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GİRİŞ 

        Dialektikanın özünəməxsus tarixi vardır. Qədim Yunanıstanda dialektika 

dedikdə (yunanca mübahisə aparmaq sənəti, mühakimə yürütmək deməkdir) elmi 

müsahibə, mübahisə etmək sənətini başa düşürdülər. Qərb fəlsəfəsində və elm 

məktəbində sübut nəzəriyyəsi kimi mövcud olmaqdadır. Dialektika ideyaları fəlsəfənin 

bütün tarixi ərzində inkişaf etmişdir. 

        Hegelin dialektikası idealist dialektika olmaqla dialektikanın ikinci mühüm 

tarixi formasını təşkil etmişdir. K.Marks və F.Engels tərəfindən yaradılan dialektika 

dialektikanın üçüncü tarixi formasını təşkil edir. Bununla belə dialektikanın müxtəlif 

variantları da ola bilər. Məsələn, neqativ dialektika, antonimik dialektika, paradoksal 

dialektika vardır. Dialektika nəzəriyyə və metodun üzvi vəhdətindən təşkil olunmuşdur. 

          Dialektika qarmaqarışıq, nizamsız, dövrəvi, funksional olan istənilən hərəkəti 

qəbul etməklə yanaşı, onların hərəkətindəki qayıtmazlığı, istiqamətliliyi, sistemin 

keyfiyyətcə dəyişilməsinə aparan hərəkətlərə xüsusi diqqət verir və onları inkişaf kimi 

xarakterizə edir. Dialektika metod olmaq etibarı ilə metodoloji funksiyaları yerinə yetirir 

və dialektik məntiqin prinsipləri kimi qəbul edilən bir sıra prinsipləri formula edir. 

Onlardan ən başlıcaları olan hərtərəflilik, tarixilik və ziddiyyətlilik prinsiplərini 

göstərmək olar. Dünya və idrakın öyrədilməsinə dair konsepsiyalardan və ya 

metodlardan ən qədimi metafizikadır. Metafizika yunanca fizikadan sonra mənasını verir 

və o, e.ə. I əsrdə Aristotelin əsərlərinin naşiri samoslu Andronikin elmə daxil etdiyi 

anlayışdır. O, Aristotelin varlığın və idrakın ümumi problemlərindən bəhs edən 

əsərlərini «Metafizika» adlandırmışdı. Metafizika təbiəti tədqiq etmək, öyrənmək 

metodu kimi Yeni dövr fəlsəfəsində formalaşmışdır. O, təbiəti öz tərkib hissələrinə 

parçalayaraq, həmin hissələrdən hər birini ayrılıqda, dəyişikliksiz və inkişafdan kənarda 

öyrənmək metodundan ibarət olmuşdur.  

         Deyilənlərdən belə ümumi nəticəyə gəlmək olur ki, dialektika hərəkət və 

inkişaf haqqında elm və universal idrak metodu olmaq etibarı ilə öz alternativlərindən 

keyfiyyətcə fərqlənən bir elmdir. Onun bir elmi sistem olmaqla qanun və kateqoriya 

aparatı, onların bir – birilə qarşılıqlı əlaqələri, nizamlılığı və sistemliyi vardır. 
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Sual 1. Dialektikanın mahiyyəti və strukturu 

Dialektika yunan sözü olub mübahisə etmək, müsahibə aparmaq bacarığı deməkdir. 

Dialektika quldarlıq demokratiyasının inkişafı ilə əlaqədar olaraq mübahisə etmək, öz 

fikrilərini sübuta yetirmək, adamları ona inandırmaq, özünün haqlı olduğunu 

əsaslandırmaq və bununla da dövlət, məhkəmə və başqa işlərin müzakirəsi zamanı 

tərəfdarlar qazanmaq bacarığının yüksək qiymətləndirildiyi qədim yunan fəlsəfəsində 

meydana gəlmişdir. 

Qədim Yunanıstanda dialektika dedikdə, müsahibə yolu ilə müsahibin 

mühakimələrindəki ziddiyyəti aşkara çıxarmaq, həqiqəti sübuta yetirmək sənəti başa 

düşülürdü. O zaman xüsusi hazırlıq və böyük ustalıq tələb edən dialoq sənəti onun 

iştirakçılarının müzakirə olunan məsələlər ətrafında bir-birlərinə suallar verən alternativ 

nöqteyi-nəzəri başa düşməyi, onun nöqsanlarını, ziddiyyətlərini aşkara çıxarmaqla öz 

mövqeyinin üstünlüyünü sübuta yetirməyi ehtiva edirdi. Mübahisə prosesində 

müsahiblərin şərik olduqları bir iddiadan hər iki tərəfin mühakimələrinin cilalandığı 

üçün başqasına doğru getməklə mövqelər yaxınlaşır və daha düzgün olur. Nəticədə 

müxtəlif mövqelər nəzərə alınmaqla mühakimələrin birtərəfliliyi aradan qaldırılır, 

həqiqətə yaxınlaşırdı. 

Belə ictimai polemika praktikası böyük dialoq ustası olan Sokratın fəaliyyətində 

geniş tətbiq olunmuşdur. O, dialektikaya, müxtəlif, hətta əks fikirlərin toqquşması və 

uzlaşdırılması yolu ilə həqiqətin aşkara çıxarılması sənəti kimi baxırdı. Dialektikaya 

mübahisə, dialoq sənəti kimi baxılması Orta Əsrlərdə və sonralar da davam etmişdir. 

Uzun və mürəkkəb inkişaf yolu keçərək dünyanı dərk etməyin və dəyişdirməyin yeganə 

həqiqi fəlsəfi metoduna çevrilən, dünyaya vahid, rabitəli bir tam kimi baxan, onu əbədi 

hərəkətdə, dəyişmə və inkişafda götürən dialektika təbiət, cəmiyyət, təfəkkür və idrakın 

ən ümumi inkişaf qanunları haqqında təlimə çevrilmişdir. Dialektika obyektiv və 

subyektiv dialektika olmaqla iki yerə bölünür. Obyektiv dialektika insan şüurundan 

xaricdə və ondan asılı olmadan mövcud olan varlığın özünün dialektikası, subyektiv 

dialektika isə obyektiv dialektikanın subyekt, insan, bəşəriyyət tərəfindən fərdi və 

ictimai şüurda əks olunmasıdır. 

Fəlsəfi elm olmaq etibarilə dialektika inkişaf edən və getdikcə dolğunlaşan biliklər 

sistemidir. Bu sistemin əsasını müəyyən prinsiplər, qanunlar və kateqoriyalar təşkil edir. 

Dialektikanın prinsipləri onun əsasını təşkil edən başlanğıc müddəalardır. Dialektikanın 

əsas prinsipləri bunlardır: hadisələrin ən ümumi əlaqəsi prinsipi, obyektivlik prinsipi, 

inkişaf prinsipi, determinizm prinsipi, tarixilik prinsipi, həqiqətin konkretliyi 

prinsipi, nəzəriyyə ilə praktikanın vəhdəti prinsipi və b. Bu prinsiplərdə gerçək 

aləmin ən ümumi əlaqə və münasibətləri əks olunmuşdur. Dialektikanın qanunları və 
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kateqoriyaları da onun zəruri komponentləridir. Dialektika həmçinin nəzəriyyə və 

metodun vəhdətidir. Buna görə də nəzəriyyənin funksiyasını yalnız fəlsəfi materializmə, 

metodun funksiyasını isə yalnız dialektikaya isnad verən nöqteyi-nəzərlər düzgün sayıla 

bitməz. 

Dialektika mürəkkəb struktura malik olub, dörd tərkib hissədən ibarətdir. 

Əvvəla, dialektika təbiət haqqında, onun hərəkəti və inkişafının ümumi qanunları 

haqqında fəlsəfi tə'limdir. İkincisi, cəmiyyət haqqında onun tarixi hərəkəti və 

inkişafının ümumi qanunları haqqında fəlsəfi təlimdir. Üçüncüsü, dialektika təfəkkür 

haqqında, onun formaları və qanunları haqqında fəlsəfi təlimdir, yəni dialektik 

məntiqdir. Nəhayət, dialektika idrak haqqında, onun forma və metodları haqqında 

fəlsəfi təlimdir. 

Dialektikanın strukturu haqqında deyilənləri yekunlaşdırıb aşağıdakı nəticəyə 

gəlmək olar. Materialist dialektikanın strukturu təbiətin dialektikası, cəmiyyətin 

dialektikası, dialektik məntiq və idrak nəzəriyyəsindən ibarətdir. 

Deyilənlərdən aydın olur ki, materialist dialektika eyni zamanda həm ontologiya, 

həm məntiq, həm də qnoseologiya kimi çıxış etməklə onların vəhdətini təşkil edir. 

Fəlsəfi elm olmaq etibarilə dialektikanın mürəkkəb xarakteri onun 

funksiyaları vasitəsilə açılır. Həm də bu halda dialektikanın funksiyalarının məzmunu 

onun predmeti, sistemi və strukturu ilə müəyyən olunur. Materialist dialektikaya təbiət, 

cəmiyyət, təfəkkür və idrakın ən ümumi inkişaf qanunları haqqında elm kimi verilən 

tərifdə onun funksiyaları öz ifadəsini tapmışdır. Həmin funksiyalar aşağıdakılardır:        

a) Ontoloji funksiya. Materialist dialektikanın bu funksiyası öz ifadəsini onun 

təbiət və cəmiyyətin hərəkəti və inkişafının ən ümumi qanunları haqqında elm 

olmasında tapır. Dialektikanın qanunları xarici aləmin inkişafının obyektiv, həqiqi 

qanunları olduğundan fəlsəfi elm kimi dialektika hər şeydən əvvəl təbiət və cəmiyyət 

haqqında elmlərin nailiyyətlərinə istinad edərək təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən 

hadisələrin dialektik xarakterini tədqiq etməlidir. 

b) Məntiqi funksiya. Materialist dialektikanın bu funksiyası onun həm də təfəkkür 

haqqında elm olması ilə səciyyələnir. İdrak prosesində bütün elmlər öz anlayış və 

kateqoriyalarını işləyib hazırlamaqda məntiqi təfəkkürün formalarından istifadə etsələr 

də, bunların heç biri tədqiqatın məntiqini öyrənməklə məşğul olmur. Bu vəzifəni yalnız 

məntiq olmaqla dialektika yerinə yetirir. Lakin məntiq olmaq etibarilə dialektikanı nə 

formal məntiqlə, nə də elmi tədqiqatın məntiqi ilə eyniləşdirmək olmaz. Belə ki, bu 

sonuncular xüsusi elmlər sahəsinə aid olub, dialektikanın tərkibinə daxil olmurlar. 

Dialektika həm də dialektik məntiqdir, bu sonuncu isə materialist dialektikanın ən dərin 

ifadəsidir. 



6 
 

c) Qnoseoloji funksiya. Materialist dialektikanın bu funksiyası öz ifadəsini onun 

idrak haqqında təlim olmasında tapır. Məlumdur ki, bütün elmlər xarici aləmi dərk 

etmək vasitəsidir, lakin heç bir xüsusi elm idrak prosesinin qanunauyğunluqlarını və 

formalarını öyrənməklə məşğul olmur. Bununla yalnız materialist dialektika məşğul 

olur. 

ç) Dünyagörüşü funksiyası. Materialist dialektikanın predmetindən belə nəticə 

çıxır ki, o həm də dünyagörüşü funksiyasını yerinə yetirir. Bu funksiya öz ifadəsini 

insanın təbiətə, cəmiyyətə və özünə münasibəti haqqında dialektik materialist təlimdə 

tapır. 

d) Metodoloji funksiya. Bu funksiyanın mahiyyəti bundan ibarətdir ki, materialist 

dialektika nəinki inkişaf nəzəriyyəsi, həm də elmi idrakın və praktiki fəaliyyətin ən 

ümumi metodudur. O, insana təbiətin və sosial gerçəkliyin dərk olunması və 

dəyişdirilməsi üçün ümumi yanaşma üsulu, qayda və metod verir, onu ümumi 

metodoloji prinsiplərlə silahlandırır. Bununla əlaqədar olaraq dialektikanın bütün 

prinsipləri, qanunları və kateqoriyaları metodoloji əhəmiyyət kəsb edirlər. 

d) Qabaqgörənlik funksiyası. İnkişaf haqqında dərin məzmunlu və hərtərəfli təlim 

olan dialektika keçmişi və indini izah etməklə yanaşı, insana gələcəyi irəlicədən görmək 

imkanı verir. Elmi qabaqgörənliyin nəzəri və metodoloji əsasını təşkil edən materialist 

dialektika adamlara sosial-siyasi hadisələrin inkişaf ehtimalını düzgün qiymətləndirmək, 

inkişaf meylini müəyyənləşdirmək, dərin intuisiya, zəngin təfəkkür və böyük həyat 

təcrübəsi əsasında hadisələri qabaqlamaq və gələcəyin modelini yaratmaq imkanı verir. 

Məhz bu yolla insan inkişafın daxili qanunauyğun əlaqə və münasibətlərini dərk edir, 

ehtimallı proqnozlaşdırmalar aparır, ümumi hipotezlər yaradır, elmi kəşfləri qabaqcadan 

xəbər verir (məsələn, fizikada proton, neytron, pozitronun və s. mövcudluğunun 

qabaqcadan söylənməsi və s.) 

Nəzəriyyə və praktikada dialektikanın bütün funksiyalarının reallaşmasının əsas 

şərti onların dialektik vəhdətdə tətbiq olunmasıdır. Bunu fəlsəfi kateqoriya kimi 

materiyaya verilən və yuxarıda bəhs etdiyimiz tərifdə aydın görmək olar. Həmin tərifdə 

dialektikanın qeyd etdiyimiz ontoloji, məntiqi, qnoseoloji, dünyagörüşü, metodoloji, 

proqnostik funksiyaları vəhdətdə reallaşmışdır. Materiyaya obyektiv reallıq kimi tərif 

verildikdə onun ontoloji aspekti, materiyanı obyektiv reallığı göstərən fəlsəfi kateqoriya 

kimi müəyyənləşdirdikdə onun məntiqi aspekti, obyektiv reallıq olmaq etibarilə 

materiya insana onun duyğularında verilmişdir, bizim duyğularımızdan asılı olmadan 

mövcud olmaqla onlarda əks olunur dedikdə onun qnoseoloji aspekti qeyd edilmişdir. 

Bunlardan başqa həmin tərif həm də çox böyük dünyagörüşü və metodoloji əhəmiyyətə 
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malikdir. Beləliklə, materiyaya verilən məlum tərifdə dialektikanın bütün funksiyaları 

onların vəhdətində realizə olunmuşdur. 

 

Sual 2. Dialektikanın prinsipləri. Qanun və qanunauyğunluq 

 Dialektikanın yuxanda qeyd etdiyimiz prinsiplərdən ikisi predmet və hadisələrin 

ən ümumi əlaqəsi və inkişaf prinsipləri xüsusi əhəmiyyətə malik olduğundan onlar 

üzərində ayrıca dayanmaq lazımdır. 

Obyektiv aləmin mühüm xassələrindən birini predmet və hadisələrin ən ümumi 

əlaqəsi təşkil edir. Bu məsələdə dialektika metafizikanın tam əksinədir. Predmet və 

hadisələrin öyrənilməsində analitik tədqiqat metodunun birtərəfli tətbiqi üzündən onları 

qarşılıqlı əlaqədən kənarda, təcrid olunmuş halda öyrənən metafizikanın əksinə olaraq, 

dialektika belə hesab edir ki, bizi əhatə edən dünya bütöv bir tamdır və onu təşkil edən 

bütün predmet və hadisələr ümumi qarşılıqlı əlaqədədir. Hər şeyin hər şeylə universal 

qarşılıqlı əlaqədə və təsirdə olduğu dünyada bir-birlərindən təcrid olunmuş predmet və 

hadisələr yoxdur. İki baxışda təcrid olunmuş kimi görünən predmet və hadisələr 

arasında çox müxtəlif əlaqələr vardır. Bəs əlaqə nədir? 

Əlaqə obyektlər arasında mövcud olan şərtlənmədir ki, onu bilmək predmet və 

hadisələrin yalnız keçmiş və indiki halını deyil, həm də gələcək halını müəyyən etməyə 

imkan verir. "Əlaqə" anlayışı həcmcə "hərəkət" və "inkişaf anlayışlarından daha geniş 

olub, yalnız dəyişikliyi və prosesləri deyil, ümumiyyətlə, hadisələrin hər cür 

şərtlənməsini və asılılığını əhatə edir. 

Hazırda əlaqənin iki aktual növü: dinamik və genetik növləri fərqləndirilir. Aktual 

əlaqə baxılan anda obyektlər və orqanların ünsürləri arasında qarşılıqlı təsirdir. Aktual 

əlaqə dinamik əlaqə olub hökmən müəyyən qüvvə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Məsələn, 

cisimlərin cazibəsi, qarşılıqlı təsiri aktual əlaqədir. Genetik əlaqə isə bilavasitə qarşılıqlı 

təsirdə olmayan bir cinsli obyektlərin və eyni bir prosesin müxtəlif hallarının ümumi 

cəhətlərini ehtiva edən əlaqədir. Məsələn, Uralda bitən şam ağacı ilə Şimali Qafqazda 

bitən şam ağaclarının ümumi cəhətləri onların genetik əlaqəsini əks etdirir. 

