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GİRİŞ 

        Qədim şərq ölkələrinin fəlsəfəsi fəlsəfəyə qədərki şüurdan aydın şəkildə 

fərqlənmirdi, şox hallarda adi əxlaqi şüurdan (Çində) və dini mifoloji şüurun 

qarışığından (Hindistan) ibarət olurdu. Lakin həmin ölkələrdə, dünyaya bu və ya digər 

münasibətdə az və ya şox dərəcədə fəlsəfi şüur elementləri mövcud olmuşdur. 

Eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu və III mininilliyin əvvəllərində qədim Misirdə və 

Babilistanda dünyanın anlaşılmasına dair ibtidai, sadəlövh baxışlar bir tərəfdən 

mifologiya və dinə, digər tərəfdən isə riyaziyyat, astronomiya və astrologiyaya 

əsaslanırdı.  

         Qədim Babilistanda da danışılan dövrdə dünya haqqında sadəlövh baxışlar 

«Ağa ilə qulun söhbəti», «Çarəsizin öz ruhu ilə söhbəti» adlı abidələrdə irəli 

sürülmüşdür. Orada maddi və axirət dünyasından söhbət salınır. Bütün bu fikirlər dini-

mifoloji dünyagörüşünün böhranını ifadə etsə də fəlsəfi dünyagörüşü yüksəldə bilmirdi.  

        E.ə. I minillikdən başlayaraq qədim Hindistan və Çində bir sıra fəlsəfi 

məktəblər, cərəyanlar meydana gəlib formalaşmışdır.  

E. ə. VI əsrin birinci yarısında antik fəlsəfə Elladanın Kiçik Asiya hissəsində, daha 

dəqiq desək İyoniyada– Milet şəhərində yaranmışdır. Təsadüfi deyildir ki, ilk yunan 

fəlsəfi məktəbi Milet məktəbi adlanır. Həmin məktəbin böyük nümayəndələri Fales, 

Anaksimandr, Anaksimen və onların şagirdləri olmuşdur. 

       Antik fəlsəfə fəlsəfənin ayrıca bir fənn kimi meydana gəlməsini ifadə edir. 

«Antik fəlsəfə» anlayışı altında Qədim Yunanıstanda və Qədim Romada yaranan fəlsəfə 

nəzərdə tutulur. Yunan fəlsəfəsi yunan mifologiyasının təsiri altında formalaşmışdır. 

Yunan mifologiyası isə, öz növbəsində, Homerin «İliada» və «Odisseya», Hesiodun 

(e.ə. VIII– VII əsrlər) epik əsərlərində öz əksini tapmışdır. Əgər Yunan– Roma 

fəlsəfəsini inkişaf mərhələlərinə bölsək, aşağıdakı mənzərə alına bilər. Birincisi, Milet 

məktəbi hesab olunur. Həmin məktəbin fəlsəfi təsəvvürləri çox şeydə Homer və 

Hesiodun qədim görüşlərinə əsaslanırdı. Bununla yanaşı, Milet məktəbi ilk elmi 

(mifoloji yox) təfəkkür cəhdi hesab olunur. Qədim Yunanıstanda fəlsəfi inkişafın bu 

mərhələsinə Heraklit, Eleya məktəbi (b.er.əv. VI– V əsrlər) də daxil edilir. İkncisi, 

yunan fəlsəfəsinin bu mərhələsi böyük filosofların, o cümlədən görkəmli mütəfəkkirlər 

Sokrat, Platon, Aristotel, atomistlər məktəbi (Levkipp, Demokrit), Pifaqor məktəbi, 

sofistlər (Protaqor, Gorgiy) və s. adlarla bağlıdır. Üçüncüsü, ellinizm mərhələsi adlanır. 

Bu dövr yunan quldarlıq cəmiyyətinin tənəzzülü ilə əlaqədardır. Nəticədə Yunanıstan 

parçalanır, bir sıra əyalətlər müstəqillik əldə edir. Lakin bu da çox uzun sürmür. 

Yunanıstan və əyalətləri Makedoniyalı İskəndərin imperiyasının tərkibinə daxil edilir. 

İşğalçı İskəndərin ölümündən sonra isə cəmiyyətin bütün sahələrində böhran 
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güclənməyə başladı. Həmin dövrdə, yəni er. əvvəl IV– III əsrlərdə fəlsəfədə üç böyük 

cərəyan yaranıb inkişaf etmişdir. Bunlar: skeptisizm, epikurçuluq və stoisizm idi. 

        III – II əsrlərdə Qədim Romanın ictimai və mənəvi inkişafında müəyyən 

dəyişikliklər baş vermişdir. Roma cəmiyyətində yunan mədəniyyəti və fəlsəfəsinə 

meyllər güclənmişdir. Həmin dövrdə Romada çoxlu yunan alimi, filosofu fəaliyyət 

göstərir, öz spesifikliyi ilə stoisizm və epikurçuluq inkişaf etməyə başlayır. Lukretsi 

Karın materializmi inkişaf edir. Bununla yanaşı, Romanın işğal etdiyi qədim dövlətlər 

və xalqların istismarı nəticəsində burada çox saylı adamların parazitləşməsi elementləri 

yaranır. cəmiyyətdə olan bu böhran, demək olar ki, bütün təbəqələri əhatə edirdi və bu 

da, öz növbəsində, şəxsi mövcudluğun katastrofuna gətirib çıxarırdı. Nəticədə dinə və 

mistikaya meyl güclənirdi. Zamanın tələblərinə cavab verən fəlsəfə dinə çevrilir, 

xristianlıq həmin prosesdə körpü rolunu oynayır. 
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Sual 1. Qədim Misir və Babilistanda fəlsəfi fikrin inkişafı 

Eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu və III minilliyin əvvəllərində qədim Misirdə və 

Babilistanda dünyanın anlaşılmasına dair ibtidai, sadəlövh baxışlar həmin ölkələrdə bir 

tərəfdən mifologiya və dinə, digər tərəfdən isə riyaziyyat, astronomiya, triqonometriya və 

astrologiyaya əsaslanırdı. 

Qədim misirlilər bütövlükdə dünyaya miflərin prizmasından yanaşaraq göstərirdilər ki, 

səmanı ulduzlar və onların topluları şəklində göy ilahəsinin (Nut ) gərilmiş bədəni yaratmışdır. 

İnsanlar isə günəş Allahı Ranın göz yaşlarından törənmişlər. Onların əsaslandıqları İsida və 

Osiris rəvayətinə görə Osiris həm həyatı, həm də ölümü özündə birləşdirən hər şeyə qadir 

qüvvədir, onun ölümü Nil çayının suyunun səviyyəsinin aşağı düşməsini, onun parçalanıb  suya 

atılmış bədən hissələri Nil çayının daşmasından sonrakı kiçik gölcüklər, bataqlıqlardır, Osirisin 

dirilməsi çayın yenidən daşması, yeni həyatın başlanğıcıdır. 

Qədim misirlilər ruhun ölməzliyini qəbul edirdilər və göstərirdilər ki, ruh bədən tam 

saxlandığı təqdirdə ölmür. Ölülərin mumiyalanması adəti də həmin fikirdən irəli gəlmişdi. 

Lakin qədim Misirdə «Arfaçının nəğməsi» adlı əsərdə dünyanın dini-mifoloji şərhinə 

şübhə ilə yanaşılaraq göstərilir ki, heç bir «axirət dünyası» insanlara səadət gətirə bilməz, çünki 

«heç kəs oradan gəlib oranın nə olduğunu, orda nələr baş verdiyini, onlara nə lazım olduğunu 

bizə danışmamışdır», həm də ölənlərdən heç biri hələ oradan geri qayıtmamışdır. Ona görə də 

neçə ki insan sağdır öz ürəyinin arzuları ilə hərəkət etməlidir. Danışılan dövrdə Misirdə 

təsərrüfat həyatının, xüsusilə əkinçiliyin tələbatları ilə əlaqədar olaraq riyaziyyat, astronomiya, 

həndəsə, mexanika elmləri inkişaf etmişdi. Onlarda həftənin yeddi, ayın 30 gün, ilin365 gün və 

12 aydan ibarət olmasını göstərən ilk təqvim mövcud idi. Qədim Misirdə riyaziyyatın 

inkişafına dair çoxlu sənədlər indi də saxlanmaqdadır, mexanikanın inkişafını isə  hündürlüyü 

146 metr olan dünyada ən nəhəng ehram Xeops ehramı sübut edir. 

Qədim sivilizasiya həmçinin Şumer-akkad mədəniyyətini əhatə edir. Şumer-akkad 

mədəniyyəti bizim e.ə. IY minillikdə Dəclə və Fərat çaylarının arasında yerləşən ərazidə 

yaranmışdır. Elə buna görə də ona İkiçayarası (yunanca Mesopotamiya) deyilir. Bizim e.ə. III 

minillikdən sonra şumerləri, akkadları, əmmariləri, elariləri və digər xalqları birləşdirən Qədim 

Babilistan səltənəti yarandı. Babilistan bu dövlətin paytaxtı elan edildi. Hammurapinin 

hökmranlığı dövründə (e.ə.1792-1750) bu dövlət özünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdı. 

Babilistanın ikinci çiçəklənmə dövrü Assurinin hakimiyyətə gəldiyi dövrə (e.ə.612-538) 

təsadüf edir. Bu zaman onun ərazisi Misirdən İrana qədər olan ərazini əhatə edirdi. Bu dövlət 

tarixdə Yeni Babilistan adlanır.  

Qədim Babilistanda elm daha çox inkişaf etmişdir. Bunu bizim dövrümüzədək gəlib 

çıxmış çoxlu gil lövhələr də sübut edir. Assuriya sultanı Aşşurbanipala məxsus kitabxanada 30 

min belə lövhə saxlanılırdı. Riyaziyyat elminə aid yüzlərlə belə lövhələrdə vurma cədvəli, 

kvadrat tənliklər, kəsrlər, kvadrat və kub köklərinin çıxarılması əks olunmuşdur. Şumerlər 

cəbrin və həndəsənin əsasını qoymuşlar, sonralar «Pifoqor teoremi» bunun əsasında 

yaradılmışdır. Şumerlər onluq və altı onluq sistemini yaratmışlar. Bu günədək bütün dünya 
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ondan istifadə edir: 1saat=60dəq., 1dəq=60saniyyə. Gündəlik praktiki təcrübə, səma cisimlərin 

öyrənmək cəhdi Babilistanda astronomiyanın yaranmasına və inkişafına səbəb oldu. Dünyada 

birinci olaraq ulduzlu səmanın, ilk xəritəsini tərtib etmiş, Babilistan astronomu Selevveka 

(e.ə.II əsr) dünyanın heleosentrik quruluşu haqqında məlumat vermişdir. Qədim Babilistanda 

təbabət elmi də inkişaf etmişdir. Babil həkimləri hələ o dövrdə katarakt adlı göz xəstəliyinin, 

soyuqdəymənin, zökəmin, sınığın, dəri şişinin müalicəsini bilirdilər. Onlar həmçinin ciyar, 

mədə-bağırsaq xəstəliklərini müəyyən etmişlər. Şumer həkimlərinin təbabətə aid bir sıra vəsait 

və göstərişləri məlumdur. «Nippur həkiminin arayış kitabçası''nda 15 müalicə qaydası 

verilmişdir. Şumerlərin bir neçə müalicə reseptləri dövrümüzədək kəlib çıxmışdır. Şumer  və  

akkad  dillərində bir  sıra  huquq qaydaları külliyyatı yaradılmışdır. 

Şumer dastan və hekayələrində bir sıra fikirlərə rast gəlmək olar. Bu əsərlərdə siyasət, 

cəmiyyət, əxlaq normaları və s. haqqında fikirlər söylənilir. Məsələn, «Enmerkar və Aratta (o 

zaman Çənubi Azərbaycan ərazisində gölünün    Yaxınlığındakı     dövlətdir) hökmdarı» 

dastanında tarixdə ilk dəfə olaraq siyasi konsensus təklifi verilir: yəni 1 Uruk sülaləsindən olan 

hökmdar Arattanı özünə tabe etmək tələbinə qarşı Aratta hökmdarı münaqişəni sülh yolu  ilə 

həll etmək təklifini verir və bu Aratt hökmüdarının hazırcavablığı və dönməzliyi nəticəsində 

baş  tutur. Başqa bir hekayətdə "Müdrik Axikar haqqında" etik normalara aid yüzdən çox 

nəsihət verilir. Məsələn, "Sirr açma. Sarayda eşitdiyin hər bir söz qoy sənin qəlbində çürüsün". 

"Həddindən artıq şirin olma, yoxsa səni udarlar. Həddindən artıq acı da olma, yoxsa səni 

atarlar". "Sakit danış, səsini ucaldıb səs-küylə  danışma. Əgər  səs-küylə ev tikmək mümkün 

olsaydı, onda eşşək gündə ev tikərdi. Heç kəsə ayağını basmağa imkan vermə, sonra boynuna 

minə bilər" və s. 

Nippurlu   yoxsulun   nağılında   isə   cəmiyyətin   sosial quruluşundan, onun 

təbəqələşməsi    nəticəsində    varlı    və yoxsulların əmələ gəlməsindən söz açılır. 

"Ağanın qul ilə söhbəti" hekayəsində isə əsas söhbət insan həyatının mənası ətrafında 

gedir. Burada hökmdarın qəzəbinə düçar olmuş qul sahibi öz qulu ilə həјatın mənasızlığı 

haqqında söhbət edir: həyatda hər şey hökmdarın səxavətinə ümid də, qadına məhəbbət də, kef 

məclisi də, alıcənablıqda və nəhayət ölümdən sonra həyat özü də boş, mənasız bir şeydir. 

Qədim Şərqin incilərindən sayılan və dünјa qızıl fonduna daxil olan "Bilqamis haqqında 

dastan" və јaxud hər şeyi bilən adamın dastanı Yaxın Şərqin dörd dilində: yəni şumer, akkad, 

hurrit və het dilində 3500 il bundan əvvəl gil lövhələr üzərində yazılmış və dövrümüzə qədər 

gəlib çatmışdır. Bir sıra mənbələrə görə dastanın qəhrəmanı Bilqamıs tarixi şəxsiyyət olmuş və 

eramızdan əvvəl 27-ci əsrin sonu, 26-cı əsrin əvvəllərində Şumerdə Uruk dövlətinə başçılıq 

edən sülalənin beşinci hökmdarı olmuşdur. Dastanda söhbət əsasən allahlarla mübarizədən və 

ölməzlikdən gedir. Hər cür mübarizələrdən sonra Bilqamısa aydın olur ki, əbədi həyat yoxdur. 

Ölməzliyə insan yalnız öz fəaliyyəti, əməlləri ilə çata bilər. 

Ümumiyyətlə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dastanda ölüm və həyat  mövzusuna 

fəlsəfi baxış əsas yer tutur. İnsan özünün ölümə məhkumluğunu, allahların və dünyanın 

əbədiliyini dərk edir. 
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Sual 2. Qədim hind və Çin fəlsəfəsi 

Hind fəlsəfəsi. Hindistan çox-çox əsrlər bundan əvvəl fəlsəfənin mənəvi mədəniyyətin 

spesifik bir hadisəsi kimi formalaşdığı məkanlardan biri olmuşdur. Qədim hind fəlsəfəsi magik-

mərasim mədəniyyəti əsasında yaranmışdır.  

"Hind fəlsəfəsi" termini üç min il bundan əvvəl qədim Hindistanda yaranmış və hind 

müqəddəslərinin ilkin və əhatəli mənəvi uzaqgörənliyi əsasında inkişaf etmiş fəlsəfi sistemlərin 

geniş qrupunu əhatə edir. Bizim eradan əvvəl I minillikdə yaranmış vedanta, yoqa, vayşeşika, 

sankhya və başqa təlimlər, eyni zamanda, həm müstəqil fəlsəfi sistemlər, həm də Hindistanda 

hakim din olan induizmin korrelyativ elementləri kimi çıxış edirdi. 

E.ə. I minilliyin VI-V əsrlərindən Hindistanda fəlsəfə artıq sistemləşdirilmiş şəkildə, 

müəyyən cərəyanlar, anlayışlar formasında mövcud idi. Burada ən ümumi anlayışlar: varlıq, 

materiya, insan, həyat, kainat və s. haqqında əsasən dini-mifoloji, idealist səciyyə daşıyan 

fəlsəfi baxışlar, materialıst fəlsəfi sezmələr meydana çıxmışdı. Qədim hind fəlsəfi fikri hakim 

brahmanizm dini təlimi və ona müxalif şəkildə formalaşmış «Vedlər»də ifadə olunmuşdur. 

«Vedlər» - allahların şərəfinə oxunan dini himnlərin və mahnıların məcmusu idi.  

Ved sözü sanskritdən tərcümədə bilik mənasını verir. Lakin bu bilik xüsusi bilikdir. 

Vedlər himnlərdən, dualardan, qarğışlardan, qurbanvermə formalarından və s. ibarətdir. 

Vedlərdə obrazlı dillə ən qədim dini dünyagörüşü– dünya, insan və mənəvi həyat haqqında 

ilkin fəlsəfi təsəvvürlər ifadə olunmuşdur. Vedlər 4 qrupa, yaxud hissəyə bölünür. Onlardan ən 

qədimi samhitlərdir (himnlərdir). Samhitlər 4 məcmuədən ibarətdir. Onlardan ən qədimi– 

Riqveda– dini himnlər məcmuəsidir (təxminən e.ə. 1,5 min il əvvəl). Vedlərin ikinci hissəsi 

Brəhmənlərdir (ritual mətnlər məcmuəsi). Brəhmənizm dini onlara əsaslanmışdır (məlum 

olduğu kimi, brəhmənizm buddizmə qədər Hindistanda hakim din olmuşdur). Vedlərin üçüncü 

hissəsi– Aranyakilər (tərkidünya adamlar üçün davranış qaydaları) adlanır. Dördüncü hissə 

Upanişadlardır («Upanişad» sozünün lüğəti mənası «müəllimin ayaqları yanında oturanlar» 

deməkdir). Əslində Upanişadlar e. ə. I minillikdə yaranmış sırf fəlsəfi hissədir. Artıq bu zaman 

fəlsəfi şüurun ilk elementləri yaranır və ilk fəlsəfi təlimlərin formalaşması müşahidə olunur 

(buraya həm dini– idealist, həm də materialist təlimlər daxildir). Qədim Hind fəlsəfəsinin 

səciyyəvi cəhəti müəyyən sistem və məktəb çərçivəsində iki böyük qrupa bölünməsidir.  

Qəbilə münasibətlərinin dağılması, quldarlığın formalaşması ilə əlaqədar «Vedlərin» 

təlimlərinə, brahman kahinlərinin ayin və rıtuallarına, inamlarına etiraz edənlər də meydana 

gəlirdi. Bunların sırasında brahmanizmə tənqidi yanaşan şramanları, acivikləri (naturalist-

fəlsəfi təlim), çaynizm və buddizmi qeyd etmək olar. Bu tənqidi dini-fəlsəfi cərəyanlar əsasında 

qədim dövr hind fəlsəfi sistemi olan sutralar meydana çıxmışdi.  

Sutralar - fəlsəfi fikirlərin yığcam zərb-məsəllər, aforizmlər, atalar sözləri şəklində ifadəsı 

idi. E.ə.VI-V əsrlərdən Hindistanda kortəbii materialist təlimlər - lokayat və çarvak baxışları 

formalaşmışdır.  

Bu və ya digər istiqamət bir sıra məktəblərdə tez– tez dini– etik forma altından 

materialist tendensiyalarla müşahidə olunurdu. Məsələn, qədim Hind materialist məktəbi olan 
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vayşeşiklər onlara misal ola bilər. E.ə. VI-V əsrlərdə yaranmış bu məktəbin adı vişeşa– 

xüsusiyyət sözündən əmələ gəlmişdir. Vayşeşika təliminin banisi müdrik Kanada olmuşdur.  

