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GİRİŞ 

Varlıq fəlsəfənin ən fundamental və ən ümumi kateqoriyalarındandır. Varlıq kateqorisıda məhz bu 

cür universal əlaqənin predmetlərin, hadisələrin, ideyaların və s.mövcudluğunu ifadə edir. Sözün ən 

geniş mənasında son dərəcə əhatəli reallığı, obyektiv mövcudluğu, insan şüurundan asılı olmayan 

gerçəkliyi bildirən ən ümumi fəlsəfi kateqoriyadır.Varlıq-dünyanın real mövcudluğunun məcmusu, 

təbiət və cəmiy-yətin, maddi və mənəvi aləminin vəhdətinin ən ümumi ifadəsini bildirən fəlsəfi  kateqo-

riyadır. Daha konkret olaraq varlığın növlərini belə qruplaşdırmaq olar: 

a) təbii və ya maddi varlıq. Buraya insanı əhatə edən maddi gerçəkilik daxildir ki, onun da iki 

aspektini qeyd etmək olar: təbii mühit və insan əməyi ilə yaradılmış süni mühit və ya “ikinci təbiət” b) 

mənəvi və ya ideal varlıq. Buraya insanı əhatə edən mənəvi aləm, ideal mövcudluq: mədəniyyət, elm 

incəsənət, adət-ənənələr, ideoloji formalar və s. məcmusu daxildir. v)əsasında ictimai istehsal prosesi 

və ictimai münasibətlərin, sosial -siyasi, strukturun durduğu sosial-siyasi varlıq.q)insanın obyektiv real 

mövcudluğu və ya varlığı. Bunu da iki qismə ayırmaq olar: ictimailəşmiş insan-şəxsiyyət aləmi və 

fərdiləşmiş insan-fərd aləmi. 

Varlıq kateqoriyası öz mahiyyəti etibarilə dərin dialektik təbiətə malikdir. 

Platon isə varlıq anlayışının hiss olunan tərəfini ataraq, onu “xalis ideya”-həqiqi dünya 

mövcudluğu kimi səciyələndirirdi.Aristotel isə varlğa “forma və materiyanın  vəhdəti” kimi baxaraq 

onun müxtəlif səviyyəsindən (hissi, “ideal” “insani”və s.)bəhs etmişdi.Orta əsr və sonrakı dövrlər şərq 

və Azərbaycan fəlsəfəsində varlığı “zəruri varlığa”bütün gerçəkliyin və mümkün varlığın səbəbi və 

ilkin substansional əsası kimi baxmışlar. 

Materiya haqqındakı təsəvvürlər öz kökləri etibarı ilə mədəniyyətin ağlagəlməz qədimliyinə 

aparıb çıxarır. Materiya haqqındakı fəlsəfi təlim öz mənşəyinə görə qədim insanların zamanca 

başlanğıcı olmayan,yəni heç kim tərəfindən yaradılmamış və bütün dəyişmə və çevrilmələrində həmişə 

özünə bərabər qalan,heç vaxt tox olmayan əbədi varlığın mövcudluğuna inamı ilə bilavasitə 

bağlıdır.Materiya haqqındakı təsəvvürlərin inkişafında yeni dövrün xarakterik xüsusiyyəti diqqəti 

mütləq varlığı bütün mövcudatın əsasını təşkil edən ilk başlanğıc şəklində axtarmaq üzərində deyil, bu 

varlığın ayrılmaz xassələrinin-atributlarının axtarılıb tapılması üzərində cəmləşməsidir. Dekarta görə 

materiyanın bu əsas xassəsi uzunluqdur.Son dərəcə universal həcmə malik olan materiya 

kateqoriyasının mahiyyətini yalnız ona əks olan kateqoriya ilə subyektlə münasibətini aşkar çıxarmaqla 

aydınlaşdırmaq olardı.Bu münasibətin isə iki başlıca momenti vardır:1)materiya subyektdən 

kənarda,ondan asılı olmayaraq mövcuddur. 2)materiya subyektə təsir edərək onda duyğu oyadır. 

Materiyanın yeganə əsas xassəsi onun maddiliyidir. Bəzən maddilikdə “obyektiv 

reallıq”kateqoriyalarını eyni mənada işlədirlər.Lakin predmet və hadisələr arasında elə münasibətlər 

vardır ki,onların mövcudluğu subyektdən asılı deyildir (məsələn,məkan və zaman 

münasibətləri,materiyanın “yeganə xassəsini obyektiv reallıq”hesab etmək belə münasibətlərə materiya 

statusu vermək deməkdir. 
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Sual 1. “Varlıq”  anlayışı, onun əsas formaları və dialektikası 

  "Varlıq" fəlsəfi dünyagörüşünün əsasında duran mühüm anlayışlardandır. Fəlsəfənin əsas 

məsələsinin-təfəkkürlə varlığın ruhla təbiətin münasibətinin həlli ilə əlaqədar olaraq "varlıq" 

kateqoriyası və varlıq haqqında təlim olan ontologiya ətrafında həmişə kəskin mübahisələr 

getmiş və indi də getməkdədir. Çünki fəlsəfi düşüncələr üçün bu anlayışın mənası və 

əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 

İnsanın həyat fəaliyyəti, adətən, qəbul olunan bəzi sadə və anlaşıqlı ilkin şərtlərə əsaslanır. 

Onların içərisində birincisi və universal olam insanın belə bir inamıdır ki, dünya vardır, o, 

müəyyən məkan və zamanda mövcuddur, onda nə kimi dəyişikliklərin baş verməsindən asılı 

olmayaraq, o həmişə saxlanılır. Bəzi filosoflar bildirirlər ki, dünya hər yerdə mövcuddur, eyni 

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

əvvəli və axırı vardır. 

Varlıq probleminin birinci aspekti məhz varlıq haqqında fikirlər zənciri, hər biri sonrakı 

məsələnin qoyuluşunu doğuran suallara verilən cavablardır: Nə mövcuddur? Dünya harada 

mövcuddur? Burada və hər yerdə. O nə müddətə mövcuddur? İndi və həmişə. Bəs ayrı-ayrı 

şeylər, orqanizmlər, adamlar nə müddətə mövcuddur? Onlar sonlu və keçicidir. Yəni onlar 

yaranır, inkişaf edir və müəyyən müddətdən sonra ölüb gedirlər, lakin yox olmurlar, yeni 

formalar kəsb edir, başqa cisimlərə çevrilirlər. Problemin kökü, mənası, təbiətin keçici olmayan 

varlığının şeylərin müxtəlif hallarının ötəri olan varlığı ilə ziddiyyətli vəhdətindədir. Tam kimi 

dünyanın varlığı dünyada mövcud olan bütün şeylərin varlığından ayrılmazdır. 

Varlıq probleminin ikinci aspekti bundan ibarətdir ki, özlərinin mövcudluq formalarına 

görə müxtəlif olan təbiət, insan, fikirlər, ideyalar, cəmiyyət eyni dərəcədə mövcud olub, hər 

şeydən əvvəl öz mövcudluqlarına görə sonsuz, keçici olmayan dünyanın bütöv vəhdətini əmələ 

gətirirlər. 

Varlıq probleminin üçüncü aspekti bundan ibarətdir ki, hər bir adam öz praktiki 

fəaliyyətində dünyanın vəhdətinin ilkin şərtini təşkil edən mövcudluğu qəbul edir. O həm də 

sadəcə olaq dünyanın var olması, daim mövcud olması haqqında deyil, həmçinin özlüyündə 

dünyanın bir-birindən fərqlənən cisimlərinin vəhdətində mövcud olması haqqında fikri də qəbul 

edir. İnsana dünyanın proseslərindən baş çıxarmağa imkan verən anlayışlar sistemində "varlıq" 

kateqoriyası və ona sinonim olan "gerçəkli" və "reallıq" anlayışları xüsusi yer tutur. 

Ontologiyanın ən geniş anlayışı olan varlıq kateqoriyasının mahiyyətini dərk etmək və onu 

fəlsəfi kateqoriya kimi səciyyələndirmək üçün gerçəklik və reallıq anlayışlarına nəzər 

salmalıyıq. Ona görə ki, varlıq kateqoriyasının məzmunu məhz gerçəklik və reallıq anlayışları 

vasitəsilə açılıb konkretləşdirilir. 

Gerçəklik keçmişdə, indi mövcud olan və gələcəkdə mövcud olacaq bütün şeylərin, 

proseslərin, sistemlərin, hadisələrin, halların məcmusudur. Təbiətdə mövcud olan şeylər, 
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hadisələr, proseslər, cəmiyyətdə insanların davranışları, dövlət sistemləri, şəxsi həyəcanları, 

fikirləri, ideyaları və s. gerçəkliyin ayrı-ayrı fraqmentləridir. Gerçəkliyə daxil olan hadisələrin 

sürəkliliyi olduqca müxtəlifdir: bəziləri uzun ömürlüdür, bəziləri isə ani baş verir. Buna görə də 

gerçəklikdə daim yeni-yeni cisimlər və hadisələr meydana gəlir, qərarlaşır, mövcud olur, sonra 

isə yenilərinə çevrilirlər. 

