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* * * 

 

Kitabdakı az işlənən sözlər 

 

Azərbaycan fəlsəfi dilində ərəb-fars sözlərinin aşırı bolluğu bu dili ruhumuzun, mədəniyyətimizin 

dərinliklərindən özgələşdirib. Sonucda çoxlarının yaxşı anlamadığı ağır bir dil yaranıb. Ərəb-fars sözləri 

tekstlərə guya yüksək düşüncə mədəniyyəti gətirir. Əslində isə gerçək düşüncəni düşüncə «görüntüləri» ilə, 

düşüncə avazı ilə əvəz edir. İndi ən dolaşıq bir durum yaranıb. Ərəb-fars bər-bəzəyi ilə naxışlanmış dil 

çağımızın düşüncə azadlığına cavab vermir. Əvəzində dildə bir az təmizləmə işi aparanda bu dil də 

alışılmadığı üçün bəyənilmir. Ancaq alışılmaq üçün də bir az təmizlənmiş dildə çoxlu düşüncə yazıları 

çıxmalı və oxunmalıdır. Bizim kitabın dil islahatlarını belə bir fonda dəyərləndirmək gərəkdir. Onu da 

artıraq ki, aşağıdakı siyahıdan görəcəksiniz ki, əslində, islahatımızın gətirdiyi sözlər heç də çox deyil. 

 

Amac – məqsəd (əski türk sözüdür). 

Anlam - (Anadolu türkcəsində işlənən yeni söz, yəni neologizmdir). 

Bilgə – müdrik (əski türk sözüdür). 

Bütüncə – ümumi (bizim neologizmdir, yəni düzəltdiyimiz yeni sözdür). 

Dışözü – zahir (bizim neologizmdir). 

Doğru – həqiqət  
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Dür – növ (əski türk sözüdür). 

Etgi – təsir (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Gerçək – həqiqət, doğru. 

Gərəklər – tələbat (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Gərəkcə – zərurət (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Görk – obraz (əski türk sözüdür). 

İçözü – mahiyyət (bizim neologizmdir). 

İlgili – əlaqədar (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

İlişgi – əlaqə, münasibət (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

İstəm – iradə (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Nəsnə – cism, əşya (Orta əsrlər ədəbi dilimizdə işlənib). 

Nəsnəl – cismani, maddi. 

Öyrəti – təlim (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Soru – sual (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Soy – qəbil (əski türk sözüdür). 

Tanıdıcılar – əlamətlər (bizim neologizmdir). 

Tanım vermək, tanımlamaq – tərif vermək, təyyin etmək (Anadolu türkcəsində işlənən neologizmdir). 

Toplum – cəmiyyət (Anadolu türkcəsində işlənən yeni sözdür, neologizmdir). 

Toplumsal – ictimai, sosial. 

Ulus – millət, xalq (əski türk sözüdür). 

Qut – ruh (əski türk sözüdür). 

 

 

* * * 

 

 

Ön söz 

 

 

Adamlar arasında fəlsəfə haqqında yanlış inanclar var. Çoxları belə deyir: - «Fəlsəfə yaman çətindir, onu 

anlamaq hər adamın işi deyil».  

Ancaq hər bir elmi, hər bir sənəti anlamaq nə qədər çətindirsə, fəlsəfəni də anlamaq o qədər çətindir, hər 

bir elmi anlamaq nə qədər asandırsa, fəlsəfə də bir o qədər asandır. Bir sözlə, fəlsəfənin asanlıq və çətinlik 

məsələsində unikallığı yoxdur. Necə ki hər sənəti, elmi, eləcə də fəlsəfəni həvəslə, sevgi ilə hövsələ ilə 

yavaş-yavaş, anlaya-anlaya öyrənmək gərəkdir.  

Fəlsəfə ilə bağlı başqa aldanış. Bəziləri hesab edir ki, mənalı, ağıllı nə deyilirsə, o, mütləq fəlsəfidir. 

Buradan da belə deyim ortaya çıxıb: - «Filan yazıçının fəlsəfəsi».  

Ancaq hər ağıllı, mənalı söz fəlsəfi deyil. Məsələn, elə ağıllı söz var ki, arıqlamağı öyrədir və buradan 

fəlsəfəyə yol yüzlərlə «məntəqədən» keçəndən sonra çatır. Biz fəlsəfənin nələri və nə üçün öyrəndiyini 

bilsək, nəyin birbaşa, ya dolayı ona dəxli olduğunu bir az asan taparıq. Onun üçün də həm asan, həm də 

çətin olan bu «elmdən» söhbətə başlayaq. Özü də indi bu «elmin» əlifbasını öyrənək. Yazının əlifbasını 

öyrənəndən sonra minlərlə kitab oxumaq olur. Eləcə də fəlsəfənin «əlifbasını» öyrənəndən sonra yüzlərlə 

filosofun kitablarını oxuyub, bu və ya başqa dərəcədə anlamaq olur. 

Başlanğıc üçün çox çətin sualların biri budur: fəlsəfəyə birinci hansı problemin «qapısından» girmək 

gərəkdir? 