Gerçəkliyi izah edərkən vayşeşiklər üçün substansiyanın, atomların, ruhların 

kateqoriyalarının xüsusiyyətləri birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Vayşeşika ilk atomizm 

məktəbi hesab edilir. Onun məqsədi həqiqi idrak vasitəsilə iztirabdan, əzab– əziyyətdən 

qurtulmağa nail olmaqdır. Onlara görə substansiya 5 – dir. Bunlar Su, Torpaq, Işıq, Hava və 

Efirdir. Onlar əbədi, bölünməz atomlardan ibarət olan fiziki elementlərdir. Bütün fiziki aləm bu 

ünsürlərdən yaranmışdır. Bütün kiçik hissəciklər (anular) əbədidirsə, deməli onlar yaranmayan 

və bölünməyəndir, onlardan əmələ gələn obyektlər isə keçici və müvəqqətidir. Əbədi anulardan 

fiziki obyektlərin yaranması belə izah edilirdi: Allah Obyektiv aləmin yaradıcısıdır, lakin o, 

bunu heçlikdən deyil, əbədi mövcud olan anudan (məkan, zaman, efir, ağıl, ruh) yaratmışdır. 

Beləliklə, atomların bütün hərəkətlərinin Allahın iradəsindən asılı olması fikri irəli sürülürdü.  

Digər məktəb çarvaka– lokayata hesab olunur. Bu da ənənələrə əsaslanan qədim 

materialist təlimdir.  

Hind mədəniyyətinin mifoloji mərhələsi qədim Hind abidəsi «Riqveda»da əks 

olunmuşdur. Qədim Hind mifologiyasında ilk insan Puruşadan danışılır. Həmin puruşadan 

kosmosun elementləri, dünya ruhu «Mən» yaranmışdır. Puruşa kainatın maddi «tamamlayıcısı» 

rolunda çıxış edir. Böyük ölçüsünə görə, o, hər yerdə var, hər yeri doldurur. Eyni zamanda 

Puruşa– kosmik ağıldır. O, «vedlərin bilicisidir». Onda «fikir vardır».  

Upanişadlar (hərfi tərcüməsi: müəllimin ayaqları önündə oturmaq deməkdir, ona gizli, 

müqəddəs bilik də deyirlər) hind mədəniyyətinin metafizik mərhələsinə aiddir. Formasına görə 

Upanişadlar müəllimin şagirdlərlə dialoqudur. Orada ilk səbəb, ilk başlanğıc problemi göstərir 

ki, onun vasitəsilə də təbiətin bütün hadisələri və insanın mənşəyi izah olunur. Upanişadlarda 

əsas yeri varlığın ilk səbəbi və ilk əsası kimi mənəvi başlanğıc brəhmən, yaxud atman, nadir 

hallarda Puruşa haqqında təlim tutur. Brəhmən və atman adətən sinonim kimi işlədilsə də, 

brəhmən çox vaxt allahın hər yerdə olan ruhunu ifadə edir. Upanişadlardan başlayaraq brəhmən 

və atman bütün hind fəlsəfəsinin (hər şeydən əvvəl vedenta təliminin) mərkəzi anlayışlarına 

çevrilir.  

Brəhmən və atman Upanişadların müxtəlif mətnlərində müxtəlif şəkildə şərh olunur. 

Bəzilərində yaradıcı– allah və dünyanın hakimi, digərlərində panteist (dünyanın maddi ilk 

səbəbi ilə, yemək, nəfəs, ilk maddi element və s. ilə) ruhda dünya ilə eyniləşdirilir. Brəhmən 

mənəvi mütləq və onun bütün təzahürlərinin, proseslərinin daxili mahiyyəti kimi göstərilir. 

Upanişadın mərkəzi ideyası bu mənəvi mahiyyəti insanda və təbiətdə eyniləşdirməkdir.  

Bir sıra mətnlərdə brəhmən– atmanın üçlü, triadik təbiəti təsdiq olunur. Digər mətnlərdə 

isə real gerçəkliyin yaranmasının və sonralar məhv olmasının, brəhmən– atmanda əriməsinin 

dövri olaraq tsiklik təkrarından söhbət açılır. Varlığın bu tsiklik simvolu adətən əbədi fırlanan 

təkər (çakra) obrazında çıxış edir. Dünya qanunauyğunluğu prinsipi mənəvi– etik rəngə malik 

olan dharma konsepsiyası ilə ifadə olunur. Upanişadın idrak nəzəriyyəsində mərkəzi məsələ 

biliyin iki– aşağı və ali növə bölünməsi ilə səciyyələnir. Aşağı– empirik gerçəklik haqqında 
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bilikdir (o həqiqi deyil, qırıq– kəsik, fraqmentardır). Ali isə– mənəvi mütləq biliyidir. Varlığın 

bütövlüyü ilə qəbul edilməsidir. Ona nail olmaq mistik praktikanın, yoq praktikasının köməyilə 

mümkündür. Yalnız bu bilik dünya üzərində ağalığa imkan verər.  

Etika sahəsində Upanişadlarda dünyaya münasibətdə passiv– seyrçi mövqeyin təbliği 

mühüm yer tutur. Ali xoşbəxtlik ruhun dün-yaya hər hansı bağlılıqdan xilas olması (mokşa, 

mukta) kimi qiymətləndirilir. Lakin, eyni zamanda, fəal həyata çağırışlar da eşidilir. 

Upanişadlarda maddi və mənəvi dəyərlər arasında fərq qoyulur.  

İlk dəfə olaraq Upanişadlarda ruhun köçürülməsi (keçməsi) (sansara) və keçmiş əməllər 

üçün əvəz edilməsi (karma) haqqında konsepsiya göstərilir. Orada insanın əməlləri zəncirində 

səbəb– nəticə əlaqələrinin müəyyənləşdirilmək cəhdi ifadə olunur. Insanın davranışı– dharma 

mənəvi qanunlarla müəyyən edilir. Həmin qanunların yerinə yetirilməsi isə hər bir varna və 

həyat mərhələsi (varnaşrama) üçün zəruridir.  

Bir sözlə, upanişadlar sonrakı fəlsəfi baxışlar üçün bir növ fundament rolunu 

oynamışdır. Burada əsas dünyagörüşü ideyaları və konsepsiyaları sonralar daha dəqiq və 

hərtərəfli işlənilmişdir.  

Qədim Hindistanda mövcud olmuş fəlsəfi məktəbləri aşağıdakı kimi təsnif etmək 

mümkündür:  

s

/s 

 

Ortodoksal 

(Vedlərin nüfuzunu qəbul 

edənlər) 

Qeyri– ortodoksal  

    (Vedlərin nüfuzunu qəbul 

etməyənlər) 

1. Vedanta (e.ə. IV– II əsrlər) Caynizm (b.er. əv IV əsr)  

2. Mimansa (e.ə. VI əsr) Buddizm (b.er. əv.VII—VI əsr)  

3. Sankhya (e.ə. VI əsr)  Çarvaka– lokayata 

4. Nyaya (e.ə. III əsr)   

5. Yoqa (e.ə. II əsr)  

6. Vayşeşika (e.ə. VI– V əsrlər)  

 

Epik dövrün hind fəlsəfəsinə gəldikdə isə həmin dövrün fəlsəfi fikrinin əsas mənbəyi 18 

kitabdan ibarət olan geniş epik «Mahabharata» poemasıdır. Fəlsəfə nöqteyi– nəzərindən az– 

çox maraq doğuran əsər «Bhaqavat– Gita»dır. Upanişadlarda ayrı– ayrı fikirlərdə və 

deyimlərdə ifadə olunan fəlsəfə «Mahabharata»da dünyagörüşü problemlərinin izahına həsr 

olunmuş bütöv konsepsiyalar şəklində özünü göstərir. Həmin konsepsiyalar içərisində sankhya 

və onunla sıx əlaqədar olan yoqa təlimləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Sankhya. Ən qədim təlimlərdən biri olan bu təlimin əsası e.ə.600-cü ildə yaşaması 

güman edilən Kapila tərəfindən qoyulmuşdur. Sankhya təliminə görə dünyada iki – maddi və 

mənəvi başlanğıc mövcuddur. Bütün cisim və hadisələrin, o cümlədən psixi hadisələrin və 

bütövlükdə dünyanın izah edilməsində maddi səbəb əsas olmalıdır. Bu ilk səbəbi doğuran ilkin 

səbəb yoxdur, o bütün dünyanın daimi əsasıdır. 
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Bir sıra başqa təlimlərdə olduğu kimi  sankhya təlimi də müdriklərin əsas vəzifəsini 

insanı iztirabdan, əzab– əziyyətdən və bədbəxtlikdən xilas etmək üçün vasitə və yolların dərk 

olunmasıda, axtarılıb tapılmasında görür.  

Yoqa. Qədim hind təfəkkür sistemində yoqa təliminin, yəni xilasolmanın fərdi yolunun 

da böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Yoqa vedlərə əsaslanır və ona görə də vedlər fəlsəfi 

məktəblərindən biri hesab olunur.  

«Yoqa» sanksritdən tərcümədə «cəmlənmə», «mərkəzləşmə» mənasını verir. Bu təlimin 

əsasının müdrik Patancali (e. ə. II– əsr) tərəfində qoyulduğu ehtimal olunur. Yoqa sistemində 

allaha etiqad nəzəri dünyagörüşün elementi kimi, iztirablardan azad olmağa yönəldilmiş, 

praktik fəaliyyət şəraiti kimi başa düşülür. «Yeganə» ilə birləşmə şəxsi vəhdətin dərk edilməsi 

üçün zəruridir. Yoqa fəlsəfə və praktikadır. Yoqanın fəlsəfi sitemi sankhya– yoqadır. O, 

meditasiya şüurunun formalaşması metodikasını verir. Allah obrazına meditasiyanı tövsiyə 

edir. Uğurlu meditasiya samadhi vəziyyətinə (bir sıra cəmləşmənin fiziki və psixik tapşırıqları 

sayəsində tam intraversiya vəziyyəti) aparıb çıxarır. Yoqa praktikası xilasolmanın fərdi yolu 

olub, hisslər və fikirlər üzərində nəzarətə nail olmağa yönəldilmişdir. O, yemək qəbul qaydasını 

da müəyyən edir. Bunun özü isə maddi təbiət qunlarına müvafiq olaraq üç kateqoriyaya 

bölünür. Nadanlıq və ehtiras qunlarındakı yemək əzab– əziyyəti, bədbəxtlikləri, xəstəlikləri 

artıra bilər (buraya, hər şeydən əvvəl, ət daxildir). Yaxşılıq qunlarındakı yemək (ağartı 

məhsulları, tərəvəz, dənli bitkilər və s.) şən əhval– ruhiyyə, xeyirxahlıq yaradır.  

Yoqa təliminin müasir təbliğatçıları digər təlimlərə pis münasibət bəsləməyin əleyhinə 

çıxırlar. Məsələn, Ramakrişna bu məqsədlə «Fil haqqında ibrətli hekayə»ni misal gətirir.  

Onun da mənası budur ki, «Allah çoxlu aspektə malikdir və hərə onu bir cür görür» 

«Dörd nəfər kor filə yaxınlaşır. Biri ayağına əl gəzdirir və deyir: «Fil dirəyə bənzəyir». Ikincisi 

xortuma əl gəzdirir və deyir: «Fil dəyənəyə bənzəyir». Üçüncüsü «Fil çəlləyə bənzəyir». 

Dördüncüsü, filin qulaqlarına əl gəzdirir və deyir: «Fil böyük zənbilə bənzəyir». Mübahisəyə 

başlayırlar və heç biri fili görmür. Hamı üçün o müxtəlifdir. Əslində isə fil dörd nəfərin 

«gördüyü» bütün cəhətləri birləşdirir. Ramakrişna, Ramaçarağa və digər Yoqa müəllimləri 

digər təlimlərə dözməyi və onlara düşmən münasibəti bəsləməməyi məsləhət görürlər. 

Yuxarıda göstərdiyimiz ibrətamiz hekayədə belə bir həqiqət ifadə olunur ki, Allah vahiddir, 

lakin çoxlu aspektlərə malikdir. Müxtəlif xalqlar allaha müxtəlif adlar verir və müxtəlif 

formalarda təqdim edirlər. Allah adlıdır və həmçinin adsızdır. Onun adı və forması var, eyni 

zamanda onun nə adı var, nə də forması var. Yoqa təliminin fəlsəfəsi və praktikası bundan 

ibarətdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki təlimlin başlıca prinsiplərinə biz epizodik olsa belə 

Upanişadlarda rast gəlirdik. Konsepsiyaların əsasını praktiki (materiya, təbiət) haqqında 

baxışlar tutur. Həmin baxışlarda bütün varlığın (o cümlədən psixikanın, şüurun) mənbəyi kimi, 

həmçinin ondan asılı olmayan saf ruh (Puruşa) (o, bəzən brəhmən, atman da adlanır) haqqında 

da söhbət açılır. Beləliklə, burada dünyagörüşü dualistdir və iki başlanğıcın etiraf edilməsinə 

əsaslanır.  
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Mimansa və Vedanta. Mimansada əsas diqqət idrak və məntiq məsələlərinə veda 

ayinlərinin öyrənilməsinə yönəldilirdi. Mimansaya görə bilik əldə etməyin əsas mənbəyi hissi 

qavrayışdır. Qavrayışın mənbəyi isə real obyektlərin əlamətləridir. 

Vedantlar üçün Vedlər misilsiz avtoritet olmuşdur. İdealist Vedanta təlimi Badarayanın 

adı ilə bağlıdır. Vedant təsəvvürlərinə görə dünya həyat məktəbidir. Şagird bütün hallarda 

müəllimin dediklərinə əməl etməlidir.  

Vedanta təlimində Allah və ruh anlayışlarına ikili baxış mövcud olmuşdur. Vedantlar bir 

tərəfdən belə hesab edirdilər ki, Allah və ruh tamam fərqli anlayışlardır; digər tərəfdən belə 

fikir mövcud idi ki, onlar vəhdətdədirlər. Birinci təlimi Madhva, ikincini isə Şankara 

(Şankaraçayra, VIII–IX əsrlər) müdafiə edirdi. 

Vedant fəlsəfəsinin ən böyük nümayəndəsi Şankaranın «Atmabadha» traktatında vedant 

təliminin əsas prinsiplərini şərh edilmişdir. Burada brəhman atman substansiya kimi varlığın 

məcmusu kimi təsdiq edilir, cismani fiziki ruhla «ruhani ruh» arasındakı qarşılıqlı münasibət 

haqqında, həqiqi bilik haqqında, atmanlığın karma və sansaradan xilas olmağın yeganə yolu 

olması barədə danışılır.  

Vedanta həmçinin maddi dünyanın illyuzorluğu (mayya) olması haqqında təlimi 

hazırlanmış və illyuzanın (mayya) real varlıqdan fərqləndirilməsi zərurətini qeyd etmişdir. 

Reallığın yeganə yolu həqiqi biliyə (brəhmənə) nail olmaqdır.  

Qeyd edildiyi kimi Qədim Hindistanda qeyri-ortodoksal fəlsəfi məktəblər də mövcud 

olmuşdur.  

Caynizm. E. ə. VI əsrdə yaranmış caynizm fəlsəfi məktəbi «müdriklər» təliminin 

inkişafı nəticəsində əmələ gəlmişdir. Caynizmin əfsanəvi banisi Cina (sanskritdə– qalib) 

təxəllüsü olan Mahavira Vardhavana olmuşdur. Cina və onun ardıcılları haqqında əhvalatlar 

kanonik, caynist ədəbiyyatını (siddahanta) təşkil etmişdir. Caynizmə görə Cina 5 həqiqəti təbliğ 

etmişdir: adam öldürməmək, yalan danışmamaq, oğurluq etməmək, dünyəvi şeylərə 

bağlanmamaq, bakirliyini, saxlamaq (rahiblər üçün).  

Ümumiyyətlə, caynist fəlsəfəsinin əsas məzmunu onun etikası, yəni insanın 

ehtiraslardan azad olması təlimidir. Bir sözlə, caynizm etikası asketizm etikası idi.  

Bilik geniş mənada başa düşülür. O, mənəvi müəllimlər tərəfindən verilir. Bilik təkcə 

müəllimə qulaqasma deyil, həm də düzgün əxlaq, davranış və hərəkət tərzidir.  

Dualist xarakter daşıyan caynizm təlimində canlı (adciva) və cansız (civa) 

substansiyalar haqqında danışılır. Cansız aləm atomlardan ibarət olan materiyadır.  

Varlıq probleminə gəldikdə, caynistlər, real olan çoxlu şeylərin mövcudluğunu, onların 

bir tərəfdən daimi (substansional), digər tərəfdən isə keçici xassələrə malik olmasını qeyd 

edirdilər. Materiya elementlərə parçalanan və parçalanmayan elementlərin cəmləşməsi kimi 

başa düşülürdü. Materiyadan başqa cansız substansiyaya məkan, zaman, hərəkət və sabitlik 

şəraiti də aid edilirdi. 

Ruhun əsas əlamətini şüur hesab edən caynistlər müxtəlif ruhlarda şüurluluq 

səviyyəsinin fərqləndiyini göstərirdilər. Ruh bədənlə birləşməyə meyillidir. Ruhun asılılığının 
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əsas səbəbi onun güclü arzusu və ya əzabıdır. Əzabın əsas səbəbi isə həyati bilməməkdir.  

Caynizmin əsas məqsədi olan “qurtuluş” ruhun bədəndən tamamilə ayrılmasına gətirib 

çıxarmalı idi ki, buna da asketizm vasitəsilə çatmaq olardı.  

Buddizm. Qeyri – ortodoksal məktəblərə aid olan buddizm e.ə. VII– VI əsrlərdə 

meydana gəlmişdir. Buddizm, bərabərsizlik və  quldarlığı doğuran kasta sistemini müdafiə 

edən  brahmanizmə alternativ bir təlim kimi yaranmışdır. Rəvayətə görə buddizmin əsası 

şahzadə Siddihartha Hautama olmuşdur.  

Əfsanəyə görə hind Şakya qəbiləsinin padşahının oğlu Qautama xoşbəxt, kədər, dərd nə 

olduğunu bilmədən yaşayırdı. Lakin bir gün o, sarayın darvazasını tərk edib insanlar arasına 

düşür. O, indiyədək bilmədiyi dərdli adamlarla, qocalarla, matəm mərasimi və s. qarşılaşır. 6 il 

asket həyatı sürüb şərin, dərdin səbəblərini, törədicilərini axtarır. O, maariflənmış Buddaya 

(“budda”-həqiqətlə nurlanmış deməkdir) çevrilir. Ona aydın olur ki, həyat əzab-əziyyətdir, 

dərd-ələmdir, dərdin isə səbəbləri var, həmin kədərdən xilas olmağın yolu da vardır. Bu yol 

şərdən xilas olmağa can atmaqdan, ondan uzaqlaşıb budda asketizminə keçməkdən, rahibliyə 

yetişməkdən ibarətdir. 

İlkin budda mətnləri sanskritcə “Tripitana” və yaxud “Tripitaka” (üç zənbil) adlanır. 

Buddizmdə əsas yeri dörd müqəddəs həqiqət göstərişi tutur: «yaşamaq əzab çəkməkdir», 

«əzabların səbəbi arzulardır», «əzablardan xilas olmaq üçün arzulardan çəkinmək lazımdır», 

«arzulardan çəkinməyin çarəsi Buddanın təliminə riayət edilməsidir». Buddizm müdriklərinə 

görə idrakın məqsədi – iztirablardan azad olmaqdır. Buddizm etikasına görə, insan əzabdan, 

iztirabdan o dünyada deyil, bu dünyada xilas olmalıdır. Buna yalnız hər bir buddistin öz 

mövcudluğunun başlıca məqsədinə– Nirvanaya (“yoxa çıxmaq”, “sönmək”) çatmaqla, yəni 

həyata bağlılıqdan tamamilə ayrılıb, ilahi ilə qovuşub əbədi səadətə nail olmaq və mütləq 

sakitlik vəziyyətinə düşə bilməklə müyəssər olmaq olar.  

Gündəlik həyatla əlaqədar nə varsa o buddizmdə iztirab hesab olunur. Iztirab varlığın 

qanunudur. Buddizmdə fəlsəfi– nəzəri və mifoloji planda münasibətdə də spesifiklik özünü 

göstərir. Abstrakt– nəzəri və mifopoetik təfəkkür arasındakı fərqi görən buddist filosoflar da 

mifopoetik təfəkkürün vacibliyini inkar etməmişlər. Elə buna görə də buddist fəlsəfəsinin və 

psixologiyasının nəzəri ideya və konsepsiyaları mifoloji məzmunla zənginləşdirilmişdir. Digər 

tərəfdən, mifologiyanın bir sıra xüsusiyyətləri bəzi nəzəri müddəaların simvolik təsvirində 

köməkçi rolunu oynamağa əsas vermişdir. Buddizmdə ümumi dəyişkənlik haqqında, ruhun 

mövcudluğunun inkarı haqqında fikirlər fəlsəfi cəhətdən maraqlıdır. Bizim eranın əvvəllərində 

hazırlanmış buddizm kitablarından olan «Dxammanada»da maraqlı fəlsəfi fikirlərə rast gəlmək 

mümkündür.  