Gerçəklik anlayışına sinonim olan reallıq anlayışıdır. Reallıq çox geniş olub obyektiv və 

subyektiv reallıqların cəmi, məcmusu kimi qəbul edilir. İnsan şüurundan kənarda mövcud olan 

gerçəklik obyektiv reallıq adlanır. Kvarklar, elementar hissəciklər, nüvə, atom, molekul, 

cisimlər, qalaktika, metaqalaktika, fiziki sahənin müxtəlif növləri, ictimai proseslər və s. 

obyektiv reallığın ayrı-ayrı elementləridir. İnsan şüurunda, insan təfəkküründə, insan 

təxəyyülündə mövcud olan gerçəklik isə subyektiv reallıqdır. Subyektiv reallıq insanın zehni 

fəaliyyətinin, daha doğrusu, onun beyninin məhsuludur. Beynin fəaliyyətinin məhsulu olan 

fikirlər, anlayışlar, mülahizələr, obrazlar, elmi və qeyri-elmi biliklər də reallıq olub, fəlsəfədə 

deyildiyi kimi, subyektiv reallıq anlayışını təşkil edirlər. Şifahi xalq ədəbiyyatında geniş işlənən 

cin, şeytan, pəri, əjdaha, yaxud elmi fantastik əsərlərdə təsvir olunan müəyyən hadisələr 

subyektiv reallıqdır. İnsan şüurundan xaricdə mövcud olan obyektiv reallıq və onun inikası kimi 

ancaq insan şüurunda mövcud olan subyektiv reallıq ciddi surətdə fərqlənsələr də möhkəm 

vəhdətdə və əlaqədə olub bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərirlər. Obyektiv və subyektiv reallığın 

bu vəhdət və əlaqəsi öz ifadəsini fəlsəfənin "varlıq" kateqoriyasında tapır. İnsan obyektiv 

reallığın məhsulu, subyektiv reallığın: xülyalar, kəşflər, ixtiralar, fantaziyalar aləminin 

yaradıcısıdır. Deməli, o, obyektiv və subyektiv reallığın kəsişdiyi nöqtə və bu mənada varlığın 

mərkəzidir. İnsan yalnız bioloji varlıq deyil, o həm də sosial varlıq olduğuna görə 

informasiyaları, xüsusilə də onun yüksək forması olan biliyi yaratmaq, toplamaq, hifz etmək və 

sonrakı nəsillərə ötürmək qabiliyyətinə malikdir. Bu isə bəşəriyyətin yaşaması üçün olduqca 

vacibdir. 

Varlıq kateqoriyasını təhlil edərkən, onun maddi və mənəvi varlıqdan ibarət olmasını 

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Maddi varlıq anlayışı materiya kateqoriyasına yaxındır. 

Varlıq kateqoriyası universal əlaqəni-predmetlərin, hadisələrin, ideyaların və s. 

mövcudluğunu özündə ifadə edir. Sözün ən geniş mənasında varlıq son dərəcə əhatəli 

reallığı, obyektiv mövcudluğu, insan şüurundan asılı olmayan gerçəkliyi bildirən ən 

ümumi fəlsəfi kateqoriyadır. Varlıq - dünyanın real mövcudluğunun məcmusu, təbiət və 

cəmiyyətin, maddi və mənəvi aləmin vəhdətinin ən ümumi ifadəsini bildirən mənəvi 

aləmin ən ümumi ifadəsini bildirən fəlsəfi kateqoriyadır. Maddi predmetlər, proseslər, 

xassələr, əlaqə və münasibətlər, miflər, nağıl və əfsanələr, ictimai-siyasi, elmi və s. ideyalar-

bütün bunlar hamısı varlığın müxtəlif növləridir. Göründüyü kimi, varlıq kateqoriyası özündə 

həm maddi, həm də mənəvi, ideal olanı əhatə edir. 
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Daha konkret olaraq varlığın növlərini belə qruplaşdırmaq olar:  

a) təbii və ya maddi varlıq. Buraya insanı əhatə edən maddi gerçəklik daxildir ki, onun da 

iki aspektini qeyd etmək olar: təbii mühit və insan əməyi ilə yaradılmış "süni mühit" və ya 

"ikinci təbiət". Bunu insan şüurundan asılı olmayan təbii-mövcudluq da adlandırmaq olar; 

b) mənəvi və ya ideal varlıq. Buraya insanı əhatə edən mənəvi aləm, ideal mövcudluq: 

mədəniyyət, elm, incəsənət, adət-ənənələr, ideoloji formalar və s. məcmusu daxildir;  

c) əsasında ictimai istehsal prosesi və ictimai münasibətlərin, sosial-siyasi strukturların 

durduğu sosial-siyasi varlıq. Buraya cəmiyyətin bütün sosial-siyasi strukturların, ictimai, siyasi, 

sinfi, milli və i.a. proseslərin idarə edilməsi və s. bağlı insan fəaliyyəti sahələri daxildir;  

ç) insanın obyektiv real mövcudluğu və ya insan varlığı. Bunu da iki qismə ayırmaq olar: 

ictimailəşmiş insan-şəxsiyyət aləmi və fərdiləşmiş insan-fərd aləmi. 

Varlıq kateqoriyası öz mahiyyəti etibarilə dərin dialektik təbiətə malikdir. Varlığın bu 

dialektik təbiətini Hegel hərtərəfli şəkildə tədqiq edərək aşkara çıxarmışdır.  

Hegelə görə xalis varlıq kateqoriyası məzmunca o qədər yoxsuldur ki, o əslində elə 

yoxsulluqla eyni güclü məfhumdur. Lakin digər tərəfdən xalis varlıq həmçinin mövcudluq 

imkanıdır. Yəni hər cür gerçəklik öz başlanğıcını xalis varlıqdan götürür. Deməli, o mütləq 

yoxluqdan ibarət neqativ anlayış deyil, potensial varlıqdan ibarət olub, pozitiv anlayışdır. 

Hegelə görə varlıq kateqoriyasının məhz bu daxili ziddiyyəti öz inkişafı prosesində getdikcə 

daha məzmunlu olan anlayışları yaradır. "Varlıq" kateqoriyasının fəlsəfi anlayışı haqqında ilk 

fikir qədim yunan fəlsəfəsinin Sokrata qədərki dövrünə aiddir. O dövr mütəfəkkirlərdən 

Parmenid varlıq dedikdə "maddi, əbədi və mükəmməl Kosmosu" nəzərdə tutmuş, Heraklit isə 

onu "fasiləsiz qərarlaşan Kosmos" adlandırmışdı. Burada varlıq, heçliyə, yoxluğa qarşı 

qoyulmuşdu. Platon isə varlıq anlayışının "hiss olunan" tərəfini ataraq, onu "xalis ideya"- həqiqi 

dünya mövcudluğu kimi səciyyələndirirdi. Aristotel isə varlığa "forma və materiyanın vəhdəti" 

kimi baxaraq onun müxtəlif səciyyələrindən ("hissi", "ideal", "insani" və s.) bəhs etmişdi. Orta 

əsrlər ilahiyyatında (xristian, islam və s.) varlıq anlayışına ilahi məna verilir, "Allah-həqiqi 

varlığdır", "maddi və ideya vəhdəti isə" qeyri-həqiqi, yaradılmış mövcudat adlandırılır. XVII- 

XVIII əsr maarifçiliyində isə varlığa ancaq maddi-təbii olanın aid edilməsi, mənəvi aləmin ona 

daxil edilməməsi ideyaları üstün olmuşdu. Orta əsrdə və sonrakı dövrlərdə Şərq və Azərbaycan 

fəlsəfəsində varlığı "zəruri və mümkün varlıq" kimi iki hissəyə bölmüş, "zəruri varlığa" bütün 

gerçəkliyin və "mümkün varlığın" səbəbi və ilkin substansional əsası kimi baxmışlar. Dekart 

varlığa münasibətdə "fikirləşirəm, deməli, mövcudam" tezisi ilə çıxış etmiş. Kanta görə varlıq 

"bizim anlayışımızın və mühakimələrimizin əlaqələrinin ən mühüm vasitəsidir". Hegeldə isə 

varlıq-mütləq ideyanın, ruhun "'özü-özündən yüksəlməsi prosesi", obyektiv ideal gerçəklikdir. 

Marksist fəlsəfi konsepsiya isə varlığa birtərəfli olaraq, əsasən onun maddi-təbii tərəflərinin 

obyektiv reallığı kimi baxırdı. 
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Sual 2. Materiyanın elmi-fəlsəfi anlayışı 

Fundamental fəlsəfi kateqoriya olan materiya fəlsəfi və təbii-elmi biliklər sistemində 

mühüm yer tutur. Bu onunla bağlıdır ki, bütün təbiət elmləri materiyanın konkret növlərini, 

onların strukturunu, xassələrini, hərəkət və inkişaf qanunlarını öyrəndiyi kimi, heç bir fəlsəfi 

təlimdə "materiya" anlayışına və onunla bağlı olub mühüm dünyagörüşü əhəmiyyəti kəsb edən 

varlıq və təfəkkür, təbiət və ruh, maddi və ideal, habelə hərəkət, məkan və zaman 

kateqoriyalarına müraciət etmədən keçinə bilməz. 

Materiya anlayışı mühüm fəlsəfi kateqoriya kimi insanı əhatə edən aləmin öyrənilməsi 

prosesində işlənmişdir. Öz əməli fəaliyyətində canlı və cansız təbiətin bir-birlərindən kəmiyyət 

və keyfiyyətcə fərqlənən çox müxtəlif predmet və hadisələri ilə qarşılaşan insanları lap 

qədimdən belə bir məsələ düşündürmüşdür: Dünyadakı müxtəlif cisim və hadisələri bir-birilə 

bağlayan maddi əsas varmı, dünyanın sonsuz müxtəlifliyinin vəhdəti haqqında danışmaq 

olarmı? Həyat təcrübəsinin, sonralar, isə həm də elmi biliklərin inkişafı gedişində filosoflar belə 

bir ümumi əsasın olması fikrinə gəlmişlər. Bu ümumi əsas onların hamısının insan şüurundan 

xaricdə və ondan asılı olmadan mövcud olmalarıdır. Məhz insan şüurundan xaricdə və ondan 

asılı olmadan obyektiv reallıq kimi mövcud olanı ifadə etmək üçün fəlsəfədə materiya anlayışı 

işlədilir. Onun haqqında ilk təsəvvürlər hələ qədim fəlsəfədə irəli sürülmüşdür. 