Predmet və hadisələrin ən ümumi əlaqəsi haqqında dialektika prinsipinin obyektiv 

əsasını gerçəkliyin bütün predmet və hadisələrinin maddi ümumiliyi təşkil edir. Tarixən 

ictimai praktika və idrakın nəticələrinin ümumiləşdirilməsi kimi meydana çıxan ümumi 

əlaqə anlayışı dünyanın ən müxtəlif predmet və hadisələrinin əlaqəsini, hərəkət, məkan 

və zamanın zəruri dialektik əlaqəsini, yəni materiyanın özünün obyektiv varlıq formaları 

ilə əlaqəsini ehtiva edir. "Ən ümumi əlaqə" anlayışında bütün maddi olanın, habelə 

maddi və idealın, onların tarixi hərəkət və inkişafında təzahür edən münasibət və 

qarşılıqlı təsiri ifadə olunmuşdur. 
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Real əlaqələri mürəkkəblik dərəcəsinə, xarakterinə, dərinliyinə, ümumilik 

dərəcəsinə və s. görə qruplaşdırmaq olar. Dialektika bütün əlaqələri deyil, yalnız maddi 

və mənəvi aləmin bütün sahələrində təzahür edən ən ümumi əlaqələri öyrənir. Bu 

əlaqələr sırasında müstəqil və dolayı, daxili və xarici, mühüm və qeyri-mühüm, zəruri 

və təsadüfi, səbəbiyyət və s. əlaqələri göstərmək olar. 

İki və daha çox predmet bir-birilə bilavasitə əlaqədədirsə bunlar arasındakı əlaqə 

müstəqimdir. Məsələn, orqanizm onun yaşadığı təbii mühitlə müstəqim, bilavasitə 

əlaqədədir. Predmetləri hər hansı aralıq vasitələrilə bağlayan əlaqə dolayı (vasitəli) 

xarakter daşıyır. Məsələn, insan əmək fəaliyyəti prosesində təbiətlə bilavasitə deyil, 

müəyyən əmək alətləri vasitəsilə əlaqəyə girir. Daxili əlaqə predmetin, hadisənin 

cəhətləri, ünsürlərinin əlaqələridir. Xarici əlaqə isə predmet və hadisənin onu əhatə edən 

başqa predmet və hadisələrlə əlaqəsidir. Məsələn, növ daxilində orqanizmlərin əlaqələri 

daxili, müəyyən növün başqa növlərlə əlaqəsi isə xarici əlaqədir. 

Öz əhəmiyyəti cəhətdən də əlaqələr müxtəlifdir. Bəzi əlaqələr müəyyən prosesin 

inkişafında mühüm, başqaları isə az əhəmiyyətli rol oynayır. Müəyyən hadisə üçün 

vacib olub onun simasını, daxili təbiətini müəyyən edən əlaqələr mühüm, yerdə qalan 

müəyyənedici olmayan əlaqələr isə qeyri-mühümdür. Məsələn, bitkilərin Günəş ilə 

əlaqəsi mühüm xarakter daşıyır, çünki Günəş enerjisi olmadan onlar yaşaya bilməz. 

Bitkilərin başqa səma cisimləri ilə əlaqəsi isə qeyri-mühümdür. 

Göründüyü kimi, elmin və ictimai praktikanın inkişafı gedişində əlaqələrin 

müxtəlif növləri müəyyən edilmiş və onları ifadə etmək üçün müvafiq anlayışlar - 

qarşılıqlı təsir, səbəbiyyət, zərurət və təsadüf, məzmun və forma, mahiyyət və təzahür, 

imkan və gerçəklik və s. kimi anlayışlar işlənib hazırlanmalıdır. 

Yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, cisim və hadisələrin əlaqə formalarından biri 

genetik, yəni inkişaf əlaqəsidir ki, bu da əksliklərin mübarizəsi vasitəsilə köhnənin 

aradan qalxması və yeninin meydana gəlməsini əks etdirir. Müəyyən hüdud və tarixi 

məzmunda götürüldükdə inkişaf təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün tarixidir, tarixilik isə öz 

növbəsində dialektikanın mahiyyətidir. Buna görə də inkişaf prinsipi materialist 

dialektikanın başlıca prinsiplərindən biridir. Dialektika inkişafın obyektiv aləmin 

predmet və hadisələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ilə üzvi surətdə bağlı olduğunu göstərir. 

Obyektiv aləmdə qarşılıqlı təsir sayəsində heç bir şey dəyişməz qalmır, hər şey dəyişir, 

bir haldan başqa hala keçir. Lakin gerçəklikdəki dəyişikliklər xarakterinə, mahiyyətinə 

görə fərqlənirlər. Onlardan bəziləri sadədən mürəkkəbə keçidi ifadə edir və buna görə 

yüksələn xətt üzrə baş verən dəyişikliyi mütərəqqi hərəkəti təşkil edir. Bir qisim 

dəyişikliklər isə obyektiv aləmin mürəkkəb maddi obyektlərinin sadələşməsinə və ya 

dağılmasına səbəb olur və buna görə də tənəzzül hərəkətini təşkil edir. Buradan aydındır 
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ki, hərəkət və inkişaf nə qədər yaxın olsalar da, onları eyniləşdirmək olmaz. Hərəkət 

dedikdə hər cür dəyişiklik nəzərdə tutulduğu halda, inkişaf yalnız yüksələn xətt üzrə baş 

verən hərəkətdir. 

Dialektikaya görə, inkişaf obyektiv qanunauyğunluq olub, həm təbiətdə, həm 

cəmiyyətdə, həm də təfəkkürdə baş verir. Cansız təbiətdə inkişaf maddi obyektlərin 

əlaqələrinin və hərəkət formalarının mürəkkəbləşməsi ilə səciyyələnən dəyişikliklər 

şəklində özünü göstərir. Məsələn, mineralların və süxurların, müəyyən fiziki cisimlərin 

meydana gəlməsi; fiziki sahələrdə elementar zərrəciklərin, elementar zərrəciklər 

atomların, atomlardan molekulların, molekullardan isə fiziki cisimlərin əmələ gəlməsi 

buna aydın misaldır. 

Canlı təbiətdə inkişaf canlıların biokimyəvi strukturunun və funksiyalarının 

təkmilləşməsində ifadə olunur. Bu sahədə mütərəqqi inkişaf hüceyrəyə qədərki 

canlılardan hüceyrə quruluşuna malik canlıların meydana gəlməsi, bitki və heyvanlar 

aləminin yaranması və inkişaf edərək daha da təkmilləşməsi xətti ilə baş verir. İnsan 

cəmiyyəti də dəyişib inkişaf edir. Həm də burada inkişaf daha sürətlə baş verir. 

Ümumiyyətlə, hərəkətin daha yüksək formasına keçildikcə inkişafın sürəti artır. İnkişaf 

mənəvi aləmə, təfəkkür sahəsinə də aiddir. İnsanların şüuru, təfəkkürü, ideyaları, 

nəzəriyyələri, baxışları da əks etdirdikləri maddi aləmin inkişafına uyğun olaraq dəyişir, 

inkişaf edir. 

Deyilənlər göstərir ki, dialektikanın ən mühüm cəhətlərindən biri dünyanın 

fasiləsiz və qanunauyğun inkişafını qəbul etməkdir. Lakin inkişaf prinsipini qəbul etmək 

özlüyündə kifayət deyildir. Əsl məsələ onun necə başa düşülməsindədir. Bununla 

əlaqədar olaraq inkişafın bir-birinə əks olan iki metafizik və dialektik konsepsiyaları 

meydana çıxır. 

Hərəkət və inkişafın metafizik konsepsiyasında öz-özünə hərəkət, onun 

hərəkətverici qüvvəsi, mənbəyi, motivi kölgədə qalır, yaxud kənara yalnız, ilk təkana və 

s. keçirilir. Bu nəzəriyyə inkişafa ancaq adicə böyümə və artma kimi baxır. O, inkişafa 

yalnız kəmiyyət dəyişmələri kimi baxaraq inkişafın müəyyən mərhələsində yeni 

keyfiyyətə keçilməsini qəbul etmir. Həmin nəzəriyyə inkişafın mənbəyi və istiqaməti 

məsələsini də düzgün həll edə bilmir. 

İnkişafın dialektik konsepsiyası isə obyektiv gerçəklikdə baş verən proseslərə tam 

uyğun olaraq inkişafa kəmiyyət dəyişmələrinin toplanaraq yeni keyfiyyətə keçməsi kimi 

baxır. Bu nəzəriyyə inkişafın mənbəyini predmet və hadisələrdəki əks tərəflərin, 

meyllərin qarşılıqlı münasibətində və mübarizəsində görür. Həm də o, inkişafa sadədən 

mürəkkəbə, ibtidaidən aliyə doğru gedən irəliləmə prosesi kimi baxaraq göstərir ki, 
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əmələ gələn yeni, inkar olunan köhnə keyfiyyətlə varislik əlaqəsində olub onun bəzi 

müsbət cəhətlərini daha yüksək pillədə təkrar edir. 

İnkişafın bəhs etdiyimiz metafizik və dialektik nəzəriyyələrinin müqayisəsi aydın 

göstərir ki, obyektiv gerçəkliyin inkişafının düzgün başa düşülməsi yalnız inkişafın 

həqiqi elmi nəzəriyyəsi olan dialektika əsasında mümkündür. Məhz həmin nəzəriyyə 

dünyanın elmi surətdə, doğru-düzgün dərk edilməsinə imkan verir və obyektiv 

gerçəkliyin inkişafını qanunauyğun proses sayaraq onun ümumi qanunlarını tədqiq edir. 

Dialektikanın qanunlarının mahiyyətini düzgün başa düşmək üçün əvvəlcə qanun və 

qanunauyğunluq anlayışlarını nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Fəlsəfədə hadisələrin qarşılıqlı səbəb əlaqələrinin müxtəlifiyinə baxmayaraq, 

onların öyrənilməsi çox müxtəlifdir. Ən ümumi formada qanun– şeylər, hadisələr və 

ya proseslər arasındakı müəyyən zəruri münasibətdir ki, bu da onların daxili tə-

biətindən, onların mahiyyətindən irəli gəlir. Qanun anlayışı obyektiv aləm 

hadisələrinin vəhdətinin, əlaqəsinin və qarşılıqlı asılılığının insanın dərk etməsi 

pillələrindən biridir. Bu anlayış elm və fəlsəfənin uzun zaman davam edən inkişafı 

nəticəsində hasilə gəlmişdir.Hadisələr arasındakı hər cür əlaqə qanun deyildir. Qanun 

mahiyyət xarakteri daşıyan daxili əlaqədir. Qanun hadisələrin hərəkətində mahiyyət 

cəhətidir. Qanun və mahiyyət anlayışları eyni cür, eyni dərəcəli anlayışlardır. Məsələn, 

Mendeleyevin dövri qanunu elementin atom çəkisi ilə (indi deyildiyi kimi yükü ilə) 

onun kimyəvi xassələri arasındakı daxili mahiyyət əlaqəsini aşkara çıxarır. Mahiyyət 

dedikdə, daxili, sabit əlaqələr nəzərdə tutulur. Mahiyyət daxili bir cəhət olaraq, 

gerçəkliyin xarici dəyişən cəhətinə qarşı qoyulur. Biz: hadisə xaricidir, mahiyyət isə 

daxilidir– dedikdə bununla xarici və daxili cəhətlər məkan mənasında deyil, şeyin 

xarakteristikası üçün əhəmiyyəti cəhətincə bir– birinə qarşı qoyuruq. Sonra, qanun 

hadisələr arasında zəruri münasibətdir. Qanunauyğun əlaqələr müəyyən şəraitdə 

hökmən, zəruri qüvvə ilə fəaliyyət göstərir. Qalileyin kəşf etdiyi qanun– cisimlərin 

düşməsi qanunu ona görə qanundur ki, ayrılıqda hər hansı bir cisim təsadüfi surətdə 

deyil, bütün cismlər də həmişə yer səthinə 9,8 m/san2. təcillə düşür. Qanunun tələb 

etdiyi bütün şərait varsa, o, fəaliyyət göstərməyə bilməz. 

Qanun-predmet və hadisələr arasındakı obyektiv, ümumi, mühüm, zəruri, 

nisbi sabit və təkrarlanan, müəyyən şərait daxilində həmin hadisənin inkişaf 

istiqamətini müəyyən edən fəlsəfi kateqoriyadır.  

“Qanun” və “qanunauyğunluq” terminləri eyni cür münasibətləri ifadə edir, buna 

görə də onlar çox vaxt eyni mənada işlənir. Lakin bu terminlərin işlədilməsində 

müəyyən bir fərq də vardır. Qanun hadisələr arasındakı konkret zəruri əlaqəyə deyilir. 

“Qanunauyğunluq” termini isə, hər şeydən əvvəl, hadisələrin müəyyən düzgünlüyü, 
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ardıcıllığını göstərmək üçün işlədilir. Məsələn, ilin fəsillərinin dəyişməsində müəyyən 

düzgünlük müşahidə olunur: yayın ardınca payız, payızın ardınca qış gəlir və i.a. Bu 

düzgünlükdə, ardıcıllıqda qanunauyğunluq təzahür edir. Günəşin və ayın tutulmasının 

dövrülüyü haqqına bunu söyləmək olar. “Qanunauyğunluq” termini müəyyən bir 

hadisənin təsadüfi olmadığını qeyd etmək lazım gəldiyi hallarda da işlədilir. 

Qanunauyğun əlaqələr hadisələrin səbəb ələqadarlığının nəticəsidir. Hadisələrin 

arasında səbəbiyyət  əlaqələri olmasa idi, heç bir qanunauyğunluq haqqında danışıq da 

ola bilməzdi. İlin fəsillərinin dəyişməsi səbəbi, yəni Günəş ətrafında fırlanması mövcud 

olmasa idi, həmin dəyişmədə möhkəm bir ardıcıllıq da ola bilməzdi. Lakin səbəbiyyət 

bütün qanunauyğun əlaqələri əhatə etmir və qanun qarşılıqlı səbəb əlaqəsini heç də 

həmişə ifadə etmir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, səbəbiyyət müxtəlif formaları elm 

tərəfindən aşkara çıxarılan obyektiv qarşılıqlı əlaqənin ancaq bir hissəciyidir. 

Qanunauyğunluq əlaqənin mühümlüyü və zəruriliyi qanunun başqa xüsusiyyətlərini 

də müəyyən edir. Qanun hadisələrdə ən ümumi cəhətdir. Bu, o deməkdir ki, qanunun 

ifadə etdiyi müəyyən zəruri əlaqə ayrı– ayrı təkcə hadisələrə xas olmaq deyil, müəyyən 

mənada bütün hadisələrə və ya proseslərə xasdır. Təbiətin və ya cəmiyyətin qanunu 

məhz ona görə qanun adlanır ki, ən ümumiliyi ifadə edir: əgər müəyyən şərait və 

səbəblər varsa, onlar hər yerdə və həmişə qəti və zəruri surətdə müvafiq hadisələr, 

nəticələr doğurur. Dünya cazibə qanunu təbiətdə istinasız bütün cisimlərə aid olan bir 

xassəni əks etdirir. Boyl– Mariott qanunu bütün qazlara deyil, maye halından çox uzaq 

şəraitdə olan seyrək qazlara xasdır. Lakin bu qanun qazların mahiyyət xassəsini ifadə 

edir. Onun müəyyən etdiyi əlaqə həmin şərait üçün zəruri bir xarakter daşıyır, həmin 

əlaqə bu qazlar üçün ən ümumi cəhətdir. Çünki bir dəfə qazlar belə bir şəraitdə olduqda 

onların həcmi ilə təzyiqi arasında möhkəm bir münasibət mövcuddur. 

Qanunların əhatə etdiyi hadisələrin dairəsinin genişliyindən asılı olaraq, onlar daha 

çox və ya daha az ümumi ola bilər. Elə qanunlar vardır ki, təbiətin bütün hadisələrində 

fəaliyyət göstərir (enerjinin saxlanması və çevrilməsi qanunu); elə qanunlar da vardır ki, 

materiyanın hərəkətinin ayrı– ayrı formalarına, məsələn, bioloji formasına xasdır. 

İctimai həyat qanunları da ümumilik baxımından müxtəlifdir: bunların bəziləri bütün 

formasiyalarda fəaliyyət göstərir, bəziləri isə bu və ya başqa formasiyaya xasdır. İctimai 

həyat qanunları da ümumilik baxımından müxtəlifdir: bunların bəziləri bütün 

formasiyada fəaliyyət göstərir. Həm təbiətə, həm cəmiyyətə, həm də təfəkkürə xas olan 

ən ümumi qanunlar fəlsəfə tərəfindən öyrənilir. 

Ən ümumi olmaq etibarilə qanun təkcə hadisələrdən kənarda, onların xaricində 

deyil, ancaq təkcə hadisələrlə, proseslərlə və i. a. əlaqədə mövcuddur. Qanun hadisələrin 

bütün xassələrini deyil, onlardakı ən ümumini əks etdirdiyinə görə, təkcə hadisə 
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qanundan zəngindir. Qanun hadisələrdəki möhkəm, sabit, təkrarlanan, eyni cəhətdir. 