Çarvaka-Lokayata. Lokayata təlimi (ehtimal olunur ki, «lokayat» sözü «ancaq bu 

dünya» deməkdir) dini-mistik axirət ehkamını qəbul etmir, xoşbəxtliyin bu dünyada 

yaradılması zərurətini təbliğ edirdi.  

Çarvaka təliminə görə («çarvak» - qədim hind dilində «dörd söz», «dörd mahiyyət» 

mənasını verir) bütün mövcudatın əsasında dörd ünsür - od, su, hava, torpaq durur. Varlıq bu 
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ünsürlərin birləşməsindən meydana çıxır, parçalanmasından məhv olub gedir. Çarvaklar 

dünyanın maddi vəhdəti ideyasını təbliğ edir, materiya və şüurun bir-birindən asılı olmayan 

ilkin başlanğıc olmasını qəbul etmir, şüurun materiyadan əmələ gəldiyini söyləyirdilər. 

Çarvaklar şüuru bədənin əlamətlərindən biri hesab edirdilər. Qeyd olunurdu ki, insanın 

“Mən”inin mövcudluğu bədənsiz mümkün deyil. Doğrudan da, bizim tez-tez işlətdiyimiz “Mən 

– karam”, “Mən – gözələm”, “Mən – xəstəyəm” ifadələri onu göstərir ki, “Mən” anlayışı ilə biz 

bədənin müəyyən əlamətlərini birləşdiririk.  Çarvaklara görə insan öldükdə, onun bədəni ilə 

birlikdə şüur da yoxa çıxır. 

Lokayatların fikrinə görə, ayrılıqda, müstəqil şəkildə deyil, yalnız bədəndə mövcud ola 

bilər. 

Çarvaklar idrak nəzəriyyəsi və məntiq məsələləri ilə də məşğul olmuşlar. Dünyanın 

maddiliyini qəbul edən Çarvaklar göstərirdilər ki, biz onu hiss orqanları vasitəsilə hiss edirik. 

Həqiqəti dərk etməyin yeganə mənbəyi duyğu və qavrayışdır. Hiss olunmayan, qavranılmayan  

mövcud ola bilməz. Məntiqi nəticə həqiqəti dərk etməyin mənbəyi ola bilməz. Çünki məntiqi 

nəticə özündə ümumi münasibətləri cəmləyir ki, o da hissi qavrayışın predmeti ola bilməz.  

Beləliklə, gördüyümüz kimi, ilk dəfə qədim hindlilər sırf fəlsəfi məsələlərlə ardıcıl 

şəkildə məşğul olaraq ilk fəlsəfi məktəb və cərəyanları yaratmış, fəlsəfi dünyagörüşünün 

müxtəlif problemlərini araşdırmışlar. Tədqiqatçıların əksəriyyətinin fikrincə, dünyada ilk 

fəlsəfi abidə hind Upanişadları olmuşdur. Sual oluna bilər, nəyə görə dünya fəlsəfəsinin tarixini 

hind fəlsəfəsindən başlamaq lazımdır? Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, Hindistan ən qədim 

mədəniyyət ölkəsidir. İkincisi, məsələ budur ki, Hindistan mədəniyyəti sırf, tipik Şərq 

mədəniyyətidir. Üçüncüsü, qədim dövrlərdə yalnız hinduslar müstəqil, ardıcıl fəlsəfə ilə məşğul 

olmuşlar.  

Qədim Hindistan bərabərsizlik, quldarlıq və kasta sisteminin hökm sürdüyü cəmiyyət 

olmuşdur. Aşağı kastadan olanlar ən murdar heyvandan belə aşağı səviyyədə qəbul edilmiş, 

insanın taleyi onun hansı kastada doğulmasından asılı olmuşdur. Lakin quldarlıq və 

bərabərsizlik ölkəsində eşidilməyən bir şey elan edilir: «hər şey birdir. Bütün varlıqlar 

Yeganənin təzahürüdür».  

Hər şey birdir–bu, fəlsəfədə ilk söz idi ki, bəşəriyyətə onun birliyi, vahidliyi, 

azadlığı elan olunurdu. Bu ümumbirliyin elan edilməsi ideyası insaniyyətçiliyin başlanğıcı 

idi. Hər bir insan hətta allahın köməyi olmadan hər şey edə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, heç 

bir fəlsəfə Qərb dünyasına Hind fəlsəfəsi qədər təsir göstərməmişdir. Bu, təkcə ekzotika deyil, 

insanın yaşaması üçün müalicə reseptidir. Təsadüfi deyildir ki, çox vaxt görkəmli alim və 

yazıçılar hind xalqını filosof xalq adlandırmışdır.  

Çin fəlsəfəsi. Qədim Çində, xüsusilə quldarlıq cəmiyyətinin formalaşdığı dövrdə (e.ə. 

VIII–VI əsrlərdə) ideologiyada iki tendensiya hökm sürürdü. Bunlar mühafizəkar və mütərəqqi, 

mistik və materialist xətlər idi. Bu iki tendensiya arasında gedən mübarizə gedişində 5 dünya 

elementi (metal, ağac, su, od, torpaq) haqqında sadəlövh materialist ideyalar getdikcə daha 

geniş şəkildə yayılırdı. Həmin dövrdə, eyni zamanda iki zidd başlanğıclar (in və yan), təbii 
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qanun (dao) və. s. haqqında II– I minilliklərin mövcud biliklərinin ümumiləşdirilməsi nəticəsi 

kimi təsəvvürlər geniş yayılmışdır.  

Ümumiyyətlə, Çində fəlsəfi cərəyanların formalaşması e.ə. VI–V əsrlərə aiddir. Onlar 

Çin milli xarakterinin və sosial praktikanın bütün spesifikasını özündə əks etdirirdi. Çin 

fəlsəfəsi millətin patriarxal cizgilərini və praktikanın konkret – əməli oriyentasiyasını təzahür 

etdirirdi. Çin fəlsəfəsində Qədim Hindistana və digər ölkələrə xas olan zəngin mifoloji zəmin 

yox dərəcəsindədir. Çin fəlsəfəsi əsas etibarilə praqmatikdir və axirət dünyasına deyil, bu 

günkü günün praktikasına müraciət etməsi ilə fərqlənir.  

Qədim Çin fəlsəfəsinin mənbələrini ilk Çin yazılı abidələri, xüsusilə məşhur 

«Dəyişikliklər kitabı» («Li tszin») və ona olan şərhlərdə axtarmaq lazımdır. Bu kitab «Şeirlər 

kanonu»– «Şi tszin» kitabı ilə birlikdə Hindistanda Upanişadların oynadığı rola malik 

olmuşlar.  

Qədim Çində 6 əsas müstəqil fəlsəfi məktəb mövcud olmuşdur: 

1. Konfutsilik (ju-tszya) 

2. Moizm (mo-tszya) 

3. Qanun (fa-tszya, yaxud legizm) 

4. Daosizm (dao-tszya) 

5. Naturfəlsəfi (in yan-tszya) 

6. Adlar (min-tszya) 

Daosizm. Qədim Çin fəlsəfəsinin inkişafında daosizm– Lao– tszı– nın dao– şeylərin 

yolu haqqında təlimi mühüm rol oynamışdır. E.ə. lV-III əsrlərdə meydana gələn bu təlim 

eramızın II əsrində dinə çevrilmişdir 

Lao– tszı (b. er. əv. VI əsrin ikinci yarısı və V əsrin birinci yarısı) daosizm fəlsəfəsi 

məktəbinin banisi olmuşdur. Filosofun əsas ideyası odur ki, insanların və təbiətin həyatı «səma 

iradəsi» ilə idarə olunmur, müəyyən yolla– dao ilə getməkdədir.  

Dao– şeylərin özünün təbii qanunudur. Həmin qanun Tsi (hava, efir) substansiyası ilə 

dünyanın əsasını təşkil edir. Lao– tszı («qoca müəllim») belə hesab edirdi ki, dünyada hər şey 

hərəkətdə və dəyişmədədir, hər şey mütəmadi olaraq dəyişir. Bu inkişafın necə getməsindən 

asılı olmayaraq ədalət təntənə çalır. Qanun belədir. Insan şeylərin təbii gedişinə 

qarışmamalıdır. Işə qarışmamaq, yaxud «hərəkətsizlik» (u vey– gerçəkliyə seyrçi münasibət) 

dao– nun insana münasibətdə əsas tələblərindən biridir. Bu, «təbiiliyə əməl edilməsi» 

deməkdir. Bu, adamların həm sosial, həm də fərdi fəaliyyətinə, həm də onların idraki fəaliyyət 

sahəsinə də aid edilir. Lao– tszının ideyaları təxminən b.er.əv. IV– III əsrə aid edilən «Dao– de 

tszin» kitabında ifadə olunmuşdur. Kitabda aşağıdakı anlayışlar işlədilir:  

De– daonun insanların davranışının, həmçinin şeylərdə predmetləşmiş konkret 

təzahürüdür.  

Tsi– daonun predmetləşməsi nəticəsində yaranan xırda maddi hissəciklərdir. Yüngül, 

işıqlı tsi hissəcikləri kişi başlanğıcı– yan– ı yaradır, ağır, qaranlıq hissəciklər isə qadın 

başlanğıcı in– i yaradır. Bu iki başlanğıcın çulğalaşması nəticəsində daoistlərin fikrincə dün-
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yada olan bütün şeylər yaranır. Öz inkişafında bir sıra tsiklləri ke-çən «hər bir şey öz kökünə 

qayıdır, yəni ilkin hissəciklərə bölünür».  

Jen– insansevərlik.  

Li– ritual.  

Daoistlərə görə, adamların ilkin təbiətlə vəhdətinə qayıdışı, sənətdə və əkinçilikdə əmək 

alətlərindən imtina edilməsi, mürəkkəb ictimai təşkilatlardan– dövlətdən, siniflərə bölgüdən, 

alimlər təbəqəsinin müdrikliyindən imtina onlara sakit, xoşbəxt həyat keçirməyə imkan verər. 

Lao– tszı sosial gərginliyin səbəbkarı kimi hakimiyyət hərisləri olan eqoist müdrikləri sayırdı. 

Onları adamların arasında çaxnaşma salan adlandıraraq müdriklərə hörmət olunmasından 

imtina etməyi məsləhət görürdü. O, müdriklərə hörmət edilməməsini xalqın itaətə 

gətirilməsinin yeganə şərti hesab edirdi.  

Ümumiyyətlə, daosizmdə dialektik ideyalar, idrak təlimi, etik və sosial– siyasi baxışlar 

mühüm yer tutmuşdur.  

Konfutsilik. Daosizmdən sonra qədim Çində geniş yayılmış təlimlərdən biri də konfutsi 

təlimidir. Təlimin banisi Kun– Fu– tszı (e.ə. 551– 479– cu illər, ona çox vaxt Konfutsi 

deyirlər)– görkəmli mütəfəkkir, siyasi xadim olmuşdur. O, qədim kitabları qaydaya salmış və 

«Dəyişikliklər kitabı»na («Li tszin») şərhləri tərtib etmişdir. O, müşavir olduğu Lu dövlətinin 

salnaməsini tərtib etmişdir. Konfutsinin baxışları başlıca olaraq «Söhbətlər və mühakimələr» 

(«Lun Yuy») kitabında toplanmışdır. Bu kitab onun ardıcılları və şagirdləri tərəfindən tərtib 

olunmuşdur.  

Yeni eranın ərəfəsində konfutsilik xüsusi dinə çevrilsə də, onda mistik elementlər, 

kahinlik xidməti və s. yox idi, başlıca tələb ayinlərə, ənənələrə əməl etmək idi. Konfutsiliyin 

əsas ehkamı əcdad kultu, əcdadlara ehtiram idi. Hər ailənin obrazlı əcdad məbədi vardı. Həmin 

məbəd qarşısında qurban kəsilir, ibadət edilir, ayinlər icra olunurdu. 

Konfutsi təlimində biz başqa bir ənənəni müşahidə edirik. Konfutsiliyin məqsədi 

mövcud üsul - idarəni, quldarlıq münasibətlərini qoruyub saxlamağa xidmət olmuşdur. 

Burada əyanlara hörmət, cəmiyyət içərisində subordinasiyanın ciddi şəkildə qorunması 

və digər etik normalara riayət edilməsi tələblərinə rast gəlmək mümkündür. «Syao»– 

«valideynlərə hörmət», «di»– «böyük qardaşa hörmət», «çjun»– «öz ağasına, hökmdara 

sədaqət» kimi kateqoriyalar konfutsi təlimində mühüm yer tutur. 

Bu cərəyana görə cəmiyyətdə «Jen» adlanan, Allah tərəfindən göndərilmiş qanun 

fəaliyyət göstərir. Həmin qanunu yerinə yetirmək üçün hamı cəmiyyətdəki davranış 

normalarına, rəsmi qaydalara, adət-ənənələrə əməl etməlidir. Konfutsi qeyd edirdi ki, 

cəmiyyətə ağıllı adamlar rəhbərlik etməli, möhkəm intizam olmalı, «hakim-hakim, tabe-tabe, 

ata-ata, oğul-ogul olrmalıdır».  

Konfutsi təhsilə və tərbiyəyə böyük yer verirdi. Bununla yanaşı o, belə hesab edirdi ki, 

əyanların nümayəndələri anadangəlmə hikmətə əsaslanan, ali bilik hesab olunan müdrikliyə 

nail olmalıdırlar. «Səma hökmdarı» nı və ruhların mövcudluğunu qəbul edən konfutsi taleyə 

inanır, daoistlərdən fərqli olaraq ənənəvi dini baxışları müdafiə edirdi. Bizim eradan əvvəl II 
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əsrdə imperator U-dinin zamanında konfutsiçilik qanuni qüvvəyə mindirilib, rəsmi Çin 

ideologiyası elan edilmişdir. Konfutsi özü isə ilahiləşdirilmişdi. «Lunyuy»kitabında aşağıdakı 

anlayışlar verilir:  

Jen (hərfən: «insansevərlik»)– konfutsiçi etik kateqoriyasıdır. Jen prinsipi bildirir. 

«Özünə rəva görmədiyini, başqasına da rəva görmə.»  

Li (hərfən: «seremonial», «ritual», «hörmət»)– konfutsiçi etikanın kateqoriyası olub, 

geniş qaydalar məcmusunu əhatə edərək hakimlər və təəbələr, bütün ictimai qruplar– təbəqə, 

nəsil, ailə və s. arasında, eləcə də ayrı– ayrı adamlar arasında münasibətləri nizamlamağı əks 

etdirmişdir.  

Hindistanda vedizm hansı rolu oynayırdısa, Çin üçün də konfutsiçilik həmin əhəmiyyətə 

malik olmuşdur. O, mühüm ortodoksal (öz məsləkində ardıcıl və sabit olan) məktəb olmuşdur. 

Doğrudur Hindistanda çoxlu məktəb olsa da onlardan heç biri rəsmən prioritet məktəb hesab 

olunmamışdır. Çində isə əksinə, konfutsiçilik (b.er. əv. II əsrdə) rəsmi dövlət ideologiyası 

statusu əldə etmiş və onu yeni dövrə qədər saxlaya bilmişdir.  

Konfutsiçiliyin əsas müddəaları aşağıdakılardır:  

1. Konfutsi baxışlarının əsasında Səma haqqında («Tyan») ənənəvi dini təsəvvürlər 

dururdu. Bu böyük başlanğıc, ali allah öz iradəsini insana diqtə edirdi. Səma– ümumi əcdaddır 

və baş hakimdir, dünyaya insan nəslini gətirərək ona həyati qaydalar bəxş edir.  

2. Tyan kultu konfutsinin sosial təlimi ilə əlaqədar idi. Burada hər kəsin öz işini görməsi 

və subordinasiyaya uyğun olaraq hərəkəti nəzərdə tutulurdu.  

3. Daosizmdən fərqli olaraq konfutsiçilikdə rituala, etiketə, yazılmayan qaydalara 

üstünlük verilir. Buna müvafiq olaraq Li– yə riayət edən «xeyirxah insan» haqqında təlim 

mövcud olmuşdur. «Xeyirxah insan», hər şeydən əvvəl, qanunları pozmamaq haqqında 

düşünür, o, ritualın tələblərinə riayət etməyə borcludur. Bu isə özündə bir çox əxlaqi qaydalara 

riayət edilməsini birləşdirir. Li– şeylərin qoyulmuş qaydasıdır.  

4. Konfutsi həm də pedoqoq olmuşdur. Onun təlimində pedoqoqika, tərbiyə problemləri 

mühüm yer tutmuşdur. Burada qədim Çin ənənələrinin öyrənilməsinə diqqət yetirilmişdir.  

Konfutsiçilik özünün «qızıl orta və ya qızıl mərkəz» (çjun-yun) nəzəriyyəsi ilə 

məşhurdur. Bu, insanların öz davranışlarında səbirsizlik və ehtiyat arasında orta mövqe 

tapmasındadır. Çünki insanlar həddən artıq səbirsiz və ya həddən artıq ehtiyatlı olurlar. 

«Qızıl orta»  nəzəriyyəsi sonralar Konfutsinin ardıcılları tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. 

Məsələn, XII əsrdə Yeni konfutsiçilər «qızıl orta haqqında» təlimin mənasını belə izah 

edirdilər: həyatın məqsədi – şeylərin mahiyyətini bilməkdir; şeylərin mahiyyətini yalnız biliyin 

köməyi ilə anlamaq mümkündür; bilik də öz növbəsində qəlbin təbiətini dəyişdirməyə və 

bədəni təkmilləşdirməyə kömək edə bilər. Biliyin əsasında «səma əqlinin» – qanunun dərk 

edilməsi durur. Əql – səma qanununu öyrədir ki, yalnız iki şey var: bunlar yalan və doğru 

olandır. Kim həqiqətə qulluq edirsə, xeyirxahlıq yaradır. Kim yalana qulluq edirsə, şər yaradır. 

Valideyinlərə xidmət– onlara hörmətlə bağlıdır. Ağaya xidmət– ona sədaqətlə bağlıdır. Hər cür 
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xidmət həqiqətin və yalanın fərqləndirilməsinin, həqiqətin seçilməsi isə onun əməllərə 

çevrilməsini tələb edir. 

Beləliklə, qədim Çin fəlsəfəsinin iki– konfutsiçi və daosizm konsepsiyalarını nəzərdən 

keçirdik. Konfutsiçi konsepsiya insanla sosium, müəyyən qaydaların (Li) qoruması ilə bağlı 

harmoniya etikasına əsaslanır. Daosizm konsepsiyası isə insanla kosmosun harmonizasiyası 

ideyasını irəli sürür. «Çjuan– tszı» adlı qədim traktatda deyilir: Konfutsi təsdiq edirdi ki, o, 

«insanda səyahət edir», daoistlər isə deyirdilər ki, onlar «insandan kənarda səyahət edir».  

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, konfutsiçilik Çin ənənəsinə, daosizm isə dünya fəlsəfəsinə 

mənsubdur. Daoistlərin sosiumdan kənara– kosmosa çıxmaq cəhdləri şəxsiyyətin «yer» 

dairəsindən, qapalılıqdan və dövlətçilikdən ümumibəşəriliyə çıxışı bildirir. Bütün zamanlarda 

insana ümumbəşəri keyfiyyətlər xas olmuşdur. Nəticədə insanın özünü mikrokosmos– 

kosmosun təbii elementi hesab etməsi mümkünlüyü irəli sürülmüşdür.  

Moizm. Qədim Çin fəlsəfəsində Mo – tszının (e.ə. 479– 400– cü illər) idrak nəzəriyyəsi 

mühüm yer tutur. Məsələ burasındadır ki, qədim Çində rəqabət aparan «yüz məktəbdən» biri də 

Mo–tszının fəlsəfi məktəbi olmuşdur. Bu məktəb nəzəri– idraki problemlərin tədqiqində 

mühüm rol oynamışdır. Məktəbdə öyrənilən əsas kateqoriyalar: varlıq, məkan, zaman, 

keyfiyyət, səbəbiyyət və s. idi.  