Materiyanın növləri, quruluşu və xassələri barədə o zaman irəli sürülən və təbiətşünaslığa 

aid olan  bu məsələ onun tərəfindən, həm də təbiətin eksperimental tədqiqi əsasında, təbiət 

haqqında məsələləri zəruri təcrübi faktlara əsaslanmayan əqli quraşdırmalar vasitəsi ilə həll 

etməyə çalışan və özünü "elmlər elmi" kimi qələmə verən naturfəlsəfə mövqeyindən həll 

olunurdu. Həmin mövqedən çıxış edərək bütün mövcudatın ilk əsasını tapmağa çalışan Qədim 

Dövr materialistləri belə əsas kimi götürdükləri materiyanı onun bilavasitə duyğu ilə qavranılan 

konkret növlərindən birinə, yaxud bir neçəsinə müncər edirdilər. Məsələn, Qədim Şərq (Misir, 

Hind, Çin) fəlsəfəsində od, su, torpaq, hava və s. kimi ünsürlər bütün şeylərin əmələ gəldiyi və 

məhv olaraq çevrildiyi ilk əsas kimi götürülürdü. Şeylərin bu ilk əsasmı və başlanğıcını Qədim 

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

Anaksimen havada görürdü. Həmin filosofları nəzərdə tutaraq Aristotel yazmışdı ki, onlar 

ancaq bir maddi başlanğıcı, məhz bütün şeylərin ibarət olduğu hər şeyin əmələ gəldiyi və məhv 

olaraq ona çevrildiyi şeyi bütün cisimlərin başlanğıcı saymışlar. Həmin məktəbin digər 

nümayəndəsi Anaksimandr isə şeyləri əmələ gətirən ilk əsası-materiyam onun konkret hissi 

formalarından hər hansı birinə müncər etməyərək hər şeyin əsasında sonsuz, qeyri-müəyyən və 

daim dəyişilən maddi başlanğıc olan "apeyronun" durduğunu söyləyirdi. Bununla da o, 

materiyanın fəlsəfi anlayışının işlənməsi yolunda ilk addım atmışdı. Qədim dövrün görkəmli 
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dialektiki olan Heraklit isə odu hər şeyin başlanğıcı sayaraq bildirmişdir ki, bütün şeylər oddan 

əmələ gəlir və məhv olaraq ona çevrilir. 

Beləliklə, həmin filosofların fikrincə, bütün şeylər yaransalar da heçdən deyil, başqa 

cisimlərdən yaranır və heçliyə deyil, başqa şeylərə çevrilir. Buradan müasir elmin də qəbul 

etdiyi belə nəticə çıxırdı ki, əbədi şeylər yoxdur, ancaq onların əsasında duran, bütün şeylərin 

təşkil olunduğu ilk əsas vardır. Bu ilk əsası ifadə etməkdən ötrü fəlsəfədə substansiya (lat. 

substantio-əsasda duran deməkdir) kateqoriyası yaradılmışdır. Hər bir konkret predmet, hadisə, 

o cümlədən materiyanın ayrı-ayrı ünsürlərinin əmələ gəlməsinin və məhvinin səbəbi olduğu 

halda, substansiya olmaq etibarilə materiyanın mövcudluğunun səbəbi onun özündədir: 

materiya özü-özünün səbəbidir. 

Atomizm təliminin əsasını qoyan Qədim Yunan filosofları Levkipp, Demokrit və Epikür 

materiyanın atom quruluşu fərziyyəsini irəli sürərək bildirmişlər ki, mövcud olan bütün şeylər 

ən kiçicik, dəyişməz və bölünməz hissəciklər olan atomlardan (yunan sözü olub bölünməz 

deməkdir) təşkil olunmuşdur. Atomistika fərziyyəsində materiya özünün ölçü və formalarına 

görə fərqlənən bölünməz, dəyişməz hissəciklərlə eyniləşdirilir və gerçəkliyin bütün 

müxtəlifliyinin, dünya binasının ilk kərpiccikləri sayılan bu hissəciklərin müxtəlif birləşməsi və 

qarşılıqlı təsirinin nəticəsi kimi izah edilirdi. 

Sonralar, xüsusilə XVII-XVIII əsrlərdə materiyanın quruluşu və xassələri haqqında biliklər 

inkişaf edərək dəyişsə də, o dövrün təbiətşünasları və filosofları yenə də materiyanı onun 

növlərindən biri olan maddə ilə, hərəkətdən, daxili fəallıqdan məhrum, inert (ətalətli) bir şey 

kimi baxılan kütlə ilə eyniləşdirir, maddəyə isə dəyişməz, bölünməz atomların məcmusu kimi 

baxırdılar. 

Bununla yanaşı, XVII-XVIII əsrlər fəlsəfəsində materiya haqqında təbii-elmi təsəvvürlərə 

nisbətən daha ümumi olan vahid maddi substansiya anlayışı yaratmaq kimi mütərəqqi meyl 

meydana çıxır. Artıq Holland filosofu B.Spinoza (1632-1677) atomlardan deyil, substansiyadan, 

ümumiyyətlə, materiyadan bəhs edirdi. B.Spinoza və xüsusilə substansiya anlayışının 

işlənilməsi kimi mütərəqqi meylin ifadəçiləri olan XVIII əsr fransız materialistləri materiyanın 

daha geniş və tam fəlsəfi tərifini verməyə cəhd etmişlər (substansiya latınca "substancia" 

sözündən olub mahiyyət, ilkin əsas deməkdir). Məsələn, P.Holbax materiyanı artıq maddi 

obyektlərin konkret fiziki və ümumiyyətlə, xüsusi növləri və xassələri ilə eyniləşdirməyərək ona 

fəlsəfi kateqoriya kimi tərif verməyə cəhd etmişdir. O yazırdı ki, bizə nəzərən materiya, 

ümumiyyətlə, duyğu orqanlarımıza hər hansı şəkildə təsir edən hər şeydir. "Hisslərimizə təsir 

edən hər şey materiyadır". Lakin materiyanın mahiyyətcə düzgün olan bu tərifi kifayət qədər 

təbii-elmi materialın olmaması və metafizik məhdudluq üzündən lazımınca əsaslandırılmamışdı 

və məzmunca məhdud idi. Yəni materiya yenə də bərklik, nüfuz edilməzlik, ətalətli kütlə kimi 

dəyişməz xassələrin isnad verildiyi maddə ilə eyniləşdirilirdi. Həm də materiya anlayışına tərif 
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vermək üçün Holbaxın götürdüyü əlamət kifayət deyildi. Belə ki, bizim hisslərimizə yalnız 

maddi deyil, mənəvi hadisələr də təsir edir və müəyyən şəraitdə sonuncuların təsiri daha güclü 

olur. 

Metafizik materializmin görkəmli nümayəndəsi olan L.Feyerbax da materiya haqqında 

fəlsəfi təsəvvürlərin inkişafına əhəmiyyətli hədiyyə verərək onun obyektivliyini, "bizdən 

xaricdə" və şüurumuzdan asılı olmadan mövcud olduğunu qeyd etsə də, materiyaya fəlsəfi tərif 

verməyərək onu materiyanın konkret növləri ilə eyniləşdirirdi. O yazırdı ki, təbiət işıqdır, 

elektrikdir, maqnetizmdir, havadır, sudur, oddur, torpaqdır, heyvandır, bitkidir, insandır. 

Beləliklə, L.Feyerbax da materiya anlayışının onun konkret növlərinə münasibəti məsələsini 

düzgün həll edə bilməyərək onları eyniləşdirmişdi. 

Fəlsəfə və təbiətşünaslığın müvəffəqiyyətli inkişafı üçün böyük əhəmiyyəti olan bu vacib 

məsələ ilk dəfə dialektik materializmdə həll edildi. Həmin fəlsəfənin baniləri fəlsəfi kateqoriya 

olmaq etibarilə materiya anlayışının məzmununu açaraq göstərdilər ki, materiya şüurdan asılı 

olmadan mövcud olan və duyğu orqanlarımıza təsir edərək şüurumuzda əks olunan obyektiv 

reallığı ifadə edir. Məsələn, F.Engelsə görə, "materiya" elə ixtisardır ki, onun vasitəsilə biz 

duyğu ilə qavranılan müxtəlif maddi cisimlərin konkret xassələrindən, keyfiyyət fərqlərindən 

sərfnəzər edərək onların hamısı üçün ümumi olan xassəni ifadə edirik. Buna görə də 

materiyanın fəlsəfi anlayışını heç bir halda əvvəlki filosofların etdikləri kimi, onun növlərindən 

və ya xassələrindən biri ilə, yaxud da materiya haqqındakı konkret təbii-elmi təsəvvürlərlə 

eyniləşdirmək olmaz. 

Qeyd etmək lazımdır ki, materiyaya fəlsəfi kateqoriya kimi tərif verilməsi XIX əsrin sonu 

XX əsrin əvvəllərində materiyanın quruluşu və xassələri sahəsində baş verən və materiya 

haqqındakı mövcud təbii-elmi təsəvvürləri alt-üst edərək təbiətşünaslıqda əsl inqilab yaradan 

kəşflərin mənasının açılması ilə əlaqədar olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdi. 

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin sonlarınadək metafizik olan təbiətşünaslar və filosoflar 

materiyanı onun növlərindən biri olan maddənin ən kiçicik və dəyişməz hissəciyi sayılan atomla 

eyniləşdirməkdə davam edirdilər. Fizikadakı ən yeni kəşflər, birinci növbədə, radioaktivliyin 

(1896) və elektronun (1897) kəşfi atomun mürəkkəbliyini, daha kiçik hissəcik olan 

elektronlardan təşkil olunduğunu aşkara çıxartdı. Materiyanı bölünməz sayılan atomların 

məcmusu kimi başa düşməkdə davam edən "fiziki" idealistlər atomun mürəkkəbliyi faktının 

müəyyənləşdirilməsindən atomun maddilikdən çıxması, materiyanın heç bir maddi daşıyıcısı 

olmayan xalis elektrik hərəkəti kimi baxdıqları elektrona çevrilərək "yox olması" nəticəsini 

çıxartdılar. Məsəbn, L.Ulviq "Elmlərin təkamülü" kitabının "Materiya mövcuddurmu?" fəslində 

yazırdı ki, "atom materiyalıqdan çıxır, materiya yox olur". Bu fikir bir sıra digər alimlərin 

əsərlərində də öz əksini tapmışdı. 
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Bu, metafizik təbiətşünasların materiya haqqında məsələsinin fəlsəfi və təbii-elmi tərifini 

fərqləndirmədiklərini və bunu anlamadıqlarını göstərirdi. Materiyanın fiziki quruluşu haqqında 

məsələ fəlsəfi deyil, xalis fiziki məsələdir və onu fizika həll etməlidir. Məhz bu sadə və mühüm 

həqiqəti anlamadıqlarından "fiziki" idealistlər materiyanın mürəkkəb quruluşa malik olduğunun 

aşkar edilməsini "materiyanın yox olması" kimi qələmə verirdilər. Əslində isə materiyanın 

quruluşu haqqında elmlərin müəyyən inkişaf pilləsi ilə bağlı olan təsəvvürlərin dəyişməsi, onun 

elektrikə və ya atom daxilində mövcud olan hər hansı başqa hissəciyə çevrilməsi qətiyyən 

"materiyanın yox olmasına" dəlalət etmir. 