Bəzi müəllimlər hesab edir ki, bir dənə problemi, məsələn, «materiya və şüur» problemini götürüb, 

fəlsəfəyə onun içindən girmək gərəkdir. Ancaq girmək üçün ayaq, etmək üçünsə arac (yəni edənlə üstündə 

edilənin arasında olan araçı, - alət, vasitə) lazımdır. Masa düzəltmək üçün dülgərin rəndəsi, xətkeşi, çəkici 
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olmalıdır. Bu alətlərdən birinin işini o birisi görə bilməz, ya da ala-yarımçıq görər. Rəndə ilə çəkicin yerinə 

mıx vurmaq olar, ancaq iri mıx olsa, çətin olacaq, axırda da rəndə sınacaq.  

Dülgər kimi filosofa da işini görmək üçün araclar, vasitələr, alətlər gərəkdir. Onların arasında isə 

başlıcası düşünmək alətləridir. Onun üçün də, gəlin, həmin alətlərin bəzilərinin qulpundan tutub fəlsəfə 

dünyasına girək. Ən öncə «anlayış» («məfhum») sözünü özümüz üçün nə qədər gərəkdirsə, o qədər anlaqlı 

edək.  

 

 

 

 

Birinci bölmə. Fəlsəfə hansı məsələləri düşünmək üstündə qurulub 

 

 Fəlsəfədə anlayış problemi. Anlamaq və anlayış 

 

«An-layış» sözünün kökü («an») əski türklərdə «yenidən göründürmək mənasını (anlamını) verir. İndi 

biz «yadıma salıram» mənasında «anıram» deyirik. Yada salmaq nədir? Bir vaxtlar bildiyini, gördüyünü 

şüurunda (bilincində) yenidən göründürmək. Bizlərdə deyirlər: «huşumdan çıxıb», yəni huşda deyil ki, 

yenidən göründürə, ana biləsən. 

Deməli, anlayış hər dəfə gərək olanda yenidən göründürə bilməklə bağlıdır. Bəs nəyi yenidən 

göründürməklə bağlıdır? Sözsüz, haçansa gördüyün, bildiyin, qavradığın nəyisə. 

Sonra, götürək «anlayış»a doğma olan «anlamağ»ı. Anlamaq həmişə nəyisə anlamaqdır. Anlamaq 

həmişə nəyəsə tutulubdur, nəyləsə doludur. Heçnəsizliyi anlamaq olmaz. XX yüzilin böyük filosofu Husserl 

deyərdi: «Düşünüş həmişə nəyisə düşünməkdir». Hətta elə-belə düşünəndə də biz nəyisə düşünürük. 

Deməli, anlamaq da «nəyi?» sualından qopmazdır. 

Əski və Ortaçağ (Orta əsrlər) türkləri ərəblərin «şey» ( və onun qohumu «əşya») sözünə sinonim kimi 

«nəsnə» kəlməsini işlədirdilər. Yəqin ki, «nəsnə» «nəsə nə»nin qısalmış formasıdır. Fəlsəfəyə də elə bu cür 

söz gərəkdir: nəsə olan, ancaq nə olmasını ayrıca deməyə ehtiyac olmayan. 

Biz bilincimiz, şüurumuz üçün nəsnələri, olayları necə mənimsəyirik? Anlayıb, anladığımızı anlayışa 

yığıb orada saxlamaqla. 

Nəsnəni anlamaq, sadəcə, onda nə varsa, hamısını görmək deyil (heç, nə varsa, hamısını görmək də 

olammaz). Nəsnəni anlamaq nəsnənin nəliyini tapmaq, öyrənməkdir. Masanın üstündə min dənə gəldi-

gedər ləkələr, cızıqlar, işıq-kölgə oynaşmaları var. Hamısı da masanın özününküdür. Ancaq masanın nə 

olduğunu bilməyimiz üçün bizə onların heç biri gərək deyil. Anlamaq üçün masanı göstərib, «bu nədir?» 

sualına cavab verməliyik. Cavab versək ki, «bu taxtadır», deməli, hələ masanı anlamamışıq, çünki saysız 

nəsnələr var ki, taxtadandır. Cavab versək ki, «bu ayaqlı əşyadır», yenə onu anlamamışıq, çünki dolabın da, 

pianinonun da ayaqları var. Ancaq cavab versək, «bu möhkəm maddədən düzəldilmiş, üstündə müəyyən 

şeyləri qoyub iş görmək üçün hazırlanmış və yerdən hündürlüyü də, üstünün eni də həmin iş üçün əlverişli 

olan nəsnədir», «masa nədir?» sorusuna (sualına) cavab vermiş olarıq. Deməli, onu anlayırıq, deməli, 

anladığımız əsasında «masa» anlayışını düzəldərik.  

Biz nəsnələrin nəliyini, əsasını, mahiyyətini şüurumuzda yenidən görükdürəndə, bu görünəni hansı bir 

sözünsə, (məsələn, «masa» və ya «stol» sözünün) içinə yığıb saxlayanda anlayış yaranır. 