Hadisələr eyni zamanda həm oxşar, həm də fərqli olur. Həmişə elə bir cəhət və ya bir 

neçə cəhət tapmaq olar ki, gerçəkliyin ən müxtəlif şeyləri həmin cəhətlərə görə bir– 

birinə oxşasın. Dialektika hadisələrin mütləq eyniyyətini inkar edir, lakin nisbi eyniyyəti 

(hadisələrin ayrı– ayrı cəhətlərə, xassələrə görə uyğunluğu) qəbul edir. Qanun o cəhəti 

əks etdirir ki, bunda müxtəlif hadisələr bir– birinin eynidir. 

Eyniyyət ancaq müxtəliflikdə mövcuddur, müxtəliflik isə müəyyən cəhətlərə, 

xassələrə görə hadisələrin eyniyyətini, vəhdətini istisna etmir. Elm hadisələrin 

qanunauyğun əlaqələrini kəşf etməklə müxtəliflikdə eyniyyət, eyniyyətdə müxtəlifliyi 

müəyyən edir. Qanunlar obyektivdir. Müxtəlif tarixi şəraitdən asılı olaraq, qanunun 

təzahür forması dəyişir. Eyni qanunlar ən müxtəlif formalarda təzahür edir. Beləliklə, 

qanunların fəaliyyəti şəraitdən asılıdır. 

Qanunların təsnifatı müxtəlif əlamətlərə görə aparılır. Öz əhatə dairəsinə görə 

qanunlar xüsusi, ümumi və ən ümumi növlərə ayrılır.  

Xüsusi qanunlar  bir hərəkət forması daxilindəki hadisələr arasında fəaliyyət 

göstərir (məsələn, biologiyada irsiyyət və dəyişkənlik, kimyada elementlərin dövri 

sistemi qanunları).  

Ümumi qanunlar nisbətən geniş sahəni əhatə edir, bir neçə hərəkət formasına aid 

olur (məsələn, enerjinin itməməsi və saxlanması qanunu, ümumdünya cazibə qanunu). 

Ən ümumi qanunlar universal əhatə dairəsinə malikdir. Onlar təbiətdə, 

cəmiyyətdə və təfəkkürdə fəaliyyət göstərir. Dialektikanın qanunları bu qəbildəndir. 

İdrak obyektinə görə qanunlar təbiət, cəmiyyət və təfəkkür qanunlarına 

bölünürlər. Təbiət və cəmiyyət qanunları da öz fəaliyyət mexanizminə görə dinamik və 

statistik növlərə ayrılırlar.  

Dinamik qanunlar hadisələr arasında bütün göstəriciləri əvvəlcədən məlum olan və 

buna görə də gələcək vəziyyətini irəlicədən söyləmək mümkün olan münasibətləri ifadə 

edir (səma mexanikası qanunları). Onların bu keyfiyyətinə əsaslanaraq hələ qədim 

dövrlərdən etibarən Günəş və Ay tutulmalarını irəlicədən hesablaya bilirdilər. 

Statistik qanunlar çoxlu saya malik həmcins obyektlər arasında fəaliyyət göstərir.  

Onlar bütövlükdə hadisələr çoxluğunu səciyyələndirir, bu çoxluğa daxil olan hər bir 

hadisəni əhatə etmir. Bu qanunlar böyük miqdarda olan hadisələr içərisində orta statistik 

göstərici kimi çıxış edir. İqtisadi nəzəriyyədə öyrənilən dəyər qanunu buna misal ola 

bilər. Bu qanuna görə əmtəə bazarda öz dəyərinə uyğun satılmalıdır, lakin tələb ilə təklif 

arasında formalaşan real vəziyyət onu tez-tez dəyişdirir. 

Qanunlar obyektiv və subyektiv olaraq iki növə bölünür. İnsan təfəkküründən asılı 

olmayaraq fəaliyyət göstərən qanunlar obyektiv qanunlardır. İnsan bu qanunların 
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mahiyyətini dərk edə bilsə də, onu dəyişdirməyə qabil deyildir. Təbiət, cəmiyyət və 

təfəkkür qanunları obyektiv qanunlardır. 

İnsan təfəkküründən asılı olub, onun tərəfindən yaradılan qanunlar isə 

subyektivdirlər. Məsələn hüquqi qanunları buna misal göstərmək olar.  

 

Sual 3. Dialektikanın qanunları 

Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə və əksinə keçməsi qanunu. 

Kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliklərinə qarılıqlı keçməsi gerçəkliyin ən 

ümumi, obyektiv qanunlarından biridir. Bu qanunun mahiyyətini və fəaliyyət 

mexanizmini başa düşmək üçün "keyfiyyət", "xassə", "kəmiyyət", "ölçü", "sıçrayış" və 

s. anlayışları bir-birindən fərqləndirmək və mənimsəmək lazımdır. 

Məlumdur ki, gerçəklikdə çoxsaylı predmet və hadisələr vardır. Onlar nə qədər 

çox, bir-birinə bənzər və mürəkkəb olsalar da, əsasən biz onları qarışdırmır, bir-birindən 

fərqləndiririk. Ona görə ki, onların hamısının spesifik, ancaq özünəməxsus fərqləndirici 

xüsusiyyətləri, xassələri, keyfiyyətləri vardır, məsələn, metallardan dəmir, polad, mis, 

qızıl və s. metal kimi ümumi xassələrə malik olsalar da, onların hər birinin ayrılıqda 

özünəməxsus atom çəkisi, elektriki keçirmə qabiliyyəti, hava və rütubətə davamlılığı 

xassəsi, istilik keçirmə xüsusiyyətləri və s. vardır. Predmet və hadisələri bir-birindən 

fərqləndirmək imkanı verən əsas cəhət onların özünəməxsus xassələrinin, ən başlıcası 

isə keyfiyyətlərinin olmasıdır. 

Keyfiyyət - predmet və hadisəyə daxilən xas olan, onu başqa predmet deyil, 

məhz həmin predmet edən, saysız-hesabsız başqa predmetlərdən fərqləndirən ən 

başlıca cəhətdir, bütün mühüm xassələrin, qabiliyyət və cəhətlərin məcmusudur. 

Keyfiyyət, necə deyərlər, predmetin müəyyənliyi, mənliyidir. Keyfiyyətini itirdikdə 

cisim daha mövcud halını da itirmiş olur, başqa keyfiyyətə keçmiş, çevrilmiş olur. 

Bütün predmet və hadisələrin öz keyfiyyəti olmasaydı onda biz canlını cansızdan, insanı 

başqa canlılardan, təbiətdəki müxtəlif maddələri və cəmiyyət hadisələrini bir-birindən 

fərqləndirə, ayırd edə bilməzdik. 

Məhz bu cəhətlərinə görə Hegel qeyd edirdi ki, keyfiyyət predmetin özüdür, onu 

təşkil edən cəhətdir, onsuz predmet özü mövcud olmazdı. Predmet öz keyfiyyəti ilə 

mövcuddur. Keyfiyyətini itirdikdə cismin yaşaması dayanır, daha köhnə halında mövcud 

ola bilmir. 

Keyfiyyət xassələrdə təzahür edir, xassə predmet və hadisələrin başqaları ilə 

qarşılıqlı münasibətlərində meydana çıxır. Xassə - predmet və hadisənin ancaq 

konkret bir cəhətini, bir xüsusiyyətlərini ifadə edir. Məsələn, metalın bərkliyi, ərimə 

temperaturu, elektrik keçirməsi, atom çəkisi və s. onun konkret xassələridir. Deməli, 
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xassə predmet və hadisənin ancaq bir cəhətini, konkret bir xüsusiyyətini bildirdiyi halda, 

keyfiyyət predmetin bütövlüyünü ifadə edir. Cisim bu və ya digər xassəsini itirməklə 

köhnə keyfiyyətindən çıxmır, yenə də yaşayır, lakin keyfiyyətini itirməklə köhnə halını 

da itirir, başqa keyfiyyət kəsb edir. Lakin cismin bütün xassələrini itirməsi, onun elə 

keyfiyyətini itirməsi deməkdir. "Alma" əgər dadını, iyini, görünüşünü, fiziki xassələrini 

və s. itirirsə, o artıq alma deyil, lazımsız bir əşya, tullantıdır. Keyfiyyət və xassə 

obyektivdir, cisim və hadisələrə daxilən xasdır, atributiv səciyyə daşıyır. 

Kəmiyyət - cisim və hadisələri fərqləndirən obyektiv dərəcədir. Kəmiyyət - 

predmet və əşyanın məkanda ölçüsünü, çəkisini, yerləşmə ardıcıllığını, 

böyüklüyünü, həcmini, sürəkliyini, dəyişmə sürətini, inkişaf dərəcəsini, 

intensivliyini, ümumiyyətlə miqdar müəyyənliyini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyadır. 

Bir qayda olaraq kəmiyyət rəqəmlə ifadə olunur, ölçü, çəki, həcm və s bildirir. 

Ölçü anlayışı isə müəyyən zaman və interval daxilində cisim və hadisənin 

vəhdət halında götürülmüş öz kəmiyyət və keyfiyyətinin olduğunu ifadə edir. 

Deməli, hər bir cismin keyfiyyət və kəmiyyəti müəyyən ölçü daxilində mövcud olur. Bu 

mənada Hegel qeyd edirdi ki, ölçü cismin kəmiyyət-keyfiyyətidir. Ölçü-kəmiyyət 

xassələrinin elə mövcudolma intervalıdır ki, həmin çərçivə daxilində mütləq cismin 

keyfiyyəti də mövcud olur. Ölçü pozulduqda, onun "sərhəddi keçildikdə", necə 

deyərlər, cisim köhnə halında qala bilmir, o başqa cismə çevrilir. Ölçü - kəmiyyətlə 

keyfiyyətin vəhdətidir, onun pozulması isə kəmiyyət dəyişikliklərindən keyfiyyətə 

keçilməsidir. Məsələn, civə -39 dərəcədən aşağı temperaturda bərkiyir, +357 dərəcədən 

yuxarıda isə qaynayır, yeni keyfiyyət halına keçir. +100 dərəcə temperaturadək istilikdə 

su köhnə keyfiyyət halında qalır, bundan daha yüksək temperaturda ölçü pozulur, su 

buxara çevrilir, yeni keyfiyyət halına keçir. Məhz bu proses kəmiyyət dəyişikliklərindən 

ölçü daxilində yığılması, nəhayət, ölçünün pozulması və yeni keyfiyyətə keçilməsi kimi 

səciyyələnir. 

Kəmiyyət və keyfiyyət eyni predmetdə obyektiv vəhdətdə mövcuddur. Lakin onlar 

arasında əsaslı fərqlər də vardır. Əgər kəmiyyət dəyişiklikləri azalma və artmaya, 

kiçilmə və böyüməyə səbəb olur, müəyyən ölçü daxilində yeni keyfiyyət halı 

doğurmursa, cismin keyfiyyətcə dəyişilməsi ölçünü pozur, yeni keyfiyyət balının əmələ 

gəlməsi ilə nəticələnir. Bütöv inkişaf məhz kəmiyyət dəyişmələrinin müəyyən səviyyədə 

ölçünü pozması, yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin baş verməsi prosesidir, kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişikliklərinin qarşılıqlı bir-birinə keçməsindən ibarətdir. Bu inkişafın ən 

ümumi, obyektiv, dialektik qanunudur. Bu, ona görə ən ümumi qanundur ki, bütün real 

gerçəklikdə - təbiətdə, cəmiyyətdə və təfəkkür prosesində fəaliyyət göstərir, inkişafı 

səciyyələndirir. Bu əsasda bərk cisim mayeyə, elementar hissəciklər bir-birinə, atom 
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çəkisi dəyişməklə kimyəvi elementlər bir başqasına və s. çevrilirlər. Məhz bu mənada 

F.Engels qeyd edirdi ki, "kimyanı kəmiyyət tərkibinin dəyişilməsi təsiri altında 

cisimlərin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi haqqında elm adlandırmaq olar".  

Kəmiyyət dəyişmələrinin ölçünü pozaraq müəyyən səviyyədə keyfiyyət 

dəyişmələri doğurması, köhnə keyfiyyətdən yeni keyfiyyətə keçilməsi də düzxətli, 

birbaşa baş verən proses deyildir. Burada kəsilməzlik və kəsilənlik, tədricilik və 

sıçrayışlı inkişaf formaları vəhdət halında özünü göstərir. Kəsilməzlik (və ya 

fasiləsizlik, tədricilik) - yavaş-yavaş baş verən, çox az nəzərə çarpan, kəmiyyət yığımı 

prosesidir. Bu mərhələdə mövcud olan artır və ya azalır, lakin keyfiyyət dəyişmir, cisim 

və hadisə köhnə halında qalır. Kəsilənlik (və ya sıçrayışlı inkişaf) mərhələsində (ona 

fasiləlik də deyilir) cisim və hadisənin keyfiyyətində dəyişiklik əmələ gəlir, köhnə 

keyfiyyətin mövcudluğu sanki kəsilir, yeni keyfiyyət halına keçilir, köhnə keyfiyyət 

artıq köhnə forma və şəraitdə mövcud ola bilmir. 

Sıçrayış - köhnə keyfiyyətdən yeni keyfiyyətə keçid formasıdır, predmet və 

hadisənin açıq, sürətli keyfiyyət dəyişkənliyinin ifadəsidir. Keyfiyyət dəyişkənliyinin 

tədricən baş verməsi belə, yenə sıçrayışdır, çünki burada köhnə keyfiyyət halından 

yenisinə keçilir. Buna görə də sıçrayışın da iki növü fərqləndirilməlidir: tədrici (yavaş-

yavaş) və ani, sürətlə (təcili, qəflətən) baş verən keyfiyyət dəyişikliklərini ifadə edən 

sıçrayışlar. Deməli, sıçrayışlar vaxt etibarilə qəflətən, ani olaraq da baş verə bilər, illərlə 

davam edən bir müddət ərzində də baş verə bilər. Məsələn, Yer üzərində insanın əmələ 

gəlməsi milyon illərlə davam edən ən böyük keyfiyyət sıçrayışıdır. Müəyyən bir sosial 

inqilab isə bir il müddətində və ya bir ay, bir neçə gün və bir an içərisində baş verə bilər. 

Əgər mikroproseslərdə sıçrayış ani, hətta bir saniyədə baş verirsə, kosmik proseslərdə 

milyard illəri əhatə edir. 

Məhz bu cəhətlərə görə inkişafın təkamül və inqilab kimi iki formasını da qeyd 

etmək olar. Təkamül tədrici kəmiyyət artımı mərhələsinə, inqilab isə keyfiyyət 

dəyişikliyi mərhələsinə, sıçrayışlara uyğundur. Təkamül - mövcud olanın tədricən, 

kəmiyyətcə dəyişməsini nəzərdə tutursa, inqilab mövcud olanın əsaslı keyfiyyət 

dəyişikliyidir, sıçrayışdır. Onlar qarşılıqlı əlaqədədir və inkişaf prosesində biri digərinə 

keçə bilər. Lakin fəlsəfə tarixində təkamül və inqilabın qarşılıqlı təsir əlaqələrini qəbul 

etməyən baxışlar da olmuşdur. Məsələn, inkişaf haqqında metafizik konsepsiya 

tərəfdarları inkişaf prosesində inqilabi sıçrayışları rədd edir, ancaq təkamül artımını, 

azalma və artmanı, təkrarı qəbul edir, keyfiyyət dəyişkənliyini deyil, təkamülü, tədrici 

inkişafı məqbul sayırlar. 

İnkişafın ən ümumi və obyektiv qanunu olan kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət 

dəyişmələrinə qarşılıqlı keçməsi - "öz hərəkətin", "özinkişafın" mexanizmini, 
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xarakterini, mahiyyətini ifadə edir, inkişafın necə, hansı formalarda baş verdiyini 

müəyyən edir, insanları inkişafın səciyyəvi xüsusiyyətləri, formaları, mərhələləri və s. 

haqqında qanunauyğunluqlarla silahlandırır. Bu da insanlarda nəzəri təfəkkürün 

inkişafına və əməli işlərində daha fəal olmasına kömək edir.  

Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu. Ziddiyyətlərin növləri və tipləri. Bu 

qanun ümumi hərəkət və inkişafın səbəblərini, mənbələrini, hərəkətverici qüvvələrini 

müəyyən edir, "inkişaf nə səbəbə baş verir?" sualmı cavab verir. Bu nöqteyi-nəzərdən 

bir sıra materialist filosoflar "əksliklərin vəhdəti və mübarizəsinə inkişafın mənbələrini 

müəyyən etdiyi üçün "dialektikanın nüvəsi, məğzi, özəyi" kimi baxırlar. Həmin 

filosoflara görə cisim və hadisələrin bir-biri və daxili tərəfləri arasındakı ziddiyyətlər, 

onların mübarizəsi və həll edilməsi hərəkət və inkişafın mənbəyi, səbəbidir, bunsuz, heç 

bir inkişaf baş verə bilməzdi. Bu mənada inkişaf  "özinkişafdir", hərəkət "özhərəkətdir", 

"əksliklərin vəhdəti və mübarizəsidir". 

Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanununun mahiyyətini, inkişaf prosesində 

rolunu və fəaliyyət mexanizmini dərindən anlamaq üçün "eyniyyət", "fərqlilik , 

"ziddiyyət", "əkslik", "münaqişə" ("konflikt") və s. anlayışların mahiyyətini bilmək, 

onları fərqləndirmək zəruridir. Bu anlayışları iki mənada səciyyələndirmək olar: a) 

"əkslik" gerçəklik hadisələrinə xas olan, onların inkişafını şərtləndirən ən ümumi 

müəyyənlikdir, digər anlayışlar ("fərqlilik", "ziddiyyət", "münaqişə" və s.) isə əksliyin 

təzahür xüsusiyyətləridir; b) "əkslik" ziddiyyətlərin kəskinləşməsi dərəcəsi, mənafe 

fərqlərinin artıb tam qütbləşməsi və barışmazlığı forması və təzahürüdür. Bu mənada 

"əkslik" fərqliyin ziddiyyətə, ziddiyyətin inkişaf edib əksliyə və münaqişəyə çevrilməsi 

prosesinin ifadəsi, ziddiyyətin yüksək və kəskin dərəcəsidir. 

Bütün predmet və hadisələrlə ümumiləşdirən, eyniləşdirən oxşar cəhətlər, həm də 

onu başqalarından ayıran fərqli cəhətlər, müxtəlifliklər vardır. Deməli, bır hadisədə onu 

həm ümumi hadisələrlə birləşdirən, "eyniləşdirən" eyniyyət cəhətləri, həm də onları 

ümumidən ayıran fərqlilik vardır. Eyniyyət – predmet, hadisə və proseslərlə başqa 

predmet, hadisə və proseslər və onların öz daxili tərəfləri arasındakı əlavə və 

münasibətlərin məzmun və formaca, xassə və vasitəcə oxşar, ümumi eyniyyət təşkil 

edən cəhətlərinin ifadəsinə deyilir. Fərqlilik - predmet, hadisə və prosesin daxili tərəf və 

meyllərini bır-birindən və başqa xarici hadisələrdən ayıran, fərqləndirən cəhətlərin 

ifadəsinə deyilir. Eyniyyət və fərqlilik anlayışları nisbidir, müəyyən şərait dəyişdikdə 

bir-birinə keçə, çevrilə bilərlər. Ümumiyyətlə, təbiətdə və cəmiyyətdə mütləq və əbədi 

eyniyyət mövcud deyildir, bütün cəhətləri, xassələri ilə bir-biri ilə "eyniyyət" təşkil edən 

iki insan, iki bitki və s. tapmaq mümkün deyildir. Hadisələr arasındakı müxtəliflik, 

fərqlilik cəhətləri, meylləri isə mütləqdir, onlar inkişaf edərək ziddiyyətə gətirib çıxara 
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bilərlər. Ziddiyyət - predmet, hadisə və proseslər və onların daxili tərəfləri arasındakı 

fərqliliyin dərinləşməsi, kəskinləşməsidir, mənafe uyğunsuzluğu və əksliyinin ifadəsidir. 

Ziddiyyət əksliyə, əkslik də ziddiyyətə çevrilə bilər.  

Predmel və hadisələr daxilən obyektiv ziddiyyətli təbiətə malikdir. Məhz belə 

ziddiyyətli mahiyyət hadisənin ümumi inkişafını şərtləndirir. Lakin fəlsəfə tarixində bu 

ümumi qanunauyğun müddəaya münasibət müxtəlif cür olmuşdur. Heç də bütün fəlsəfi 

cərəyanlar ziddiyyətin obyektivliyini və hadisələrə daxilən xas olduğunu qəbul 

etməmişlər. Hələ Aristotel qeyd edirdi ki, ola bilməz ki, bir hadisəyə həm "hə", həm də 

"yox' deyəsən. Müsbət və mənfi cəhətlər eyni hadisəyə daxilən əks ola bilməz, "hə-

hədir, yox-yoxdur", başqa cür ola bilməz. Aristotel "Metafizika" əsərində qeyd edirdi ki, 

əgər bir şeyi eyni zamanda təsdiq və inkar etməklə düz danışmaq mümkün olmazsa, 

eynilə o da mümkün deyildir ki, bir-birinə əks olan tərəflər birlikdə (müəyyən bir şeydə) 

verilmiş olsun". XVII-XVIII əsrlər metafizikləri də iddia edirdilər ki, cisim və 

hadisələrdə heç bir daxili ziddiyyətlər yoxdur, "onlar özləri-özlərinin eynidir". 

Müasir praqmatizmin nümayəndəsi Sidney Huq qeyd edir ki "Aristolel 

zamanından bəri məntiq nəzəriyyəsi belə hesab etmişdir ki, şeylər və hadisələr deyil, 

mühakimələr, iddialar, sübutlar ziddiyyətli ola bilər". Hələ vaxtilə ziddiyyətləri idealist 

mövqedən təhlil edən, onu ideyaların inkişaf mənbəyi sayan Hegel isə iddia edirdi ki, 

"ziddiyyətlər irəliyə hərəkət etdirir, inkişafı doğurur". Metafiziklərin bir çox müasir 

nümayəndələri isə predmet və hadisənin ziddiyyətli mahiyyətini qəbul etmir, 

ziddiyyətin real mövcudluğunu rədd edir, onun ancaq fikirlərdə, təfəkkürdə ola 

biləcəyini söyləyir. 

Lakin əslində ziddiyyət obyektivdir, predmet və hadisənin başqa hadisələrlə və 

daxili tərəflərlə qarşılıqlı münasibətindən irəli gəlir: həyat və ölüm, maqnitin müsbət və 

mənfi qütbləri, canlı və cansız, müsbət və mənfi yük, təsir və əks təsir, maddələrin 

assimilyasiyası və dissimilyasiyası, siniflər mübarizəsi - məhz bu obyektiv ümumi 

qanunauyğunluğu ifadə edir. F.Engels qeyd edirdi ki, cisim ancaq daxili tərəfləri 

arasındakı qarşılıqlı münasibətdə mövcuddur. Bu münasibətlər bir-biri ilə fərqlənən, 

ziddiyyətə girən tərəflərin vəhdətini yaradır. Ziddiyyət də məhz belə tərəflər arasındakı 

münasibəti ifadə edir. Müxtəlif tərəfləri olmayan ziddiyyət yoxdur. Almanın yarısını 

yedikdən sonra onun bütöv qalmadığı kimi, ziddiyyətin də müxtəlif tərəfləri olmadan o 

mümkün deyildir". Ziddiyyətin tərəfləri bir-birini həm tələb edir, biri olmadan digəri 

yaşaya bilmir, həm də bir-birini rədd edir, aralarında mübarizə mövcud olur. Bu isə 

inkişaf üçün əbədi və obyektiv qanunauyğunluq olan "əksliklərin vəhdəti və 

mübarizəsini" doğurur. Bu, təbiətdə, cəmiyyətdə və təfəkkürdə fəaliyyət göstərən ən 

universal qanunauyğunluqdur. 
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Əksliklərin mübarizəsinin kulminasiya nöqtəsi, toqquşması səviyyəsi 

münaqişədir. Onu deyək ki, yeninin meydana çıxması müəyyən müddət (bəzən uzun 

zaman ərzində) köhnənin içərisində, lakin köhnə ilə yeninin mübarizəsi şəraitində baş 

verir. Bəzən hətta mübarizə edən tərəflər, ziddiyyətə girən meyllər arasında müvəqqəti 

tarazlıq, müvazinət vəziyyəti də əmələ gələ bilər. Bu vaxt mənafe əksliyi olan tərəflərin 

mübarizəsi nisbəti dinc formalarda davam edir. Lakin bu müvazinət müvəqqəti, nisbi 

səciyyə daşıyır. Yeninin qarşısı alınmazlığı zəminində mənafe əkslikləri kəskinləşir, 

köhnə yeninin qələbəsi üçün buxova çevrilir. Bu şəraitdə ziddiyyətlər kəskinləşir, 

münaqişə, toqquşma baş verir. Yeni qüvvələr qalib gəlir, köhnəlik geri çəkilir və ya ləğv 

edilir, inkişaf yeni formalarda davam edir. 

Ziddiyyətlərin növləri və tipləri. Ziddiyyətlər müxtəlif və rəngarəngdir. Ayrı-ayrı 

konkret elmlər gerçəkliyin bu və ya digər sahəsində, hərəkətin bu və ya digər növündə 

təzahür edən ziddiyyətləri öyrənir, aşkar edir, onlardan əməli məqsədlərlə istifadə 

olunması və həll edilməsi yollarını öyrənir. Lakin fəlsəfə gerçəkliyin bütün sahələri 

üçün ümumi olan universal ziddiyyətləri öyrənir. Həmin ən ümumi ziddiyyətləri daxili 

və xarici, əsas və qeyri-əsas, başlıca və başlıcaolmayan, antaqonist və qeyri-

antaqonist və s. kimi növlərə ayırmaq olar. 

Daxili ziddiyyətlər - predmet və hadisənin daxilində bir-birinə zidd və ya əks 

tərəflərin qarşılıqlı təsir münasibətlərini ifadə edən ziddiyyətlərdir. Xarici ziddiyyətlər 

isə - müəyyən predmet və hadisənin başqa xarici predmet və hadisələrlə, təbii və sosial 

mühitlə qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir münasibətlərini əks etdirən ziddiyyətlərdir. 

Daxili ziddiyyətlər mühüm və aparıcıdır, inkişafın mənbəyidir, "özhərəkətin" səbəbidir. 

Lakin xarici ziddiyyət də fəaldır, ciddi təsir gücünə malikdir, inkişaf üçün, daxili və 

aparıcı ziddiyyət məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasındakı ziddiyyətdir. 

Onu tənzim və həll etmədən cəmiyyət yaşaya bilməz. Lakin cəmiyyət üçün xarici 

ziddiyyət hesab olunan müharibə də onun mövcudluğu və inkişafı üçün mühüm təsir 

gücünə malikdir. Müharibə ilə bağlı ziddiyyətin kəskinləşməsi, daxili ziddiyyəti də daha 

da dərinləşdirə, münaqişə doğura bilər, cəmiyyətin inkişafı gedişinə çox əhəmiyyətli 

təsir göstərə bilər. Onu da qeyd edək ki, xarici və daxili ziddiyyətlərin qarşılıqlı 

münasibəti nisbidir. Müəyyən sistemin daxili və xarici ziddiyyətləri başqa sistem 

daxilində və sistemlərarası miqyaslarda yerlərini dəyişib, bir-birinə keçə də bilərlər. 

İnkişaf prosesində çoxsaylı ziddiyyətlərlə qarşılaşmaq olar. Lakin onlardan baş 

açmaq, gerçəklikdə onların rol və əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək üçün əsas 

ziddiyyətləri qeyri-əsaslardan, ikinci dərəcəli ziddiyyətlərdən fərqləndirmək, ayırmaq 

lazımdır. Əsas ziddiyyət –inkişafda aparıcı rol oynayan, həll edilməsi ilə bir çox başqa 

ziddiyyətlərin də həll edilib aradan çıxılmasına səbəb olan ziddiyyətə deyildir. Məsələn, 
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canlı orqanizm üçün maddələr mübadiləsinə girmək orqanizm və mühit arasındakı 

ziddiyyətlər əsas ziddiyyətlərdir. Qeyri-əsas ziddiyyət inkişaf üçün aparıcı olmasa da, 

müəyyən təsiredici ziddiyyətlərdir, onların da mühüm əhəmiyyəti vardır. Məsələn, 

cəmiyyət miqyasında iqtisadi ziddiyyətlərin həll edilməsi əsas olsa da, sosial-siyasi, 

mənəvi, məişət və s. kimi ziddiyyətlərin də həll edilməsi, qeyri-əsas olsa belə çox 

əhəmiyyətli və təsirlidir. Hansı cəmiyyətdə qeyri-əsas ziddiyyətləri az əhəmiyyətli hesab 

edirlərsə, onlara laqeydlik göstərirlər, orada cəmiyyətin bütövlükdə hərtərəfli tərəqqisi 

və inkişafından söhbət gedə bilməz. 

Başlıca və başlıca olmayan ziddiyyətlər də mahiyyət etibarilə əsas və qeyri-əsas 

ziddiyyətlərə yaxındır, onlara bənzəyirlər. Lakin burada əsasən bir cəhətə (fərqə) diqqət 

yetirilməlidir. Başlıca ziddiyyət daxili və xarici, əsas və qeyri-əsas olmasından asılı 

olmayaraq, müəyyən zaman daxilində birinci yerə çıxan, həllini tələb edən ziddiyyətdir.  

Ziddiyyətlərin növlərindən birini də antaqonist və qeyri-antaqonist ziddiyyətlər 

təşkil edir. Bunlar təbiətdə bu və ya digər ziddiyyətlərdir, cəmiyyətdəki müxtəlif ictimai 

və sosial-siyasi mənafeləri olan siniflər, sosial təbəqələr, qruplar, xalq və millətlər, 

ictimai hərəkatlar partiyalar və i.a. arasında mövcud olan qarşılıqlı əlaqə və 

münasibətləri əks etdirən ziddiyyətlərdir. 

Antaqonist ziddiyyətlər - ictimai-iqtisadi və sosial-siyasi mənafeləri bir-birinə əks 

olan siniflər, sosial qruplar və təbəqələr arasındakı ziddiyyətlərdir. Bu ziddiyyətlərin 

əsas xüsusiyyəti odur ki, onlar çox hallarda münaqişəyə, toqquşmaya gətirib çıxarır, bu 

toqquşmada ziddiyyətə girən tərəflərdən biri və ya hər ikisi sıradan çıxır: onları yeni 

ictimai qüvvələr əvəz edir. Və ya bu ziddiyyətlər tənzimetmə, idarəçilik, islahat yolu ilə 

deyil, münaqişə yolu ilə həll olunur. Qeyri-antaqonist ziddiyyətlər - əsas mənafeləri 

bır-birinə uyğun gələn, lakın müəyyən mənafeləri fərqli olan tərəflər və ictimai təbəqə 

və siniflər arasında olan ziddiyyətlərdir.  

       İnkarı inkar qanunu. İnkarı inkar - dialektikanın ən ümumi qanunudur, 

gerçəklikdəki inkişafın perspektivlərini, meyllərini və istiqamətlərini, forma və 

nəticələrini bildirir. İnkarı inkar - gerçəkliyin bütün sahələrində (təbiətdə, cəmiyyətdə və 

idrakda) fəaliyyət təsirinə malik olan, inkişafın qarşısıalınmazlıq və varisliyini vəhdət 

halında əks etdirən, köhnənin bir çox cəhətlərinin yenidən təkrarlandığını ifadə edən bir 

çox cəhətlərinin yenidən təkrarlandığını ifadə edən ümumi qanundur. İnkişaf prosesində 

inkar yeninin köhnəni əvəz etməsidir; ölüb getməkdə olanın yeni yaranmaqda olanla 

əvəz olunmasıdır, köhnəlik zəminində yaranan yeninin tədricən möhkəmlənməsi, inkişaf 

etməsi və qələbəsidir, eyni zamanda köhnənin bir çox cəhətlərinin yenidən 

təkrarlanmasıdır. "İnkar" terminini fəlsəfəyə ilk dəfə Hegel gətirmiş, "inkarı inkar" bir 

ümumi dialektik qanun şəklində də Hegel işlətmişdir. Lakin obyektiv idealizm 
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mövqelərində duran Hegel bu qanunun fəaliyyət mənbəyini və mahiyyətini də 

idealistcəsinə mənalandırmışdır. Hegelin dialektik sistemində inkişaf məntiqi 

ziddiyyətlərin əmələ gəlməsi və aradan qaldırılmasından ibarətdir. Bu mənada inkişaf 

köhnə mərhələnin daxilən inkar edilməsidir, sonra isə həmin inkar edən yenə də bir 

müddət inkişafından sonra inkar olunur: inkarı inkar baş verir. Bu inkarlı inkişafda isə 

köhnə tamam yox olmur, sanki inkar olunan həm də bərpa olunur, yenidən təkrar edilir. 

Hegelin fikrincə, inkarın əsasında ideyanın, fikrin inkişafı və dəyişməsi durur, 

gerçəklikdəki inkarlılıq fikri inkarın əşya və hadisələrdə özünü göstərməsidir. Lakin bu 

qanunun məzmununa daxil olan bir sıra məsələlər-yeninin qarşısıalınmazlığı, köhnənin 

inkar edilməsi, inkişafda varislik əlaqəsi, inkişafın düz xətt üzrə getməməsi və s. fəlsəfə 

tarixində Hegeldən çox əvvəllər də məlum idi. 

İnkarlı inkişaf xüsusiyyəti gerçəklik hadisələrinə daxilən xasdır, o hadisələrə 

kənardan gətirilə bilməz, obyektivdir, maddi hadisələrin inkişafının real momentidir. 

"Heç bir sahədə öz əvvəlki mövcudluq formalarını inkar etməyən inkişaf baş verə 

bilməz" (K.Marks). Təbiət, cəmiyyət və təfəkkür inkişafının verdiyi çoxsaylı və hətta 

sadə, adi məlumatlar belə inkarı inkarın ən ümumi qanun olduğunu aydın sübut edir. 