"Fiziki" idealistlər "materiya yox olur" fikrini söyləyərkən eyni zamanda klassik 

mexanikada materiya ilə eyniləşdirilən mexaniki kütləyə olan əvvəlki baxışların aradan 

qalxmasına "əsaslanırdılar". 

Məlum olduğu kimi, İ.Nyutonun vaxtından başlayaraq klassik mexanika böyük kütləli və 

yavaş sürətli makrocisimləri öyrənirdi. Həmin makroobyektlərin kütləsi onların nisbi sükunət 

halında olmalarından, yaxud hər hansı sürətlə hərəkət etmələrindən asılı olmayaraq, dəyişməz 

qalırdı. Elektronun kəşfi və elektron nəzəriyyəsinin yaradılması göstərdi ki, elektronun kütləsi 

mütləq, dəyişməz olmayıb onun yaratdığı sahənin enerjisindən, hərəkət sürətindən asılı olaraq 

dəyişir, belə ki, elektronun sürəti işıq sürətinə yaxınlaşdıqca onun kütləsi də artır. Deməli, 

elektron iki kütləyə—mexaniki və elektromaqnit kütləyə malikdir. Kütlə materiya miqdarının 

ölçüsü sayıldığından mexaniki kütlənin dəyişməsi faktının müəyyənləşdirilməsi də "materiyanın 

yox olması" kimi şərh edildi. 

Elmin ən yeni nailiyyətlərinin mahiyyətinin düzgün anlaşılmaması və qnoseoloji cəhətdən 

dürüst olmayaraq "materiyanın yox olması" adlandırılan ifadənin məğzinin təhlili göstərir ki, 

həmin iddianın mahiyyəti materiyanın əvvəllər mütləq, dəyişməz sayılan bəzi xassələrinin yox 

olması və materiyanın bəzi hallarına məxsus nisbi xassələr kimi meydana çıxması, başqa sözlə, 

materiyanın həmin xassələrinə düzgün olmayaraq istinad verilən mütləqliyin aradan qalxması 

deməkdi. 

Elmi və fəlsəfi idrakın gedişində yaranan belə bir şəraitdə ən yeni kəşflər baxımından 

materiya anlayışının dəqiqləşdirilməsi, materiyanın konkret növləri, xassələri ilə bağlılıqdan 

azad və ona həmin kateqoriyanın məzmununu açan tərif vermək lazımdı. Əks halda materiya 

yenə də özünün növləri, xassələri ilə eyniləşdirilər və hər dəfə yeni kəşflərlə əlaqədar olaraq 

materiyaya yenidən tərif verilməsi lüzumu meydana çıxardı. Bu, materiyaya fəlsəfi kateqoriya 

kimi tərif verilməsini mühüm vəzifə kimi irəli sürmüşdü. Fəlsəfə və təbiətşünaslığın uzun tarixi 

inkişafının nailiyyətlərini, materiya haqqında təlim ətrafında gedən fəlsəfi mübarizənin 

nəticələrini, insanların ictimai-istehsal təcrübəsinin verdiyi faktları, ən yeni kəşfləri təhlil edib 

ümumiləşdirmək əsasında fəlsəfi kateqoriya kimi materiyaya elmi cəhətdən əsaslandırılmış belə 

tərif vermək olar: materiya insana öz duyğusu ilə verilən, duyğularımızdan asılı olmayaraq 
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mövcud olan və duyğularımızla surəti alınan, şəkli alınan, əks olunan obyektiv reallığı 

göstərmək üçün fəlsəfi bir kateqoriyadır. 

Materiyanın bu tərifi fəlsəfənin əsas məsələsinin hər iki ontoloji və qnoseoloji tərəflərinin 

materialistcəsinə həllini əks etdirən aşağıdakı müddəalara əsaslanır: 

a) materiya insan şüurundan xaricdə və ondan asılı olmadan mövcud olan obyektiv 

reallıqdır; 

b) obyektiv reallıq olan materiya hiss üzvlərimizə təsir edərək duyğularımızda əks olunur, 

yəni o, dərkediləndir. 

Bununla da həmin tərif öz məzmununa görə xarici aləmin obyektiv reallığını və şüura 

nəzərən birinciliyini rədd edən həm obyektiv, həm subyektiv idealizmə, eyni zamanda materiya 

və şüuru bir-birindən asılı olmayan müstəqil substansiyalar sayan dualizmə, həm də dünyanın 

dərkedilənliyini inkar edən aqnostisizmə qarşı yönəlmişdir. 

Materiyanın bəhs etdiyimiz tərifi gördüyümüz kimi, son dərəcə geniş olub özlüyündə 

materiyanın bütün məlum formalarını, habelə hələlik məlum olmayan, lakin dünyanın sonsuz 

dərk olunması prosesində kəşf oluna bilən bütün formalarını əhatə edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir fəlsəfədə də materiya qədim fəlsəfədə olduğu kimi, 

dünyanın substansional əsası kimi səciyyələndirilir. Lakin bu zaman iki momenti nəzərdə 

tutmaq lazımdır. Əvvəla, materiya substansiya olmaq etibarilə bütün maddi törəmələrin əsası 

kimi çıxış etsə də, bu, artıq qədim filosofların qəbul etdikləri dünyanın dəyişməz, mütləq əsası 

olmayıb nisbidir. İkincisi, bu substansionallıq əlaməti materiyanın tərifinə daxil edilən 

"obyektiv reallıq olmaq" xassəsi ilə üzvi əlaqədədir. Materiyanın şüura nəzərən birinciliyinin və 

onun mövcudluğunun şüurdan asılı olmamasının qəbul edilməsi materiyanın substansiya kimi 

səciyyələndirilməsini fərz edir. Bu sonuncusu əsas qnoseoloji məsələ daxilində materiya və 

şüurun bir-birinə qarşı qoyulmasının nisbiliyini aşkara çıxararaq göstərir ki, həmin əksliyin 

yalnız çox məhdud bir hüdud daxilində mütləq əhəmiyyəti vardır: burada onun əhəmiyyəti 

yalnız onlardan hansının birinci və hansının ikinci götürülməsi kimi əsas qnoseoloji məsələ 

dairəsindədir. Bu dairədən kənarda məlum olur ki, onların hər ikisi mövcuddur. 

Fəlsəfi kateqoriya kimi materiya anlayışı onun haqqındakı təbii-elmi təsəvvürlərlə əlaqədar 

olsa da, ondan əsaslı surətdə fərqlənir. Materiyanın fəlsəfi anlayışı öz əhatə dairəsinə görə onun 

haqqındakı təbii-elmi təsəvvürlərdən daha geniş olub, sonuncular inkişaf etdikcə daha da 

zənginləşir. Lakin bu anlayış daha geniş və ümumi olduğundan idrakın inkişafı gedişində əsaslı 

dəyişikliklərə məruz qalan, bəzən hətta aradan qalxaraq yeniləri ilə əvəz olunan təbii-elmi 

təsəvvürlərdən fərqli olaraq heç vaxt kökündən dağılaraq aradan qalxmır. Buna görə də 

materiyanın fəlsəfi anlayışını qətiyyən onun haqqındakı konkret təsəvvürlərlə eyniləşdirmək 

olmaz. Çünki bunlar fəlsəfi və təbii-elmi kimi iki müxtəlif məsələdir və onların eyniləşdirilməsi 
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XIX-XX əsrlərin qovşağında olduğu kimi, materiya anlayışına qarşı mübarizəsində idealizmə 

əsas verir. 

Məlum olduğu kimi, materiyaya mexaniki-metafizik baxış XIX əsrin sonunadək öz hakim 

mövqeyini saxiamışdı. Doğrudur, XIX əsrin son rübündə bəzi təbiətşünaslar (rus kimyaçısı               

D.İ. Mendeleyev, ingilis alimləri V.Kruks və E.Rezerford) atomu nə isə dəyişməz, əbədi və ən 

sadə bir şey, materiyanın "bölünməz" və "sonuncu" hissəciyi sayan hakim fikrə şərik olmayaraq 

onun mürəkkəbliyini söyləmişdilər. F.Engels də 80-ci illərdə atomun mürəkkəbliyi fikrinə şərik 

çıxaraq yazırdı:"... atomlar heç də bəsit bir şey deyildir. Maddənin bizə məlum olan, 

ümumiyyətlə, ən kiçik hissəciyi deyildir". Bununla belə materiyaya metafizik baxış XIX əsrin 

sonlarınadək davam etmişdir. 