Moistlər belə hesab edirdilər ki, idrak prosesinə səbəbiyyət prosesinə yanaşılan kimi 

yanaşmaq lazımdır. Şeylərin oxşarlığı və fərqlərini və onların cinsə görə bölgüsünü aşkar 

etmək zəruridir. Onlar biliyin həqiqiliyini yoxlamağın üç qaydasını təklif etmişlər. Birincisi, 

«əsas», daha dəqiq desək qədim müdrüklərin təcrübə və mühakimələri; ikincisi, «mənbə», yəni 

faktlar; üçüncüsü, «tətbiq edilmə», yəni praktiki faydasıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Mo–tszı qədim Çinin körkəmli siyasi mütəfəkkiri olmuşdur. O, 

dövlətin mənşəyi və cəmiyyətin həyatında əməyin rolu haqqında dərin fikirlər söyləmişdir. O, 

konfutsiçiliyə, onun dövlət məmurlarının əbədiliyi ideyasına qarşı çıxış etmişdir. Mo– tszının 

etik– siyasi ideyaları on prinsipdə əks olunmuşdur. Bunlar: «müdrikliyə hörmət», «birliyə 

hörmət», «ümumi məhəbbət və ümumi fayda», «səma iradəsi», və s. dir Mo– tszı «ümumi 

məhəbbət və ümumi fayda» prinsipinə mühüm əhəmiyyət verməklə fatalizmi inkar etmişdir. 

Burada isə prinsipcə yəqin ki, Çin praktisizminin mənbəyi hiss olunur. Bununla yanaşı, Mo– 

tezı ənənəvi səma və ruhlar kultu ilə əlaqəsini kəsməmişdir. Təsadüfi deyildir ki, on prinsipin 

tərkibində səma və ruhlar haqqında da fikirlər vardır. Filosof belə hesab edirdi ki, onlarda 

mənəvi qüvvə vardır və həmin qüvvə adamları «ümumi məhəbbət və ümumi fayda» prinsipinə 

riayət etməyə məcbur edir.  

Mo– tszının və onun ardıcıllarının baxışlarını öyrənməyin əsas mənbəyi «Mo– tszı» adlı 

kitabdır. Mo– tszı cəmiyyətin və dövlətin inkişafını 3 fazaya ayırmışdır. Bunlar– «müdrikliyə 

hörmət» birliyə, vəhdətə hörmət və «ümumi məhəbbət və ümumi fayda»dır. Beləliklə, Mo– tszı 

təlimində şəxsi və dövlət etikası sıx surətdə əlaqələndirilmişdir. Şəxsi məhəbbətdən çox 

ictimai, yaxud «ümumi məhəbbət»ə eləcə də şəxsi faydadan çox ümumi faydaya üstünlük 

verilir. Bununla da Çin ənənəsində fərdə nisbətən sosium üstünlük əldə etməyə başladı. Bu isə 
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konfutsi təliminin tənqidi fonunda özünü daha aydın hiss etdirirdi. Özü də səmaya münasibət 

mənəvi problem kimi saxlanılırdı. Mo– tszının fikrincə, səma və ruhlar kultu sosial ədalətin 

bərqərar olmasına şərait yaradır.  

Qanun (Fa-tszya, yaxud legizm). Legizm - qədim Çində konfusiançılıq dini-fəlsəfi 

cərəyanına müxalif meydana çıxmışdı (latınca «legis» - «qanun» deməkdir). Legizm - 

cəmiyyəti, dövləti, insanı idarə etmək haqqında fəlsəfi, etik, sosioloji təlimdir. E.ə. VI-III 

əsrlərdə yayılmışdı. Nümayəndələri Quan Çjın, Şan Yan, Xan Vey və b. olnıuşlar. Legizmə 

görə cəmiyyət və dövlət idarəçiliyi, konfusiançılıqdakı kimi mənəvi, əxlaqi təkmilləşməyə 

deyil, «qanuna», intizama, siyasətə, fəlsəfi biliyə əsaslanmalıdır. Leqizmin əsas tələbləri bunlar 

idi: «hökmdar - qanunun yeganə yaradıcısıdır»; «hökmdar kütlələrin əhval-ruhiyyəsini, 

psixologiyasını bilməli, fəaliyyətində onları nəzərə almalıdır»; «hamı qanun qarşısında bərabər 

olmalıdır»; «əsas fəaliyyət metodu mükafat və cəzadan ibarət olmalıdır»; «nizami ordu dövlətin 

dayağıdır» və s.  

Min-tszya (çin dilində - adlar məktəbi). Qədim Çində mövcud olmuş 6 əsas fəlsəfi 

məktəbdən biridir. E.ə. V-III əsrlərdə mövcud olmuşdur.  Başlıca nümayəndələri Den Si, Xuey 

Şi, Qunsun Lun hesab edilir.  Bəzən adlar məktəbinə İn Ven kimi kimi mütəfəkkiri də aid 

edirlər.   

Adlar məktəbinin başlıca problemi adlar və gerçəkliyin nisbəti, qarşılıqlı münasibəti 

məsələsi olmuşdur. Tarixi-fəlsəfi ədəbiyyatda bu məktəbi sofistlər məktəbi, nominalistlər 

məktəbi, dialektiklər məktəbi də adlandırırlar.  Hesab edilir ki, moizm və Syun Kuanın başçılıq 

etdiyi konfutsiçilik məktəbi ilə birlikdə adlar məktəbi Çin təfəkküründə nəzəri fənn kimi 

məntiqin rüşeymlərinin formalaşmasında iştirak etmişdir.  Adlar məktəbi ilə Qədim 

Yunanıstanın sofistləri arasında müəyyən oxşarlığın olması da qeyd olunur.   

Öz ideyalarının xüsusiyyətlərinə görə nominalistlər “eyniyyət və fərq” və “mahiyyət və 

təzahürün bölünməsi” məktəblərinə ayrılırdılar.  

“Eyniyyət və fərq” məktəbinin aparıcı nümayəndələrindən biri Xuey Şi (e.ə. IV əsr) 

şeylər və hadisələr arasındaklı fərqi nisbi mənaya malik olan zaman, məkan və şəraitin 

konkretliyi ilə izah edirdi. Bu təlim 10 tezisdə ifadə olunmuşdur. Onların birincisində deyilir 

ki, şeylərin çoxluğu “kiçik vahiddən” törəyir, buna görə də onlar arasında mahiyyətcə fərq 

yoxdur; “Böyük vahid” kimi çıxış edən kosmosdan kənarda şeylər mövcud deyil. Bu müddəa 

Xuey Şinin təlimində mərkəzi yer tutan beşinci tezisi şərtləndirir: “ Böyük eyniyyət kiçik 

eyniyyətdən fərqlidir, bu, kiçik eyniyyət-fərq adlanır, 10 minlərlə şey tamamilə eyni və 

tamamilə fərqlidir, bu “Böyük eyniyyət-fərq” adlanır. Tamamilə eyni və tamamilə fərqli 

ifadəsini eyniyyətin tükənməsi, fərqin  qurtarması kimi anlamaq olar. Ümumiyyətlə göstərilən 

tezisin fərqli izahları vardır: 1) adi şüur ayrı-ayrı şeylər arasındakı eyniyyət və fərqi qavrayır, 

lakin fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən şeylərə onların eyniyyəti və fərqləri kontekstində baxmaq olar, 

bu zaman onlar ya eyni, ya da fərqli olacaqlar; 2) Eyniyyət və fərq şeylər arasında mövcud olan 

xarici tərəfləri ifadə edir, “Böyük eyniyyət-fərq” isə bütün varlığın özünüeyniyyətini və qeyri- 

özünüeyniyyətini dialektik vəhdətini təşkil edir. Sonuncu izah  Xuey Şinin digər tezislərinin 
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dialektik  təfsirini şərtləndirir. Əvvəlki tezislərin məzmununu yekunlaşdıran onuncu tezisdə 

“fərqlərin tamlığına (tükənməsinə) meyilliliyin, “eyniyyətin tamlığına (tükənməsinə) meyillilik 

olmasından danışılır: təbiətdə hüdud və bölünmənin mövcud olmasına baxmayaraq özünü digər 

şeylərdən ayırmaq olmaz. 

Min-tszya məktəbinin “mahiyyət və təzahürün bölünməsi”  istiqamətinin əsas 

nümayəndəsi Qunsun Lun anlayışların-“adların” gerçəkliklə əlaqəsinin konkret, davamlı və 

mənalı xarakterini qeyd etmişdir. Bununla bağlı məşhur aforizmlər də vardır: ”ağ at, at 

deyildir”, “ağ və bərk daş iki daşın mahiyyətidir”. Müasir tədqiqatçılar Qunsun Lunun 

paradokslarını müxtəlif cür - ayrıca və ümuminin, anlayışların məzmunu və həcminin nisbəti 

probleminin ifadəsi və s. kimi izah edirlər.  

Min-tszya məktəbinin istiqamətlərindən birinin adların və gerçəkliklərin əlaqəsinin 

nisbətini və dəyişikliyini, digərinin isə mütləqliyini və daimiliyini qeyd etmələrinə 

baxmayaraq, onları dilin təhlilinə və dil ifadələrinin qeyri dil varlıqları ilə nisbətinə əsaslanan 

problematika və arqumentasiya vasitələri birləşdirirdi. 

Naturfəlsəfi (in yan-tszya) məktəb naturfəlsəfi-kosmoloji və mistik-numeroloji sahələrdə 

ixtisaslaşmışdı.  Qaranlıq (in) və İşıqlı (yan) başlanğıclar haqqında müddəa məktəbin irəli 

sürdüyü təlimin əsasını təşkil edirdi. Məktəbin ardıcılları hadisələri təbiət qüvvələri 

baxımından izah etdiklərinə görə, adətən naturfəlsəfi məktəb kimi qəbul edilir.  

İn-yan məktəbinin ideyaları Qədim Çinin mənəvi mədəniyyəti və elminin əsasını təşkil 

etmişdir. Astronomik hesablamalar əsasında kənd təsərrüfatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyan  

təqvimlər tərtib olunurdu. Sonralar in-yan məktəbinin ideyaları yeni konfutsiçilikdə və dini 

daosizimdə geniş istifadə olunmuşdur.   

İn-yan tszyanın mərkəzi konsepsiyasını İn-Yan qüvvələrinin dualizminin universallığı və 

onların yaratdığı Beş Elementin – Metal, Ağac, Su, Od və Torpağın qarşılıqlı tsiklik əlaqələri 

təşkil edir. Bu konsepsiyada Dünyanın bütün inkişafı nəzərdən keçirilirdi. Şeylərin və 

hadisələrin məkan, zaman və digər xarakteristikaları 5 qrupda birləşdirilir və müvafiq 

elementlərlə nisbətdə götürülür, beləliklə, bütünü dünya harmoniyada təsvir edilirdi.  Əgər bu 

qrupların hər hansı birində pozulma baş verirdisə, dünyanın bütün mexanizmi disharmoniya 

vəziyyətinə düşmüş olurdu.  

Göründüyü kimi, Çin fikrinin yüz məktəbindən üçünün konsepsiyası– daosizm, 

konfutsiçilik və Mo– tszının nəzəri– idraki konsepsiyası üstünlük təşkil etmişdir. Indi isə onlara 

əsasən Çin fəlsəfəsinin aşağıdakı xüsusiyyətlərini göstərə bilərik.  

1. Çin fəlsəfəsində qnoseloji və məntiqi problemlər başlıca olaraq sadəlövh naturalizm 

mövqeyindən nəzərdən keçirilirdi. Ideal və transendental haqqındakı təsəvvürlər çox zəif 

inkişaf etmişdir. Bu da, öz növbəsində müstəqil elm kimi formal məntiqin və dialektikanın 

inkişafına mane olurdu. Çin filosofları «ziddiyyət» anlayışını (onsuz dialektika mümkün 

deyildir.) demək olar ki, işlətmirdilər. Doğrudur onlar əkslik anlayışını işlədirdilər. Məsələn, 

ortalıq təlimində «xeyir v şəri» fərqləndirməkdən söhbət açılmışdı. Həyatın məqsədi– qəlbin 
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vəzifəsidir. Qəlbin vəzifəsi və məqsədi biliyin köməyi ilə əldə edilir; biliyin əldə edilməsi 

nəticəsində xeyir və şəri fərqləndirmək, onun mahiyyətini başa düşmək mümkün olur.  

2. Çin filosoflarının fəlsəfi terminlərdən şeylərin ierarxik qaydasını bərqarar etmək 

üçün vaxtaşırı istifadə olunurdu .Məntiqi metodologiyanın olmaması onun numeroloji 

metodologiya ilə əvəz olunmasına gətirib çıxarmışdı. O da öz növbəsində (öz aralarında 

simvolik və assosiativ əlaqəsi), say komplekslərindən və məkan strukturundan ibarət olmuşdur. 

Numerologiyanın əsasında üç rəqəm: 2, 3 və onların cəmi 5 rəqəmi dururdu. Şeylərin yarandığı 

gündən ona ikilik və beşlik xasdır. Qüvvələrin ikili ontologiyası in və yan; üçlü ontologiyası 

səma, torpaq, insan; beşli ontologiyası 5 element hesab olunurdu. Qədim Çin fəlsəfi 

qnoseologiyasına əsasən formasız zülmətdən iki ruh– kişi ruhu yan, qadın ruhu in 

doğulmuşdur. Kişi ruhu səmanı, qadın ruhu isə yeri idarə etməyə başlamışdır.  

Qədim Hindistan və Çin fəlsəfəsinin xüsusiyyətləri. Qədim Hindistan və Çində varlıq, 

insan, kainat, qanun, cəmiyyət və i.a. problemlərə dair spesifik fəlsəfi baxışlar olmuşdur. 

Dünyanın, insanın, kainatın mənşəyi məsələsi mifoloji tərzdə təhlil olunurdu, dünyagörüşü 

mifoloji səciyyə daşıyırdı, təbiət canlılaşdırılırdı. Məsələn, kosmosun mənşəyi bioloji 

varlıqlarla analoji izah olunurdu: hindlilərə görə kainat göy və yerin evlənməsindən əmələ 

gəlmişdir. Çinlilərə görə isə, dünyada «qayda-qanun yaradan» iki ruh vardır: kişi ruhu göyü, 

qadın ruhu isə yeri idarə edir. 

Şər haqqında çox qədimdə belə mifik təsəvvür vardı ki, onları zərərli ruhlar, fövqəltəbii 

qüvvələr törədir. Lakin sonradan şərin adi insanlar törədildiyini öz gözləri ilə görən hindlilər, 

onun mənşəyi haqqında yeni əfsanəvi baxışlar yaratdılar. Bu cəhətdən Budda haqqında əfsanə 

daha simvolikdir.  

Sonralar isə hindlilər varlığın, mövcudatın əsasına «sat» adlandırdıqları «həqiqi, real 

varlığı», çinlilər isə «daonu» qoyur və belə yekun vururdular ki, «dünyada bütün mövcud 

olanlar varlıqdan meydana gəlir, doğulur. Varlıq isə yoxdan, heç nədən yaranmışdır». 

Qədim Hind və Çin fəlsəfəsində idrak, məntiq, qnoseologiya məsələlərinə dair, bu gün də 

əhəmiyyətli olan müəyyən ideyalar vardır. Həmin məsələlərdə məntiqi idraka, rasional təfəkkür 

metodlarına, ümumi əqli nəticələr hazırlanmasına üstünlük verilsə də, idrakın mənbəyi hiss 

üzvləri hesab olunurdu. Hind fəlsəfəsində həqiqətin dərk edilməsinin üç metodu (vasitəsi) qeyd 

edilirdi: qavrama («pratyakşa»), məntiqi nəticə («anuman» və nüfuz (avtoritet) şahidliyi 

(«şabda»). Sonralar bunlara iki metod da əlavə olunmuşdu: müqayisə («pramana») və fərziyyə 

və ya ehtimal («mimansa»). Budda məntiqində isə həqiqətin nisbiliyi ideyasına üstünlük 

verilirdi. 

Qədim Şərq fəlsəfəsində insana münasibətdə ona təbiətlə vəhdətdə, onun bir hissəsi kimi 

baxılırdı. Allahların insanabənzərliyi, onların ümumi həyat yaşaması, insanın allahla 

eyniləşdirilməsi ideyası güclü olmuşdur. Allahlar nəinki hər şeyə qadir idilər, həmçinin insanlar 

kimi qəzəblənir, sevinir, cəza verir və s. Dünya binasının qayda-qanunları, kortəbii-xaotik 

inkişafın tənzimlənməsi və dini-mifoloji tərzdə həll edilirdi. Vedlərdəki mifoloji rəvayətə görə 

dünya binasının tənzimlənməsi orada nizam qoyulması minbaşlı, minayaqlı, mingözlü «ilk 
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insan» olan «Puruşa» aid edilirdi. Rəvayətə görə Puruşun ruhu və ya əqlindən - Ay, gözündən – 

Günəş, nitqindən - atəş, nəfəsindən - külək və s. əmələ gəlmişdir. Cəmiyyətdəki insan 

zümrələrinin (təbəqələr, kastalar) əmələ gəlməsi də Puruşla bağlı izah edilirdi. Guya onun 

ağzından kahinlər (brahmanlar), əllərindən hərbçilər, belindən tacirlər, ayaqlarından kəndlilər, 

qullar və digər əməkçi insanlar əmələ gəlmişlər. Dünyanın əmələ gəlməsi qədim Çin 

mifologiyasında eyni cür, əfsanəvi «ilk insan» olan Panqu ilə əlaqədar izah olunurdu. Beləliklə, 

bu mifoloji fikirlərdə kosmos və insanın, təbiət və cəmiyyətin vəhdəti, onların maddi mənşəyi 

ideyası, insan və kosmosun ahəngdarlığı fikri bir daha ifadə edilmişdir. 

Ümumiyyətlə, Qədim Şərq fəlsəfəsi dünya fəlsəfi fikrinin inkişafına böyük xidmət 

göstərmişdir. Qədim Şərq mütəfəkkirlərinin fəlsəfəsinin bir çox tezisləri sonrakı fəlsəfi 

sistemlərə daxil olmuşdur.  

 

Sual 3. Antik fəlsəfənin meydana gəlməsi. Sokrata qədərki mərhələ və klassik 

dövr yunan fəlsəfəsi. 

 

Antik fəlsəfənin dövrləri. Antik fəlsəfə eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə meydana 

gəlmiş,  eramızın V-VI əsrlərinə qədər davam etmişdir. Bu fəlsəfədə gələcək dünyagörüşünün 

bütün tipləri rüşeym halında mövcud olmuşdur. Qədim dövr fəlsəfəsi özünün klassik inkişaf 

formasına Yunanıstan və Roma quldar cəmiyyətlərində çatmışdır (latın dilində «antiquus» - 

«qədim» deməkdir). Antik fəlsəfə həmin dövrdə mövcud olan elmi biliklər əsasında 

formalaşmışdır. Antik ölkələrdə də fəlsəfə bütün bilik sahələrini əhatə edirdi. Elmi biliklərə 

istinad edən fəlsəfə əvvəlcə dini-mifoloji xüsusiyyətlərin tənqidi, sadəlövh naturalist-materialist 

meylin güclənməsi, həqiqətə can atması ilə səciyyələnmiş, inama əsaslanan dini-mifoloji 

baxışlardan fərqlənmişdi. 

Antik dövrdə həm idealist təlimlər, həm də materialist məktəblər fəaliyyət göstərmişlər. 

Bu dövrün filosofları obyektiv idealizm, sadəlövh materializm və kortəbii dialektika 

mövqelərindən çıxış etmişlər. 

İlk yunan filosoflarının sələfləri əfsanəvi şair və mütəfəkkir Orfey, Homer, Hesiod, 

Ferikid və başqaları olmuşlar. 

Antik fəlsəfənin inkişafı aşağıdakı dörd əsas mərhələdən keçmişdir: 

Birinci mərhələ Sokrata qədərki mərhələ adlanır. Bu mərhələdə Yunan fəlsəfəsinin 

formalaşdığı dövrdən (e.ə.VII-VI əsrlər) onun inkişafında kəskin dönüş əmələ gələnə qədərki 

(e.ə.V-IV əsrlər) dövrü əhatə edir. Birinci mərhələdə Milet məktəbi, Heraklit, Eley məktəbi, 

Pifaqor, Empedokl, Anaksaqor və Yunan atomistləri fəaliyyət göstərmişlər. 