Neçə milyon illərlə davam edən Yer qabığının inkişafı və formalaşması bir neçə geoloji 

dövrlərdən keçmişdir. Əvvəlki mərhələ üzərində əmələ gələn hər bir yeni dövr 

köhnədən özünə zamin götürərək onu əvəz etmiş, bu prosesin təkrarı üzrə inkarlı inkişaf 

baş vermişdir. Elmi məlumatlara görə Yer üzərində insanın əmələ gəlməsindən 

indiyədək təqribən 55-ə yaxın nəsil bir-birini əvəz etmiş, bəşəriyyətin inkişafı mümkün 

olmuşdur. Lakin hər nəsl köhnə nəslin yaratdığı maddi və mənəvi sərvətlərdən özünə 

faydalı olanları mənimsəmiş, ümumi varislik yaradaraq köhnəni inkar edə-edə inkişaf 

etmişdir. F.Engels "Anti Dürinq" əsərində arpa dəninin timsalında inkarı-inkarı belə 

izah etmişdir: "Əlverişli iqlim şəraitində, rütubət və Günəş şüaları altında torpağa 

düşmüş arpa dəni cücərir, həmin cücərti üçün əlverişli nə varsa "götürülür", sonra əmələ 

gələn arpa gövdəni inkar edir, lakin toxum "yox olmur", onda cücərti üçün əlverişli nə 

varsa "götürülür", sonra əmələ gələn arpa gövdəni inkar edir, inkarı-inkar baş verir, 

inkişaf davam edir". Cəmiyyət və idrak hadisələri də belədir. Köhnə zəminə 

əsaslanmayan və onu inkar etməyən heç bır sosial-siyasi hadisə (sinif, dövlət, istehsal, 

mədəniyyət və s.) baş verib inkişaf edə bilməz. Biliklərimiz biliksizlikdən az biliyə, az 

bilikdən daha zəngin, daha dərin biliyə doğru sonsuz inkarlı bir yol keçir. 

Lakin inkarı-inkar nə qədər ilkin ana qayıtma, köhnənin təkrar edilməsi olsa da, bu 

heç köhnəyə sadəcə qayıdış, köhnənin olduğu kimi təkrarlanması demək deyildir; onun 

yeni əsaslarda inkişafı, daha da zənginləşməsi, yüksəldilməsidir. Bu, "yeni anlayışdır, 

lakin köhnəyə nisbətən daha yüksək, daha zəngin anlayışdır. Köhnə onun inkarı və 
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ziddiyyətləri ilə zənginləşmişdir: inkar edən özündə köhnəni də əks etdirir, lakin daha 

çox, onun özündə olandan daha artıq əks etdirir. Bu, onun vəhdəti və əkslikləridir". 

İnkarı inkar qanununu səciyyələndirən əsas anlayışlar bunlardır: inkar, varislik və 

inkişaf. Bu qanunun mahiyyətinin dərk edilməsi üçün "dialektik inkar" anlayışının 

məzmununa daha çox diqqət yetirilməlidir. Bu isə o deməkdir ki, fəlsəfə tarixində 

inkarın anlaşılmasına münasibətdə başqa mövqelər də olmuşdur. İnkarın anlaşılmasında 

əsasən iki münasibət - dialektik və metafizik mövqe fərqləndirməlidir. Fəlsəfədə iki cür 

metod olan dialektika və metafizikanın "inkar" anlayışına münasibəti də fərqlidir. 

Təkamülçü və təftişçi cərəyanların inkarı-inkarı tam rədd etməsinin əksinə olaraq, 

metafizik filosofların çoxu inkarı qəbul edirlər, lakin onların inkarın mənasını ancaq yox 

etmək, köhnənin mütləq məhv edilməsi kimi, tamamilə kənara atılması kimi şərh edirlər, 

inkara dialektik münasibət isə başqa cür yanaşır, inkara köhnə ilə yeni arasında "əlaqə 

momenti", köhnədə yeniyə lazım olan keyfiyyətlərin mənimsənilməsi kimi, inkişafda 

varislik əlaqəsi kimi baxır, "yox etmək", "məhv etmək" kimi "quru", "əbəs" inkarı rədd 

edir. Dialektikaya görə, köhnə inkar edilmədən yeninin meydana çıxması və 

yetkinləşməsi, deməli, bütövlükdə inkişaf prosesi mümkün deyildir. İnkişaf 

mərhələlərdə davam edir ki, hər bir mərhələ də özlüyündə üç yarım mərhələyə bölünür; 

obyektiv çıxış nöqtəsinin öz əksliklərinə çevrilməsi və ya inkar, həmin əksliklərin də öz 

əksliklərinə çevrilməsi. Dialektik İnkar fasiləsizlikdə fasiləni, inkişafda varisliyi, yüksək 

mərhələdə ibtidainin təkrarını və i.a. ifadə edir. Məsələn, kapitalizmdə xüsusi mülkiyyət 

əvvəlki quldarlıq və feodalizmdəki kimi təkrar olunur, sanki geriyə qayıdılır, lakin bu 

tamam yeni keyfiyyətli xüsusi mülkiyyətdir, ancaq istehsal alət və vasitələri üzərindəki 

xüsusi mülkiyyətdir, insanlar, işçi qüvvəsi üzərində yox. Deməli, dialektikaya görə 

inkişaf düz xətlə deyil, "spiralabənzər" davam edir, burada ilkin ana qayıtma, 

köhnənin təkrarı vardır, lakın bu qayıdış və təkrarlar daha yeni əsaslarla, daha dolğun və 

zəngin baş verir. Yeni köhnəni tamamilə atmır, köhnədə mütərəqqi olanların hamısını 

mənimsəyir, yaşadır və inkişaf etdirir. Bununla da inkişafda varislik əlaqəsi yaranır, 

yeni köhnə zəmin üzərində yüksəlir, inkişaf edir. Bu qanunauyğun prosesi mədəniyyətin 

inkişafı tarixi tam aydınlığı ilə əks etdirir. Əgər varislik, köhnədən istifadə ənənələri 

olmasaydı, onda bəşəriyyətin yaratdığı mədəniyyət nümunələri - yazı, musiqi, 

heykəltəraşlıq nümunələri, elm, bədii ədəbiyyat və s. bır kənara atılmalı, rədd edilməli 

idi; hər gələn yeni nəsil üçün yeni mədəniyyət yaratmalı idi. Bu isə ən böyük çətinlik və 

həlledilməz problemlər törədə bilərdi.  

Beləliklə, inkarın dialektik anlayışına görə: a) inkarı-inkar obyektivdir, "özüinkar" 

səciyyəsi daşıyır, konkretdir, kənardan gətirilə bilməz; b) inkişaf heç də köhnənin məhv 

edilməsi, atılması yolu ilə deyil, köhnə əsasında, köhnə zəmin üzərində meydana çıxır, 
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onu tam yox etmək mənasında inkar etmir; c) inkişafa inkarı-inkar kimi baxılır, yəni öz 

dövrünü başa vurduqdan sonra bu gün inkar edən yeni özü də inkar olunur, inkarı-inkar 

baş verir; ç) inkarı-inkar inkişafında düz xətt üzrə getmədiyini, onun geriyə qayıtmağa 

meylli olduğunu, ilkin anı yeni əsaslarda təkrar etdiyini, inkişafında "əlaqə momenti" 

olduğunu, inkişafın "spiralabənzər xarakterini" ifadə edir; d) inkarı-inkar, köhnənin 

mütərəqqi cəhətlərinin mənimsənilməsini, köhnə ilə yeni arasında varislik əlaqəsinin 

olduğunu ifadə edir, belə varisliyi inkişaf amili hesab edir; e) inkarı-inkar, nəhayət, 

inkişafın mütərəqqi xarakterini, yeninin qarşısıalınmazlığı, tənəzzül, geriləmələrin 

nisbiliyini, inkişaf və tərəqqinin mütləqliyini və əbədiliyini ifadə və təsdiq edir; ə) bu 

qanun həmçinin onu da göstərir ki, inkişaf prosesində köhnə içərisindən meydana çıxan 

yeni, köhnə ilə varislik yaradarkən, köhnənin nisbi sabitliyi əsasında, ondan mütərəqqi 

cəhətləri alıb mənimsədiyi kimi, onun zərərli meyl və ənənələrini də "mənimsəyib" 

nəsildən-nəslə verir. 

İnkarı-inkar qanununu bəzən dialektik sintez qanunu da adlandırırlar. Bu inkişaf 

prosesində birinci və ikinci inkarların qovuşması faktına əsaslanır. Bu qanunu kəşf edən 

Hegel isə onu “triada” (üçlük) qanunu adlandırmışdır. Triadanın sxemi belədir: tezis-

antitezis-sintez.  Bu o deməkdir ki, tezis (inkişaf tsiklinin əvvəlində götürülmüş obyekt) 

onun əksi olan antitezis tərəfindən inkar olunur. İkinci inkar nəticəsində isə tezislə 

antitezisin dialektik sintezi baş verir. 

Dialektikanın hər üç qanunu sıx vəhdətdədir və hətta biri digərinə nüfuz edir. 

Məsələn müəyyən kəmiyyət dəyişiklikləri toplanaraq sıçrayışa gətirib çıxarır. Sıçrayış 

isə köhnə keyfiyyətin inkarı və yeni keyfiyyətə keçid deməkdir. Digər tərəfdən, sıçrayış 

həm də ziddiyyətin həlli mərhələsini ifadə edir. Göründüyü kimi, sıçrayış, inkar və 

ziddiyyətin həlli bir-birinə qovuşmuş halda çıxış edir. 

Beləliklə, kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə və əksinə keçməsi 

qanunu inkişafın necə baş verdiyini, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu 

inkişafın səbəblərini və mənbəyini, inkarı-inkar qanunu isə inkişafın istiqamətini 

göstərir. 

 

Sual 4. Dialektikanın kateqoriyaları 

 

Dialektikanın kateqoriyaları haqqında ümumi anlayış.Kateqoriyalar 

gerçəklikdəki obyektiv, universal, ən ümumi, determinasiya, struktur, sistemlilik və i.a. 

əlaqə və münasibətləri ifadə edir, "Kateqoriya" yunan dilində "fikir söyləmək", 

"mülahizə yürütmək", "mühakimə etmək", "şahidlik etmək" və s. deməkdir. Fəlsəfi 

mənada kateqoriyalar - real gerçəklikdə (təbiətdə, cəmiyyətdə və təfəkkürdə) mövcud 
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olan obyektiv, qanunauyğunluğun və mahiyyətli əlaqə və münasibətləri əks etdirən ən 

ümumi və fundamental anlayışlardır. 

Biz danışığımızda hər an müxtəlif sözlər deyir, anlayışları işlədirik. Anlayışlar 

olmadan heç bir fikir söyləmək mümkün olmazdı. Anlayışın əsas xüsusiyyətini onun 

ümumiləşdirmə qabiliyyəti təşkil edir. Anlayış hər bir əşyanı, hadisəni deyil, uyğun, 

eyni qəbildən olan çoxsaylı və müxtəlif əşya və hadisələri ümumiləşdirərək əks etdirir: 

məsələn, "çay", "torpaq", "vətən" və s. anlayışları kimi. Danışığımızda işlənən bu 

ümumi anlayışlardan başqa, bir də ayrı-ayrı elm sahələrində işlədilən anlayışlar vardır: 

"elektrik", "komediya", "siyasət", "bazis" və s. Lakin elə anlayışlar da vardır ki, onların 

ümumiləşdirmə imkanı, əhatə dairəsi çox genişdir; onlar nə elmin bir sahəsi, nə də 

varlığın bu və ya başqa sahəsi ilə məhdudlaşmır, bütöv gerçəkliyə aid olurlar. Belə 

anlayışlar ən ümumilik və qanunauyğunluq bildirirlər. Bu cür ən ümumi, fundamental 

anlayışları kateqoriyalar adlandırmaq olar. Məsələn, "varlıq", "təfəkkür", "idrak", 

"qanun", "hərəkət", "inkişaf", "əlaqə", "səbəb" və s. fəlsəfi anlayışlar - kateqoriyalardır. 

Bu qısa təhlil əsasında kateqoriyalara belə bir tərif vermək olar: idrakın xüsusi növ 

pilləsi və forması olmaqla kateqoriyalar real gerçəklikdə - təbiətdə, cəmiyyətdə və 

təfəkkürdə predmet, hadisə və proseslərin dəyişmə və inkişafını şərtləndirən 

obyektiv, qanunauyğun və mahiyyətli əlaqə və münasibətləri əks etdirən an ümumi 

və fundamental fəlsəfi anlayışlardır. 

Kateqoriyalar haqqında ilk təsəvvürlər çox qədim dövrlərdə - varlığın əsas 

prinsiplərini müəyyənləşdirmək məqsədilə meydana çıxmışdır. Kateqoriyalar haqqında 

ilk mükəmməl fəlsəfi baxış Aristotelin "Kateqoriyalar" adlı traktatında verilmişdir. 

Aristotel dünya və onun dərk edilməsi vasitələrindən bəhs edərkən kateqoriyalara 

gerçəklikdə obyektiv mövcud olan əşyaların, hadisə və proseslərin başlıca, mühüm 

xassələrini əks etdirən ümumi anlayışlar kimi baxmışdır. Aristotel hətta kateqoriyaların 

təsnifatı sisteminə dair xüsusi bölgü cədvəli də vermişdir. Aristotelə görə kateqoriyalar 

bunlardır: substansiya, kəmiyyət, keyfiyyət, münasibət, yer (məkan), zaman, 

vəziyyət, hal, hərəkət və iztirab. Bu bölgü uzun zaman, yeni dövrə qədər fəlsəfədə 

dəyişməz qalmış, ancaq XVII-XVIII əsrlərdə fəlsəfə və təbii elmi biliklərin inkişafı və 

nailiyyətləri əsasında onda müxtəlif dəyişikliklər aparılmışdır. Bir cəhətə də diqqət 

yetirmək lazımdır ki, Aristoteldən əvvəl də kateqoriyalar haqqında müəyyən fəlsəfi 

baxışlar olmuşdur. Bu baxışlar əsasən idealist səciyyə daşımış, kateqoriyaların obyektiv 

məzmunu qəbul edilməmiş, onlar subyektiv, "təfəkkür hadisəsi" kimi təhlil edilmişdir; 

kateqoriyalara "ilkin əsas" kimi baxılmışdır: od, su, hava, atom və s. Platon isə bu 

əsasda kateqoriyaların beş növünü qeyd etmişdir: mahiyyət, hərəkət, sükunət, 

eyniyyət, fərq. Aristotel də kateqoriyalara dünya və onun dərk edilməsinin ümumi 
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formaları kimi baxsa da, o, "ilkin səbəb", "'ilkin forma", "formalar forması" və s. adlarla 

"ilkin səbəb" ideyasına qayıdır, çox vaxt onlar "Allah" anlayışı ilə 

eyniləşdirilirdi.(Sonralar ilahiyyatçılar həmin ideyalardan Allahın varlığının sübutu kimi 

istifadə etmişlər). Aristotel həmçinin kateqoriyalar arasındakı dərin daxili əlaqələri, 

onların bir-birinə keçməsini, mütəhərrikliyini də axıradək ardıcıl izah etmişdi. 

Sonrakı dövrlərdə kateqoriyaların mahiyyətinin təhlil edilməsində İ.Kantın xüsusi 

rolu olmuşdur. Kant kateqoriyalara "özündə şeylər" iddiasının obyektivliyindən irəli 

gələn bir hadisə kimi deyil, subyektə, təfəkkürə xas olan bir fenomen kimi baxmış, 

onları idrakın "aprior formaları" hesab etmişdir. Kant kateqoriyaların məntiqi 

funksiyalarına, təfəkkürdəki roluna yüksək qiymət vermişdir. O, kateqoriyaların 

təsnifatını belə müəyyən etmişdir: keyfiyyət (gerçəklik, inkar, məhdudluq); kəmiyyət 

(tək, gəm, bütöv, tam); münasibət (substansiya, xassə, səbəb, təsir və qarşılıqlı təsir); 

modallıq (imkan və imkansızlıq). Lakin o, bütövlükdə kateqoriyaları gerçəklikdən ayırır, 

onlara təfəkkürün dəyişməz aprior formaları kimi baxırdı, onları obyektiv gerçəklikdən, 

təcrübədən asılı olmayan mühakimənin məhsulu hesab edirdi. 

Kateqoriyalar haqqında dialektik, obyektiv idealist baxışı Hegel əsaslandırmışdır. 

Onun fikrincə, kateqoriyalar daxili hərəkət və dəyişmə prosesinin əbədi atributu, 

anadangəlmə mütləq ideyalardır. Kateqoriyalar möhkəm daxili qarşılıqlı əlaqədədir və 

bır-birinə keçə bilər. Hegel fəlsəfi kateqoriyaların aşağıdakı təsnifatını vermişdir: varlıq 

(keyfiyyət, kəmiyyət, ölçü) mahiyyət (əsas, hadisə, gerçəklik, gerçəkliyə isə o, 

substansiya, səbəb və qarşılıqlı təsiri də aid edirdi); anlayış (subyekt, obyekt, mütləq 

ideya). Əslində, Hegel kateqoriyaların, anlayışların dialektikası arxasında gerçəkliyin 

obyektiv dialektikasını da dərk etməyə çalışmışdı. Lakin onun idealizmi bu sahədə 

Hegelin axıradək ardıcıl olmasına imkan verməmişdir. Hegelin kateqoriyaları hətta 

maddi aləm hadisələrini də müəyyən edən "müstəqil mahiyyətlər" adlandırması da 

buradan irəli gəlirdi. 