Yalnız XIX əsrin sonlarında fizikadakı bir sıra kəşflər, xüsusilə radioaktivliyin (1896) və 

elektronun kəşfi (1897) sayəsində atomun mürəkkəbliyi və dəyişkənliyi, bir kimyəvi elementin 

atomunun digər elementin atomuna çevrilənliyi aşkar edildi. Məlum oldu ki, atomlar daha 

kiçicik materiya hissəciklərindən təşkil olunmuş mürəkkəb sistemlərdir. Bu kəşflərin 

mahiyyətini başa düşməyən və materiyanın fəlsəfi anlayışını onun haqqındakı təbii-elmi 

təsəvvürlərlə eyniləşdirən maxistlər "fiziki" idealizm mövqeyindən çıxış edərək həmin 

təsəvvürlərin aradan qalxmasını materiyanın özünün aradan qalxaraq "yox olması " kimi izah 

etdilər. Bu, maxistlərin materiyanın fəlsəfi anlayışı ilə onun haqqındakı təbii-elmi təsəvvürlərin 

münasibətini anlamadıqlarını göstərir. Yalnız fəlsəfə üçün deyil, həm də fizika və bütövlükdə 

təbii-elmi idrak üçün mühüm metodoloji əhəmiyyəti olan bu məsələni ancaq dialektikanın 

tətbiqi əsasında aydınlaşdırmaq mümkündür. Həmin məsələyə dialektikcəsinə yanaşdıqda aydın 

olur ki, dünyanın hər bir konkret, elmi (mexaniki, elektromaqnit, kvant-mexaniki və s.) 

mənzərəsində bir-birilə bağlı olan iki cəhət vardır: təbii-elmi və fəlsəfi. Materiyanın quruluşu və 

xassələri haqqında təbii-elmi nəzəriyyələr maddi cisimlərin quruluşu, onların hərəkət formaları, 

qarşılıqlı təsirləri haqqında təsəvvürləri ilə, bu maddi obyektlərə, nə kimi konkret fiziki və 

kimyəvi xassələr isnad verilməsi ilə fərqlənir. Materiya haqqında nəzəriyyənin fəlsəfi cəhətinə 

gəldikdə isə o, fiziki məzmunca müxtəlif olmasına baxmayaraq, fiziki aləmin maddiliyinin, 

obyektivliyinin qəbul olunması ilə bağlıdır. 

Materiyanın yeganə əsas xassəsi onun maddiliyidir. Bəzən maddiliklə "obyektiv reallıq" 

kateqoriyalarını eyni mənada işlədirlər. Lakin predmet və hadisələr arasında elə münasibətlər 

vardır ki, onların mövcudluğu subyektdən asılı deyildir (məsələn məkan və zaman 

münasibətləri). Materiyanın "yeganə xassəsini obyektiv reallıq" hesab etmək belə münasibətlərə 

materiya statusu vermək deməkdir. Deməli, "maddilik" təkcə obyektiv reallıqla yanaşı, 

materiyanın ən ümumilik, tükənməzlik, sonsuzluq, daim hərəkətdə olmaq, əbədilik və s. kimi 

fəlsəfi xassələrinin də olduğunu qeyd etmək olar. 
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Obyektiv reallıq olan materiya müxtəlif formalarda mövcuddur. Bizi əhatə edən təbiətin 

bütün formaları materiyanın konkret təzahürləridir. Materiyanın fəlsəfi anlayışı duyğu ilə 

qavranılan şeylərin, materiyanın konkret formalarının müxtəlif keyfiyyət fərqlərindən sərfnəzər 

edərək aləmin ayrı-ayrı predmet və hadisələrinə xas olan ümumi xassəni əks etdirir. 

Müxtəlif predmet və hadisələrin, o cümlədən materiya tərifinin əhatə etdiyi ictimai 

proseslər və münasibətlərin həmin ümumi xassəsi onların hamısının obyektiv reallıq kimi 

mövcud olması xassəsidir. Materiyanın fəlsəfi anlayışı da obyektiv reallığı, insan şüurundan 

xaricdə və ondan asılı olmadan mövcud olan hər şeyi ifadə edir. 

Özlərinin ideya sələfi olan C.Berklinin ardınca materiya anlayışını qovub fəlsəfədən 

çıxarmağı öz qarşılarına məqsəd qoyan maxist fiziklər materiyanın təşkil olunduğu elektronların 

və hansı başqa zərrəciklərin reallığını rədd edirdilər. Atom və elektronları bilavasitə görməyin, 

duymağın mümkün olmamasından Max belə nəticə çıxarırdı ki, onlar real olmayıb yalnız fikri 

şeylərdir. Max və onun tərəfdarları maddi aləm haqqında biliklərimizin mənbəyi olan duyğuları 

mövcudluğun əsasına qoyaraq, duyğularda verilməyi obyektiv surətdə mövcud olmağın yeganə 

və zəruri meyarı sayırdılar. Halbuki materiyaya "bizə duyğularımızda verilmiş obyektiv reallıq" 

kimi verilən tərifin mahiyyətini başa düşməyərək ondan duyğularımızda verilməyin materiyanın 

mütləq şərti, zəruri meyarı olması nəticəsini çıxartmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Həmin tərifin 

mahiyyəti bundan ibarətdir ki, materiya şüurumuzdan asılı olmadan mövcuddur və eyni 

zamanda idrakın başlanğıc momenti, ilk mənbəyi olmaqla duyğularımızla dərkediləndir. 

Deməli, həmin tərif yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, fəlsəfənin əsas məsələsinin hər iki-həm 

ontoloji, həm da qnoseoloji tərəflərinin vəhdətini əks etdirir. 

Deyilənlərə yekun vuraraq materiya anlayışına verilən tərifin belə bir ümumi cəhətini də 

qeyd edək ki, o, fəlsəfənin yerinə yetirdiyi ontoloji, məntiqi, qnoseoloji, dünyagörüşü, 

metodoloji funksiyaların vəhdət halında tətbiq olunması nümunəsi kimi çıxış edir. Məsələn, 

materiyaya obyektiv reallıq kimi tərif verdikdə onun ontoloji aspekti, materiyanı obyektiv 

reallığı göstərməkdən ötrü işlənən fəlsəfi kateqoriya kimi ifadə edərkən onun məntiqi aspekti 

qeyd olunmuşdur. Bunlardan başqa həmin tərif çox böyük dünyagörüşü və metodoloji 

əhəmiyyətə də malikdir. Bununla da həmin tərifdə fəlsəfənin bütün funksiyaları onların 

vəhdətində realizə olunmuşdur. 

Müasir elm getdikcə daha artıq dərəcədə təsdiq edir ki, materiya öz təzahürlərinə görə son 

dərəcə müxtəlifdir. Tarixi inkişaf baxımından materiyanın üç səviyyəsini, növünü, yaxud 

formasını fərqləndirmək olar: a) qeyri-üzvi, yaxud cansız materiya, b) üzvi, yaxud canlı 

materiya, v) ictimai-mütəşəkkil materiya. Materiyanın birinci formasına bütün cansız təbiət 

və onun müxtəlif sistemləri, ikinci formasına bütün canlı, yaxud bioloji sistemlər, üçüncü 

formasına bütün ictimai sistemlər, onların müxtəlif növləri daxildir. Materiyanın inkişaf 
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səviyyələrinin, növlərinin hər biri olduqca mürəkkəb olub, çox müxtəlif ünsürlərdən təşkil 

olunmuş sistemlər kimi çıxış edirlər. 

 

Sual 3. Hərəkət, məkan və zaman materiyanın mövcudluq formalarıdır 

İnsanların gündəlik təcrübəsi və təbiətşünaslığın verdiyi faktlar belə bir ümumfəlsəfi nəticə 

çıxarmağa imkan verir ki, dünyada mütləq sükunətdə olan heç bir reallıq mövcud deyildir. Bizi 

əhatə edən hər bir predmet və hadisədə həmişə bir-birinə əks olan iki momenti görmək 

mümkündür: bir tərəfdən obyekt öz keyfiyyət müəyyənliyini, bütövlüyünü və dayanıqlığını 

müəyyən zaman intervalı ərzində qoruyub saxlayaraq, sanki özünə bərabər qalır. Digər tərəfdən 

isə bəşər praktikası sübut edir ki, əbədi olan heç nə yoxdur; obyektin özünün-özünə bərabər 

qalması nisbi xarakter daşıyır, çünki onda baş verən aramsız dəyişiklik prosesi gec-tez 

predmetin yox olub getməsinə, yeninin yaranmasına gətirib çıxarır. Predmet və ya hadisənin 

sabitliyi, onun dayanıqlığı müvəqqəti, bu dayanıqlığın pozulmasına gətirib çıxaran dəyişilmələr 

isə arasıkəsilməz proses olduğundan obyektlərin zəruri tərəfləri kimi çıxış edən sükunət 

momenti nisbi, dəyişkənlik isə mütləq xarakter daşıyır. Dünyaya olan bu dinamik baxış tarixən 

müxtəlif formalar alan fəlsəfi hərəkət konsepsiyanı meydana gətirmişdir. 

Fəlsəfədə hərəkət dedikdə, ümumiyyətlə hər cür dəyişkənlik başa düşülür. Materializmə 

görə dünya yalnız materiyadan, onun hallarından və xassələrindən ibarət olduğundan və qeyd 

etdiyimiz kimi, dəyişkənlik prosesindən kənarda heç bir şey mövcud olmadığından hərəkət 

materiyanın atributu, onun "mövcudluq üsulu" kimi anlaşılır. Lakin hərəkət kateqoriyasının belə 

geniş təfsiri bütün tarixi dövrlər üçün xarakterik deyildir. 

Milet məktəbi üçün hərəkət problemi mövcud deyildir, çünki dünyanın daxili fəallığı və 

hərəkətliyi heç bir sübuta ehtiyacı olmayan özlüyündə aydın bir fakt kimi təsəvvür olunurdu, 

Belə bir dünyaduyumu, ümumiyyətlə dəyişkənlik kimi başa düşülən, mücərrəd hərəkət 

kateqoriyasını doğula bilməzdi. Təsadüfi deyildir ki, ilk yunan filosoflarının əsərlərindən bizə 

qədər gəlib çatmış fraqmentlərin heç birində hərəkəti ifadə edən mücərrəd terminlərə rast 

gəlmirik. Məsələn, Anaksimandr heç vaxt dünyanın ilk başlanğıcını - apeyronu əbədi hərəkətdə 

olan varlıq kimi deyil, "qocalmayan", "ölməyən'' və "məhv olmayan" kimi xarakterizə edir. 

Hətta qədim yunan dialektikasının nəhəng siması olan Heraklit belə ''hərəkət'', "dəyişiklik" və s. 

kimi mücərrəd sözlər işlətmir; universal ümumdünya prosesini o, "yuxarı - aşağı yol" - oddan 

dünyanın təşəkkül tapması və axırıncının yenidən oda çevrilməsi kimi ifadə edir. 

