün ümumi ideyaları və prinsiplərinin qovuşması,  onlarla 

şərtlənməsidir. Bəşəri mənəvi sərvətlərə (xeyirxahlıq, insanpərvərlik, vicdan, şərəf, 

vətənpərvərlik və  s.) uyğun  gəlməyən və  ya onlara qarşı çevrilmiş heç bir ideya və 

prinsıp dünyagörüşü amilinə çevrilə bilməz. 

3) Dünyagörüşün digər mühüm struktur komponenti olan əqidə  

formalaşdırlmasında,  alınmış biliyin  əqidəyə  çevrilməsində müasir elmi-texniki 

nailiyyətlərin həyata, istehsalata tətbiqi, onların sosial-mənəvi nəticələri mühüm rol 

oynayır. Əqidə isə əhval-ruhiyyə, iradə və hisslərlə daha çox bağlı olduğundan 

şəxsiyyətin mənəvi aləminə daha ciddi daxil olur, onu sosial fəallığa və yaradıcılığa 

sövq edir. Əqidə üçün meyar -  insan  fəaliyyətidir.   Biliyin,  ictimai   şüurun  

dünyagörüşə çevrilməsi üçün onlar əqidə xarakteri kəsb etməlidir. Əqidə - insanın   

həyat  fəaliyyətində   rəhbər  tutduğu  prinsip  və idealların     həqiqiliyinə,     

doğruluğuna  dərindən     və əsaslandırılmış inamdır, heç vaxt dönmədən, dərin, daxili 

inamdır.   Bu  isə  o deməkdir  ki,   şəxsiyyət  öz  ideya və əməllərinin doğruluğuna heç 

bir tərəddüd göstərmədən inanmalıdır. Möhkəm əqidə formalaşmasında isə insana 

düzgün ideallar, sosial-sinfi məqsədlər verilməlidir. Həmin sosıal-siyasi, mənəvi ideallar 

əsasında dünya haqqında baxışlar qiymətləndirilir, bilik əqidəyə çevrilir, dünyagörüşü 

xarakteri alır. 

4) Dünyagörüşün struktur komponentləri sırasında fəaliyyət (qiymətləndirmə) də 

mühüm yer tutur. Dünyagörüşü ancaq insan fəaliyyəti ilə öz prinsip və ideyalarını 

maddiləşdirir, həyata keçirir. Məhz fəaliyyət prosesində dünyagörüşün bəşəri sərvətlərə 

(dəyərlərə) və sosial-mənəvi məqsədlərə uyğunluğu təmin olunur. Şəxsiyyət hadisələri 

öz dünyagörüşü baxımından qiymətləndirir və ona uyğun fəaliyyət göstərir. 

Fəlsəfi dünyagörüşü və onun xüsusiyyətləri. Fəlsəfə - nəzəri dünyagörüşüdür. 

Fəlsəfi dünyagörüşü dünyaya və orada insanın yerinə dair, insanın gerçəkliyə, 

təfəkkürün varlığa münasibətinə dair ən ümumi nəzəri baxışlar sistemidir. Fəlsəfi 

dünyagörüşü ümumi dünyagörüşdən gerçəkliyə yanaşma üsulu ilə, inlellektual 

problematikası ilə fərqlənir, daha çox sistemli, nəzəri səciyyə daşıyır. Fəlsəfi 

dünyagörüşü öz sistemli baxışlarında və nəzəri müddəalarında kortəbii-mifoloji və dini-

ehkamçılıq təsəvvürlərindən uzaqlaşır, fövqəltəbiiliyə istinadən təhlili çox hallarda 

qəbul etmir, dunya, həyat və insan haqqında azad, tənqidi və əsaslandırılmış 

mühakimələrdən, elmi həqiqətlərdən çıxış edir. Fəlsəfi dünyagörüşü - idealist və ya 

materialist meylli olmasından asılı olmayaraq həmişə insana, onun dünyaya 

münasibətinə əsaslanır. İnsan - fəlsəfi dünyagörüşün məhək daşıdır. Dünya və insan, 

insanın dünyaya münasibəti, insanın özünün mahiyyəti, insan və mənəviyyat, insan və 

ədalət, insan və xeyirxahlıq, insan və bəşəri dəyərlər, insan və gözəllik, ictimai tərəqqi, 
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insan və i.a. fəlsəfi dünyagörüşün əzəli və əbədi problemləridir. Elə bu mənada deyirlər 

ki, ən mütərəqqi fəlsəfə - insan fəlsəfəsidir. İnsan azadlığı bu fəlsəfənin qayəsidir. 

Fəlsəfi dünyagörüşü bu mənada intellektual-idraki məzmun daşıdığı kimi, bəşəri 

dəyərlərlə qovuşduğundan dərin mənəviyyat səciyyəsi də daşıyır. İnsan və dünya, 

onların qarşılıqlı münasibəti ən böyük əzəli və əbədi fəlsəfi problemdir. Heç təsadüfi 

deyildir ki, bütün fəlsəfi məktəb və cərəyanların mahiyyətində «dünya-insan 

münasibətlərini» hansı mövqedən həll etməsi, insanın sosial-mənəvi mövqeyini və i.a. 

necə izah etməsi məsələsi durur. 