Hegeldən sonra marksist fəlsəfi konsepsiya nəzərə alınmazsa, fəlsəfədə, xüsusən 

XIX-XX əsrlər burjua fəlsəfəsində kateqoriyalar haqqında xüsusi bir ideya, yeni fikir 

söylənilməmişdir. XX əsr fəlsəfəsi kateqoriyaların obyektiv məzmununu qəbul etmir, 

onlar arasındakı qarşılıqlı təsir və çevrilməni rədd edir. Məntiqi neopozitivizmin 

nümayəndələri (R.Karnap, O.Neyrat və b.) kateqoriyalar haqqında təhlili dil 

terminlərinin formal-məntiqi təhlili ilə əvəz etməyə, onlardan ancaq məntiq, riyaziyyat, 

fizika kimi elm sahələrində bəhs etməyə çağırırdılar. Neopozitivistlər kateqoriyaların 

fəlsəfi-idrakı əhəmiyyətini rədd edir, hətta onlarla məşğul olmağı faydasız sayırlar. 

Neotomistlər isə kateqoriyalara dini məna verərək qeyd edirlər ki, kateqoriyalar ilahi 
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idraka məxsus formalardır və real əşya, xassə və münasibətlərin nümayəndələri, 

obrazlarıdır. 

İnsan fəaliyyətində kateqoriyalar həm də ciddi dünyagörüşü əhəmiyyətinə malikdir. 

Belə ki, məhz kateqoriyaların köməyi ilə insan nəyin həqiqət, nəyin yalan olduğunu, 

nəyin əsas və nəyin qeyri-əsas olduğunu müəyyən edir, hadisələrin inkişafını müəyyən 

edən daxili, zəruri əlaqələri aşkar edir, qanunauyğunluqları dərk edərək, onları öz 

əqidəsinə, nəhayət, fəaliyyət motivinə çevirir. Bütün bunlar isə insanda möhkəm əqidə, 

elmi dünyagörüşü formalaşmasına kömək göstərir. Kateqoriyalar insan fəaliyyətini 

istiqamətləndirən, onun məqsədli mövqe seçməyini şərtləndirən mühüm metodoloji 

əhəmiyyət kəsb edən fenomendir. İnsan kateqoriyaların mahiyyətini bilmədən də, onlar 

əsasında düşünür, gerçəklik hadisələrinə yanaşır. Məhz kateqoriyaları dərindən 

mənimsəmək əsasında insan hadisələri saf-çürük etmək, gerçəkliyə yanaşmaq üsulları 

seçmək, onları təhlil edib fərqləndirmək imkanları əldə edir; düzgün metodoloji mövqe 

tuta bilir. Bu yolla hadisələr arasındakı zəruri, qanunauyğun, müəyyənedici, mühüm 

əlaqələri seçmək, ayırd etmək asanlaşır, elmi-idrakı və sosial-praktik fəaliyyəti 

yanlışlıqlardan xilas etmək, faydalı metodoloji mövqe tutmaq, bütövlükdə insan 

fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək mümkün olur. 

Kateqoriyaların mahiyyəti və təsnifatı haqqında qeyd olunan fikirləri 

yekunlaşdımaq, onların ümumi təsnifini, növlərini belə qruplaşdırmaq olar: a) 

ontoloji və ya substantiv kateqoriyalar. Bunlar mövcudluğun əsasına qoyulan, 

substansional səciyyə daşıyan kateqoriyalardır, onlara materialist, idealist, dualist 

münasibətlər xasdır. ''Varlıq", "materiya", "ideya", "təfəkkür", "şüur" və i,a. belə ontoloji 

kateqoriyalardır; b) atributiv kateqoriyalar. Bunlar ontoloji kateqoriyaların 

mövcudluğu formalarını və ya ayrılmaz, atributiv xassələrini təşkil edir, onların 

mahiyyət və mövcudluğunu şərtləndirirlər. "'Məkan", "zaman", "hərəkət", "inkişaf", 

"zıddiyyət", "keyfiyyət", "kəmiyyət", "ölçü", "hal" və i.a. belə atributiv kateqoriyalardır; 

c) nisbət və ya relyativ kateqoriyalar. Onlara "cüt kateqoriyalar"da deyilir. Bunlar 

üçün əsas əlamət odur ki, onlar ikitərəflidir (tək və ümumi, səbəb və nəticə, zərurət və 

təsadüf və s.), birinin mövcudluğu digərini də tələb edir, onlar ayrılıqda mövcud ola 

bilməzlər. Bu kateqoriyalar universallıq, struktur, səbəbiyyət (determinlik), sistemlilik 

və s. kimi əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar yarımqruplarına aiddirlər. Ən ümumi və 

ya universal əlaqələri əks etdirən kateqoriyalar: tək, xüsusi və ümumi, qanun və 

qanunauyğunluq, mahiyyət və hadisə. Struktur əlaqələrini ifadə edən kateqoriyalar: 

hissə və tam; sistem, struktur və element; məzmun və forma. Determinlik və ya 

səbəbiyyət əlaqələrini ifadə edən kateqoriyalar: səbəb və nəticə; zərurət və təsadüf; 

imkan və gerçəklik və i.a. 
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Ən ümumi və ya universal əlaqələri ifadə edən kateqoriyalar 

a) Tək, xüsusi və ümumi. Hər bir əşya, hadisə və prosesdə yalnız onun 

özünəməxsus, onu başqalarından, hətta ona çox oxşar hadisələrdən fərqləndirən bir sıra 

xüsusi cəhətlər vardır. Məsələn, müəyyən konkret bir şəxsin (Əli, Kərim, Məhəmməd və 

b.) özünəməxsus danışıq tərzi, qavrama qabiliyyəti, vərdişləri, yerişi və s. vardır. Məhz 

bu cəhətləri ilə o başqa adamlardan ayrılır, fərqlənir, təklənir. Deməli, obyektiv aləmin 

məlum konkret fərdi əşyası, hadisə və prosesi təki (təkcəni, "ayrıca"nı) təşkil edir. Tək - 

özünəməxsus keyfiyyət, zaman, məkan və digər xüsusiyyətləri ilə başqa, hətta oxşar 

əşya, hadisə və proseslərdən fərqlənən ayrıca götürüləni, təkcəni səciyyələndirir. 

Hər bir əşya, hadisə və prosesdə eyni zamanda onu başqaları ilə yaxınlaşdıran, 

ümumiləşdirən, "eyniləşdirən" bir sıra ümumi cəhətlər də vardır. Məhz bu keyfiyyət 

xüsusiyyətləri ilə tək bir nəfər ailə, kollektiv, sinif, millət, nəhayət, cəmiyyətlə qovuşur, 

ümumiyə çevrilir. Bu isə o deməkdir ki, tək hadisə ayrılıqda mövcud ola bilməz; bir 

adamın ölkədə, regionda, Yer kürəsində yaşayan milyonlarla insanlarla çoxlu ümumi 

cəhətləri, əlaqələri, oxşar taleləri vardır. Bütün insanların ümumi anatomik-fizioloji 

quruluşu, psixik-şüurlu fəaliyyəti, sosial-ictimai əlaqələri vardır. Deməli, tək həm də 

ümumidir, tək ümumiyə doğru aparan çoxsaylı əlaqələrdə mövcuddur; ümumi isə təkdir, 

təklərin oxşar cəhətlərinin məcmusundan ibarətdir; tək və ümumi arasında sintetik 

çevrilmə əlaqəsi mövcuddur. Ümumi-odur ki, onun vasitəsilə çoxlu tək-tək, ayrı-ayrı 

əşya, hadisə və proseslər arasındakı oxşar, ümumi cəhətlər təmsil edilmiş olur. Deməli, 

ümumi-ayrıca götürülmüş xüsusi əşya, hadisə və prosesin başqaları ilə oxşar, 

ümumi cəhətlərinin birgə ifadəsi vasitəsi, məcmusudur; ümumi-təkin başqaları ilə 

eyni qrup, sinif və millətə mənsub olduğunu bildirən ümumi əlaqələr sisteminin 

ifadəsidir. 

Gerçəklikdə konkret real predmet təkdir; lakin mütləq tək predmet mövcud ola, 

yaşaya bilməz; o, yalnız ümumi ilə, milyon tellərlə başqaları ilə əlaqə və vəhdətdə 

mövcuddur. Odur ki, konkret real predmet həm də ümumidir, başqaları ilə əlaqədə 

mövcuddur. Ümumi ilə tək arasında möhkəm dialektik qarşılıqlı əlaqə vardır.  

Xüsusi. Xüsusi-ümumi ilə təkcə arasında əlaqə formasıdır; təki ümumiyə 

aparan əlaqədir, yoldur. Hər bir əşya, hadisə və prosesdə tək və ümumi arasındakı 

dialektik qarşılıqlı əlaqəni "xüsusi" fəlsəfi kateqoriyası ifadə edir. Məsələn, bitki 

ümumini, taxıl xüsusini, arpa təki ifadə edir və s. 

Tək, xüsusi və ümumi kateqoriyalarının dialektikasının, nəzərə alınmasının insan 

fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyəti vardır. Hər şeydən əvvəl, onlar arasında əlaqənin 

nəzərə alınması ciddi idrakı əhəmiyyət kəsb edir. Biz tədqiqat prosesində həmişə təkdən 

başlayıb ümumiyə doğru, ən ümumi qanunauyğunluqları dərk etməyə doğru getməliyik 
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və ya ümumi qanunauyğunluqları mənimsəmə ilə tək-tək hadisə və proseslər müəyyən 

ümumiləşdirici nəticələrə gəlməliyik. Tək və ümuminin nisbətini nəzərə almadan heç bır 

obyektin düzgün tədqiq və dərk edilməsi mümkün deyildir. 

Tək, xüsusi və ümumi arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin düzgün mənimsənilməsinin 

həm nəzəri, həm də ciddi ictimai-praktiki əhəmiyyəti vardır. Bu qarşılıqlı əlaqələri 

nəzərə almadan yalnız ümumi olana istinad etmək, yalnız ümumini əsas götürmək 

nəzəriyyədə ehkamçılığa; yalnız təki əsas götürmək isə təftişçilik mövqeyinə gətirib 

çıxara bilər. Hər iki hal nəzəriyyədə həqiqətə nail olmağa imkan verməzdi. İctimai-

praktiki fəaliyyətdə də tək və ümuminin nisbəti ciddi nəzərə alınmalı, 

əlaqələndirilməlidir. Belə olmadıqda bir region, bir millət və xalqın sosial-siyasi və 

iqtisadi inkişafı təklənər, ümumidən ayrılar, tənəzzülə uğraya bilər. 

b)   Qanun və qanunauyğunluq kateqoriyaları.  

c) Mahiyyət və təzahür - dialektikanın ən ümumi, universal kateqoriyalarından 

biridir. Mahiyyət-cisim, hadisə və prosesin müəyyənliyidir, mənliyidir, onu başqa 

cisim, hadisə və proseslərdən fərqləndirən, onu məhz həmin cisim və hadisə edən 

başlıca keyfiyyətdir.  

Mahiyyət cisim, hadisə və prosesin daxili mənası, nisbi sabit cəhəti, 

özünəməxsusluğudur. Fəlsəfə üçün "mahiyyət" anlayışı hər hansı sistemi, substansiyanı 

başqalarından fərqləndirmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Təzahür - mahiyyətin xarici ifadəsi, formasıdır; təzahür - elə konkret cisim, 

hadisə və prosesdir ki, onun vasitəsilə gerçəkliyin və onun müxtəlif tərəflərinin 

mahiyyəti, müəyyənliyini zahirən ifadə olunur; təzahür edir. Mahiyyət təzahür 

vasitəsilə özünü göstərir. 

Mahiyyət və təzahür (hadisə) arasında möhkəm qarşılıqlı əlaqələri vardır. Təsadüfi 

deyildir ki, mahiyyət anlayışından danışarkən onun məzmun anlayışına yaxın olduğu 

qeyd olunur. Lakin onlar bir– birinin eyni deyildir. Çünki məzmun müəyyən predmeti 

təşkil edən bütün ünsürlərin və proseslərin məcmusu olduğu halda, mahiyyət predmetin 

başlıca daxili, nisbətən sabit tərəfidir və ya onun tərəfləri və münasibətlərinin 

məcmusudur. Mahiyyət predmetin təbiətini müəyyən edir, predmetin bütün qalan 

tərəfləri və əlamətləri mahiyyətdən irəli gəlir. Təzahür isə mahiyyətin bilavasitə xarici 

vasitəsidir, onun meydana çıxması formasıdır. 

Dialektik fəlsəfə elmi və əməli fəaliyyətin nailiyyətlərini ümumiləşdirərək, 

mahiyyət ilə təzahürün vəhdət təşkil etdiyini irəli sürür. Doğrudan da məzmun və 

formada olduğu kimi, mahiyyət ilə təzahür də qarşılıqlı əlaqədədir, qırılmazdır. Əslinə 

qalanda mahiyyət təzahür edir, təzahür mahiyyətlidir. Təzahür eyni mahiyyətdir, lakin 

bilavasitə gerçəkliklə meydana çıxması cəhətdən götürülmüşdür. Təzahür gerçəkliyin 
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xarici, səth tərəfidir, şeylərin ayrı – ayrı xassələri, momentləri, cəhətləridir. Mahiyyət 

həmin təzahürlər, müxtəlif momentlər, tərəflərdir, lakin ən sabit, dərin, ümumi şəkildə 

götürülmüşdür. Bəzən mahiyyəti obrazlı şəkildə sürətli çayın nisbətən sakit, güclü, dərin 

axını ilə müqayisə edirlər. 

Maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, bir təzahürdə hökmən mahiyyət aşkara çıxır, 

lakin tam şəkildə deyil, onun müəyyən bir hissəciyi aşkara çıxır. Əslində təzahür 

mahiyyəti tamamilə əhatə etmir, onu yalnız hər hansı bir tərəfdən səciyyələndirir. 

Bununla yanaşı, xalis mahiyyət, yəni heç bir şeydən meydana çıxmayan mahiyyət də 

yoxdur. Hər bir mahiyyət özünü bir sıra təzahürlərdə büruzə verir. 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, mahiyyət ilə təzahür nəinki vəhdət təşkil 

edir, habelə onlar bir – birinə əksdir, bunlar heç zaman bir – birinə mütabiq gəlmir. 

Onların əksliyi gerçək predmetlərinin özlərinin daxili ziddiyyətlərinin ifadəsidir. Çox 

vaxt mahiyyət də üzdə olmur, yəni görünmür. O, gizlidir, bilavasitə müşahidə oluna 

bilmir. Mahiyyət yalnız predmetin uzun müddət hərtərəfli öyrənilməsi prosesində aşkara 

çıxarıla bilər. Əgər şeylərin təzahür forması bir – birinə bilavasitə müvafiq olsaydı, onda 

hər hansı bir elm gerçəksiz olardı (K.Marks). Bu, o deməkdir ki, elmin vəzifəsi məhz 

gerçəkliyin çoxlu təzahürləri, xarici tərəfləri, cəhətləri arxasında mahiyyəti, bunların 

əsasını təşkil edən daxili, dərin prosesləri axtarıb tapmaqdan ibarətdir. Təzahürlər iki tip 

olur: 1. Adekvat təzahürlər və 2. Adekvat olmayan təzahürlər. Zahirilik qeyri – adekvat 

tipi kimi iki növə bölünür: a) mahiyyət daxili və b) mahiyyətlərarası. 

Ümumiyyətlə, «təzahür» və «mahiyyət» kateqoriyalarının təhlili zamanı həmin 

tiplər onların hər ikisinə aid edilir. Çox vaxt təzahür həm hadisə, həm reallıq, həm 

proses kimi də başa düşülür. Əslinə qalanda isə bu, mahiyyətin təzahürüdür. 

Struktur əlaqələri ifadə edən kateqoriyalar. 

a) Məzmun və forma - struktur əlaqələrini ifadə edən kateqoriyalardan biridir. Bu 

və ya digər cismi, hadisəni və prosesi təşkil edən bütün elementlərin, cəhətlərin, 

tərəflərin, qabiliyyət, əlaqə və münasibətlərin məcmusuna məzmun deyilir. Forma 

isə məzmunun qurulması qaydaları, məzmunun təşkili sistemi və strukturunun 

ifadəsidir, onun tərkib hissələri arasında əlaqə vasitəsidir; həmin cisim, hadisə və 

prosesi təşkil edən hissələrin məcmusudur; məzmunun ifadəsi və təzahürü 

vasitəsidir, onun mövcudluq üsuludur. Forma məzmunun zahiri ifadəsi deyil, ona 

daxilən xasdır. Buna görə də formanı ''zahirilik", "görünüş" anlayışlarından 

fərqləndirmək lazımdır. Görünüş də məzmuna bağlıdır, lakin görünüş məzmuna daxilən 

xas deyil, forma isə məzmunun daxili strukturu, yerləşməsi qaydasıdır. Görünüşün 

dəyişməsi və hətta itirilməsi məzmunda o qədər də dəyişiklik əmələ gətirmir. Forma 

məzmunun strukturu, quruluşudur, həm də forma məzmuna nisbətən zahiri bir şey deyil, 
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ona daxilən xasdır. 

Məzmun və forma bir-birilə möhkəm qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirdədir, 

obyektiv vəhdət halındadır. Onlar bir-birindən aynlıqda mövcud ola bilməzlər. Hər bir 

məzmun ancaq özünə uyğun, əlverişli forma daxilində zənginləşə və inkişaf edə bilər. 