Hərəkət və sükunət haqqındakı məsələni ilk dəfə olaraq, yalnız Eley filosofları diskussiya 

predmetinə çevirdilər. Bu vaxta qədər sarsılmaz və özlüyündə aşkar bir həyat faktı qavranılan 

hərəkətin mövcudluğuna olan "anadangəlmə" inam şübhə altına alındı. Eley fəlsəfəsi hərəkət 

məsələsini məhz bir problem kimi bütün kəskinliyi ilə qədim yunan mütəfəkkirləri qarşısında 
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qoydu. Lakin Eley məktəbi hərəkət problemini yalnız qoymaqla kifayətlənərək, onu nəzəri 

təhlilə cəlb etmədi. Fəlsəfi hərəkət konsepsiyasının formalaşmasında son dərəcə mühüm bir 

addımı Empedokl və Anaksaqor atdılar: onlar ilk dəfə olaraq hərəkətin mənbəyi (Empedoklda 

məhəbbət və nifrət, Anaksaqorda ağıl,"nus" formasında) kimi fundamental məsələ qaldırdılar. 

Sözün tam mənasında ümumi dəyişkənlik prosesinin heç bir konkret növünə (mexaniki 

yerdəyişmə, keyfiyyətcə dəyişmə, yaranma, yox olma və s.) müncər edilməyən və intuitiv 

olaraq, ümumiyyətlə "dəyişmə" kimi qavranılan mücərrəd ''hərəkət" kateqoriyası ilə ilk dəfə 

pifaqorçuların, xüsusən Filolayın təlimində rastlaşırıq. Hərəkət haqqında ilk sistematik nəzəri 

təlimi isə yalnız Platon, xüsusən da Aristotel yaratdılar. Onlarda hərəkət haqqında 

pifaqorçuların dərin mənası olan intuitiv təsəvvürlərinin yerini hərəkət kateqoriyasına verilən 

dəqiq nəzəri təriflər əvəz etdi. Burada yalnız Aristotelin tərifini vermək kifayət edər; "Hər bir 

növdən olan mümkün varlıqla gerçək varlıq fərqləndiyinə görə mən hərəkət dedikdə 

imkan şəklində olanın həyata keçməsini başa düşürəm". 

Yeni dövrdə dünyanın mexaniki mənzərəsinin formalaşması və hərəkətin bütün növləri 

içərisində yalnız mexaniki yerdəyişmənin hərtərəfli və dərindən öyrənilməsi üzərindən 

bütövlükdə hərəkət anlayışını mexaniki yerdəyişmə ilə eyniləşdirmək meyli üstünlük təşkil 

edirdi. XVIII əsr fransız materialistlərinin bir sıra mülahizələri hərəkət anlayışının bu mexaniki 

məhdudluğuna qarşı yönəlsə də, bərəkətin keyfiyyət çoxcəhətliyi haqqındakı müddəa elm və 

fəlsəfədə yalnız XIX əsrin ikinci yarısında kök sala bildi. XIX əsrin 40-cı illərində enerjinin 

saxlanması və çevrilməsi qanununun kəşfi hərəkətin heçdən yaranmaması və itməməsi, onun 

yalnız bir keyfiyyət halından digərinə çevrilməsi haqqındakı təsəvvürün qərarlaşmasında 

həlledici rol oynadı. F.Engels həmin dövrdə elm və təbiətşünaslığın nailiyyətlərini 

ümumiləşdirərək, hərəkətin əsas formalarının aşağıdakı təsnifatını vermişdir: 

1) mexaniki hərəkət;  

2) fiziki hərəkət;  

3) kimyəvi hərəkət;  

4) bioloji hərəkət və  

5) sosial hərəkət.  

Bu təsnifat XIX əsrin ortalarında elm və təbiətşünaslığın verdiyi məlumatlara 

əsaslandığından, təbiidir ki, elmin bugünkü inkişaf səviyyəsi baxımından müəyyən 

dəyişikliklərə məruz qalmaya bilməz. Həmin dövrdə mexaniki hərəkət ən sadə hərəkət növü 

hesab edilirdi və belə güman edilirdi ki, fiziki hərəkət ( istilik, elektromaqnetizm və s.) efir 

hissəciklərinin, atom və molekulların mexaniki hərəkətindən başqa bir şey deyildir. Deməli, 

belə çıxırdı ki, fiziki və digər hərəkət formalarının əsasında mexaniki hərəkət durur. Lakin 

mikrofizikanın bugünkü məlumatları sübut edir ki, əslində mexaniki hərəkətin özü yalnız 

elementar hissəciklərin çevrilməsinin, elektromaqnit, nüvə, zəif və qravitasiya qarşılıqlı 
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təsirlərinin mürəkkəb kombinasiyasının nəticəsində mümkün olur. Nəhayət, o dövrdə belə 

güman edilirdi ki, fiziki hərəkət kimyəvi hərəkət üçün baza rolunu oynayır. Lakin elm fiziki 

hərəkət haqqındakı təsəvvürlərə ciddi dəyişiklik gətirmişdir; bu gün fiziki hərəkətlə kimyəvi 

hərəkət arasındakı münasibəti bir mənalı qiymətləndirmək olmaz. Mikroaləmdə gedən fiziki 

qarşılıqlı təsirlər kimyəvi hərəkəti, bu axırıncı özü isə fiziki hərəkətin başqa növü olan 

molekulyar-istilik proseslərinin mövcudluğunu şərtləndirir. 

Ümumiyyətlə, hərəkət formalarının keyfiyyət müxtəlifliyi materiyanın özünün keyfiyyətcə 

müxtəlif struktur təşkili səviyyələrinə malik olması ilə şərtlənir. Materiyanın struktur 

səviyyələri onun sadədən mürəkkəbə, ibtidaidən aliliyə doğru inkişafının pillələri olduğundan 

hər bir yuxarı hərəkət formasının tarixən təşəkkül tapmasını da aşağı hərəkət formalarının 

inkişafının nəticəsi kimi təsəvvür etmək olar. Hərəkətin müxtəlif formaları arasında genetik 

əlaqə mövcuddur, yəni hər bir yuxarı hərəkət forması birdən-birə deyil, yalnız aşağı formaların 

bazasında yaranır və onları özündə əhatə edir. Lakin bu heç da o demək deyildir ki, yuxarı 

hərəkət forması aşağı hərəkət formaların mexaniki məcmusundan ibarətdir. Məsələn, bioloji 

hərəkət forması mexaniki, fiziki, kimyəvi proseslər əsasında yaranır və bu hər üç hərəkət 

formasını özündə birləşdirir. Lakin bioloji hərəkəti fiziki və kimyəvi hərəkətin cəmindən ibarət 

hesab etmək kobud səhv olardı. Yuxarı hərəkət forması aşağı formalarını özündə birləşdirir, bu 

birləşmə onların sadə cəmi yox, mürəkkəb sintezindən ibarətdir. Buna görə də hər bir yuxarı 

hərəkət forması keyfiyyət özünə məxsusluğuna malik olub, aşağı hərəkət formalarında fəaliyyət 

göstərmədən spesifik qanunlara tabedir. 

Hərəkət formalarının təsnifatına dair müasir baxışlarda müəyyən təkliflər də irəli sürülür. 

Bəziləri təbiət və humanitar elmlərin nailiyyətləri əsasında hərəkətin formalarının qeyri-üzvi 

aləmdə, üzvi aləmdə və cəmiyyətdə hərəkat kimi üç formasını qeyd edirlər. Bu bölgünü başqa 

şəkildə cansız təbiətdə, canlı təbiətdə və cəmiyyətdə hərəkət kimi də ifadə edənlər var. Bu 

formaların hər birində yuxarıda qeyd olunmuş hərəkət formalarının da bir neçəsi və ya hamısı 

sintez halında fəaliyyət göstərirlər. Hərəkət formaları sırasında elektron hərəkəti, kosmik 

hərəkət, geoloji hərəkət və s. kimi yeni formalar təklif edənlər də vardır. Lakin onların sayını 

artırmağa ehtiyac yoxdur. Onlar hamısı qeyd olunmuş beş formanın bu və ya digər aspektləri, 

çalarlarıdır. 

Hərəkətin iki əsas tipini ayırd etmək olar. Birincidə predmet və ya hadisədə baş verən 

dəyişikliklər onun nisbi sabitliyini pozmur, obyekt və keyfiyyət müəyyənliyini saxlayır. Hər bir 

predmetin mövcudluğu, əslində onun öz əsas keyfiyyətini qoruyub saxlaması deməkdir. Lakin 

predmetin mövcudluğu əbədi olmadığına görə, o gec-tez yox olub gedir, yəni öz əsas 

keyfiyyətini itirərək, yəni keyfiyyət kəsb edir. Predmetin bir keyfiyyət halından digərinə 

keçməsi ilə müşayiət olunan dəyişmələr hərəkətin ikinci əsas tipini təşkil edir. Obyektin əvvəlki 

keyfiyyət halında gizli qalan potensial imkanlarının reallaşması şəklində baş verən keyfiyyət 
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dəyişməsi inkişaf adlanır. İnkişaf prosesinin iki əsas növünü göstərmək olar: materiyanın eyni 

bır struktur təşkili səviyyəsinin hüdudları daxilində baş verən keyfiyyət dəyişmələri və bir 

səviyyədən digər səviyyəyə keçidlə xarakterizə olunan keyfiyyət çevrilmələri. Birincilərə misal 

olaraq ulduzların təkamülü prosesini, canlı aləmdə yeni bitki və heyvan növlərinin meydana 

gəlməsini və s. gətirmək olar. Qeyri-üzvi təbiətdən canlılar aləminə və nəhayət, cəmiyyətin 

təşəkkül tapmasına gətirib çıxaran inkişaf isə ikinciyə misal ola bilər. Hərəkətin əsas formaları 

ən ümumi şəkildə məhz bu ikinci prosesi özündə əks etdirirlər. 