Fəlsəfənin bir elm kimi əsas xüsusiyyətlərindən birini onun ictimai-tarixi xarakter 

daşıması təşkil edir. Digər ictimai şüur formaları kimi fəlsəfi şüur da tarixən deyişkən 

ictimai varlığın təsirindən formalaşır və tarixi proseslə şərtlənir. Hər bir mütəfəkkir, 

yaşadığı tarixi şəraitin təsirindən çox çətin ki, xilas ola bilsin. Fəlsəfənin ictimai-tarixi 

səciyyə daşıması da onun mövcud olduğu ictimai şəraiti əks etdirməsindən ibarətdir. 

Fəlsəfə öz mahiyyəti etibarilə həm mədəniyyətin bütün sahələri ilə çulğaşmış, həm 

də onun tərəqqisinin meyarlarından birinə çevrilmişdir. Fəlsəfə mədəniyyət hadisəsi 

olmaqla, həm də onun «inkişafının göstəricisidir». «İncəsənət fəlsəfəsi», «əxlaq 

fəlsəfəsi», «din fəlsəfəsi», «texnika fəlsəfəsi», «təbiət fəlsəfəsi», «tarix fəlsəfəsi», 

«siyasət fəlsəfəsi», «hüquq fəlsəfəsi», «həyat fəlsəfəsi» və i.a. anlayışlar və 

istiqamətlərlə fəlsəfə mədəniyyətlə qovuşur, mədəniyyətin bütün aspekt və çalarlarını 

əhatə edir, onun nəzəri-metodoloji əsaslarını verir, maddi və mənəvi mədəniyyət amili 

kimi çıxış edir. Fəlsəfənin predmetində duran problemlərdən biri də fəlsəfənin elmiliyi 

məsələsi, elmlə fəlsəfənin qarşılıqlı münasibəti, onların oxşar və fərqli cəhətlərinin 

müəyyənləşdirilməsidir. Fəlsəfə və elm arasında oxşarlıq ondadır ki:  

a) hər ikisi obyektiv gerçəklik qanunauyğunluqlarının insan şüurunda bu və ya 

başqa dərəcədə dolğun in`ikasıdır;  

b) hər ikisi sivilizasiyanın ən böyük nailiyyətidir;  

c) hər ikisi gerçəkliyin dərk edilməsi üçün insana qüdrətli silah verir;  

ç) hər ikisi ictimai funksiyanı yerinə yetirərək cəmiyyətin maddi yə mənəvi 

dəyərlərinin (sərvətlərinin) inkişaf etdirilməsi amili kimi çıxış edır və i.a. 

Fəlsəfə ilə elm arasında müəyyən fərqlər də vardır:  

a) əgər fəlsəfə öz mahiyyəti etibarilə insana ən başlıcası ümumiləşmiş dünyagörüşü 

verirsə, müxtəlif elm sahələri insana konkret bilik verir;  

b) xüsusi qanunları öyrənən konkret elmlərdən (fizika, kimya, biologiya və s.) 

fərqli olaraq fəlsəfə təbiət, cəmiyyət və təfəkkür inkişafının ən ümumi qanunlarını 

öyrənir;  
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c) fəlsəfə, ən geniş mənada bütün dünyagörüşü növlərinin özəyini, nüvəsini təşkil 

etdiyi halda, ayrı-ayrı konkret elmlər dünyanın təbii elmi mənzərəsini müəyyən edən 

konkret materiallar verir;  

ç) fəlsəfə və elm ictimai şüurun spesifık forması olmaq etibarilə də bir-birindən 

fərqlənirlər;  

d) ictimai funksiyaları etibarilə də fəlsəfə ilə elm arasında fərqlər vardır: fəlsəfə 

cəmiyyətdə elmə nisbətən daha səfərbəredici və sosial fəallaşdırıcı rol oynayır, fəlsəfə 

cəmiyyətdə qarşıya çıxan vəzifələrin düzgün həlli yollarını tapmağa imkan verir;  

e) konkret bir elm sahəsində işləyən mütəxəssis konkret hadisələri müəyyən 

edərkən dünya haqqında ümumi təsəvvürlərə, dünyanın quruluşu, ümumi mənzərəsi və 

onun ən ümumi inkişaf qanunauyğunluqları haqqında prinsip və baxışlara ehtiyac duyur. 

Bu ehtiyacı məhz fəlsəfə ilə ödəyir və i.a.  

Deməli, elmin ümumi dünyagörüşü, metodoloji və nəzəri-idrakı əsaslandırılması 

məsələlərini fəlsəfə öyrənir, təhlil edir. Elm fəlsəfəyə yiyələnməklə metodologiyaya və 

dünyagörüşü meylinə sahib olur. 

Fəlsəfə və sinergetika. Son illər elmdə sinergetika adlanan yeni istiqamət diqqəti 

cəlb edir. Sinergetika mürəkkəbliklər, müəyyən qaydanın xaos şəraitində necə 

yaranması və sonra necə dağılması haqqında elmdir. Qədim yunan dilindən götürülmüş 

"sinergetika"  termini açıq sistemlərdə çox sayda altsistemlərin qarşılıqlı təsirinin tamlıq 

effektidir. 