İkinci mərhələ Klassik mərhələ adı ilə məşhurdur. Bu mərhələ e.ə. V əsrin yarısından 

başlanaraq e.ə. IV əsrə qədər davam etmişdir. Bu mərhələ, əsasən, Sokrat, Platon və Aristotelin 

adı ilə bağlıdır. 

Üçüncü mərhələ Ellinizm mərhələsi adlanır. Makedoniyalı İsgəndərin (e.ə. 356-323) 

dövründə Asiya və Qara dəniz sahillərindəki mədəniyyət şərti olaraq "Ellinizm" mədəniyyəti 
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adlanırdı. Bu mərhələ eramızdan əvvəl VI əsrin axırından II əsrə qədər olan dövrü əhatə edir. 

Bu dövrdə klassik mərhələdən fərqli olaraq xeyli fəlsəfi sistemlər və məktəblər meydana gəlir. 

Özü də bunlar Platon və Aristotel fəlsəfəsinin təsiri altında yaranırdı. 

Dördüncü mərhələ fəlsəfə tarixinə Roma mərhələsi kimi daxil olmuşdur. Bu, Antik 

fəlsəfənin inkişafında sonuncu mərhələdir. O, eramızdan əvvəl I əsrdən başlayaraq eramızın V-

VI əsrlərinə qədər davam etmişdir. 

İlkin Antik fəlsəfənin mərkəzində dünya binası, kainat necə qurulmuşdur? Kosmosu, 

insanı, varlığı «öz-özünün»-dən çıxış edib izah etmək mümkündürmü? İnsan dünyanı dərk edib 

firavan yaşaya bilərmi? və s. kimi suallara cavab vermək cəhdi əsas yer tutmuşdur. Antik 

fəlsəfənin nümayəndələri təbiətin, kosmosun, bütövlükdə dünyanın mahiyyətini tam, vəhdət 

halında, bütöv şəkildə dərk etməyə çalışımışlar. 

Sokrata qədərki mərhələ. Fəlsəfənin təşəkkül dövrü olan bu mərhələdə fəlsəfi 

məktəblərin əsas diqqəti dünya binasının əsasının axtarılıb tapılmasına yönəldilmişdi. Buna 

görə də həmin dövrdə naturfəlsəfə (təbiət fəlsəfəsi) üstünlük təşkil edirdi. Ümumiyyətlə 

qədim yunan fəlsəfəsi üçün səciyyəvi olan kosmosentrizm (təbiətin, kosmosun və insanın 

vəhdətdə götürülməsi) bu mərhələ üçün daha əlamətdar olmuşdur.  

 Milet məktəbi. Yunan fəlsəfəsində ilk məktəb hesab olunan Milet məktəbinin 

nümayəndələri (e.ə. VI əsr) fiziklər, yəni təbiət elminin nümayəndələri idilər.onların 

mifologiyaya, ənənəvi etiqadlara arxalanan görüşlərində təbiət ilə bağlı məsələlər mühüm yer 

tuturdu. Milet məktəbinin nümayəndələri olan Fales, Anaksimandr, Anaksimen hər şeyin, 

bütöv kainatın ilkin maddi əsasını suda və havada görürdülər. 

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

astronomiya, həndəsə, riyaziyyatla da məşğul olmuş, öz müşahidələrinə əsaslanaraq 28 may 

585-ci ildə Günəşin tutulacağını əvvəlcədən xəbər vermişdi. 

Fales hər şeyin əsasını suda görürdü. O belə hesab edirdi ki, bütün mövcudat sudan 

yaranır, istər üzvi və istərsə də qeyri-üzvü aləmi sudan kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Fales deyirdi ki, bütün heyvanların başlanğıcı spermadır, toxumdur, o da ki, mayedir;  bitkilər 

rütubətdən qidalanır, su ilə meyvə verirlər,  susuz məhv olurlar; Günəş də, ulduzlar da suyun 

buxarlandan qidalanırlar. Deməli, hər şey sudan yaranır. Fales belə hesab edirdi ki, suyun 

özündə inkişaf imkanları vardır. Dünyada hər şey suyun qatılaşması və parçalanması 

nəticəsində meydana gəlir.  

Milet məktəbinin ikinci ən böyük nümayəndəsi Anaksimandr (e.ə. 611-546) idi. 

Anaksimandr Falesin tələbəsi olmuş, sadəlövh materializmə meyl etmiş, fəlsəfə ilə yanaşı 

təbiət elmləri, xüsusilə də astronomiya ilə məşğul olmuşdur. Anaksimandrda heliosentrik 

baxışların rüşeyminə rast gəlirik. O deyirdi ki, Yer daimi, əbədi fırlanma hərəkətinə malikdir. 

İstinin, soyuğun mənbəyini bu hərəkətdə axtarmaq lazımdır. 

Anaksimandr ilkin başlanğıcı, dünyanın əsasını təşkil konkret forması olmayan 

"Apeyron" adlandırılan substansiyada görür, onu əbədi, sonsuz varlıq hesab edirdi. O, Milet 
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məktəbinin sadəlövh materialist ənənələrini davam etdirmiş və bəzi dialektik fikirlər də 

söyləmişdir. 

Milet məktəbinin üçüncü görkəmli nümayəndəsi Anaksimen (e.ə. 585-524) Falesin və 

Anaksimandrın tələbəsi olmuş, onların təlimlərini əsaslandırmış və inkişaf etdirmişdir. 

Anaksimen havanı hər şeyin başlanğıcı hesab edirdi. O deyirdi ki, hər şey Havadan yaranır və 

son nəticədə havaya çevrilir. 

Milet məktəbi dünyaya olan materialist baxışların inkişafında xüsusi rol oynamış və 

bəşəriyyətin fəlsəfi fikrinin tərəqqisinə böyük təsir göstərmişdir. 

Dünyanın maddiliyini qəbul etməklə yanaşı, gerçəkliyin hadisələrinə dialektikcəsinə 

yanaşmaq Antik dövrün bəzi müdriklərinə xas olan səciyyəvi xüsusiyyət idi. Bu cəhətdən 

Heraklitin fəlsəfəsi diqqətə layiqdir. 

Hefes məktəbi. Efesli Heraklitin fəlsəfi baxışları. Efesli Heraklit (e.ə. 540-480) 

yüksək rütbəli, aristokrat ailəsində anadan olmuşdur. Heraklit təliminin tarixi əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, o, dünyanın maddiliyi ideyasını təbiətin hərəkəti və dəyişməsi fikri ilə 

zənginləşdirdi. Heraklitin fəlsəfi görüşləri, dünya haqqındakı fikirləri onun "Təbiət haqqında" 

əsərində şərh olunmuşdur. Bu kitabda bir sıra təbiət hadisələrinin, o cümlədən, ildırımın, 

şimşəyin çaxmasının səbəbləri izah edilir, dünyanın meydana gəlməsi və onun dialektik 

inkişafı haqqında diqqətəlayiq fikirlər söylənilir. Heraklit deyirdi ki, bütün mövcudatın əbədi, 

maddi əsası oddur. Bu od daimi hərəkətdədir. Bütün predmetlər, cisimlər oddan yaranır və 

"öldükdə" yenidən oda çevrilirlər. Təbiət, Kainat atəşin əbədi hərəkətinin - sönməsinin və 

alovlanmasının məhsuludur. 

Gerçəkliyin hadisələrinə dialektikcəsinə yanaşan Heraklit "Loqos" (söz, fikir, əql, qanun) 

haqqında təlim yaratmışdır. O deyirdi ki, təbiətdə hər şey "Loqos" vasitəsi ilə baş verir. Loqos 

əbədidir, ümumidir və zəruridir. Loqos əksliklərin mübarizəsidir. Heraklit sübut etməyə 

çalışırdı ki, əksliklərin mübarizəsi bütün mövcudatın, hərəkətin və inkişafin mənbəyidir. O 

yazırdı: "Hər şey mübarizə vasitəsi ilə, zərurətdən baş verir". Heraklit öz sələflərindən irəliyə 

gedərək hərəkətin mənbəyini müəyyən etdi. O, hərəkəti əksliklərin mübarizəsinin doğurduğu 

qanunauyğun proses kimi başa düşürdü. Bütün bunlar onu dialektikanın banilərindən biri hesab 

etməyə tam əsas verir. Heraklit öyrədirdi ki, "təbiət əbədi dəyişmə prosesindədir, hər şey axır, 

hər şey dəyişir, Kainatda hərəkətsiz heç bir şey yoxdur". Filosofun fikrincə, "eyni bir çaya iki 

dəfə girmək olmaz". O, təbiətdəki inkişafı, dəyişməni hadisələrin öz əksliyinə keçməsi kimi 

başa düşürdü. Əksliklər biri digərindən ayrılıqda mövcud olmur. Məsələn, hissə bütövsüz, düz 

əyrisiz, qara ağsız, soyuq istisiz, böyük kiçiksiz, mənfi müsbətsiz, gözəl çirkinsiz, mövcud ola 

bilməz. Hər cür inkişaf əksliklərin mübarizəsi vasitəsi ilə baş verir. 

Heraklit dünyanın dərk edilməsi haqqında da maraqlı mühakimələr yürütmüşdür. Onun 

fikrincə, dünya dərk olunandır. Dünyanın dərk olunması hiss üzvlərinin və təfəkkürün 

vasitəsilə həyata keçirilir. Heraklit qeyd edirdi ki, idrak hissi qavrayışdan başlanır. Hiss 

üzvləri, tək-tək şeylər haqqında məlumat verir. O, idrakda  təfəkkürə mühüm əhəmiyyət 

verərək deyirdi ki, Loqos -təbiət ən ümumi qanunauyğunluğu kimi insanın təfəkkür fəaliyyəti 
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ilə həyata keçirilir. O yazırdı: "Təfəkkür böyük ləyaqətdir, müdriklik məhz ondan ibarətdir ki, 

həqiqəti söyləyəsən və təbiətə qulaq asaraq, onunla düzgün rəftar edəsən". Heraklitin fikrincə, 

idrakda əsas məqsəd "Loqosu" dərk etməkdir. Loqos obyektiv xarakterə malikdir. Bunlarla 

birlikdə Heraklit dialektikasının və materializminin bir sıra məhdud cəhətləri lə var idi. Onun 

dialektikası kortəbii, materializmi isə sadəlövh xarakter daşıyırdı. 

Eley məktəbinin nümayəndələrinin fəlsəfi baxışları. Eley məktəbi. Bu məktəb e.ə.VI-

V əsrlərdə fəaliyyət göstərmişdir. Onun yaranması və inkişafı Ksenofan Kolofonlu, Parmenid 

Eleyli və Zenon Eleylinin adı ilə bağlıdır. Eley məktəbi nümayəndələrinə görə varlıq 

anlayışının məzmununa üç xüsusiyyət daxildir: a) varlıq mövcuddur, vardır, qeyri-varlıq, 

yoxluq ısə mövcud deyildir, yoxdur; b) varlıq vahiddir, bölünməzdir, təkdir; v) varlıq 

dərkolunandır, qeyri-varlıq, yoxluq isə dərkolunmazdır, o zəka üçün yoxdur, çünki o, mövcud 

deyildir. 

Ksenofan Kolofonlunun (e.ə. 565-470) fəlsəfi düşüncələri öz əksini "Kolofonun 

əsasları", "Eləyə çıxış" adlı əsərlərində tapmışdır. Onun tə"limi dünyanın meydana gəlməsi və 

inkişafı məsələlərinə həsr olunmuşdur. Bununla birlikdə o, Allahın varlığını inkar etmir, 

dünyanın idarə olunmasında onun rolunu xüsusi vurğulayırdı. Ksenofanın fikrincə, vahid Allah 

hər şeyi görür, hər şeyi başa düşür və hər şeyi eşidir. O, hərəkət etmir, məkanda yerini 

dəyişmir, öz fıkri ilə bütün dünyanı lərzəyə gətirir. Allah dedikdə, Ksenofan səmanı nəzərdə 

tuturdu. O, deyirdi ki, "Allah mahiyyətcə şarabənzərdir". O, dünyanın maddiliyini qəbul edir, 

onun dəyişməz olduğunu sübut etməyə çalışırdı. Dəyişmə və hərəkəti meydana gəlmə və məhv 

olma kimi başa düşürdü. 

Ksenofan fikirlərinin materialist istiqaməti aşağıdakı tezislərdə özünü açıq-aydın göstərir: 

"Hər şey torpaqdan yaranır, hər şey son nəticədə torpağa çevrilir, torpağa qayıdır". O, insanın 

mənşəyini belə izah, edirdi: "Biz hamımız torpaqdan, sudan doğulmuşuq".  

Eley məktəbinin digər nümayəndəsi Parmenid idi. Parmenid (e.ə. 540-470) Anaksimandr 

və Ksenofanın tələbəsi olmuşdur. Fəlsəfi baxışları ilə daha çox Ksenofana yaxmdır. Parmenid 

fəlsəfi düşüncülərini "Təbiət haqqında" əsərində şərh etmişdir. Onun fəlsəfəsinin mahiyyətini 

varlıq haqqında lə"lim təşkil edir. Parmenid iqrar edirdi ki, varlıq təkcədir, dünyada ondan 

başqası yoxdur. Varlıq olmayan şey mövcud deyildir. O, varlığın hər hansısa bir qüvvə 

tərəfindən yaradıldığını inkar edir və onun əbədiliyini təsdiqləyirdi. Bu onu göstərir ki, 

Parmenid materializmə meyl göstərirdi. O, varlıq haqqında danışanda həm, də deyirdi ki, varlıq 

dəyişməzdir, sükunətdədir. Parmenid varlığın hərəkət və inkişafını tamamilə inkar edərək 

göstərirdi ki dünyada mövcud olan nə varsa, hamısı varlıqdır, varlıq məkanı tamamilə 

doldurduğu üçün hərəkət mümkün deyildir. "Təbiət haqqında" əsərinin əvvəlində o yazırdı: 

"Var olan o şeydir ki, o, olmaya bilməz, yəni bu varlıqdır". 

Parmenidin idrak haqqında təlimi də maraqlıdır. O belə hesab edirdi ki, insanlar hissi 

idrak vasitəsilə predmetlər, şeylər haqqında fikir, rəy, mülahizə yaradır, lakin varlığın əsl 

mahiyyətini dərk edə bilmirlər. Onlar cisim və hadisələrin mahiyyətini rasional idrak vasitəsilə 

öyrənirlər. Parmenid yanlış olaraq idrakın bu iki pilləsini bir-birindən təcrid edirdi. 



25 
 

Eley məktəbinin digər görkəmli nümayəndələrindən biri də Zenon (e.ə. 490-430) idi. 

Parmenidin görkəmli tələbəsi Zenonun fəlsəfi fikrin inkişaf tarixində rolu az olmamışdır. O, 

varlığın vəhdəti və bütövlüyü fikrini qəbul edir, lakin onun dəyişkənliyi prinsipini rədd edirdi. 

Zenonun fikrincə, təbiətdə hər şey istidən, soyuqdan, qurudan, rütubətdən və onların bir-birinə 

qarşılıqlı surətdə keçməsindən əmələ gəlir. O qeyd edirdi ki, "insanlar torpaqdan əmələ gəlmiş, 

onların ruhu isə yuxarıda göstərilən elementlərin qarışığından yaranmışdır". Zenonun fikrincə, 

hər şeyin başlanğıcı olan varlıq təkdir, hərəkətsizdir. O, hiss üzvləri vasitəsilə deyil, əql 

vasitəsilə dərk olunur. Onun fikrincə, hissi idrak həll edilməz ziddiyyətlərə aparıb çıxarır, buna 

görə də onun vasitəsilə gerçəkliyi dərk etmək mümkün deyil. Zenon bu ziddiyyətləri aporiyalar 

adlandırırdı.  

Zenon dialektikanın banisi olmuşdur. Onun dialektik metodunu "əksindən isbat" 

riyaziyyat metodu ilə müqayisə etmək olar. Zenon Parmenidin əleyhdarlarının tezislərini şərti 

olaraq qəbul edir, lakin sonra sübut edir ki, həmin tezislərin qəbul edilməsi labüd olaraq 

ziddiyyətlərə gətirib çıxarır. Beləliklə, o, həmin müddəaların yalan olmasını əsaslandırır. 

Hərəkətin mümkünsüzlüyü haqqında Zenonun mühakimələrini çətin həll edilə bilən problemlər 

mənasında aporiyalar adlandırmaq qəbul edilmişdir, hərcənd, o, özü həmin anlayışı 

işlətməmişdir. Zenon bir necə bu cür aporiya yaratmışdır: "Dixptomiya", "Axilles", "Uçan ox", 

"Mərhələlər".  

Birinci paradoks: Hərəkət edən cisim, nə olduğu yerdə hərəkət edir, nə də olmadığı 

yerdə. Çünki yer dəyişən cisim məsafəni axıra kimi getməzdən əvvəl yarısını getməlidir.  

İkinci paradoks: Axill tısbağaya çata bilməz, çünki təqib edən əvvəlcə təqib edilənin 

durduğu yerə çatmalıdır, o çatana qədər qaçan daim müəyyən məsafə qət edəcək.  

Üçüncü paradoks: Uçan ox tərpənməzdir, çünki zaman ayrı– ayrı “indi”lərdən əmələ 

gəlir.  

Dördüncü paradoks: Iki eyni kütlə yarış meydanında, ancaq biri meydanın axırından, o 

biri isə ortasından əks istiqamətlərdə eyni sürətlə hərəkət edərsə, nəticədə zamanın yarısı onun 

iki dəfə çoxuna bərabər olacaq. 

Zenonun iki min il bundan əvvəl ifadə etdiyi arqumentlər antik riyaziyyatın, məntiqin və 

dialektikanın sonrakı inkişafına güclü təkan vermiş, qarşıya çıxan çətinliklərin aradan 

qaldırılması yollarının axtarışı fikrini oyatmışdır. Bu aporiyaların məzmun zənginliyi sayəsində 

onlar hərəkət haqqında qərarlaşmış təsəvvürlərin dəyişməsində məhək daşı rolu oynamışlar. 

Çünki onlarla bağlı məntiqi cətinliklərin aradan qaldırılması üçün xeyli səy göstərmək tələb 

olunurdu. 

Bütövlükdə Eley məktəbinin nümayəndələri dünyanın maddiliyi haqqında bir sıra fikirlər 

irəli sürsələr də, hadisələrə antidialektik münasibət bəsləmiş, Milet məktəbinin fəlsəfi təlimini 

inkişaf etdirə bilməmişlər. 

Cənubi İtaliyada fəaliyyət göstərən məktəblərdən biri də Pifaqor və pifaqorçular 

məktəbi idi. E.ə. VI-V əsrlərdə Yunan fəlsəfəsində ontoloji təlimə görə varlığın əsasları 

müxtəlif mövqelərdən həll edilırdi. Pifaqorçular bütün mövcudatın əsasına sayları qoyurdular.  
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Pifaqor (e.ə. 584-582-500) Anaksimandr və Anaksimenin müasiri olmuşdur. "Tərbiyə 

haqqında", "İcmanın işləri haqqında", "Təbiət haqqında" əsərləri ilə məşhurdur. Pifaqorçular 

birinci növbədə riyaziyyat və həndəsə ilə məşğul olmuşlar. Elə buradan da onların ədədlər 

haqqındakı fəlsəfi təlimi meydana gəlmişdir. Pifaqorçular deyirdilər ki, bütün mövcudatın 

mahiyyətini mücərrəd təfəkkürün məhsulu olan ədədlərdə axtarmaq lazımdır. Onlar ədədləri 

şeylərdən ayırır, fövqəltəbii, mistik mahiyyətə çevirir və ilahiləşdirirdilər. Pifaqorun dəqiq 

ifadə olunan idealizmi onun siyasi, etik və dini baxışlarında da aydın görünürdü. O, dini və 

əxlaqı cəmiyyəti qaydaya salmaq üçün əsas amillər hesab edirdi. Ruhun ölməzliyi haqqında 

onun təlimi insanların tamamilə allahlara tabe edilməsi prinsipi əsasında qurulmuşdur. 

Pifaqorçuluq antik fəlsəfədə birinci idealist məktəb olmuşdur. O, Milet məktəbinin və 

Heraklitin dialektikasının əleyhinə idi. Pifaqor təlimində idealizm fəlsəfəsi metafizik təfəkkürlə 

birləşmişdi. 