Burada qısa şəkildə də olsa, hərəkət və sükunətin qarşılıqlı münasibətinə də nəzər salmaq 

lazımdır. Bir halda qəbul edirik ki, obyektiv gerçəklikdə hərəkət mütləq və əbədidir, onda 

sükunətdən danışmağına dəyərmi? Əgər hərəkət də varlıq və materiya kimi sonsuz, yaradılmaz 

və məhv edilməzdir, onların atributudur, onda sükunət nədir? Əlbəttə: gerçəklikdəki 

dəyişikliklərin ümumi axınında zəruri şərt kimi sükunət momentləri də vardır. Lakin bu sükunət 

momentləri bütövlükdə varlığa deyil, müəyyən zaman daxilində təzahür edən konkret hadisə və 

proseslərə aiddir, Deməli, sükunət halı varlığın ayrı-ayrı konkret təzahürlərində, ümumi ilə 

müqayisədə meydana çıxır. Sükunət halında predmet öz keyfiyyət halında qalır. Cismin 

sükunəti nisbidir, o, həm də varlığın, materiyanın ümumi, əbədi hərəkətində hərəkət edir. 

Məkan və zaman. Dünyada mövcud olan predmet və hadisələrə müəyyən təriflərdən ölçü 

anlayışını tətbiq etmək mümkündür. Bu ölçü ən müxtəlif xarakter daşıya bilər. Ölçü olaraq 

cisimlərin uzunluğunu, enini, hündürlüyünü, onların həcmlərini nəzərdə tutmaq mümkündür. 

Predmetlər bir-birinə nəzərən müxtəlif vəziyyətlərdə - yuxanda, aşağıda, solda, sağda və s. 

yerləşə bilərlər. Cisimlərin malik olduqları bu xassə və münasibətlər məkan kateqoriyasının 

məzmununu təşkil edir. 

Predmet və hadisələrin nisbi sabitliyinin, dayanaqlığının, keyfiyyət bütövlüyünün də 

ölçüsü vardır. Həmin ölçü predmetin və ya prosesin mövcudluq, davametmə müddətini ifadə 

edir və sürəklik adlanır. Cisim və hadisələr nəinki öz yerləşmələrinə görə, həmçinin universal 

yaranma və yox olub getmə aktlarına nəzərən də bir-biri ilə müəyyən münasibətlərdə olurlar. Bu 

axırıncılar öz əksini "əvvəl", "sonra", "gec", "tez" və s. kimi anlayışlarda tapır. Obyekt və 

proseslərin sürəkliyi və onlar arasındakı "gec", "tez" qəbildən olan münasibətlər zaman 

kateqoriyasının mahiyyətini təşkil edirlər. 

Məkan və zaman varlığın ən xarici və bilavasitə bəlli olan xarakteristikaları olduqlarına 

görə, dialektik materializm onları materiyanın mövcudluğun obyektiv-real formaları kimi 

nəzərdən keçirir. 

Deməli, məkan və zaman varlığın, materiyanın mövcudluğunun obyektiv real formalarıdır. 

Gerçəklikdəki bütün cisim və proseslər müəyyən məkan və zaman mövcuddurlar. Məkan-

maddi cisimlərin və hadisələrin müəyyən yer tutumuna malik olmasını, cisimlər arasında 

xüsusi surətdə yerləşməsini ifadə edir. Zaman isə cisim və hadisələrin müəyyən ardıcıllıq 
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və sürəkliklə davam etməsini, dövrlər, mərhələlər üzrə inkişaf etməsi xassəsini ifadə edir. 

Məkan-zaman obyektivdir, insan şüurundan asılı deyildir. Məkan-zaman sonsuzdur, 

tükənməzdir, onların sonsuzluğu konkret cisim və hadisələrin sonluğunun vəhdətindən, 

məcmusundan yaranır. Gerçəklikdəki bütün cisim, hadisə və proseslər dördölçülü məkan-zaman 

xassələrinə malikdir. Bu o deməkdir ki, hər bir maddi cismin məkanda üç ölçüsü vardır: 

uzunluğu, eni, hündürlüyü. Müvafiq surətdə bu cisim bir-birinə perpendikulyar üç istiqamətdə 

hərəkət edə bilər. Zamanın isə yalnız bir ölçüsü vardır: cisimlər zamanca ancaq keçmişdən 

gələcəyə doğru istiqamətdə hərəkət edə bilərlər. Zaman qayıtmazdır, keçmişi qaytarmaq 

mümkün deyildir, zaman ancaq irəliyə hərəkət edir.  

Məkan və zaman haqqındakı təsəvvürlərin meydana gəlməsi və onların kateqoriyalar 

şəklində təşkili uzun bır tarixi yol keçmişdir. Bu tarixi prosesi, xüsusən zaman haqqındakı 

təsəvvürlərin inkişafı timsalında əyani şəkildə izləmək mümkündür. Cəmiyyətin inkişafının elə 

bır mərhələsi olmuşdur ki, insanlar həmin dövrdə uzun müddət varlığın zaman xarakteristikasını 

sanki hiss etməmişlər. Cəmiyyətin qəbilə-icma təşkili, hər bır fərdin öz icmasından, bu 

axırıncının isə bütövlükdə onu əhatə edən təbii mühitdən amansız asılılığı həmin dövrün 

təfəkkür tərzinə öz təsirini göstərməyə bilməzdi. 

Lakin bu cür təfəkkür ibtidai cəmiyyət üçün xarakterik olan müvafiq stereotip doğurmaya 

bilməzdi: indi mövcud olan hər şey artıq uzaq keçmişdə də mövcud idi; "indi", keçmişin 

əbədi dövranından başqa bir şey deyildir. Təsadüfi deyildir ki, arxaik miflərdəki süjetlərin 

heç birində "keçmiş", "indi" və "gələcək" arasında keçidlər və ümumiyyətlə bu kateqoriyalar 

özləri mövcud deyildir. Dünyanın nə vaxtsa formalaşmış ilkin halı, həmin miflərdə demək olar 

ki, dəyişilmədən hər yerdə və həmişə mövcud reallıq kimi iştirak edir. Ümumiyyətlə, mifoloji 

təfəkkürə dəyişkənlik, prosessuallıq ideyaları yabançıdır. Nə vaxtsa baş verən hadisə mifdə heç 

vaxt tamamlanıb başa çatmır. Ən qəribəsi budur ki, hadisə nəinki baş verib qurtarmır, o heç 

davam da etmir. Mifik hadisə haqqında yalnız onu demək olar ki, o əbədi mövcuddur, lakin 

başlanğıcı və sonu, ardıcıl aralıq mərhələləri olan proses şəklində deyil, mütləq, dəyişməz olan 

predmet, əşya şəklində mövcuddur. 

Məkan və zaman haqqındakı təsəvvürlərin təzəcə formalaşmağı ilk dövrlərdə qədim 

insanın təfəkkürü onları hələ maddi predmet və hadisələrin ayrıca bir tərəfi kimi seçib ayıra 

bilmirdi. Varlığın məkan və zaman xarakteristikası onunla tam bitişik şəkildə təsəvvür 

olunurdu. Məsələn, hətta Homerdə belə "gün" sözü zaman anlayışı ilə hansısa bir təbii predmet 

kimi, sanki prosesin "yerişi", addımı kimi təsəvvür olunurdu. Məkan haqqında təsəvvürün 

maddi predmetlərin özündən təcrid olunaraq, müstəqil varlıq kimi anlaşılmasına ilk dəfə olaraq 

atomistlərin təlimində rastlaşırıq. Demokrit məkanı boşluqla eyniləşdirərək, onun 

mövcudluğunu atomların mövcudluğu qədər real hesab edirdi. Məkanı maddi predmetlərdən 

asılı olmayaraq mövcud olan müstəqil varlıqdan ibarət hesab edən baxış substansional 
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konsepsiya adlanır. Zamana münasibətdə substansional konsepsiya məkanla birlikdə sistematik 

olaraq ilk dəfə Nyutonun mütləq məkan və zaman konsepsiyasında öz əksini tapmışdır. Nyutona 

görə, məkan-zaman maddi cisimlərin müəyyən ardıcıllıqla yerləşdiyi rəflər, pillələrdir. 

Substansional konsepsiyanın əksinə olaraq, Leybnits məkan və zamanın relyasion 

konsepsiyası təlimini irəli sürmüşdür. 

Relyasion konsepsiya məkan və zamanın maddi obyekt və proseslərdən asılı olmayaraq, 

müstəqil mövcudluğunu inkar edərək, onların mahiyyətini predmet və hadisələr arasındakı 

xüsusi tip münasibətlərdə görür. Relyasion konsepsiya öz başlanğıcını Aristotelin məkan-zaman 

təlimindən götürür. Sonralar relyasion konsepsiya dialektik materializmin məkan və zaman 

təliminin əsasını təşkil etdi. 

Məkan və zaman varlığın xalis xarici xarakteristikalarıdır. Bu kateqoriyalarda predmet və 

hadisələr arasında mövcud olan heç bir daxili, maddi əlaqə və asılılıqlar öz əksini tapmamışdır. 

Onlar sanki insanın dünya ilə təmasında dünyanın insana ən ilk görünən tərəfləridir. Məkan və 

zaman kateqoriyaları vasitəsi ilə dünya insan təfəkküründə birbaşa, vasitəsiz surətdə əks olunur. 

İnsanın gündəlik həyatında, ictimai praktikası və nəzəri fəaliyyətində dünya özünü ilk növbədə 

və hər şeydən əvvəl öz məkan və zaman xarakteristikaları vasitəsi ilə təzahür etdirir. Təsadüfi 

deyildir ki, Hegel məkanı - "təbiətin ilk və ya bilavasitə tərifi..., onun vasitələrdən məhrum 

fərqsizliyi" adlandırırdı. 