Sinergetika ilə sıx əlaqədar olan fəlsəfi prinsiplər sırasına, ilk növbədə, özü hərəkət 

edən materiyanın hissələrinin qarşılıqlı təsiri prinsipi aid edilməlidir. Sinergetika 

metodundan istifadə edilməklə universal evolyusionizm həm canlı və sosial materiyanı 

qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirməyə, həm də qeyri-üzvi materiyanı inkişaf etməkdə 

olan dünyanın, o cümlədən bəşər sivilizasiyasının bütöv kontekstinə daxil etməyə imkan 

verir. O, insana kosmik təkamül obyekti kimi baxmağa zəmin yaradır. 

Sinergetika mürəkkəb quruluşlu dinamik sistemlərdə elementlərin qarşılıqlı təsir 

mexanizmlərinə tətbiqən sistemli yanaşmanı inkişaf etdirir. Həmin elementlərin özünü 

təşkili məhz bu cür qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranır. Sinergetika komponentlərin 

nizamlanmasına və davamlı struktur yaradılmasına gətirib çıxaran konkret qarşılıqlı 

mexanizmləri açıqlamağa çalışaraq yeni özünütəşkil konsepsiyası irəli sürür. 

Obyektlər əvvəlcə özlərini tam müstəqil aparır və onların hərəkətində heç bir 

qarşılıqlı nizamlama müşahidə olunmur. Bu cür başlanğıc vəziyyət "xaos" və ya 

"nizamsızlıq" anlayışları ilə xarakterizə olunur. Sonra kənardan müəyyən təsirlər 

nəticəsində obyektlər arasında qarşılıqlı fəaliyyət yaranır, onlar uzlaşdırılmış hərəkətdə 

işlənməyə başlayır və sistem bəzi hallarda nizamlılıq kəsb edir, digər hallarda 
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nizamlılığın pozulması nəticəsində davamsız vəziyyətə düşür. Bu halda nəzərə almaq 

lazımdır ki, nizamlanmış strukturlar yaranması və sistemin özünütəşkili tədrici, rəvan 

proses deyil, qəflətən baş verən sıçrayış şəklində prosesdir. Məsələn, mayeni aşağıdan 

qızdıranda temperaturun müəyyən qradiyent qiymətindən başlayaraq konveksiya 

sayəsində həmin mayedə özünütəşkil prosesi baş verir, bu isə həmin hadisəni kəşf etmiş 

alimin şərəfinə Benar oyuqları adlanan nizamlanmış struktur yaranmasına gətirib 

çıxarır. 

Sinergetikanın fəlsəfi mənası ondan ibarətdir ki, o, cansız bioloji sistemlərdən canlı 

sistemlər yaranması proseslərinə yeni mövqedən baxmaq imkanı verir, Bunların 

sayəsində biz ulduzların, planetlərin, insan birliyinin həyatının necə yaranması sualına 

cavab tapırıq. Sinergetikada əldə edilmiş ideyalar və nəticələr materiyanın öz-özünə 

hərəkətindən ibarət fundamental prinsipin təbii-elmi təsdiqidir. Sinergetika "xətti" 

təfəkkürdən elmin inkişafının yeni mərhələsinə müvafiq olan qeyri-xətti təfəkkürə 

keçməyə imkan verir. O, öyrəndiyi obyektlərin əksəriyyətini qeyri-xətti qanunlarla idarə 

edilən açıq, qeyri-taraz sistemlərə aid edir. Bu sistemlərin hər biri özünütəşkil 

qabiliyyətinə malikdir, davranışları isə onların əvvəlki təkamül tarixi ilə müəyyənləşir. 

Sinergetika müxtəlif elmlər arasında əsas prinsiplərin intensiv mübadiləsi üçün 

şərait yaratmışdır. Sinergetikanın inkişafı ilə əlaqədar fəlsəfənin və riyaziyyatın 

qarşılıqlı yaxınlaşması müşahidə olunur. Bu isə fəlsəfi və riyazi metodların inteqrasiya 

gücünü artırır. Sinergetika elmi biliyin təşkilinin elə səviyyələrini aşkar etməyə imkan 

verir ki, orada fəlsəfə inteqrasiyanın zəruri amillərindən biri kimi çıxış edir. Alimlər 

inteqrativ amillərin aşağıdakı iyerarxiyasını aşkar etmişlər: fəlsəfə - qanun - metod - 

prinsip - nəzəriyyə - ideya - metanəzəriyyə - konkret elm - metaelm - qonşu elm - 

kompleks elm - dünyanın elmi mənzərəsi - fəlsəfə. Bu iyerarxiyada fəlsəfə ən ümumi 

inteqratordur. 

 

Sual 3. Fəlsəfənin predmeti və funksiyaları 

Fəlsəfənin predmeti. Fəlsəfənin predmeti nədir? Onun problem dairəsi 

hansılardır? Başqa elmlərlə onun nə kimi əlaqəsi vardır? Fəlsəfə tarixində bu suallara 

müxtəlif cavablar verilmişdir. Qədim dövrlərdə bütün elmi, bədii, fəlsəfi, dini, əxlaqi, 

siyasi və s. ideyaların sintezindən ibarət olan fəlsəfəyə «elmlər elmi», kainatı 

səciyyələndirən bütün elmi ideyalara isə fəlsəfə kimi baxılmışdır. Fəlsəfə kosmosentrik 

səciyyə daşımışdır. 