Sokrata qədərki fəlsəfənin görkəmli nümayəndələrindən biri də Empedokl və Anaksaqor 

olmuşlar. Onların hər ikisi kortəbii materializm mövqelərindən çıxış edirdilər. 

Empedokl Akraqantlı (e.ə. 490-430) Siciliyada yaşamış, "Təmizlənmə" və "Təbiət 

haqqında" mənzum əsərlər yazmışdır. Yunan fəlsəfi fikir tarixində Empodokldan başqa filosof, 

şair, təbiətşünas alim, həkim, siyasi xadim və din təbliğatçısı kimi tanınmış ikinci bir şəxsiyyət 

tapmaq çətindir. Onun fəlsəfi təliminin əsasında 4 ünsür konsepsiyası dururdu. Bu ünsürlər od, 

hava, su və torpaqdan ibarət idi. Empodokl bu elementləri həyatda mövcud olan "bütün 

şeylərin kökləri" adlandırırdı. 

Empedokl sadəlövh materialist idi, o, dünyanın heç bir qüvvə tərəfindən yaradılmadığını 

və onun məhv edilməzliyini sübut etməyə çalışırdı, dünyanın dərk edilməsini qəbul edirdi. 

Empedoklun fəlsəfəsinin metafizik və mexaniki xarakterə malik olmasına baxmayaraq, 

burada dialektika ünsürlərinə də rast gəlirik. Dialektik fikirlər filosof tərəfindən məhəbbət və 

nifrətin hərəkətverici qüvvə kimi başa düşülməsində özünü daha qabarıq büruzə verirdi. 

Anaksoqorun (e.ə. 500-428) fəlsəfi görüşləri Milet və Eley məktəbləri 

nümayəndələrinin, o cümlədən, Anaksimen və Parmenidin təsiri altrada formalaşmışdır. Kainat 

hadisələrini təbii-elmi yolla izah etdiyi, dini baxışlara qarşı çıxdığı üçün Anaksaqor 

allahsızlıqda günahlandırılaraq ölüm cəzasına məhkum edilmişdi. O, Afina quldarlıq 

demokratiyasının başçısı Periklin dostu və silahdaşı idi. Dostunun xahişi ilə Anaksaqoru ölüm 

cəzasından azad etdilər. Anaksaqor fəlsəfi fikirlərini "Təbiət haqqında" adlı kitabında 

vermişdir. Sadəlövh materialist olan Anaksaqoru düşündürən əsas problem materiyanın 

quruluşu məsələsi idi. O belə hesab edirdi ki, dünyadakı bütün şeylərin əsasını sonsuz 

miqdarda mövcud olan maddi hissəciklər təşkil edir. Anaksaqor keyfiyyətcə bir-birindən 

fərqlənən bu hissəcikləri "şeylərin toxumu" - "qomeomeriya" adlandırırdı. Onun fikrincə, yeni 

ona görə meydana gəlir ki, bütün predmetlərdə şeylərin toxumu vardır. Bu toxumun təsiri ilə 

predmətlərin biri digərindən ayrılır. Bütün bunlar özünü ya bir şeyin meydana gəlməsində və 

yaxud da onun məhv olmasında göstərir. Dünyanın maddi əsası olan şeylərin toxumunu, 

Anaksaqor hərəkətsiz, ətalət qüvvəsinə malik bir şey hesab edirdi. Anaksaqorun fikrincə, onları 
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hərəkətə gətirən "nus"dur. O, "nus"u maddi şeyləri nizamlayan "mənəvi"-ruhi varlıq kimi başa 

düşürdü. 

Anaksaqorun idrak nəzəriyyəsi də filosofların diqqətini cəlb etmişdi. O, hissi idrakı qəbul 

edir, eyni zamanda, deyirdi ki, əql, təfəkkür olmasa bizi əhatə edən mühit haqqında müdrik 

fikirlər söyləmək mümkün olmaz. 

 Empedokl  və Anaksaqorun sadəlövh materializmi İoniya filosoflarının, eleatların 

metafizik materializminə nisbətən irəliyə mühüm bir addım idi. Onların materialist baxışları 

Levkipp və Demokritin atomizmi üçün əsas yaratdı. Bu fəlsəfəsini Levkipp və Demokrit 

fəlsəfəsinə keçid mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar. 

Qədim Yunan atomistlərin fəlsəfi baxışları. Yunan fəlsəfəsinin ən böyük 

nailiyyətlərindən biri də Levkipp və Demokritin atomistik materializmi idi. Bu fəlsəfə 

özünün atomistik konsepsiyası ilə antik dövr fəlsəfəsinin ən zirvəsinə qalxdı. 

Levkipp (e.ə. 500-440) Miletdə doğulub, sonra Eley şəhərinə orada Parmenidin, 

Ksenofanın və Zenonun tələbəsi olub. Onun 2 kitabı olduğu müəyyən edilib: "Ən böyük 

diakosmos" və "Əql haqqında". Levkipp bu əsərlərdə gerçəkliyin əsasında atomlar və boşluq 

durduğunu söyləmiş və demişdir ki, "dünyada yeganə mövcud olan atomlar və boşluqdur". 

"Atomlar boşluqda hərəkət edirlər". Levkippin fikrincə, öz böyüklüyü, forması və düzülüşü ilə 

xarakterizə olunan atomlar bütün şeylərin səbəbidir. Atomların birləşməsi və ayrılması 

nəticəsində şeylər meydana gəlir və məhv olur. Beləliklə, Levkipp bu fikirləri ilə eleylilərin 

dəyişməz varlığı ilə Heraklitin daim dəyişən varlığını birləşdirdi. Levkippin təlimi, Demokritin 

fəlsəfəsi ilə sıx əlaqədar idi. Bəzi hallarda onların flkirlərini bir-birindən fərqləndirmək belə 

çətindir. Lakin Levkippdən fərqli olaraq, Demokrit atom haqqında təlimini daha mükəmməl, 

daha ardıcıl formada şərh etmişdir. Yunan materializminin və atomistikasının ən görkəmli 

nümayəndəsi Demokrit (e.ə. 460-370) olmuşdur. O, Levkippin tələbəsi olmuş, Anaksaqordan 

da dərs almışdır. Dünyanı gəzmiş, İranda, Hindistanda, Babilistanda, Misirdə, Efiopiyada 

olmuşdur. Demokritin 70-dən çox əsəri olduğu müəyyən edilmişdir. Aristotel, Siseron, Plutarx 

kimi görkəmli alimlər onun adını böyük hörmətlə çəkmişlər. Engels Demokriti empirik 

təbiətşünas və yunanlar arasında birinci ensiklopedik zəka adlandırmışdır. Demokrit öz 

əsərlərində fəlsəfə, məntiq, riyaziyyat, astronomiya, biologiya, tibb, ictimai həyat, pedaqogika, 

psixologiya, etika, fılologiya, ritorika, incəsənət nəzəriyyəsi, texniki və hərbi idarəetmə 

məsələlərinə də toxunmuşdur. Demokrit dünyanı atomlardan və boşluqdan ibarət olan əbədi, 

sonsuz, tükənməz obyektiv reallıq adlandırırdı. Bu onu göstərir ki, Demokrit qədim dövrdə 

materializmin ən görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. Onun ən böyük xidməti öz sələfi Levkipp 

ilə birlikdə, materiyanın atom quruluşu konsepsiyasını yaratmasından ibarət idi. Demokrit 

deyirdi ki, materiya boşluqda, əbədi hərəkətdə və sonsuz sayda olan atomlardır, (yunan dilində 

"atomos"- bölünməz deməkdir). Lakin o, atomu onun materiyanın ayrı-ayrı növləri və 

formaları ilə eyniləşdirirdi, belə hesab edirdi ki, atomlar bölünməzdir, dəyişməzdir və keyfiyyət 

cəhətdən yekcinsdir. Onlar yalnız kəmiyyətinə görə bir-birindən fərqlənirlər. 
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Demokritin varlıq haqqında təlimi də filosoflarda xüsusi maraq doğurmuşdu. O, atomları 

varlıq adlandırır, boşluğu isə qeyri-varlıq hesab edirdi. Lakin onun da real surətdə mövcud 

olduğunu inkar etmirdi. 

Demokrit Kainatın sonsuzluğu, məhvedilməzliyi, heç bir qüvvə tərəfindən yaradılmadığı, 

sonsuz dərəcədə çoxlu dünyaların mövcudluğu haqqında bütöv bir təlim yaratmışdı. 

Demokritin hərəkət haqqında təlimi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. O belə hesab edirdi 

ki, atomlar boşluqda hərəkət edən zaman bir-biri ilə toqquşur və bunun nəticəsində onlar 

birləşirlər, bu birləşmədən də son nəticədə bizi əhatə edən şeylər, predmetlər meydana gəlir. Bu 

hərəkət əbədidir, "onun nə əvvəli var, nə axırı". Demokrit bu hərəkəti və inkişafı zərurət 

adlandırır, təsadüflərin bir obyektiv hadisə kimi mövcudluğunu isə inkar edirdi. Onun fikrincə, 

hər şey zərurətdən meydana gəlir. Demokrit hərəkəti inkişafın əsas mənbəyi hesab edir, lakin 

onu atomların məkan daxilində yer dəyişməsi kimi başa düşürdü. 

Demokrit hadisələrin səbəbiyyət əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verirdi O, təbii zərurətdən, 

hadisələrin səbəbiyyət asılılığından ətraflı danışır və onlara öz fəlsəfi baxışlarında xüsusi yer 

verirdi. O deyirdi ki, nə təbiətdə, nə də cəmiyyətdə heç bir hadisə səbəbsiz baş verə bilməz.  

Demokritin cəmiyyət haqqında təlimi də xüsusi maraq doğurur. Onun fikrincə, 

cəmiyyətin inkişafı insanların öz adi həyat tələbatlarını ödəməyə çalışmaları ilə əlaqədardır. 

Demokrit yunan quldarlıq demokratiyasının tərəfdarı idi. O, polisləri (şəhər-dövlət) qədim 

yunan quldarlıq demokratiyasının əsas dövlət forması hesab edirdi. 

Demokritin əsərlərində insanların tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Onun fikrincə, insan 

əxlaqının ən yüksək ölçüsü Vətən, xalq qarşısında borclu qalmaqdır.  

Bütün bunlarla yanaşı, Demokrit quldarlıq cəmiyyətini ideallaşdırır. O, qulların hər cür 

ictimai və siyasi hüquqlardan məhrum olunmasını qanunauyğun hesab edirdi. Filosof dövlətin 

yaxşı idarə edilməsinin zəruriliyinə xüsusi diqqət yetirirdi. O bu barədə yazırdı: "Yaxşı idarə 

olunan dövlət ən böyük dayaqdır. Elə dövlət hər cür tərifə layiqdir. Nə qədər ki, o, mövcuddur, 

rahatlıq və əmin-amanlıqdır. Belə dövlət məhv olarsa, onunla birlikdə hər şey məhv olar". 

Klassik dövr yunan fəlsəfəsi. E.ə. V əsrin ikinci yarısında Yunanıstanın böyük 

şəhərlərinin içərisində aparıcı rol Afina şəhərinə məxsus idi. Afinanın iqtisadi, siyasi, mədəni 

həyatında baş vermiş əhəmiyyətli dəyişikliklər, böyük uğurlar Periklin adı ilə bağlı 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, professional müəllimlər meydana gəldi, elmin müxtəlif sahələri üzrə 

kadrlar hazırlanmağa başlandı. 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 yaratmağa cəhd göstərmir, mübahisələr, 

müsahibələr zamanı əldə olunan biliklərə üstünlük verir, ona görə də məntiqə, natiqlik 

məharətinə xüsusi diqqət yetirirdilər. 
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Tarixən soflstlərin "yaşlı" və "cavan" nəsillərindən danışmaq olar. Onların "yaşlı 

nəslindən" Georgi, Protaqor və Antifontun adlarını çəkmək olar. 

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

Demokritin təliminə xüsusi diqqət yetirmiş, relyativizm mövqələrindən çıxış etmişdir, 

(relyativizm - insan idrakının nisbiliyini, şərtiliyini, subyektivliyini iqrar edən fəlsəfi 

konsepsiyadır). Georginin relyativizmi skeptisizm ilə tamamlanır (skeptisizm obyektiv 

gerçəkliyin dərk edilməsi imkanlarına şübhə edən fəlsəfi konsepsiyadır). Bu konsepsiya 

relyativizmə yaxındır. Georgi fəlsəfi düşüncələrini izah etmək iiçün üç tezis irəli sürmüşdü: 

birinci, heç bir şey mövcud deyildir; ikinci, nəsə bir şey mövcuddursa da, onu dərk etmək 

imkan xaricindədir; üçüncü, əgər o şeyi dərk etmək mümkün olsa belə, onu başqasının 

nəzərinə çatdırmaq və ya izah etmək mümkün deyildir. 

Georgi natiqlik mədəniyyətinə və onun nəzəriyyəsinə diqqət yetirir sözün dinləyicilərə 

təsirinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. O, nitqi insanın ən yaxşı silahı və təkmil aləti hesab edirdi. 

Sofistlərin "yaşlı" nəslinin digər nümayəndəsi Protaqor idi. Protaqor (e.ə. 481-411) 

Demokritin tələbəsi olmuş, onun əsərlərində sofistlərin materialist ən"ənələri öz əksini 

tapmışdır. Protaqor "Allahlar haqqında" traktatında yazırdı ki, "allahlar haqqında heç bir şey 

deyə bilmərəm. Onların mövcud olub-olmamaları haqqında qəti fikir söyləyə bilmərəm". 

Deyilənlərə görə, o, allahsızlıqda günahlandırıldığına görə Afinanı tərk etməyə məcbur 

olmuşdur. O belə hesab edirdi ki, "insan hər şeyin ölçüsüdür". 

Sofistlərin "cavan" nəslinin nümayəndələrindən Elkidam, Likafron və Polemonun 

adlarını çəkmək olar. Onların fəlsəfi görüşləri əksər hallarda materialist xarakter daşıyır, 

cəmiyyətin meydana gəlməsinə sadəlövh materializm mövqelərindən yanaşırdılar. 

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

anadan bərabər doğulmuşuq". 

Sokratın fəlsəfi baxışları. Klassik dövr fəlsəfəsinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri 

Sokrat idi. Sokrat (e.ə. 469-399) qədim dünyada hikmətlilik təcəssümü, müdriklik nümunəsi 

kimi tanınmışdır. Buna baxmayaraq, o, özünü müdrik hesab etmirdi. Sokrat deyirdi ki, mən 

yalnız müdrikliyi sevən filosofam, "yalnız onu bilirəm ki, heç bir şey bilmirəm". Sokrat 

fəlsəfədə idealizm mövqelərindən çıxış edərək deyirdi ki, "dünyanı hər şeyə qadir, hər yerdə 

mövcud olan, ən böyük Allah yaratmışdır". Onun fikrincə, dünyanın əsası, onun mahiyyəti 

"ruhi prinsip"dən ibarətdir. Maraqlıdır ki, Sokrat heç bir əsər yazmamışdır. 

Sokrat fəlsəfəsinin əsasını insan problemi təşkil edirdi, onun mərkəzində isə insanın 

icmaya, cəmiyyətə, qanuna, allahlara münasibəti dururdu. Sokratın fikrincə, fəlsəfə insanın 

dərk edilməsinə həsr olunmalıdır, bunun üçün, birinci növbədə gərək "insan özü-özünü dərk 

etsin". Sokratın fikrincə, öz-özünü dərk  insanın öz daxili dünyasını dərk etməsi deməkdir. 

İnsan başa düşməlidir ki, dərk olunmuş həyat, mənəvi sağlamlıq ən qiymətli nemətdir. Sokrat 

insana aid problemləri təbiətdə deyil, insanın özündə, onun, vicdanında, "daxili aləmində" 

axtarırdı. O deyirdi ki, əsl həqiqətə nail olmanın zəmanət vericisi vicdan - "daymonion" 
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olmalıdır (yunan dilində daymonion-ilahi qüvvə, Allah deməkdir). Sokratın "Daymonionu" 

Allahın insana bəxş etdiyi vicdanın səsi, sağlam ilahi fikrin təzahürü idi. 

Sokratın insan haqqındakı fəlsəfi düşüncələrində əsas məsələlərdən biri də xeyirxahlıq və 

onun mahiyyəti haqqındakı fikirləridir. Onun nöqteyi-nəzərincə, xeyirxahlıq çox yüksəl əxlaqi 

keyfiyyətdir. Xeyirxah insan səbirli, qeyrətli və ədalətli olur. Xeyirxah olmayan insan bu 

keyfiyyətlərə malik ola bilməz. Sokratın fikrincə, həqiqi mənəvi kamillik xoşbəxtliyi, gözəlliyi, 

eyni zamanda, insan üçün xeyirli olanları bilmək deməkdir. Bunları dərk etmək insana öz 

xoşbəxtliyinə nail olmaqda kömək edir. Sokrat belə hesab edirdi ki, xeyirxahlığa gerçəkliyi və 

öz-özünü dərk etmək qabiliyyətinə malik olan nəcib və alicənab insan nail ola bilər. Sokrat 

yaşadığı dövrün və mövcud hakimiyyətin qanunsuzluqlarına və ədalətsizliklərinə qarşı həmişə 

öz kəskin etirazını bildirirdi. Onu düşündürən başlıca məsələ qanunlara ciddi əməl edilməsi və 

dövlətin bacarıqla idarə olunması məsələsi idi. Sokrat belə hesab edirdi ki, dövlətə təcrübəli, 

səriştəli adamlar rəhbərlik etməlidir. O, dövlət başçısını gəmi kapitanı ilə müqayisə edərək 

deyirdi ki, gəmini müəyyən biliyə, təcrübəyə və vərdişlərə malik olan adamlar idarə edə bildiyi 

kimi, dövləti də o qəbildən olan adamlar idarə etməlidirlər. 

Sokrat özü aristokratiya dövlət hakimiyyəti formasının tərəfdarı idi. Sokrat gənclərin 

tərbiyəsini pozmaqda, allahsızlıqda, naturfəlsəfə ilə məşğul olmaqda ittiham edilərək e.ə.399-

cu ildə ölüm hökmünə məhkum edilmişdir. O, həbsxanada zəhər içərək özünü öldürmüşdür.  

Platonun fəlsəfi baxışları. Antik yunan fəlsəfəsinin klassik dövründə şöhrət tapmış 

filosoflardan biri də Platon olmuşdur. Platonun (e.ə. 427-347) fəlsəfi yaradıcılığının 

formalaşmasına pifaqorçuların, Heraklitin və Sokratın güclü təsiri olmuşdur. O, Afinada 

özünün şəxsi fəlsəfi məktəbini yaradaraq onu Akademiya adlandırdı. Son nəticədə bu fəlsəfi 

məktəb antik idealizmin mərkəzinə çevrildi. Platon çox böyük fəlsəfi irs qoyub getmişdir. O, 

"Sokratın apologiyası", "Qanunlar" adlı traktatlarla yanaşı, dialoq formasında 34 əsər 

yazmışdır. Platon "Pir", "Fedon", "Parmenid", "Fedr", "Menon", "Alkiviad", "Meneksen", 

"Laxet", "Yevtifron" və s. bu kimi dialoqların müəllifidir. 

Platon fəlsəfədə obyektiv idealizm mövqələrindən çıxış etmişdir. Onun obyektiv idealizm 

təlimində demək olar ki, keçmiş idealist təlimlərin bütün elementləri öz əksini tapmışdı. Platon 

fəlsəfəsi idealizmin inkişafının yüksək pilləsi kimi qiymətləndirilməlidir. O, fəlsəfənin əsas 

məsələsini bir mənalı-idealistcəsinə həll edir. Onun fikrincə, bizi əhatə edən və hiss üzvlərimiz 

vasitəsilə dərk etdiyimiz maddi aləm ancaq "kölgədir", o, ideyalar aləmindən yaranmışdır. 

İdeya birincidir, maddi aləm ikinci. Maddi aləmin bütün predmetləri, təzahürləri keçicidir, 

meydana gəlir, məhv olur və dəyişir. Buna görə də onlar əsl mə"nada varlıq adlana bilməzlər. 