Ümumiyyətlə, məzmun yoxdur, yalnız formalaşmış, yəni müəyyən forması olan 

məzmun vardır. Eyniylə xalis məzmunsuz forma yoxdur. Forma daim məzmunludur, o 

müəyyən məzmun olmasını nəzərdə tutur və bu məzmunun strukturunu, quruluşunu 

təşkil edir, məzmun formaya nisbətən fəallığı ilə seçilir. Məzmun özünə xas 

ziddiyyətlərin mövcudluğu ucbatından daim hərəkətdə, inkişafda olur. Məzmunun 

dəyişməsindən asılı olaraq, forma da dəyişir. 

Məzmun formanı müəyyən edir. Lakin bu o demək deyildir ki, forma passivdir və 

məzmuna təsir etmir. O, məzmuna fəal təsir göstərir, məzmunun inkişafına kömək edir 

və ya əngəl törədir. Öz məzmununa uyğun gələn yeni forma məzmunun inkişafına, 

irəliləməsinə kömək edir. Öz məzmununa uyğun gəlməyən köhnə forma isə məzmunun 

inkişafına əngəl törədir. 

Forma ilə məzmunun qarşılıqlı təsirini şərh edərkən, nəzərə almaq lazımdır ki, 

mövcud şəraitdən asılı olaraq eyni bir məzmun müxtəlif formalarda inkişaf edə bilər. 

Formaların müxtəlifliyi məzmunu möhkəmləndirir, zəngin və çox cəhətli edir, ona 

ən müxtəlif şəraitdə inkişaf etmək imkanı verir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, məzmun 

ilə forma arasında müəyyən vaxtlarda kəskin ziddiyyətlər də meydana çıxır. Məzmuna 

nisbətən forma daha çox sabitdir. Buna görə də forma məzmunun inkişafından daim geri 

qalır, köhnəlir və məzmunla ziddiyyətə girərək onunla toqquşur. Yeni məzmun ilə köhnə 

forma arasındakı ziddiyyət çox vaxt köhnə formanın atılması və onun yeni formanı əvəz 

etməsi ilə başa çatır. Bunun sayəsində məzmunun gələcək inkişafı üçün perspektivlər 

açılır. Məzmunun müxtəlif tipləri mövcuddur: vacib və vacib olmayanlar, zəruri və 

təsadüfi olanlar, maddi və “ideal” olanlar və s. Onlara uyğun müvafiq forma tipləri də 

mövcuddur. 

Forma və məzmun anlayışları nisbidir. Məsələn, istehsal münasibətləri üstquruma 

nisbətdə məzmundur, cəmiyyətin məhsuldar qüvvələrinə nisbətdə isə formadır. Forma 

və məzmun nisbətinin traktovkasında dialektik mövqe aşağıdakı prinsiplərlə 

aydınlaşdırılır; 1. Məzmun və formanın ayrılmazlığı; 2. Əlaqələrin rəngarəngliyi; 3. 

Vəhdətin ziddiyyəti; 4. İnkişafın optimallığı – formanın məzmunu və yaxud əksinə, 

məzmunun formaya müvafiqliyi. 

Əslinə qalanda elə bir maddi sistem yoxdur ki, orada məzmun və forma olmasın. 

Məzmun yoxsa forma da yoxdur. Yaxud da əksinə. Maraqlı cəhətlərdən biri də forma ilə 

məzmunun bir– birinə keçməsidir. Bir hadisə, proses və s. üçün forma olan digəri üçün 
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məzmun olur və yaxud da əksinə. Əslinə qalanda bu proses həmişə davam edir. 

Dialektika özü də bunu tələb edir. 

b) Hissə və tam (bütöv) - predmet və hadisələri (və onların ünsürlərini) və 

onlar arasındakı əlaqələri məcmu halda  ifadə edən və ya predmetin daxili tərəfləri 

arasındakı əlaqə və qanunauyğunluqları əks etdirən fəlsəfi kateqoriyadır. Məhz bu 

əlaqələr əsasında ayrı-ayrı predmet və hadisələr birləşib tamı əmələ gətirirlər, özləri də 

hissə kimi çıxış edirlər. Hissə və tamın əlaqəsinin nəzərə alınması gerçəkliyin dərk 

edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hissə və tam kateqoriyası bütövlük 

prinsipinin ifadəsidir. Hissə elə predmet və hadisədir ki, onların məcmusu yeni, daha 

mürəkkəb predmet və hadisəni əmələ gətirir. Tam isə predmeti, hadisəni təşkil edən 

hissələrin tamamlanması, məcmusu nəticəsidir. 

Hissə və tamın əlaqəsi, mahiyyəti haqqında ilk fikirlər antik fəlsəfədə Platon və 

Aristotel tərəfindən irəli sürülmüşdür. İdealist fəlsəfədə tama hissələrin sadəcə toplusu 

kimi baxmaq meyli güclü olmuş, onlara mənəvi fəaliyyəti məhsulu kimi yanaşmışlar. 

Şellinq, Hegel hissə və tama dünya ruhunun inkişafı nəticəsi kimi baxmışlar. Dialektik 

materializm predmet və hadisələrin öyrənilməsində tamlıq prinsipini əsas tutmaqla, 

hissə və tamın qarşılıqlı əlaqəsinin nəzərə alınmasına xüsusi əhəmiyyət verir, onların 

real gerçəklikdə obyektiv mövcudluğunu qəbul edir, həm də qeyd edir ki, mürəkkəb 

quruluşlu orqanizmlərdə tama hissələrin sadəcə toplusu kimi baxmaq düzgün olmazdı. 

Tamda elə yeni keyfiyyət və xassə ola bilər ki, müəyyən hissədə (elementdə) olmasın. 

Odur ki, burada əsas cəhət hissə ilə tam arasındakı interaktiv əlaqələri tapmaq, onlara 

istinad etməkdir. Belə interaktiv əlaqələrə isə inkişaf prosesində yeninin tapılması, yeni 

növ tamlığın müəyyənləşdirilməsi, yeni struktur səviyyələrinin əmələ gəlməsi bütöv 

sistemin üzvi və qeyri-üzviyə, bioloji və sosial obyektlərə bölünməsinin 

müəyyənləşdirilməsi və s. aid olar. Analiz və sintez metodları ilə biz tamı hissələrə 

ayırmaq və ya tamı öyrənib hissələr haqqında nəticələr çıxarmaq vasitəsilə tam və hissə 

arasındakı qanunauyğun əlaqələri müəyyən edə bilərik. 

c) Struktur və element (ünsür) kateqoriyası-struktur əlaqələr sistemində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu kateqoriya bir sıra fəlsəfi ədəbiyyatda "Sistem, struktur və 

element" şəklində də qeyd olunur. Çünki bu kateqoriya ümumi sistemlilik prinsipinə 

istinad edir və hər hansı strukturu və elementi müəyyən yarımsistem, sistemdaxili və 

sistemlərarası əlaqələrdə götürür. Sistemsiz struktur və element ayrılıqda, əlahiddə 

mövcud ola bilməz. 

Sistemlilik prinsipi əsasən XIX əsrdə formalaşmışdır. Ona qədər elmi idrak 

mexanizmi və elementarizm mövqeyindən əsasən hissələrdən tama doğru getmiş, tam 

hissələrin məcmusu kimi yanaşılmışdır. Yalnız təbiətşünaslığın inkişafı əsasında İ.Kant 
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qeyd edirdi ki, "elm aqreqat deyil, sistemidir". XIX əsrdə bəşər cəmiyyəti və bioloji 

aləmin qanunauyğunluqlarının kəşf edilməsi əsasında sistemlilik prinsipi qəbul edildi. 

Burada isə Ç.Darvin və K.Marksın kəşflərinin əhəmiyyəti böyük olmuşdur. Məhz bu 

əsasda sistemlilik prinsipi və sistem yanaşma üsulu formalaşmışdır. 

Sistem-struktura və təşkilat quruluşuna malik olan, müəyyən nizamla 

yerləşmiş qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin, hissələrin ümumiliyidir. 

Element (ünsür) - müəyyən sistem daxilində hər hansı predmet, hadisə və 

prosesin ayrılmaz daxili parçası, komponentidir. 

Struktur isə - bu və ya digər tamın elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin nisbi 

sabit üsulu, qanunudur. 

Uzun zaman mütəfəkkirlər düşünmüşlər ki, hər hansı cismi , hadisəni təhlil və 

təsdiq edərkən onu tərkib hissələrinə, "kərpicciklərinə" ayırmaq lazımdır, "sadə" və 

"mürəkkəb" anlayışlar keçicidir, onlar müəyyən sistemdə öyrənilməlidir. Hazırda elmdə 

element (ünsür) anlayışı adı altında başqa obyektlərlə əlaqədə olan mürəkkəb kompleksə 

daxil olan hər hansı obyekt nəzərdə tutulur. Element anlayışı nisbidir, müəyyən 

münasibətlə o sistemə də çevrilə bilər. Məsələn, müəyyən münasibətlə sinif cəmiyyət 

sisteminin elementi kimi öyrənilərsə, başqa halda, sinifdaxili ünsürlər sinif sisteminin 

komponentləri kimi götürülə bilər. Struktur isə müəyyən sistemdaxili və sistemlərarası 

tərkib hissələrin (element və əlaqələrin) yerləşməsi üsulu, nisbi sabit qayda-qanunudur. 

Struktur predmetin daxili və xarici əlaqələrinin nizamını əks etdirir və obyektin nisbi 

sabitliyini, stabilliyini, keyfiyyət müəyyənliyini təyin edir. Obyekt əgər müəyyən 

hissələri və elementləri arasında özünəməxsus nisbi sabit qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı 

təsirə malikdirsə, o özü bir sistemdir. Bu hadisələrin də öz strukturu olduğu üçün onlar 

da "yarımsistemlər" kimi çıxış edə bilirlər. Bunlar da ikinci, üçüncü və i.a. 

yarımsistemlərə ayırırlar, həmin sistemlərdə uyğun, birnövlü, nisbi sabit əlaqə və 

münasibətlər isə strukturu təşkil edirlər. Çox strukturlu, çox səviyyəli sistemlər də 

mövcuddur. 

 

Determinasiya əlaqələrini ifadə edən kateqoriyalar 

Determinasiya – fəlsəfənin ən qədim prinsipi və konsepsiyasıdır (latınca 

"determino" -"müəyyən edirəm" deməkdir). Bu, maddi və mənəvi aləm hadisələrinin 

obyektiv qanunauyğunluğunun, qarşılıqlı əlaqələnməsi, qarşılıqlı səbəblə bağlı 

olması və qarşılıqlı şərtlənməsi haqqında ən ümumi prinsipdir. Determinasiya 

həmçinin gerçəklikdə baş verən dəyişiklik və inkişafın səbəblərinin izah edilməsi 

üsuludur, hərəkətlərin daxili səbəb və şərtlənməsi haqqında fəlsəfi təlimdir. 

Determinizm konsepsiyasının özəyini səbəbiyyət ideyası, bir hadisənin səbəb, 
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başqasının nəticədən ibarət olması, onların bir-birinə qarşılıqlı keçməsi müddəası təşkil 

edir. Hələ antik fəlsəfədə determinliyin əsasında səbəb əlaqəsinin durduğunu, 

səbəbiyyətin zərurəti eyni olduğunu, təsadüfün isə səbəblə heç bir əlaqəsinin olmadığını 

və ya bütövlükdə təsadüfün heç olmadığını iddia edən baxışlar olmuşdur (Demokrit və 

sonrakı dövrdə isə Spinoza). Mexaniki determinizm isə hadisənin ancaq xarici səbəblə 

(şəraitlə) bağlı olduğunu qəbul etmişdir. Determinizm prinsipini inkar edən baxış isə 

fəlsəfədə indeterminizm adlanmışdır. İndeterminizm hadisənin inkişafının 

qanunauyğunluğunu və səbəblə şərtlənməsini inkar edir. Lakin gerçəklik indeterminizm 

baxışını təsdiqləmir. Determinasiya əlaqələri özünün əsas ifadəsini səbəblə nəticənin 

qarşılıqlı münasibətində daha qabarıq şəkildə büruzə verir.  

Ümumiyyətlə, determinizm ümumnəzəri prinsiplərinin bəzi tezislərini qeyd edək. 

Hər şeydən əvvəl, maddi sistem və proseslərin ən ümumi asılılığı, bir – birilə 

şərtlənməsi haqqında olan tezis ön planda göstərilməlidir. İkincisi, determinasiya 

şərtlənmə münasibətlərinin bütün rəngarəngliyi əsasında genetik, səbəbiyyət asılılığı du-

rur. Üçüncüsü, determinasiya tiplərinin rəngarəngliyi və determinasiya münasibətlərinin 

səbəbiyyətsiz mövcudluğu haqqında olan tezis nəzərdə tutulmalıdır. Dördüncüsü, 

şərtlənmə münasibətlərinin nizamlılığı, yaxud da qanunauyğunluğu haqqında olan tezis 

də həmin qəbildəndir. Şərtlənmə prosesi nizamlı və qaydaya salınmamış xarakterə 

malikdir. 

a) Səbəb və nəticə.  Səbəbiyyət və determinizmin eyniləşdirilməsinin tarixi kökləri 

də var və bu, həqiqətə yaxındır. Hər iki prinsip ayrılmazdır. Səbəbiyyət (kauzallıq) – 

hadisələrin ən ümumi qanunauyğun əlaqəsi formalarından biridir. Bütün elmlər 

hadisələrin meydana gəlməsi, inkişafı və məhv olması səbəblərini aydınlaşdırmaq 

istəyir. Bilik hər şeydən əvvəl, səbəbləri bilmək deməkdir. İnsan səbəb və nəticə anlayış-

larını yaratmaqla vahid obyektiv bir prosesin bu və ya başqa cəhətlərini təcrid edir. 

“Ayrı-ayrı hadisələri başa düşmək üçün, biz onları ən ümumi əlaqə içərisindən qoparıb 

götürməli və ayrılıqda gözdən keçirməliyik, belə bir halda isə bir-birini əvəz edən hərə-

kətlərin biri səbəb kimi, digəri isə fəaliyyət kimi qarşımıza çıxır” (F.Engels). 

Səbəb və nəticə bir-biri ilə bağlı anlayışlardır. Başqa bir hadisəni doğuran hadisə 

ona nisbətən bir səbəb kimi çıxış edir. Səbəbin təsirinin axırı nəticədir. Səbəbiyyət 

hadisələr arasında elə bir əlaqədir ki, hər dəfə biri olduqda, digəri də onun ardınca gəlir 

məsələn, suyun qızdırılması onun buxara çevrilməsinin səbəbidir, zira hər dəfə su 

qızdırıldıqda buxar əmələ gəlməsi prosesi başlanır. Səbəbiyyət ən ümumi, universal 

əlaqədir. 

Səbəbiyyət  münasibətlərinin birinci və əsas əlaməti iki hadisə arasında istehsal və 

yaxud yaranmanın mövcudluğudur. Səbəb yalnız zamanda nəticədən əvvəl deyildir o, 
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həmçinin nəticəni doğurur. Ona görə də səbəb əlaqəsi substansional əlaqədir. Səbəbiyyət 

əlaqələrinin substansional xarakteri nisbilik nəzəriyyəsində inandırıcı təsdiqini 

tapmışdır. Bu nəzəriyyədən məlum olur ki, yalnız elə hadisələr səbəb əlaqələri ola bilər 

ki, səs surəti ilə yayılan real fiziki siqnal-proses və s. ilə əlaqədar olsun. 

Genetik törəmənin münasibəti səbəbiyyət münasibətinin mövcudluğunun ikinci 

əlamətini göstərir. Burada səbəbiyyət münasibətləri bir istiqamətliliyi və yaxud zaman 

assimetriyası kimi səciyyələndirilir. Bu, onu ifadə edir ki, səbəblərin formalaşması 

həmişə nəticənin yaranmasına gətirib çıxarır. Əksinə isə heç vaxt olmur. Səbəbiyyət 

münasibətlərinin üçüncü məcburi əlaməti onun zəruriliyi, birmənalılığıdır. Əgər səbəb 

ciddi müəyyənləşdirilmiş daxili və xarici şəraitdə yaranırsa, deməli həmin vaxt zəruri 

olaraq nəticə törənir. Bu isə məkan və zamanda səbəbiyyət münasibətinin 

lokallaşmasından asılı olmur. Səbəbiyyət qanununu formulə etsək deyə bilərik: bərabər 

səbəblər bərabər nəticələri doğurur. 

Səbəb – nəticə münasibətlərinin dördüncü əlaməti onun məkan və zaman 

fasiləsizliyidir, yaxud qarışığıdır. Hər bir səbəb münasibəti diqqətlə nəzərdən keçirilsə, 

faktiki olaraq səbəblərlə əlaqələndirilmiş hadisələrin müəyyən zənciridir. Əgər inteqral 

səbəb və nəticə məkan fasilələri ilə seçilirsə, o zaman bu, səbəb zənciri məkanda sınıb 

tökülür. Əgər səbəb və nəticə məkanın bir nöqtəsində yanaşı mövcud olursa, onda onlar 

zaman intervalı ilə ayrılır və səbəb zənciri zamanda reallaşır. 