Lakin get – gedə elmlərin ayrı –ayrı yeni sahələri (riyaziyyat, həndəsə, coğrafiya, 

astronomiya, tibb və s.) əmələ gələrək fəlsəfə «elmlər elmindən» ayrılmışdır. Bu zaman 

fəlsəfənin predmentində insanın dünya görüşü məsələsinin öyrənilməsi («ilkin əsas», 
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substansiya haqqında ideya, varlıq, maddi və mənəvinin münasibəti və s.) mühüm yer 

tutmuşdur. Daha sonrakı dövrlərdə fiziki, mexaniki, kimyəvi hərəkət 

qanunauyğunluqlarının xüsusiyyətlərini öyrənən elmlərin yaranması və müstəqil elm 

sahələrinə çevrilməsi ilə fəlsəfənin predmet dairəsi daha da «məhdudlaşdı». Bioloji və 

ictimai elm sahələrinin yaranması və müstəqil inkişafı ilə sivilizasiya tarixində 

«fəlsəfənin predmentinin yoxluğu», onun «elmlər sistemindən çıxarılması» haqqında 

ideyalar təbliğ olunmağa başladı. Son illərə qədər belə bir fikir yayılmışdır ki, fəlsəfənin 

predmeti və elmlər sistemində onun yeri yoxdur. Məs. B. Rasselin fikrincə fəlsəfə artıq 

«sahibsiz torpaqdır», cəmiyyətdə dinin mövqeyi güclənəndə o, teologiyanın, elmin 

mövqeyi güclənəndə isə o, elmin təsirinə düşür. 

Əlbəttə, bu fikirlə razılaşmaq olmaz. 

 1) ona görə ki, hər bir elm o zaman mövcud olur ki, onun heç bir elm tərəfindən 

öyrənilməyən öz predmeti və həmin predmeti əks etdirən qanunları olsun. Fəlsəfənin də 

belə predmeti və qanunları vardır. Ən ümumi mənada fəlsəfənin predmetini insanı əhatə 

edən gerçəklik və onun inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi təşkil edir.  

2) fəlsəfə gerçəkliyin, hərəkətin bu və ya digər sahəsini deyil, onu ümumi şəkildə, 

bütöv halda götürüb öyrənir, gerçəkliyin ən ümumi inkişaf qanunauyğunluqlarından və 

kateqoriyalarından bəhs edir. 

Gerçəkliyin belə ən ümumi inkişaf qanunlarından heç bir başqa elm deyil, məhz 

fəlsəfə bəhs edir. 

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.. elmlər də öyrənir. Həmin elmlərdən fəlsəfəni  fərqləndirən 

başlıca xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, o, təbiət hadisələri, cəmiyyətin inkişafı və insan 

təfəkkürü üçün  ümumi olan cəhətləri və qanunauyğunluqları tədqiq edir.  

Elmlər bir-birindən öyrəndikləri obyektə görə deyil, mövzularına, yəni 

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

etdiyi cəhətlərə hansı baxışdan, hansı nəzəri və praktiki aspektdən yanaşır. Elmin 

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

anlayışlar vasitəsilə şərh olunur. Dəqiq elmlərin  predmeti yığcam olduğu  halda, 

fəlsəfənin predmeti çox genişdir. O, intellektual fəaliyyətin elə bir sahəsidir ki, onun 

əsasında insanın dünyaya başlıca münasibətləri durur.  

Varlığın və idrakın ümumi prinsiplərinin öyrənilməsi zərurəti   ictimai tələbatdan 

doğmuşdur. Fəlsəfi təfəkkürün tarixən birinci  forması sayılan naturfəlsəfə (təbiət 

haqqında fəlsəfi təlim beləcə yaranmışdır. İlk antik  yunan mütəfəkkirləri (Fales,   

Anaksimsen, Anaksimandr, Parmenid ve b.) əsas etibarilə müxtəlif   təbiət hadisələrinin  
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mənşəyini anlamağa cəhd etmişlər.  Onlar  dünyanın mənzərəsində kosmosu mərkəzdə  

götürür,  insana isə mikrokosmos kimi baxırdılar. 

Təbiət hadisələri haqqında xüsusi elmi təsəvvürlər toplandıqca, nəzəri və tətbiqi 

biliklərin ayrı-ayrı sahələri arasında hədd yaranır, riyaziyyat, astronomiya, təbabət və s. 

fəlsəfədən ayrıldıqca onun məşğul olduğu problemlər dairəsi məhdudlaşır. Eyni 

zamanda  fəlsəfənin predmeti və spesifikası dəyişməklə, onun özünün   mütərəqqi 

inkişaf, dərinləşmə, zənginləşmə prosesi baş verir, dünyanın və həyatın fəlsəfi anlamının 

müxtəlif "izmli" variantları, nəzəriyyələri və cərəyanları meydana gəlir. Varlıq haqqında  

təlim olan ontologiya, idrak nəzəriyyəsi kimi formalaşan qnoseologiya, məntiq, etika, 

estetika kimi fəlsəfi fənlər beləcə meydana gəlmişdir.  

Orta əsrlərdə Avropanın mədəni ənənələri zəminində dünyanın  tamamilə başqa 

mənzərəsi yaranır. Allah ideyası nəzəri düşüncənin  əsasını təşkil edir, artıq Kainatın, 

həyatın, insanın mənşəyi yox,  onları yaradanın obrazı diqqət mərkəzində götürülür. 