Platonun fikrincə, ideya dəyişməzdir, hərəkətsizdir və əbədidir. Platon bu ideyaları gerçək 

varlıq hesab edir və onları həqiqi idrakın vahid predmeti səviyyəsinə qaldırır. O belə hesab 

edirdi ki, maddi dünyada mövcud olan cisimlər, əşyalar kimi ideyalar aləmində də onların 

ideyası mövcuddur. 

Onun fikrincə, ideyalar əsl mahiyyətdir, onlar maddi dünyadan asılı deyillər, obyektiv 

xarakterə malikdirlər. Daha sonra o qeyd edirdi ki, hiss ilə qavranılan aləm, hisslərdən 
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yüksəklikdə duran ideyaların solğun izləridir, kölgələridir. Platonun əsərlərində zəngin 

dialektik fikirlərə rast gəlmək olar. 

Onun dialektikası predmetləri, şeyləri ikiyə bölmək və bir-birinə qarşı qoymaq metoduna 

əsaslanırdı. Bu metodun  mahiyyəti belədir: hər hansı bir fəlsəfi problemi həll edirkən bir- 

birinə zidd olan fikirləri qarşı-qarşıya qoymaq lazımdır. Məsələn hərəkət var və hərəkət 

yoxdur. Beləliklə, Platonun fikrincə, həqiqəti o zaman dərk etmək olar ki, dialektikcəsinə 

düşünəsən yəni nəyinsə eyni zamanda həm mövcudluğunu, həm də mövcud olmadığını qəbul 

edəsən. 

Platonun əsərlərində gerçəkliyin dərk edilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. O, 

"Fedr" və "Menon" dialoqlarında bu məsələni ardıcıl idealizm mövqelərindən həll edir, hissi 

idrakı rasional idrakdan ayırır, hissinin əzəli, rasionalın isə ikinci, ondan törəmə olduğunu 

sübut etməyə çalışır. Platonun fikrincə, hissi idrakın predmeti onun qeyri-varlıq adlandırdığı 

maddi aləmdir. Əsl varlıq olan ruh haqqında məlumatı isə rasional idrak vasitəsi ilə əldə etmək 

mümkündür. 

Platonun fəlsəfəsində onun kosmoloji düşüncələri özünəməxsus yer tutur. O deyirdi ki, 

kosmos "birdir". O, əbədi deyil, ona görə də, yaradılmışdır. Kosmos sonludur və şarabənzər 

formadadır, onun mərkəzi planetlər və hərəkətsiz ulduzlarla əhatə olunmuş yerdir. Göy 

cisimlərini Platon, canlı varlıqlar, allahlar adlandırırdı. O yazırdı ki, "kosmos ruhu və əqli olan 

canlı varlıqdır, o, Allah tərəfindən yaradılmışdır". 

Platonun sosioloji baxışları, dövlətin meydana gəlməsi haqqındakı fikirləri də xüsusi 

maraq doğurur. Onun fikrincə, insanlar öz ehtiyaclarını ödəyə bilmədikləri üçün dövləti 

yaradırlar. O belə hesab edirdi ki, "ideal dövlət" 3 sosial qrupun birliyindən meydana gəlir: 

1. İdarə edənlər - filosoflar; 

2. Ölkəni qoruyanlar, onun təhlükəsizliyini təmin edənlər - əsgərlər; 

3. İstehsalçılar - əkinçilər və sənətkarlar; 

Platon "ideal dövlətin" idarə formalarını 2 yerə bölür: 

1. Münasib  dövlət   forması.   Burada   Platon   aristokratik respublikanı  nəzərdə  tutur.   

O,  monarxiyanın  əleyhinə olmuşdur. 

2. Reqressiv – tənəzzülə uğrayan dövlət forması. Bu hərbi qüvvəyə əsaslanan bir neçə 

şəxsin hakimiyyətidir. Belə hakimiyyət    forması    demokratiya    adlanır.     Qədim 

Yunanıstanda demokratiya idarə forması eramızdan əvvəl V və VI əsrlərdə Sparta dövlətində 

olmuşdur. 

Demokratiyadan bir qədər aşağı olan dövlət formasını Platon oliqarxiya adlandırır. Bu 

ticarətçilərə arxalanan bir neçə şəxsin hakimiyyətidir. O, demokratik dövlət formasının 

əleyhinə olmuş, onu qara camaatın, qədirbilməz xalqın, qaniçən zalımların hakimiyyəti hesab 

edirdi. 

 Platon fəlsəfəsi idealist əsaslar üzərində qurulsa da bəşər fikrinin inkişafı tarixində az rol 

oynamamışdır. 
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Aristotelin fəlsəfi baxışları. Qədim yunan fəlsəfəsinin klassik mərhələsinin ən görkəmli 

nümayəndəsi Aristoteldir. Aristotel (e.ə.384-322) bəşəriyyətin fəlsəfi fikrinin inkişafı tarixində 

xüsusi rol oynamışdır. Aristotelin xidmətləri əvəzsizdir. O, dünya şöhrətli filosof, yunan 

müdrikləri içərisində universal zəkaya malik olan bir şəxsiyyət kimi tanınmışdı. 

Aristotel Makedoniyanın Stagir şəhərində həkim ailəsində anadan olmuşdur. O, 17 

yaşında ikən doğma şəhərini tərk edib Afinaya gedərək, Platonun akademiyasına daxil olmuş 

və ömrünün 20 ilini orada keçirmişdir. Platonun ideyalar haqqında təlimi Aristotelə böyük təsir 

göstərmişdir. Lakin Akademiyaya daxil olduqdan on il sonra, o, müstəqil fikirlər söyləməyə, öz 

müəlliminin təliminə qarşı çıxmağa başladı. Son nəticədə o, Akademiyanı tərk etdi, II Filippin 

dəvəti ilə Makedoniyaya qayıtdı və çar sarayında onun oğlu Aleksandrın tərbiyəsi ilə məşğul 

olmağa başladı. Aleksandr hakimiyyətə gəldikdən sonra, Aristotellə onun arasında 

münaqişələr, ziddiyyətlər başlandı. Aristotel Aleksandrın qəsbkarlıq siyasətini tənqid edir, 

onunla yola getmirdi, ona görə də çar sarayını tərk edib Afinaya qayıtdı. 337-ci ildə o burada 

özünün "Likey" adlanan xüsusi fəlsəfi məktəbini yaratdı. 

Aristotel 150-yə qədər elmi əsərin və fəlsəfi traktatın müəllifidir. Ellinizm dövründə bu 

əsərlər Aristotelin davamçıları tərəfindən toplanaraq nəşr etdirilmişdir. 

Aristotelin ən böyük xidmətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, varlıq haqqında xüsusi 

bir təlim yaratmış, onu "birinci fəlsəfə"-"metafizika" adlandırmışdır. Onun əsərlərini bir neçə 

tematik qrupa bölmək olar: Birinci qrupa daxil olan Aristotelin ontoloji xarakterli əsərləridir. 

(Ontologiya yunanca - ontos - varlıq və loqos-təlim sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir). 

Aristotel bu qəbildən olan əsərləri bir traktatda birləşdirərək onu "Metafizika" adlandırdı 

(fizikadan - təbiət elmlərindən sonra). Bunlardan başqa, Aristotel təbiətin və təbiət elmlərinin 

fəlsəfi məsələlərinə həsr olımmuş "Fizika", "Səma haqqında", "Meydana gəlmə və məhv olma 

haqqında", "Meteorologiya", "Heyvanların meydana gəlməsi" haqqında və eləcə də 

ictimaiyyətşünaslıq problemlərinə dair "Siyasət", "Ritorika", "Etika", "Poetika" adlı əsərlər 

yazmışdır. Daha sonra o, məntiqə, metodologiyaya aid "Kateqoriyalar", "Anlayış haqqında", 

"Birinci analitiklər", "Ikinci analitiklər", "Ümumi dəlillər" adlı traktatlar işləyib hazırlamış və 

onları "Orqanon" adlanan ümumi bir başlıq altında birləşdirmişdir. 

Aristotel fəlsəfənin ən mühüm məsələlərindən biri olan ontologiyaya xüsusi diqqət 

yetirmiş və hər cür varlığın əsasını "birinci materiyada" görmüşdü. Lakin o bu materiyanı 

varlıqla qarışdırmır, onunla eyniləşdirmirdi, hətta onu konkret varlığın sadə, tərkib hissəsi belə 

hesab etmirdi. Onun fikrincə, bu "birinci materiyanın" ən sadə müəyyənliyi dörd elementdən 

ibarətdir: od, hava, su və torpaq. Bu dörd ünsür hiss ilə qavranıla bilməyən "birinci materiya" 

ilə, hiss üzvləri ilə qavranılan və real surətdə mövcud olan aləm arasında müəyyən keçid 

pilləsidir. Aristotel yazırdı ki, hiss ilə qavranılan şeylərdə bir-birinə zidd olan iki mahiyyəti 

fərqləndirmək lazımdır. Bunlar istidən və soyuqdan, yaşdan və qurudan ibarətdir. Aristotelə 

görə, bu mahiyyətlərin dörd əsas üzrə birləşməsi, dörd əsas elementin meydana gəlməsini 

təmin edir: 

1)  Od istinin və qurunun 
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2)  Hava istinin və rütubətin 

3)  Su soyuğun və rütubətin 

4) Torpaq isə soyuğun və qurunun birbşməsi nəticəsində yaranmışdır. 

Bu dörd element, real surətdə mövcud olan və hiss ilə qavranılan şeylərin əsasını təşkil 

edir. Hiss ilə qavranılan bu şeylər həmin elementlərin kombinasiyalarının, qarşılıqlı təsirinin 

nəticəsidir. 

Aristotelin nöqteyi-nəzərincə, "birinci materiyadan" fərqli olaraq, hiss ilə qavranılan 

varlıq dərk ediləndir. Bu varlığı isə əsas kateqoriyalar vasitəsilə müəyyən etmək olar. Aristotel 

belə hesab edirdi ki, konkret şeylər - hiss ilə qavranılan varlıq materiya ilə formanın birləşməsi 

nəticəsində yaranmışdır. Forma bu əsas elementdən gerçək real varlığı yaradır. Onun fikrincə, 

həqiqi varlıq materiya və formanın vəhdətindən ibarətdir. Formalar forması isə Allahdır. 

Aristotelin əsərlərində bir sıra dialektik fikirlərə rast gəlirik. O, "Metafizika" və "Fizika" 

əsərlərində hərəkət haqqında xüsusi təlim yaratmışdı. O, "Fizika" əsərində yazırdı ki, "Hərəkət 

şeylərdən asılı olmayaraq mövcud deyildir". O, "Metafizika"da sübut etməyə çalışırdı ki, 

hərəkətin mənbəyi ilk hərəkətverici qüvvədir. Bu qüvvə isə Allahdır. Aristotel "Kateqoriyalar" 

əsərində hərəkətin meydana gəlmə, məhv olma, artma, azalma, dəyişmə və yerdəyişmə kimi 

növlərini göstərmişdir. 

O həm də, zaman və məkan kateqoriyalarının şərhini vermiş, konkret varlıq və zaman 

arasında sıx əlaqə görmüş, zaman və hərəkətin qarşılıqlı əlaqəsinin izahına xüsusi diqqət 

yetirmişdir. 

Aristotelin əsərlərində səbəbiyyət haqqında təlim də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O, 4 

əsas səbəbi bir-birindən fərqləndirir: maddi səbəb, formal səbəb, fəal səbəb, sonlu səbəb. 

Aristotel idrak nəzəriyyəsində hissi idrakı idrakın əsas və tarixən birinci səviyyəsi hesab 

edirdi. O deyirdi ki, insan konkret varlığı - birinci mahiyyəti, ayrı-ayrı şeyləri hiss üzvləri 

vasitəsi ilə, konkret gerçəkliyin ümumi qanunauyğunluqlarını isə əql vasitəsi ilə dərk edir. 

Filosof  idrakı inkişafda olan bir proses kimi xarakterizə edir, onun aşağı pillədən yüksək 

pilləyə doğru yüksəlməsini göstərirdi. Aristotel fəlsəfəsində idrakın bu inkişaf mərhələləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: duyğu, təsəvvür, təcrübə, incəsənət və elm. Elm - bu inkişafın ən 

yüksək zirvəsidir. 

Aristotel hissi idrakla məntiqi idrak arasındakı dialektik vəhdəti görürdü. O deyirdi ki, 

ümumini yalnız müşahidə və ya "xatırlama" vasitəsilə dərk etmək olmaz. Bunun üçün 

təfəkkürü praktiki fəaliyyətlə tutuşdurmaq, müqayisə etmək lazımdır. Aristotel hiss ilə 

qavranılan gerçəkliyə və abstraksiyalar vasitəsi ilə əldə edilən anlayışlara əsaslanan elmi idrakı 

mülahizədən fərqləndirirdi. 

Aristotelin xidmətlərindən biri də Platonun ideyalar konsepsiyalarını tənqid etməsindən 

ibarətdir. Aristotel belə hesab edirdi ki, ideyalar aləmi haqqında Platonun təlimi real varlığın 

anlaşılmasma nəinki kömək etmir, əksinə onu bir qədər də çətinləşdirir. Platonun ideyalar 

haqqında nəzəriyyəsi, məntiq nöqteyi-nəzərindən də mübahisəlidir.  "Metafizika"  əsərində 



34 
 

Platonun ziddiyyətlərini təhlil edərək belə qərara gəlir ki, nəzəriyyəsi mahiyyət etibarilə qeyri-

elmidir, o, həqiqətin edilməsinə mane olur. 

Aristotelin əsərlərində məntiq problemi də mühüm yer tutur. O, məntiqi elmi idrakın 

silahı hesab edirdi. Məhz buna görə də özünün məntiqə dair ən böyük əsərini "Orqanon" (silah) 

adlandırmışdır. Aristotel bir elm kimi, məntiqin nəzəri əsaslarını işləyib hazırlamışdır. 

Aristotelin kosmoloji baxışları da çox maraqlıdır. O deyirdi ki, kosmos da dünyanın 

mərkəzi olan Yer kürəsi kimi şara bənzərdir. Burada ayrı-ayrı ulduzlar hərəkət edirlər. Yerə 

daha çox yaxın olan Aydır, ondan sonra gələn Günəşdir və başqa planetlərdir. Yerdən ən çox 

uzaqda olan bərəkətsiz ulduzlardır. Aristotelin fikrincə, Aydan Yerə qədər məkanda nə varsa, 

hamısı materiya və efirlə doldurulmuşdur. Bütün Kainat 5 elementdən - od, su, hava, torpaq və 

efirdən ibarətdir. Aristotel belə hesab edirdi ki, göy cisimləri dəyişməzdir, lakin daimi dairəvi 

hərəkətdədir. Yer dəyişir, amma hərəkət etmir. Aristotelin ilk təkan ideyası, sonralar göy 

cisimlərinin hərəkəti haqqında teoloji konsepsiyaların meydana gəlməsinə səbəb oldu. 

Aristotelin cəmiyyət və dövlət haqqındakı fikirləri onun "Siyasət" adlı traktatında şərh 

olunmuşdur. Filosofun sosial baxışlarında nəzər-diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də insanın 

ictimai varlıq kimi xarakterizə edilməsidir. O, quldarlıq quruluşunun ardıcıl müdafiəçilərindən 

biri idi. Aristotel quldarlığı cəmiyyətin təbii vəziyyəti hesab edirdi. Onun fikrincə, birinin 

tabelikdə olması, digərinin isə hökmranlıq etməsi əvvəlcədən müəyyən edilmişdir. Biri 

anadangəlmə qul olur, digəri isə quldar. Aristotel quldarlıq cəmiyyətini "əbədiləşdirsə"də başa 

düşürdü ki, getdikcə bu cəmiyyətin böhranı başlayır. Ona görə də o, həddindən artıq 

varlanmanın əleyhinə çıxır və belə hesab edirdi ki, bu, cəmiyyətdə stabilliyi pozur. 

Aristotelin fikrincə, insan cəmiyyəti 3 sinifdən ibarət olmalıdır. 

1. Ən çox varlılar. 

2. Orta sinif. 

3. Son  dərəcə  kasıblar  -  azad  sənətkarlar,  əlmuzdu işləyənlər. 

Onun fikrincə, dövlətin əmin-amanlığı üçün ən sərfəli orta sinifdir. Aristotel dövlətin 3 

münasib idarə formasından danışır, onları monarxiya, aristokratiya və politeya adlandınrdı. 

Aristotel dövlətin vəzifəsini aşağıdakılardan ibarət hesab edirdi: 

1. Vətəndaşların həddindən artıq varlanmasının qarşısını almaq. 

2. Şəxsiyyətin siyasi hakimiyyətinin həddindən artıq güclənməsinə imkan verməmək. 

3. Qulları itaətdə saxlamaq. 

Aristotel nə həddindən artıq dərəcədə varlı olmağın, nə də kasıblığın tərəfdarı deyildi. O, 

orta vəziyyətdə yaşamağa üstünlük verir, insanın maddi və mənəvi rifahını yaxşılaşdıran hər 

bir fəaliyyətə rəğbətlə yanaşırdı. 

Aristotelin yaradıcılığı Antik fəlsəfənin, həm də bütün qədim təfəkkürün yüksək zirvəsi 

idi. O, Qədim dünyanın ən böyük alimi, görkəmli filosofu idi. Fəlsəfə tarixində etika, estetika 

və məntiq haqqındakı təlimlər Şərq filosoflarından sonra özünün ən geniş şərhini Aristotelin 

əsərlərində tapmışdı. Aristotel öz dövrünün elmi nailiyyətlərini sistemləşdirməklə yanaşı, həm 

də onları fəlsəfi cəhətdən ümumiləşdirmişdir. Aristotel təlimi, sonrakı dövrlərdə meydana 
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gələn bir sıra fəlsəfi sistemlərin başlanğıcı oldu. O, Şərqdən bəhrələnməklə, həm də Şərq 

xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının fəlsəfi fikrinin inkişafına böyük təsir 

göstərmişdir. 

 

Sual 4. Ellinizm dövrü və Roma fəlsəfəsi. 

Ellinizm dövrü fəlsəfəsi. Ellinizm Dövrü Makedoniyalı Aleksandrın yürüşlərinin 

başlanmasından, onun imperiyasının ayn-ayrı xırda dövlətlərə parçalanmasından romalıların 

Misiri fəth etməsinə qədər olan dövrü əhatə edir. E.ə. IV və III əsrlərdə azad yunan polislərinin 

(dövlətlərinin) böhranı kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Yunan şəhərləri əvvəlcə Makedoniya 

hakimiyyətinin, sonralar isə Romanın təsiri altına düşmüşdü. Yunanıstanın iqtisadi və siyasi 

cəhətdən süquta uğraması, imperiyanın ayn-ayrı xırda dövlətlərə parçalanması, polislərin-

dövlətlərin rolunun heçə enməsi Yunan fəlsəfəsinin   inkişafına   da   öz   mənfi   təsirini   

göstərdi. 

Yunanıstanda obyektiv aləmin dərk edilməsinə yönəldilmiş bütün cəhdlər, filosofların 

siyasi həyatda fəal iştirakı tədricən fərdiyyətçilik, skeptisizm və aqnostisizmlə əvəz olundu. 

Bir müddət sonra, fəlsəfi təfəkkürə maraq kəskin şəkildə azaldı. Belə bir şəraitdə 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 peripatetika (gəzinti zamam fəlsəfi söhbətlərin, 

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

nümayəndələri -Teofrast, Evdem, Aristoksen, əsasən, Aristotel fəlsəfəsinin təhlili və şərhi 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 nəhayət, Epikürün materialist təlimi meydana 

gəldi. 

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

fəlsəfəsini dərindən öyrənmiş və sonralar Afinada özünün fəlsəfi məktəbini ("Epikür bağı") 

yaratmışdı. O, atomist materializmin ən böyük nümayəndəsidir. Öz müəllimi Demokrit kimi 

Epikür də dünyanı bölünməz atomlardan və bunların hərəkət etdiyi boşluqdan ibarət bilirdi. 