Məkan və zaman kateqoriyalarının varlığın zahiri xarakteristikaları olması o deməkdir ki, 

bu kateqoriyaların məzmunu materiyanın strukturluğuna və keyfiyyət fərqlərinə (müxtəlifliyinə) 

münasibətdə tam neytraldır. Bu kateqoriyalarda idrakın dünyaya nüfuz etməsinin elə səviyyəsi 

əks olunur ki, həmin səviyyədə predmet və hadisələr arasındakı yalnız kəmiyyət fərqləri və 

münasibətləri təzahür edir, yəni varlıq özünü kəmiyyət baxımından diferensiasiya edərək 

fərdiləşdirir. Yəqin ki, Hegelin məkanı "xalis kəmiyyətlə" eyniləşdirilməsi də elə bu vəziyyətlə 

bağlıdır. Predmetin idrak obyektinə çevrilməsi üçün o hər şeydən əvvəl, konkret bir müəyyənlik 

kimi qəbul edilməlidir. Predmetin məkan və zamanda mövcudluğu onun belə konkret 

müəyyənlik kimi qəbul edilməsindən başqa bir şey deyildir. Reallığın idrak obyekti ilkin qeydə 

alınması ona olan hər cür digər münasibət formalarının əsasında durduğundan, məkan və zaman 

predmet üzərində hər cür (məntiqi, fiziki və s.) əməliyyat aparmağın köklü şərtləri kimi çıxış 

edirlər. 

Məkan və zaman kateqoriyalarının məzmununda varlığın heç bır daxili əlaqəsinin, 

keyfiyyət müəyyənliyinin əks olunmaması faktı çox ciddi əhəmiyyət "kəsb edən nəticələrə 

gətirib çıxarır. Bu hər şeydən əvvəl, o deməkdir ki, məkan və zaman materiyanın müxtəlif 

struktur təşkili səviyyələrinə münasibətdə neytral qalmalıdır. Yəni materiyanın xassələrindəki 

hər hansı səviyyəli keyfiyyət dəyişmələri məkan və zaman kateqoriyalarının strukturunda hər 

hansı dəyişiklik doğura bilməz. İlk baxışda bu nəticə nisbilik nəzəriyyəsinin və müasir kvant 
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fizikasının verdiyi faktlara zidd görünə bilər. Nisbilik nəzəriyyəsinə görə predmetlərin hərəkət 

istiqamətindəki ölçüsü və hadisələrin baş vermə müddəti onların yerləşdiyi hesablama 

sisteminin nisbi hərəkət sürətindən asılıdır. Ümumi nisbilik nəzəriyyəsinə görə yüksək 

intensivlilik qravitasiya sahələrində zaman qravitasiya sahəsinin zəif olduğu yerlərdəkinə 

nisbətən ləngiyir. Kvant mexanikası isə mikrohissəciyi hərəkətdə olan ''trayektoriya"dan 

məhrum edir. Bütün bu deyilənləri adətən materiyanın xassələrinin dəyişməsindən asılı olaraq 

məkan və zamanın da uyğun xassələrinin dəyişməsindən asılı olaraq məkan və zamanın da 

uyğun xassələrinin dəyişməsi kimi şərh edirlər. 

Lakin təbii-elmi nəzəriyyələrin diqqətli təhlili göstərir ki, bu axırıncı iddia təbiətşünaslığın 

pozitivist metodologiya əsasında şərhinin bilavasitə nəticəsidir. Nisbilik nəzəriyyəsini götürək. 

Eynşteyn belə hesab edirdi ki, zaman anlayışı ölçmə prosesindən (saatlardan) kənarda 

məzmunsuz anlayışıdır; hər hansı prosesin ölçmə əməliyyatından kənarda öz-özlüyündə heç bir 

müddəti yoxdur. Bu iddiadan olduqca prinsipial əhəmiyyəti olan belə bir nəticə çıxır: zaman 

anlayışının məzmunu yalnız ölçmə prosesində formalaşdığından xarici aləmdə ona uyğun gələn 

obyektiv xarakteristika mövcud deyildir. Bu axırıncı mövqe isə artıq fiziki deyil, fəlsəfi xarakter 

daşıyır və istənilən fəlsəfi konsepsiya kimi heç bir konkret təbii-elmi nəzəriyyənin, o cümlədən, 

nisbilik nəzəriyyəsinin nəticəsi ola bilməz. Deməli, zaman kateqoriyasını ölçmə ilə eyniləşdirən 

nöqteyi-nəzər özü də fiziki deyil, fəlsəfi məzmun daşıyır. 

   Nisbilik nəzəriyyəsinin məkan və zaman anlayışlarına münasibətdə etdiyi yeganə radikal 

dəyişiklik omun bu anlayışların mahiyyəti problemini həll etməsində deyil, məkan və zamanın 

ölçülməsi problemini qoyub həll etməsindən ibarətdir. Fizik "zaman" anlayışının ölçmə 

prosesindən (saatlardan) kənarda heç bir məzmun daşımadığını iddia edərkən belə bir faktı 

nəzərə almır ki, ölçmə prosesinə başlayarkən o fizikanın və hətta bütövlükdə təbiətşünaslığın 

deyil, bütün mədəni-tarixi prosesin gedişində formalaşmış konkret zaman anlamından çıxış 

etməlidir. Klassik mexanika Orta əsrlər, İntibah və Yeni dövr mədəniyyətlərinin qoynunda 

formalaşmış xətti zaman konsepsiyasına əsaslanır. Nisbilik nəzəriyyəsi bu konsepsiyaya 

qətiyyən toxunmadı; o sadəcə olaraq vaxtın ölçülməsi nəticələrinin ölçmə üsulundan asılı 

olmaması haqqındakı klassik təsəvvürlə birdəfəlik üzülüşdü. 

Məkan və zaman anlayışlarının onların ölçməsi üsulları ilə əvəz olunması sırf  təbii-elmi 

tədqiqat çərçivəsində əksərən məqbuldur. 

   Lakin A.Eynşteyn və onun ardıcılları bu məntiqi əməliyyatı elmi tədqiqatın məhdud 

çərçivəsindən kənara çıxararaq, ona son dərəcə geniş şərh verdilər; fizikanın məkan və zaman 

anlayışlarını onların ölçülməsi üsulları ilə əvəz etməsini elmi idrakın konkret metodu kimi deyil, 

bu anlayışlarını onların ölçülməsi üsulları ilə əvəz etməsini elmi idrakın konkret metodu kimi 

deyil, bu anlayışların məzmununun bütövlükdə həmin ölçmə üsulları ilə tam eyniyyəti kimi şərh 

etdilər. Elmi idrakın konkret metodlarının belə geniş şərh etdilər. Elmi idrakın konkret 
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metodlarının belə geniş mənada təsviri ən yaxşı halda fəlsəfi kateqoriyaların məzmununun 

konkret elmi anlayışlarla məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu isə xalis pozitivizm 

mövqedir, çünki pozitivizm məzmunu konkret elmi tədqiqat hüdudlarından kənara çıxan hər cür 

anlayışı metafizik adlandıraraq, məzmunsuz anlayış kimi atmağı təklif edirdi.  
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İnsanların gündəlik təcrübəsi və təbiətşünaslığın verdiyi faktlar belə bir ümumfəlsəfi nəticə 

çıxarmağa imkan verir ki, dünyada mütləq sükunətdə olan heç bir reallıq mövcud deyildir. 

Fəlsəfədə hərəkət dedikdə, ümumiyyətlə hər cür dəyişkənlik başa düşülür.Materializmə görə 

dünya yalnız materiyadan,onun hallarından və xassələrindən ibarət olduğundan və qeyd 

etdiyimiz kimi, dəyişkənlik prosesindən kənarda heç bir şey mövcud olmadığından hərəkət 

materiyanın atributu,onun “mövcudluq üsulu” kimi anlaşılır. Hərəkət və sükunət haqqındakı 

məsələni ilk dəfə olaraq, yalnız elm  filosofları diskussiya predmetlərinə çevirdilər. Bu vaxta 

qədər sarsılmaz və önlüyündə aşkar bir həyat faktı kimi davranılan hərəkətin mövcudluğuna 

olan “anadangəlmə” inam şübhə altına almadı. Elm fəlsəfi hərəkət məsələsini məhz bu problem 

kimi bütün kəskinliyi ilə qədim yunan mütəfəkkirləri qarşısında qoydu. Lakin elm məktəbi 

hərəkət problemini yalnız qoymaqla kifayətlənərə, onu nəzəri təhlilə cəlb etmədi. XIX əsrin 40-

cı illərində enerjinin saxlanması və çevrilməsi qanunu hərəkətin heçdən yaranması və itməsi, 

onun yalnız bir keyfiyyət halından digərinə çevrilməsi haqqındakı təsəvvürün qərarlaşmasında 

həlledici rol oynadı. F.Engeles həmin idarə elm və təbiətşünaslığın nailiyyətlərini 

ümumiləşdirərək, hərəkətin əsas formasının aşağıdakı təsnifatını vermişdir: 1)mexaniki hərəkət; 

2)fiziki hərəkət;3)kimyəvi hərəkət;4)bioloji hərəkət və 5)sosial hərəkət. Bu təsnifatı XIX əsrin 

ortalarında elm və təbiətşünaslığın verdiyi məlumatlara əsaslandığından, təbiidir ki, elmin bu 

günkü inkişaf səviyyəsi baxımından müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmaya bilməz. 

      Dünyada mövcud olan bütün predmet və hadisələrə müəyyən tərəflərdən ölçü anlayışını 

tətbiq etmək mümkündür.Bu ölçü ən müxtəlif xarakter daşıya bilər. Ölçü olaraq  cisimlərin 

uzunluğunu, enini, hündürlüyünü, onların həcmlərini nəzərdə tutmaq mümkündür. Predmetlər 

bir-birinə nəzərən müxtəlif vəziyyətlərdə- yuxarıda, aşağıda, solda sağda və s. yerləşə bilərlər. 

Cisimlərin malik olduqları bu xassə və münasibətlər məkan kateqoriyasının məzmununu təşkil 

edir. Predmet və hadisələrin nisbi sabitliyinin, dayandığının, keyfiyyət bütövlüyünü də ölçüsü 

vardır. Həmin ölçü predmetin və ya prosesin möcudluq, davametmə müddətini ifadə edir və 

sürəklik adlanır. 

 