Fəlsəfə   əsasən bu  istiqamətdə fəaliyyət göstərməli olur.  

İntibah və ilkin kapitalizm dövrlərində dünyanın zehni mənzərəsinin  

formalaşmasında mexaniki saatların, müxtəlif nəqliyyat və istehsalat maşınlarının 

ixtirası mühüm amil oldu.   

XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq fəlsəfə ilə xüsusi elmlər arasında ayrılma prosesi 

sürətlənir, mexanika, fizika, kimya, biologiya, hüquqşünaslıq və s. elmi idrakın müstəqil 

sahələrinə çevrilirlər. Elmlər sistemində fəlsəfinin mövqeyi və rolu keyfiyyətcə dəyişir. 

Fəlsəfə artıq xüsusi elmlərin problemlərinin həlli ilə məşğul olmur. Lakin xüsusi elmlər 

qarşısında duran və onların imkanları dairəsində həll edilə bilməyən ümumi 

dünyagörüşü məsələlərinin  tədqiqi ilə yenə fəlsəfə məşğul olur. Belə ki,  insanın 

dünyaya və dünyanın insana  münasibətini ayrıca bir problem kimi xüsusi 

elmlərdən heç birisi öyrənmir.  Bu problem fəlsəfənin predmetini təşkil edir. Geniş 

mənada fəlsəfə varlıq və şüurun, maddi və mənəvinin insan və dünya münasibətini, 

qarşılıqlı əlaqəsini, obyektiv reallığın, idrakın ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənir. 

Fəlsəfənin biliklər sistemində yeri və rolu aləmə ümumi və bütöv halında yanaşması ilə, 

müəyyən dünyagörüşü verməsi ilə müəyyən olunur. Bəşər cəmiyyətinin mənəvi 

tərəqqisində fəlsəfə məhz dünyagörüşünün xüsusi forması kimi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir.    

Fəlsəfənin əsas məsələsi və onun iki tərəfi. Bir halda ki, fəlsəfi dünyagörüşü 

sistemində «dünya-insan münasibətləri» aparıcıdır, onda fəlsəfənin də əsas məsələsini 

«insanın dünyaya münasibəti» təşkil edir demək daha düzgün olardı. Daha konkret 

şəkildə, fəlsəfənin əsas məsələsi nədır? sualına «insan»-deyə qəti cavab vermək olar. 

Fəlsəfənin əsas məsələsinin «təfəkkürün varlığa, şüuran materiyaya münasibətindən» 



19 
 

ibarət olduğunu təsdıqləyən filosoflar da insana, onun mənəvi dünyasına istinad edir, 

mənəvinin (insan idraki, şüur, təfəkkür və s.) maddiyə münasibətini əsas tuturdular. 

Filosofların böyük qismi fəlsəfənin əsas məsələsindən bəhs edərkən qeyd edirdilər ki, 

dünyagörüşü üçün «təfəkkür» və «varlıq», «mənəvi olan və maddi olanın» qarşılıqlı 

münasibətindən başqa daha ümumi anlayışlar tapmaq qeyri-mümkündür: mənəvinin 

maddiyə münasibəti (və ya insanın gerçəkliyə münasibəti) və onların müqayisəsi fəlsəfi 

dünyagörüşün başlıca məsələsidir. Digər bütün məsələlər məhz əsas məsələyə münasibət 

baxımından həll olunur, elmi-fəlsəfi qiymətini alır. 

F.Engels vaxtilə fəlsəfənin əsas məsələsindən bəhs edərək yazmışdır: “Bütün 

fəlsəfənin, xüsusən ən yeni fəlsəfənin, böyük əsas məsələsi, təfəkkürün varlığa 

münasibəti məsələsidi”. Bu mövqedən çıxış edənlər fəlsəfənin əsas məsələsinin iki tərəfi 

olduğunu qeyd etmiş və göstərmişdilər ki, birinci tərəfin mahiyyəti belə bir alternativ 

məzmun daşıyan suala cavab verməkdən ibarətdir ki, nə nədən əzəlidir? Nə ilkindir, 

əsasdır, müəyyənedicidir, nə törəmədir, ikincidir? Ruhmu təbiəti, yoxsa təbiətmi ruhu, 

varlıqını təfəkkürü, yoxsa təfəkkürmü varlığı müəyyən edir? Fəlsəfənin əsas məsələsinin 

ikinci tərəfi isə insan idrakının gerçəkliyə münasibəti necədir? Dünya və onun qanunları 

dərk edilə bilərmi? Sualına cavab verməkdən ibarətdir. Birinci tərəf əsas məsələnin 

ontoloji aspektini, ikinci tərəf isə qnoseoloji aspektini ifadə edir. 

Düzdür, hazırda həmin müddəa, yəni fəlsəfənin əsas məsələsinin «təfəkkürün 

varlığa münasibəti» ideyası bu və ya başqa şəkildə ya tam inkar olunur, ya da ziddiyyətli 

təhlil edilir. 

Əlbəttə, bu ideyanın tam inkar edilməsini düzgün mövqe hesab etmək olmaz. 