Əlbəttə, səbəb ilə nəticə arasındakı münasibəti funksional asılılıq formasında 

təsəvvür etmək olar: nəticə səbəbin funksiyasıdır, lakin burada səbəbiyyətdəki başlıca 

cəhət pərdələnmiş olur: real bir hadisə olmaq etibarilə səbəb başqa bir real hadisə olan 

nəticəni doğurur və şərtləndirir. 

b) Zərurət və təsadüf.  Determinizmin müxtəlif konsepsiyalarında mərkəzi 

yerlərdən birini zərurət və təsadüf kateqoriyası tutur. Fəlsəfi determinizm obyektiv 

zərurətin mövcudluğu fikrini irəli sürür. Zərurət səbəb-nəticə əlaqələrindən, qanun və 

qanunauyğunluq anlayışlarından ifadə olunan səbəbiyyət münasibətlərində 

müəyyənedici xarakteristika kimi çıxış edir. Eyni zamanda determinizmin hər bir 

konsepsiyasında təsadüflər dünyasında mövcudluğa onun münasibətinin 

aydınlaşdırılması da tələb olunur. Zərurət – müəyyən şərait olduqda hökmən baş verən 

hadisədir. Təbiətdə və insan cəmiyyətində baş verən çox müxtəlif hadisələr içərisində 

elələri də vardır ki, bunlar müəyyən şeyin və ya baş verə bilən, amma baş verməyə də 

bilən, bu və ya digər bir şəkildə baş verə bilən müəyyən hadisələr silsiləsinin 

qanunauyğun inkişafından heç də zəruri olaraq irəli gəlmir. Bunlara təsadüfi hadisələr 

deyilir. Fəlsəfi determinizmin mühüm məsələlərindən biri təsadüf kateqoriyasının 

obyektiv idrakı statusudur. Təsadüf və zərurət bir-birindən təcrid olunmuş halda, “saf” 
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şəkildə mövcud deyildir. Zərurət bu və ya başqa prosesdə inkişafın başlıca istiqaməti, 

meyli kimi meydana çıxır, lakin bu meyl özünə çoxlu təsadüflər arasında yol açır. 

Təsadüf zərurəti tamamlayır, onun təzahür formasıdır. Çoxlu təsadüf arxasında həmişə 

obyektiv zərurət, qanunauyğunluq gizlənir. 

Zərurəti və təsadüfi düzgün başa düşmək üçün nəinki bunların arasındakı fərqləri, 

həmçinin bunların arasındakı əlaqəni də görə bilmək lazımdır. Zərurət və təsadüfün 

dialektikası bundan ibarətdir ki, təsadüf zərurətin təzahür formasıdır. Deməli, zəruri 

proses daxilində də təsadüflər olur. Bundan əlavə təsadüflər zəruri prosesin inkişafı 

gedişinə təsir göstərir, bunlar həmin prosesi ya surətləndirər, ya da yavaşıda bilər. Çox 

vaxt inkişafın gedişində təsadüflər zəruri prosesə o dərəcədə qarışır ki, özləri zərurətə 

çevrilir. Bu, o deməkdir ki, zərurət ilə təsadüf arasında heç də keçilməz bir uçurum 

yoxdur, inkişaf prosesində bunlar bir-birinə təsir göstərir, bir-birinə keçir. 

Təsadüf ilə zərurət arasındakı əlaqədən belə bir nəticə çıxır ki, təsadüfi hadisələr də 

müəyyən qanunauyğunluqlara tabedir və həmin qanunauyğunluqlar öyrənilib dərk edilə 

bilər. Həm zərurət, həm də təsadüf səbəbiyyət əlaqələrində mühüm olduqlarından onları 

qarşı-qarşıya qoymaq düz deyildir. 

Fəlsəfə tarixində bu vəziyyətdən çıxış üçün 2 yol təklif olunur: ya təsadüf 

determinizm prinsipinin hərəkəti çərçivəsindən çıxarılır və mütləq təsadüfin determinə 

edilməyən hadisə, təzahür və proses kimi verilməsi qəbul olunur, yaxud da təsadüf bu və 

ya digər hadisənin səbəbini bilməməyimizin məhsulu kimi göstərilir. Birincisi, 

determinizm prinsipini inkara aparırdısa, ikincisi, təsadüfilik kateqoriyasının obyektiv 

idrakı əhəmiyyətini heçə endirir. 

c)  Azadlıq və zərurət, azadlıq və məsuliyyət.  İnsanın iradə azadlığının 

sadələşdirilmiş materialist anlamı onu yalnız dərk edilmiş zərurətlə əlaqələndirdiyinə 

görə faktiki olaraq insanı bu azadlıqdan məhrum edir. Fransız filosofu P.Holbax qeyd 

edirdi ki, insan özünün bütün hərəkətlərində zərurətə tabe olur. Onun iradə azadlığı 

xülyadır. Buxnerə görə, azadlıq – qolu bağlı insanın azadlığıdır, quşun qəfəsdəki 

azadlığıdır. 

Doğurdanda hər şey zəruridirsə, əgər təsadüf, imkan yoxdursa, əgər insan yalnız 

robot kimi hərəkət edirsə, o zaman azadlıq üçün yer qalmır. Əgər insan bu və ya digər 

zərurəti dərk etsə də bu dərketmənin özü də vəziyyəti dəyişdirmir, cinayətkar 

həbsxanada qalmağının zərurətini “dərk etməklə” azad ola bilmir. 

Lakin azadlığın başqa izahı da vardır. Həmin izaha görə, azadlıq necə istəyirsən elə 

hərəkət etmək imkanıdır. Azadlıq – iradə azadlığıdır. İradə – öz mahiyyətinə görə 

həmişə azad iradədir. 

Bəzi filosoflar mütləq azadlıqdan danışırlar ki, bu da ağlabatan deyildir. 
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Bir fransız əfsanəsində qolunu yelləməklə təsadüfən yoldan ötənin burnunu sındıran 

insanın məhkəməsindən söhbət gedir. Günahkara ona görə bəraət verirlər ki, heç kim 

ona öz qolunun yelləməyi qadağan edə bilməz. Lakin bu hadisə ilə əlaqədar məhkəməni 

qərarında deyilirdi: müttəhim müqəssirdir, çünki bir adamın qolunu yelləməyin hüdudu 

digər adamın burnunun yaxınlığında qurtarır. 

Göründüyü kimi, azadlıq həm hüdudsuz, həm də hüdudlu ola bilər. Azadlıq çox 

vaxt həyatın elementar normaları ilə münaqişəyə girir. Fransız əfsanəsi bir daha sübut 

edir ki, mütləq azadlıq yoxdur, azadlıq həmişə nisbidir. 

Azadlıq özümüzü xəyalən təbiət qanunlarından asılı saymağımızdan ibarət deyil, 

ondan ibarətdir ki, həmin qanunlar dərk edilsin və bu bilik əsasında təbiət qanunları 

planauyğun bir surətdə müəyyən məqsədlər üçün fəaliyyət göstərməyə məcbur edilə 

bilsin. Bu, həm xarici təbiətin qanunlarına, həm də insanın özünün cismani və mənəvi 

varlığını idarə edən qanunlara aiddir, – bunlar iki qisim qanunlardır ki, bunları biz bir – 

birindən, uzaq başı, öz təsəvvürümüzdə ayıra bilərik, gerçəklikdə isə ayıra bilmərik. 

Deməli, iradə azadlığı işi bilmək əsasında bir qərara gəlmək qabiliyyətindən başqa bir 

şey deyildir. Beləliklə, insan müəyyən bir məsələ haqqında nə qədər azad mühakimə 

yeridir, bu mühakimənin məzmunu da o qədər böyük bir zərurətlə müəyyən olacaqdır, 

halbuki bilməməkdən irəli gələn və imkan daxilindəki bir çox müxtəlif bir– birinə zidd 

qərarlar arasında guya istədiyini seçib götürən inamsızlıq özünün azad olmadığını, məhz 

özünün tabe edəcəyi şeyə tabe olduğunu sübut edir. Deməli, azadlıq təbiət zərurətlərini 

dərk etmək əsasında özümüzə və xarici təbiətə hakim olmaqdan ibarətdir, buna görə də 

azadlıq tarixi inkişafın zəruri məhsuludur (F.Engels). 

Qeyd etmək lazımdır ki, iradə azadlığı problemi insanın öz əməlləri müqabilində 

əxlaqi və hüquqi məsuliyyəti problemi ilə sıx surətdə əlaqədardır. Əgər insan bu və ya 

digər hərəkətə güc ilə məcbur edilərsə, o zaman həmin hərəkətə görə o heç bir əxlaqi və 

hüquqi məsuliyyət daşımır. Bunu zorakılıq edənin ölümü və zədə alması faktı ilə də 

eyniləşdirmək olar. 

İnsanın azad hərəkəti öz aləmində həmişə cəmiyyət qarşısında cavabdeh olduğunu 

nəzərdə tutur. 

Azadlıq və məsuliyyət bir bütöv, şüurlu insan fəaliyyətinin iki tərəfidir. Azadlıq 

məqsədəuyğun fəaliyyətin həyata keçməsi imkanıdır. Məsuliyyət obyektiv şəraitin diktə 

etdiyi hərəkətin dərk edilməsi deməkdir. Azadlıq məsuliyyət doğurur, məsuliyyət 

azadlığı istiqamətləndirir. 

Elmi–fəlsəfi dünyagörüşünə görə həm azadlıq, həm də məsuliyyət obyektiv 

səbəbiyyət determinizmin hökm sürdüyü dünyada mümkündür. Məsuliyyət ictimai 

şüurun inkişafı, sosial münasibətlərin səviyyəsi ilə mövcud sosial institutlarla şərtlənir. 
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d) İmkan və gerçəklik.   Dialektik fəlsəfə öyrədir ki, təbiət və cəmiyyət 

hadisələrinin çox müxtəlif qanunauyğun əlaqə formalarından biri imkanın gerçəkliyə 

çevrilməsidir.  

Bu və ya başqa hadisələrin, proseslərin meydana gəlməsi imkanı maddi aləmin 

obyektiv qanunlarının fəaliyyətindən irəli gəlir və müəyyən şəraitdə gerçəklik olur, 

yaxud gerçəkliyə çevrilir. Təsadüfi deyildir ki, çox vaxt gerçəkliyə imkanın həyata 

keçməsi deyirlər. Geniş mənada gerçəklik dedikdə obyektiv surətdə mövcud olan bütün 

dünya, obyektiv reallıq başa düşülür. İmkan hadisələrin qanunauyğun hərəkətinin 

müəyyən meylini ifadə edir. Lakin imkan təkcə zərurətlə deyil, təsadüflə də bağlı olur. 

Bu və ya başqa imkan nəinki bir sıra hadisələrin qanunauyğun, zəruri hərəkətindən, 

habelə təsadüfi məcmusundan ibarət olur.  

İmkan ilə gerçəklik inkişafın iki tərəfi kimi, inkişafın çıxış momenti və nəticəsi 

kimi bir birinə nisbi surətdə əksdir. İnkişaf isə hadisələr silsiləsi təşkil etdiyinə görə bu 

silsilənin hər bir halqası birinə nisbətən çıxış momenti və digərinə nisbətən nəticədir: 

həm imkandır, həm də gerçəklik. İmkan və gerçəklik bir-birinə keçsələr də onları qəti 

fərqləndirmək lazımdır.  

İmkanlar müxtəlif olur. İki növ imkanı – abstrakt (formal) imkan ilə real imkanı 

bir- biri ilə qarışdırmaq olmaz. Müəyyən qanunauyğunluğun olması ancaq abstrakt, 

formal imkanı şərtləndirir ki, bu da həmin konkret tarixi şəraitdə hələ gerçəkliyə çevrilə 

bilməz, çünki onun gerçəkliyə çevrilməsi üçün ilkin şərait yoxdur, əməli fəaliyyətdə 

formal imkana arxalanmaq olmaz ki, guya hər şey mümkündür. Abstrakt imkan 

obyektiv qanunlara zidd deyil, müvafiq şərait yetişdikdə reallaşa bilər. Buna görə də 

abstrakt (formal) imkanı imkansızlıq da hesab etmək düzgün olmazdı. İmkansızlıq-heç 

zaman reallaşa bilməyən hadisədir. Çünki onun obyektiv zəmini yoxdur, hadisələr 

arasındakı qanunauyğun, zəruri əlaqələrdən irəli gəlmir. Əməli fəaliyyətdə yalnız 

mövcud şəraitdən, mövcud olan və fəaliyyət göstərən qanunauyğunluqdan irəli gələn 

real imkana arxalanmaq lazımdır. Lakin obyektiv qanunauyğunluğun mövcud olması 

hələ heç də bu və ya başqa bir real imkanın meydana çıxması üçün kifayət deyildir. 

Həmin qanunauyğunluğun məhz müəyyən formada təzahürünə kömək edəcək şərait 

lazımdır.  

İmkanlar eyni zamanda konkret olur. Konkret imkan maddi sistemin inkişafının 

müəyyən mərhələsində, müvafiq şəraitin olması sayəsində mövcud olan imkandır. Əgər 

bütün zəruri şərait olmazsa, hətta ən real imkan da əldən qaçırılır və bu imkan gerçəkliyə 

çevrilə bilmir. Məsələn, toxumda bitkiyə çevrilmək imkanı vardır, lakin bunun üçün ilin 

müəyyən bir vaxtında onu yumuşaldılmış nəm torpağa əkmək, müvafiq temperaturun 

olması və s. lazımdır. Bir çox toxumlar zəruri şərait olmadığına görə cücərmir.  
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İmkanlar içərisində elələri də vardır ki, onlar zəruri xarakter daşıyır və gec-tez 

reallaşır. Mütərəqqi və mürtəce imkanlarda ola bilər. Dövrünü başa vurmuş qüvvə və 

amillərə istinad edən imkan mürtəce, yeni, mütərəqqi qüvvə və amillərə əsaslanan 

imkan isə mütərəqqidir. İctimai həyatda imkanların gerçəkliyə çevrilməsi üçün 

insanların əməli fəaliyyəti olduqca zəruridir.  
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N Ə T İ C Ə 

Məlum olduğu kimi, gerçəkliyin hansı sahəsini öyrənib öyrənməməsindən asılı 

olmayaraq hər bir elm təkcə qanunlardan deyil, həm də müəyyən kateqoriyalar– yəni 

ümumi anlayışlar sistemindən istifadə edilir. 

 Ümumiyyətlə, fəlsəfi kateqoriyalar gerçəkliyin ümumi cəhətlərini və əlaqələrini, 

tərəflərini və xassələrini əks etdirən anlayışlardır. Biz artıq bu kateqoriyalardan təkcə, 

xüsusi və ümumi haqqında qısa da olsa məlumat vermişik. Əslində dialektikanın 

kateqoriyaları insanların min illər boyu davam edən təcrübəsinin, onların əmək 

fəaliyyəti və idrakının yekunu, ümumiləşdirilməsidir. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, 

dünyanı dərk etməyin pillələridir. Determinizmin müxtəlif konsepsiyalarında mərkəzi 

yerlərdən birini zərurət və təsadüf kateqoriyası tutur. Fəlsəfi determinizm obyektiv 

zərurətin mövcudluğu fikrini irəli sürür. Zərurət səbəb– nəticə əlaqələrindən, qanun və 

qanunauyğunluq anlayışlarından ifadə olunan səbəbiyyət münasibətlərində 

müəyyənedici xarakteristika kimi çıxış edir. Eyni zamanda determinizmin hər bir 

konsepsiyasında təsadüflər dünyasında mövcudluğa onun münasibətinin 

aydınlaşdırılması da tələb olunur. Zərurət– müəyyən şərait olduqda hökmən baş verən 

hadisədir. Təbiətdə və insan cəmiyyətində baş verən çox müxtəlif hadisələr içərisində 

elələri də vardır ki, bunlar müəyyən şeyin və ya baş verə bilən, amma baş verməyə də 

bilən, bu və ya digər bir şəkildə baş verə bilən müəyyən hadisələr silsiləsinin 

qanunauyğun inkişafından heç də zəruri olaraq irəli gəlmir. Bunlara təsadüfi hadisələr 

deyilir. Fəlsəfi determinizmin mühüm məsələlərindən biri təsadüf kateqoriyasının 

obyektiv idrakı statusudur. Təsadüf və zərurət bir– birindən təcrid olunmuş halda, «saf» 

şəkildə mövcud deyildir. Zərurət bu və ya başqa prosesdə inkişafın başlıca istiqaməti, 

meyli kimi meydana çıxır, lakin bu meyl özünə çoxlu təsadüflər arasında yol açır. 

Təsadüf zərurəti tamamlayır, onun təzahür formasıdır. Çoxlu təsadüf arxasında həmişə 

obyektiv zərurət, qanunauyğunluq gizlənir. 

 Təsadüf ilə zərurət arasındakı əlaqədən belə bir nəticə çıxır ki, təsadüfi hadisələr də 

müəyyən qanunauyğunluqlara tabedir və həmin qanunauyğunluqlar öyrənilib dərk edilə 

bilər. Həm zərurət, həm də təsadüf səbəbiyyət əlaqələrində mühüm olduqlarından onları 

qarşı– qarşıya qoymaq düz deyildir. 

 Fəlsəfə tarixində bu vəziyyətdən çıxış üçün 2 yol təklif olunur: ya təsadüf 

determinizm prinsipinin hərəkəti çərçivəsindən çıxarılır və mütləq təsadüfin determinə 

edilməyən hadisə, təzahür və proses kimi verilməsi qəbul olunur, yaxud da təsadüf bu və 

ya digər hadisənin səbəbini bilməməyimizin məhsulu kimi göstərilir. Birincisi, 

determinizm prinsipini inkara aparırdısa, ikincisi, təsadüfilik kateqoriyasının obyektiv 

idrakı əhəmiyyətini heçə endirir. 