Lakin Demokritdən fərqli olaraq Epikür qeyd edirdi ki, atomlar təkcə böyüklüyünə və 

formalarına görə deyil, habelə, ağırlıqlarına görə də fərqlənirlər. Epikür özünəməxsus şəkildə 

atom çəkisini bilmiş və atomun həcmini təyin etməyə cəhd etmişdir. Epikürə görə, atomlar 

əbədi, fasiləsiz hərəkət halındadırlar. Hərəkət atomların və boşluğun vəhdətinin, onların 

qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Epikür atomların hərəkətinin səbəbini öyrənməyə səy 

göstərmişdir. Onun fikrincə, atomların hərəkəti onların ağırlığı ilə əlaqədardır. Ağırlıqlarından 

asılı olaraq atomlar şaquli xətt üzrə hərəkət etməklə bərabər, düzxətli hərəkətdən kənara meyl 

edib əyri xətlə də hərəkət edirlər. Epikürün zənnincə, atomlar boşluqda üç cür hərəkətə 

malikdirlər:  
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I) düz xətt üzrə düşmə hərəkəti;  

2) düz xətdən kənara meyl edilməsindən törəyən hərəkət;  

3) atomların toqquşmasından əmələ gələn hərəkət. 

Bununla Epikür atomlar aləminin quruluşuna baxışları dəyişdirdi və göstərdi ki, öz-özünə 

hərəkət etmək atomların daxili mahiyyətindən irəli gəlir. 

Epikür fəlsəfəsində təbiət hadisələrinin sadəlövh materialist şərhi dünyaya kortəbii-

diaiektik baxışla üzvü surətdə birləşmişdir. O, varlıqdakı bütün dəyişmələrin səbəbini sonsuz, 

hərəkət  materiyada, təbiətin özündə görürdü. Epikür deyirdi ki, elmin, fəlsəfənin vəzifəsi daha 

mühüm səbəbləri axtarıb tapmaqdan, təbiətin qanunauyğunluqlarını dərk etməkdən və onları 

öyrənib insanlar üçün xoşbəxt həyat yaratmaqdan ibarətdir. O, Demokritə nisbətən irəli gedərək 

təbiətdəki zərurəti, səbəbiyyəti daha mükəmməl anlamış, atomların hərəkətində təsadüfi halları 

qəbul edərək determinizmin fatalistcəsinə izah edilməsi əleyhinə çıxmışdır. 

Fəlsəfə tarixində Epikürün böyük xidməti bir də ondadır ki, o, Demokritdən fərqli olaraq 

rəng, iy, dad kimi keyfiyyətlərin obyektivliyini qəbul etmişdir. 

Epikürün idrak nəzəriyyəsi. Epikür duyulan maddi şeyləri insan biliyinin mənbəyi hesab 

etmiş, idrakın mexanizmi və yolları haqqında sadəlövh materialist müddəalar söyləmişdir. 

Epikürün təliminə görə, idrak müşahidə, hissi qavrayışlar əsasında baş verir. Onun fikrincə, 

cisimlərin surətləri hiss üzvlərində əks olunaraq insanda duyğu yaradır, bu da öz növbəsində 

insan beynində xarici cisim və hadisələrin uyğun surətlərini əmələ gətirir. İnsan özünün 

yaddaşı sayəsində xarici aləmdə mövcud olan cisimlərin surətlərini toplayaraq saxlayır, 

təfəkkürün vasitəsi ilə onları təhlil edir, ümumləşdirir və nəhayət, anlayışlar yaradır. Epikürə 

görə, idrak prosesində əldə edilən təsəvvürlər cisimlərə, hadisələrə uyğun gəlmirsə, onlar 

həqiqi deyil. 

Epikür duyğuların obyektiv məzmununu açıb göstərməklə yanaşı, ruhu maddi varlıq 

hesab edir və bu fikrini əsaslandırmağa çalışırdı. Onun fikrincə ruh da atomlardan təşkil 

olunmuşdur, lakin şeylərin atomlarına nisbətən o daha incə və sürətlə hərəkət edən atomlardan 

ibarətdir. Epikür fəlsəfəsinə görə, Kainat sonsuzdur, qeyri-məhduddur, maddi aləmdən başqa 

və ondan kənarda heç bir şey yoxdur. O öyrədirdi ki, insanlar nə təbiətin dəhşətli 

hadisələrindən, nə də allahlardan qorxmamalıdır. İnsanlar üçün ölüm qorxulu görünməməlidir. 

Epikür axirət dünyasının mövcudluğunu rədd edirdi. O deyirdi ki, insan öləndən sonra onun 

atomlardan ibarət olan ruhu da məhv olur, odur ki həyat zövqü yalnız bu dünyaya məxsusdur. 

Epikürün görkəmli tələbəsi Filodemin e.ə. I əsrdə təlimini Romaya gətirdi, qısa bir 

müddətdə o, Romada yayıldı. 

Ellinizm dövründə əvvəllər Yunanıstanda, sonralar isə Romada stoisizm, skeptisizm, 

eklektisizm kimi digər fəlsəfi təlimlər də geniş yayılmışdır. 

Stoisizm fəlsəfi cərəyanının əsasını Zenon (Kition şəhərində) qoymuşdur. Stoiklərin 

fikrincə, insanlar təbiətin tələblərinə uyğun şəkildə yaşamalıdırlar. Onlar o dövrün fəlsəfəsinin 

3 tərkib hissəsini - məntiqi, fizikanı və etikanı bir sistem halında birləşdirmək istəyirdilər. 

Onlar fəlsəfəni insan orqanizmi ilə müqayisə edərək, məntiqi onun skeleti, etikanı damar 
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sistemi, fizikanı isa ruhu adlandırırdılar. Stoiklər ontologiyada 2 əsas başlanğıcı - maddi və 

mə"nəvini qəbul edirdilər. Onlar belə hesab edirdilər ki, bu başlanğıcların birləşməsindən ayrı-

ayrı cisimlər, şeylər yaranır. Onların fəlsəfəsi panteist mahiyyət kəsb edirdi, idrak 

nəzəriyyəsində sensualist idilər, lakin əqlin rolunu da tam inkar etmirdilər. 

IV əsrin axınnda yunan fəlsəfəsində skeptisizm cərəyanı formalaşır. Onun əsasını Pirron 

qoymuşdur. Skeptiklər idarkın həqiqətliyini şübhə altına alırdılar. 

E.ə. II əsrin əvvəlindən Yunan fəlsəfəsi süquta uğrayır. Belə bir şəraitdə eklektisizm 

tə"limi meydana gəlir. Onun nümayəndələrindən Filonun (e.ə. 20-e. 50), Antioxun (e.ə. I və e. 

II əsrləri) adlarını çəkmək olar. Eklektiklər müxtəlif fəlsəfi sistemlərdən, bir-birilə üzvi surətdə 

bağlı olmayan fəlsəfi fikirləri mexaniki surətdə birləşdirib özünəməxsus bir təlim yaratmışdılar. 

Roma dövrü fəlsəfəsi. Qədim Romada, hələ vaxtı ilə Yunanıstanda formalaşmış 4 fəlsəfi 

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

Roma stoisizminin görkəmli nümayəndələri Seneka, Epiktet və Mark Avreli idi.  

Seneka (e.ə. IV əsr) köhnə stoiklərin fikirlərini davam etdirmiş, ruhu odla havanın 

birləşməsi hesab etmiş, antik sensualizmin tərəfdarı olmuşdur. Onun fikrincə, əql öz  

başlanğıcını hisslərdən götürür, həyatda hər şey ciddi qanunauyğunluğa tabedir. Onun 

fəlsəfəsində əsas yeri etika problemləri tuturdu. O, təbiətlə razılaşmaq, taleyin hökmünə tabe 

olmaq prinsipinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Seneka həyatın mənasını mütləq mə"nəvi sakitliyə 

nail olmaqda görürdü. 

Mark Avreli Antoni (121-180) Roma imperatoru, idealist idi. Özünü dünya iradəsinə 

(Allah) tabe etməyin zəruriliyi haqqında Avrelinin fikri, onun idealizm mövqelərindən çıxış 

etdiyini göstərir. Onun fikrincə, "insan fəaliyyətinin əsas məqsədi xeyirxahlığa nail olmaqdan 

ibarətdir, insanın xeyirxah olub olmadığını bilmək üçün onun daxilinə nüfuz etmək lazımdır". 

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

respublikasınm son illərində və imperator üsul-idarəsinin başlanğıcında geniş yayılmış vahid 

materialist tə"lim idi. 

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

fəlsəfə tarixində "Şeyiərin təbiəti haqqında" adlı əsəri ilə məşhurdur. Bu, şeirlə yazılmış fəlsəfi 

əsərdir. Lukretsi bu poemada bədii dillə özünün materializmini əsaslandırmış, Epikürün atomist 

təlimini davam etdirib, onu daha da zənginləşdirmişdir. Lukretsi atomistlərin xəttinə sadiq 

qalaraq dünyanın maddiliyini, materiyanın yaradılmaz və məhvedilməzliyini təsdiq etmişdir. O 

göstərmişdir ki, dünya atomlardan və boşluqdan ibarətdir. Atomlar keyfiyyətə malik deyillər, 

onlar yalnız böyüklüyünə, formasına və ağırlığına görə bir-birindən fərqlənirlər. Boşluğun 

çəkisi yoxdur, onun nüfuz etmək xassəsi vardır. Lukretsiyə görə, əgər təbiətdə boşluq olmasa 

idi, atomlar hərəkət edə bilməzdi və müxtəlif şeylər yarana bilməzdi. Başqa atomistlər kimi 

Lukretsi də hərəkəti atomların məkan daxilində sadəcə yerdəyişməsi kimi başa düşürdü. O, 

hərəkət əsnasında atomların özbaşına düz xətdən kənara meyl etmək qabiliyyəti haqqında 

Epikürim ideyasını daha da inkişaf etdirmişdi. Lukretsi təsir göstərmək xassəsinə malik olan 

atomlardan ibarət cismani nə varsa, hamısını maddi adlandırmışdır. Lukretsiya görə, bütün 
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şeylərin müxtəlifliyi onları təşkil edən atomların necə və hansı vəziyyətdə birləşməsindən və 

hərəkət etməsindən asılıdır. Müxtəlif formalarda olan atomların birləşməsindən müəyyən rəng, 

qoxu, dad və s. keyfiyyətlər yaranır. Demokritdən fərqli olaraq Lukretsi onları obyektiv 

keyfiyyətlər hesab edirdi. Lukretsiyə görə,  dünya daim yeniləşir,  təbiət bir yerdə dayanmayıb 

inkişaf edir; ayrı-ayrı cisimlər, şeylər meydana gəlir və yox olur, materiya isə məhv olmur, 

materiyadan heç bir şey nə ayrıla  bilər,  nə də əlavə oluna  bilər.  Lukretsi bununla materiyanın 

saxlanmasını, itməməsini zənn etmişdir. O belə hesab edirdi ki, məkan və zaman obyektiv 

olaraq mövcuddurlar və şeylərlə qırılmaz surətdə bağlıdırlar. Məkan atomların, şeylərin 

tutduğu yerdir. Kainat sonsuzdur və onun heç bir istiqamətdə hüdudu yoxdur. Lukretsinin 

fikrincə, zaman atomların özünə deyil, onların təşkil etdiyi şeylərə, təbiət hadisələrinə xasdır. 

Lukretsiya görə, ruh bədəndən ayrılmazdır; bədən ruhsuz hiss edə bilməz, ruh da bədənsiz heç 

bir fəaliyyət  göstərə bilməz. Bədənin ölməsi ilə birlikdə ruh da ölür. Lakin Lukretsidə də 

ruhun, şüurun materiya ilə eyniləşdirilməsini görürük. 

Lukretsi "Şeylərin təbiəti haqqında" əsərində atomist materializmin idrak nəzəriyyəsini 

daha da təkmilləşdirmişdir. Onun fıkrincə, idrakın məqsədi şeylərin təbiətini aşkara 

çıxarmaqdan və insanları mövhumat buxovlarından, dünya haqqında dini təsəvvürlərdən xilas 

etməkdən ibarətdir. Xarici aləmi insan biliklərinin mənbəyi hesab edən Lukretsi Demokritin və 

Epikürün ardınca idrak prosesinin sadəlövh - materialist mənzərəsini belə təsvir etmişdir: 

İnsanı əhatə edən mühitdə şeylərin səthindən havaya şeylərin özünə oxşar zərif surətlər, 

obrazlar uçurlar. Bu obrazlar hiss üzvlərinə təsir edib insanda görmə, eşitmə, dadbilmə 

duyğuları yaradırlar. Lukretsi iqrar edirdi ki, duyğu bizə şeylər haqqında doğru məlumatlar 

verərək idrakımızın əsasını təşkil edir və həqiqət haqqında anlayışlar yaradır. Hiss üzvlərinin 

verdiyi məlumatlara əsasən zəka fəaliyyət göstərir və müşahidə olunan şeylərin və hadisələrin 

həqiqi xarakterini müəyyən edir. Əgər duyğuların verdiyi məlumatlar doğru olmasa, onda 

zəkanın çıxardığı nəticələr də yanlış olar. Bu isə insanın, onu əhatə edən mühitə 

uyğunlaşmasını və yaşamasını çətinləşdirər. 

Antik  Romanın mühum fəlsəfi təlimlərindən  biri də skeptisizm idi. Bu təlimin 

nümayəndələrindən biri Sekst Empirik idi. Sekst Allahın  adını şübhə altına alırdı, o, sübüt 

etməyə çalışırdı ki, skeptisizm çox orijinal bir təlimdir, onu başqa təlimlərlə qarışdırmaq olmaz. 

Empirik deyirdi ki, skeptisizm başqa fəlsəfi təlimlərdən onunla fərqlənir ki, bu fəlsəfi təlimlər 

bir mahiyyəti qəbul edir, digərini isə rədd edir. Skeptik isə bütün mahiyyətləri qəbul edir, eyni 

zamanda onları şübhə altına alır. 

E.ə III əsrdə Romada yeniplatonçular meydana gəlmiş və eramızm V əsrinə qədər 

fəaliyyət göstərmişlər. Mistik fəlsəfi cərəyan kimi tanınmış bu təlim xristianlıq fəlsəfəsinin 

mənbələrindən biri idi. Onların görkəmli nümayəndələri Ammano Sakkas (175-242), Plotin 

(205-270) və s.-in fikrincə, hər şeyin əsasında fövqəlhissi, fövqəltəbii, əqldən yuksək ilahi 

prinsip durur. Guya varlığın bütün formaları ondan asılıdır. Plotin bu ilahi prinsipi mütləq 

varlıq adlandırır və onu dərk olunmaz hesab edirdi. O, mütləq varlıq dedikdə, Allalı nəzərdə 

tuturdu. Gerçəklikdə mövcud olan hər şeyin səbəbi bu mütləq varlıq -Allahdır. Plotin ruh 
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probieminə də xeyli diqqət yetirir və belə hesab edirdi ki, ruh ilahi varlıqdan maddi varlığa 

müəyyən keçid anıdır. O deyirdi ki, ruh bədənlə üzvi surətdə bağlı deyildir, o, ümumdünya 

ruhunun bir hissəsidir. Plotinin tələbələrindən: Porfiri (232-304), Yamvlix (III əsrin axırı, IV 

əsrin əwəli), Prokl (412-485) və s. adlarını çəkmək olar. 

Romada geniş  yayılmış  fəlsəfi  cərəyanlardan  biri  də eklektisizm idi. Eklektiklər bir-

birinə zidd olan təlimləri, barışmaz görüşləri prinsipsiz şəkildə, mexaniki surətdə, 

birləşdirirdilər. Bu təlim Yunanıstandan sonra Romada geniş yayılmışdı. Görkəmli 

nümayəndəsi böyük siyasətçi və natiq Mark Tuli Siseron (e.ə. 106-45) olmuşdur. Eklektiklər 

ensiklopedik zəkaya malik olan adamlar idilər. Təbiətin və cəmiyyətin dərk edilməsi 

problemləri ilə məşğul olurdular. Üç dövlət formasının - monarxiyanın, aristokratiyanın və 

demokratiyanın kombinasiyasından, birləşməsindən ibarət olan dövləti ən yaxşı ictimai quruluş 

hesab edirdilər. Onların fikrincə, insanların təhlükəsizliyini təmin etmək, mülkiyyətdən sərbəst 

istifadə olunmasına təminat vermək dövlətin əsas məqsədi olmalıdır. 

Antik fəlsəfə bəşəriyyətin fəlsəfi fikir tarixində xüsusi rol oynamışdır. Şərq fəlsəfəsi ilə 

onun arasında varislik əlaqələri olmuşdur. Antik fəlsəfənin səciyyəvi xüsusiyyəti təbiətin, 

kosmosun, bütünlükdə Kainatın mahiyyətini dərk etməyə meyl göstərməsindən ibarət olaraq, 

burada dünya fəlsəfəsinin əsas problemləri özünün geniş əksini tapmışdır. Bu fəlsəfə bəşər 

fikrinin sonrakı inkişafına son dərəcə böyük təsir göstərmişdir. 
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Fəlsəfənin mənşəyi problemi son illərədək tarixi və fəlsəfi ədəbiyyatda ziddiyyətli 

həll olunmuşdur. Burada iki istiqamət mövcud idi: birinci istiqamətdə müstəmləkəçilik, 

Avropasentrizm ideoloji cərəyanları mövqeyində duran ideoloqlar bu fikirdə olmuşlar 

ki, ümumiyyətlə elmi-nəzəri təfəkkür, fəlsəfə mənşəcə Avropa öləkələri ilə, Qədim 

Yunanıstan və Roma ilə bağlı olmuşdur, buradan da dünya ölkələrinə və Şərqə 

yatılmışdır. İkinci istiqamətdə isə elmi və fəlsəfi fikrin Şərq ölkələrində əmələ gəldiyi 

etiraf edilsə də, fəlsəfənin bir elm kimi formalaşması və inkişafı yenə də Qərb 

ölkələrinə, Yunanıstan və Romaya aid edilirdi. Qədim Şərq ölkələrində elmi və fəlsəfi 

fikrin ilkin formalaşması və inkişaf etməsi, demək olar ki, qəbul edilmirdi. 

Elmi fəlsəfi düşüncə tərzinin mənşəcə Şərqlə bağlı olduğuna şübhə edən Avropanın 

bir sıra tarixçi ideoloqları iddia edirdilər ki, Şərq xalqlarının təfəkküründə, təbii-elmi və 

fəlsəfi fikrə meyl, guya təbiətən  zəif olmuş, bu xalqlarda ancaq mifologiya, dini-

möhumat, mistika mənəviyyatı hökm sürmüşdü. Lakin tarixi  faktlar, dövrümüzə qədər 

gəlib çatmış məxəzlər, maddi mədəniyyət abidələri, bir sıra əsərlər həmin mövqeyin də 

qeyri-elmi, həqiqətə uyğun olmayan bir  müddəa olduğunu sübut edir. 

Antik fəlsəfənin meydana gəlməsi və formalaşmasında Elladanın fəlsəfəyə qədərki 

mifoloji şüurunun böyük rolu olmuşdur. O, isə Homer, Hesoid və fikirlərin 

mifologiyasında öz əksini tapmışdır. Onlardan birincisi aristokratik, ikincisi demokratik, 

üşüncüsü isə qul şüurunun təzahürlərindən ibarət olmuşdur. Qədim Yunan fəlsəfəsinin 

öyrənilməsində onu iki dövrə bölmək ənənəsi özünə yer etmişdir. Birinci dövr Sokrata 

qədərki filosofların yaradıcılığı, ikinci dövr isə Sokratdan sonrakı filosofların 

yaradıcılığı dövrüdür.  

 Antik fəlsəfənin təşəkkülündə «yeddi müdriklərin» böyük rolu olmuşdur. Onlar e.ə. 

VII əsrin sonu VI əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmışlar. Qədim Yunanıstanda fəlsəfi 

fakir e.ə. VI əsrdə meydana gələrək 3 (üç) mərhələdən ibarət olan inkişaf dövrü 

keçmişdir. Birinci dövr e.ə. VI əsrdən-V əsrə qədərki meydana gəlmə; ikinci dövr e.ə. 

V-IV əsrlərdə özünün yetkinlik və çiçəklənmə; üçüncü dövr e.ə. III-I əsrlərdə ellinizm 

və Roma respublikası dövründə tənəzzül mərhələsi Qədim Yunanıstanda ilk fəlsəfə 

məktəbi İoniya fəlsəfəsidir. Məhz burada «Coğrafi məkan» və iqlim şərait Yaxın şərq 

ölkələri ilə birbaşa təməsda olması. Orada Homer, Herodat və coğrafiyaçı Hekatay kimi 

görkəmli mütəfəkkirlər yetişmişdirlər.  

 