Əslində «təfəkkürün varlığa münasibəti» müddəası elə bu və ya başqa tərzdə «insanın 

dünyaya münasibəti» fikri ilə eyniləşir. Odur ki, bu iki müddəa arasında tənqid xatirinə, 

ciddi fərq axtarmaq da düzgün deyildir. Lakin «təfəkkürün varlığa münasibəti» 

müddəası daha mücərrədir, əslində müəyyən «söz güləşdirməsidir». İkinci müddəa isə 

daha real, konkret və ağlabatandır. Odur ki, fəlsəfi dünyagörüşün əsas məsələsi nədir? - 

sualına «İnsan və onun dünyaya münasibətidir» kimi cavab verilməsi 

məqsədəuyğundur. 

Materiyanımı, yoxsa şüurumu ilkin əsas, substantiv başlanğıc hesab 

etdiklərinə görə filosoflar iki əks cərəyana mənsub olmuşlar. Materiyanı 

müəyyənedici, ilkin hesab edənlər materializm cərəyanına və onun müxtəlif 

məktəblərinə (sadəlövh, mexaniki, metafiziki, maarifçi, klassik materializm və s.) - 

varlığı, materiyanı şüur əsasında izah edən, ideyaları ilkin əsas, başlanğıc kimi 

götürənlər isə idealizmə və onun müxtəlif növlərinə (obyektiv idealizm və subyektiv 

idealizm) mənsub olmuşlar. Bu cəhətdən obyektiv idealizm insandan, bəşəriyyətdən 
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kənarda, ondan asılı olmayaraq obyektiv «mövcud olmuş» «dünya ruhu», «mütləq  

ideya»nı əsas götürməklə, subyektiv idealizm isə insan şüuruna istinad etməklə 

fərqlənmişlər. Materializm və idealizmin əksliyi təkcə nəzəri məsələ deyildir, o həm 

də sosial-iqtisadi, sinfi, siyasi və mənəvi səbəblərlə şərtlənir. Materializm öz məzmunu 

və mahiyyəti etibarilə, həm də gerçəkliyi əks etdirməsi cəhətdən elmə yaxındır, onunla 

qovuşur. İdealizmin isə dinlə qovuşduğunu qeyd edən filosoflar idealizmi «incələşmiş 

din», «dinçiliyə yol» və s. adlandırmışlar. Düzdür, bu cür təhlil həqiqətə uyğundur və 

əsasən qəbul edilməlidir. Hər iki fəlsəfi cərəyan gerçəkliyin müxtəlif mövqelərdən 

izahıdır, insan idrakının məhsuludur; idrak isə düz xətt üzrə inkişaf etmir; idrakın 

inkarlı, spiralabənzər inkişafı müəyyən yenilmələrin dəqiqləşməni, fikir plüralizmini 

zəruri surətdə doğurur. Bu yolla mövqelər aydınlaşır,  həqiqətə  yaxınlaşır,  fikir 

plüralizmindən  fikir aydınlığına keçilir. 

Fəlsəfənin əsas məsələsinin ikinci tərəfində qoyulan suala da filosoflar müxtəlif 

cəhətdən yanaşıb cavab vermişlər. Dünyanın dərkedilənliyi prinsipi mövqeyindən çıxış 

edən filosoflar bu mövqedə dururlar ki, dünya və onun qanunauyğunluqları dərk 

ediləndir. Dünyada dərk olunmamış şeylər çoxdur, amma dərkolunmaz şeylər yoxdur. 

Dünya və onun qanunları elmin və praktik fəaliyyətin inkişafı ilə addım-addım dərk 

olunur, əməli məqsədlərində insan həmin qanunlardan istifadə edir. Lakin fəlsəfə 

tarixində gerçəklik və onun qanunlarının dərk edilməsinə şübhə ilə baxan (onu müəyyən 

çərçivə ilə məhdudlaşdıran) skeptisizm (D.Yum və başqaları) və dünyanın «sirli 

özündəşeylər» hesab edərək onun dərk edilməsini qeyri-mümkün sayan aqnostisizm 

(İ.Kant və başqaları) cərəyanları («a» yunanca inkar şəkilçisi, «qnosis» - bilik deməkdir, 

yəni «bilməzlik», «biliyin inkarı») olmuşdur. Kant göstərirdi ki, insan təbiətdən 

qanunlar almır, əksinə təbiətə qanunları diktə edir. Əslində isə insan idrakı tədricən 

mütləq həqiqətə yaxınlaşır. İnsan həqiqətə çatdıqca Kantın özündə şeylərınin sonu çatır. 

Fəlsəfənin funksiyaları. İdraki (qnoseoloji) funksiyanı yerinə yetirərək fəlsəfə 

təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün mahiyyətınin və qanuna-uyğunluqlarının dərk edilməsinə 

kömək edir. Müasir təbiətşünaslıq və ictimai elmlərlə sıx əlaqədə fəlsəfi dünya-görüşə 

yiyələnmiş insan, dünyanın təbiı-elmi mənzərəsini mənimsəyir, ətrafında baş verən 

çoxsaylı təbii və ictimai hadisələrin mahiyyəti və səbəbləri haqqında elmi-obyektiv 

nəticələrə gələ bilir, onların inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk edir, cəmiyyətdə düzgün 

həyat proqramı tutur. Gerçəklik haqqında əldə etdiyi müxtəlif biliyi nəzəri sistem 

halında ümumiləşdirir, dünyagörüşü faktına çevirir.  

Fəlsəfə mövcudatın əsası, varlıq, materiya, şüur və s. kimi ən ümumi anlayışlar 

haqqında nəzəri müddəalarını işləyib hazırlayarkən özünün ontolojı funksiyasını 

(ontologiya - yunanca «ontos» (mövcudluq) və "loqos" (təlim) mənası yerinə yetirir. 
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İnsan fəaliyyəti haqqında təlim ilə fəlsəfə özünün praksioloji («praktikos» - yunanca 

fəaliyyət deməkdir), bəşəri sərvətlər (dəyərlər) haqqında ideyaları ilə isə aksioloji 

(«aksios» - yunanca dəyər, sərvət deməkdir) fünksiyasını həyata keçirir. Məhz bunlar 

da göstərir ki, dünyagörüşün rasional-nəzəri forması olan fəlsəfənin qədim dövrdən 

indiyədək ən başlıca vəzifəsi ən ümumi ideya və təsəvvürləri, ən ümumi qanun və 

kateqoriyaları işləyib hazırlamaqdan ibarət olmuşdur. 

Metodoloji funksiya cəhətdən fəlsəfə, dialektik metod prinsiplərinə 

(ziddiyyətlilik, inkarlıq, yeninin qarşısıalınmazlığı, özüinkişaf və s.) istinadən insana 

təbii və sosial gerçəkliyin dərk edilməsi və dəyişdirilməsi üçün ümumi yanaşma üsulu, 

qayda və metod verir, ümumi nəzəri-fəlsəfi metodoloji prinsiplərlə onu silahlandırır. 

Dünyagörüşü sistemində fəlsəfə həm də şəxsiyyətlə təbiət və cəmiyyət hadisələri 

arasında əlaqə və münasibətləri, insan təcrübəsinin bütün formalarını tənzim edərək 

inteqrativ funksiyanı da ifadə edir. Ayrı-ayrı elmlərin nailiyyətlərini əlaqələndirib 

onlardan düzgün elmi-fəlsəfi dünyagörüşü nəticələri çıxarmağa imkan verir. Müxtəlif 

ictimai şüur formalarını əlaqələndirərək, qarşılıqlı zənginləşmə əsasında fəlsəfə 

şəxsiyyətin dünyagörüşünün mənəvi, siyasi, estetik, hüquqi və s. əsaslarını hazırlamaqla 

cəmiyyətdə maddi və mənəvinin qarşılıqlı münasibətinin rol və əhəmiyyətini müəyyən 

edir. 

Fəlsəfə - bəşər tarixini nəzəri ümumiləşdirdiyindən, müasir və gələcək insan 

fəaliyyətini elmi cəhətdən əsaslandırdığından ümumbəşəri məzmun daşıyır. Fəlsəfə - 

bəşəri dəyərlərə istinad edir və özü də bu dəyərlərin başlıca nümunələrindən biridir. 

Lakin fəlsəfənin mahiyyətcə ümumbəşəri səciyyə daşıması, müəyyən konkret-tarixi 

şəraitdə onun sinfi-siyasi məzmun kəsb etməsini də rədd etmir. Tarix sahəsində 

mübarizə aparan qüvvələr, xüsusilə XX əsrin sonlarında, inkişaf meyli seçərkən və 

bəşəri dəyərləri qiymətləndirərkən öz sosial-siyasi və iqtisadi mənafeləri baxımından 

hərəkət edirlər. Bu baxımdan fəlsəfədə materializm və idealizm cərəyanlarının, dialektik 

dayanmasını, fəlsəfi nəzəriyyələrin sosial istiqamət götürməsini bir çoxları «fəlsəfənin 

partiyalılığı» anlayışı ilə ifadə etmişdir. Bunu, kobud mənada, bu və ya digər filosofun 

bu və ya digər partiyaya və sosial qruplaşmaya mənsub olması kimi başa düşmək 

düzgün deyildir. Fəlsəfənin partiyalılığı - fəlsəfi konsepsiyanın sosial istıqamətlənməsi, 

müəyyən sinfin, millət və cəmiyyətin sosial-iqtisadi və siyasi mənafeyini əks etdirməsi, 

bəşəri sərvətləri (dəyərləri) qiymətləndirməsi və s. mənada başa düşülməlidir.  

Fəlsəfə heç də təkcə keçmişə və indiyə deyil, həm də gələcəyə müraciət edir. 0, 

yeni-yeni nəzəri konstruksiyalar qurmağa, gələcək haqqında mükəmməl ideya və 

prinsiplər müəyyən etməyə - qabaqgörənliyə imkan verir. Qabaqgörənlik baxımından 

fəlsəfi dünyagörüşü şəxsiyyətə sosial-siyasi hadisələrin inkişaf ehtimalını düzgün 
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qiymətləndirmək, inkişaf meylinin zəruri əlaqələrini tapmaq, aydın elmi mövqedən çıxış 

etmək, dərin intuisiya, zəngin təfəkkür və boyük həyati təcrübə əsasında hadisələri 

qabaqlamaq və gələcəyin modelini yaratmaq imkanı verir. Məhz bu yolla şəxs inkişafın 

qanunauyğun, daxili, zəruri, mahiyyətli əlaqə və münasibətlərini dərk edir, ehtimallı 

proqnozlaşdırmalar aparır, ümumi hipotezlər, ehtimallar, nəzəriyyələr yaradır. 

Fəlsəfənin tənqidi funksiyası da vardır. Belə ki, o bütün əvvəlki mədəni irsi, 

mifoloji, dini təsəvvürləri, tarixi-fəlsəfi təlimləri tənqidi təhlil edib, yaradıcı 

qiymətləndirməyə, mürəkkəb fəlsəfi problemlərin müasir həllini verməyə çalışmışdır. 

Dünya haqqında yeni fəlsəfi baxışların hazırlanması prosesi, həmişə müxtəlif növ 

yanılmaların, gerçəkliyin dərk edilməsindəki səhvlərin, dinin, mövhumatın və i.a. 

tənqidi təhlili yolu ilə baş verir. Tənqidi fəlsəfi təfəkkürün məqsədi yeniliyə mane olan 

hər şeyin - ehkamçılığın, köhnəlmiş baxışların, zərərli mənəvi stereotiplərin tamamilə 

aradan qaldırılmasından ibarətdir. Fəlsəfənin bütün inkişafı tarixi köhnəliyə qarşı 

yeniliyin qələbəsi uğrunda necə mübarizə etdiyinə və özünün tənqidi funksiyasını necə 

həyata keçirdiyinə dair zəngin nəzəri və konkret material verir.       
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Göründüyü kimi, get – gedə elmlərin ayrı –ayrı yeni sahələri (riyaziyyat, həndəsə, 

coğrafiya, astronomiya, tibb və s.) əmələ gələrək fəlsəfə “elmlər elmindən” ayrılmışdır. 

Bu zaman fəlsəfənin predmentində insanın dünya görüşü məsələsinin öyrənilməsi (“ilkin 

əsas”, substansiya haqqında ideya, varlıq, maddi və mənəvinin münasibəti və s.) mühüm 

yer tutmuşdur. Daha sonrakı dövrlərdə fiziki, mexaniki, kimyəvi hərəkət 

qanunauyğunluqlarının xüsusiyyətlərini öyrənən elmlərin yaranması və müstəqil elm 

sahələrinə çevrilməsi ilə fəlsəfənin predmet dairəsi daha da “məhdudlaşdı”. Bioloji və 

ictimai elm sahələrinin yaranması və müstəqil inkişafı ilə sivilizasiya tarixində 

“fəlsəfənin predmentinin yoxluğu”, onun “elmlər sistemindən çıxarılması” haqqında 

ideyalar təbliğ olunmağa başladı. Son illərə qədər belə bir fikir yayılmışdır ki, fəlsəfənin 

pred-menti və elmlər sistemində onun yeri yoxdur. Məs. B. Rasselin fikrincə fəlsəfə 

artıq “sahibsiz torpaqdır”, cəmiyyətdə dinin mövqeyi güclənəndə o, teologiyanın, elmin 

mövqeyi güclənəndə isə o, elmin təsirinə düşür. 

Gerçəkliyin belə ən ümumi inkişaf qanunlarından heç bir başqa elm deyil, məhz 

fəlsəfə bəhs edir. 

Fəlsəfənin predmetində duran problem dairəsinə bunlar daxildir: gerçəkliyə insanın 

münasibəti; təbiət – insan münasibətləri; cəmiyyət – insan münasibətləri; insan – mənəvi 

münasibətlər (gerçəkliyin dərk edilməsi məsələsi) və həmin qarşılıqlı münasibətləri 

ifadə edən nəzəriyyə və baxışlar. Göründüyü kimi fəlsəfənin predmetində duran başlıca 

problem insan və onun gerçəkliyə münasibətidir. 

Fəlsəfəyə belə bir tərif vermək olar: fəlsəfə insanın gerçəkliyə münasibətini 

ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirən ideyalar prinsiplər və qanunauyğunluqlar 

haqqında, təbiətin, cəmiyyətin və təşəkkürün ən ümumi inkişaf qanunları haqqında 

elmdir. 

Fəlsəfə bir tərəfdən xüsusi qanunları və kateqoriyaları vasitəsilə gerçəkliyi ən 

ümumi və dolğun şəkildə əks etdirdiyi üçün spesifik elmdir; digər tərəfdən isə təbiət, 

cəmiyyət və təfəkkürün ən ümumi qanunlarından bəhs etdiyinə, insanın gerçəkliyə 

ümumiləşmiş münasibətini əks etdirən ideya və təsəvvürlərin məcmusu olduğuna görə 

dünyagörüşüdür. Fəlsəfə elm olmaqla yanaşı, daha çox dünyagörüşü, elmi  dünyagörüşü 

– metodoloji səciyyə daşıyan hümanitar elmdir. 

Fəlsəfə özünün predmetində duran məsələləri ayrılıqda, təcrid olunmuş halda 

öyrənə bilməz. Materiya, hərəkət, zaman, məkan, şüur, cəmiyyət, dövlət və s. kimi 

anlayışların fəlsəfi təhlilini vermək üçün təbiətşünaslığın (fizika, biologiya, kimya və s.) 

və cəmiyyət haqqında elmlərin nailiyyətlərinə əsaslanmaq lazımdır. 

 