Hələlik biz fəlsəfənin dilinin, düşünüş vasitələrinin iki vahidini mənimsədik: «anlayış» və «anlamaq». 

Ancaq onları daha yaxşı bilmək üçün fəlsəfənin başqa anlayışlarına – «ümumi» («bütüncə»), «təkcə» 

anlayışlarına keçmək gərəkdir. 

 

 

Anlayışlar və ümumilik 
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Örnəklərdə həmin anlayışlara baxaq: «adam» - «Elxan» adında tələbə». «Adam» ümumidir (bütüncədir), 

çünki bütün adamların hamısında təkrar olunan göstəriciləri (əlamətləri) öz içinə, məzmununa yığıb. 

Səndən soruşsalar ki, «adam kimdir?» və sən cavab versən ki, «adam göy göz kişidir» (çünki göy göz 

adamlar da var), onda deyəcəyik ki, sənin adam anlayışın düz deyil, çünki düz olsa, gərək qara göz 

adamları adam saymayaq. İrqçilər «adam» anlayışını beləcə daraltdıqları üçün də, qara dərililəri adam 

yerinə qoymuruq.  

Əski yunan filosofu Platon «adam» anlayışının içindəkini, məzmununu belə açmışdı: «Adam – lələksiz, 

iki ayaqlı heyvandır (yəni canlıdır)». Çəlləkdə yaşayan Sinoplu Diogen bir dəfə xoruzu götürüb, bütün 

lələklərini yolur, camaata göstərib deyir: «Budur, Platonun adamı». 

Əslində nə baş verir? Platon «adam» anlayışına yanlış məzmun verdiyi üçün həmin anlayış adamlara da, 

xoruza da, toyuğa da aid olur. 

Ortaçağ (orta əsrlər) müsəlman filosofları - Fərabi, İbn-Sina, bizim Bəhmənyar bir-birinin ardınca 

deyirdilər ki, «adam düşünən canlıdır». Di gəl, «adam» anlayışının bu açımı da yanlışdır, çünki elə onların 

öz fəlsəfəsinə görə, mələklər də düşünən canlı idilər, ancaq heç biri onları adam saymırdı. 

 

 

Cisimlər, hadisələr qrupu və ümumilər  

 

Dünyada nəsnələr, olaylar qohumluqlarına görə cürbəcür növlər, dəstələr əmələ gətirir. Məsələn, ayrı-

ayrı söyüdlər «söyüd» növündə (təmiz türkcədə, düründə) birləşirlər. Ona görə də deyirik: «Ağacın bir 

növü olan söyüd». Eləcə də palıdlar, küknarlar və s.  

Ancaq bu növlər, dürlər özləri də ağac olduqları üçün bir-birinə qohumdurlar. Deməli, «ağac» soydur 

(qəbildir, ümumidir), növlərsə onların içində dürlü dəstədir (əski türkcə «dürlü» növbənöv deməkdir). 

Bəs nəsnələr, olaylar necə olur ki, növ içində birlik əmələ gətirirlər? Yeri gəlmişkən, bu növlərə fəlsəfədə 

«ayrıca» da deyirlər. 

 

Mahiyyət nədir? 

 

Nəsnələr ya mahiyyətlərinə (içözlərinə), daxili özlüklərinə, yəni içəridən onları özləşdirən (özlərinə 

bərabər edən, nəliklərini verən) cəhətlərinə görə, ya da onlara zahiri özlük verən cəhətlərinə görə bir 

dəstədə birləşirlər. Məsələn, su, buxar, buz zahirlərinə, üzlərinə görə başqa-başqa olsalar da mahiyyətlərinə 

görə birləşirlər və ya birdirlər. 

Daha tez-tez nəsnələr həm mahiyyətlərinə, həm də zahirlərinə görə oxşadıqları üçün bir növdə 

toplanırlar. 

Külək, su qayanı elə ova bilər ki, o, quşa bənzər, ancaq bu oxşartı üzdə olacaq. Söyüdlər isə həm 

mahiyyəti, həm də zahirlərinnə görə bənzəyib ağac növünü, dürünü əmələ gətirirlər. 

Əgər söyüdü söyüd edən filan xassələrdirsə, (bu da bərabərdir mahiyyətə) və əgər qarşımızdakı ağac 

söyüddürsə, bu ağac həmin mahiyyət əlamətlərini özündə təkrar etməlidir. Ona görə də hər növdə (əgər bu 

növ üz oxşarlığından yaranmayıbsa), növə aid hər bir nəsnədə eyni mahiyyət iştirak edir, onun əsası olur. 

Bir əsas, bir mahiyyət min nəsnəni törədir, min nəsnədən bilinir. 

Mahiyyəti bilmək anlamaqdır, anlamaq anlayış yaratmaqdır. Anlamaq növü göstərən anlayışa həmin 

dürdəki nəsnələrin, olayların mahiyyət əlamətlərini «yazmaqdır». Anlamaq «bu nədir?» sorusuna, sualına 

cavab verməkdir. Deməli, anlamaq nəsnənin nəliyini bilməkdir, anlayışsa nəsnənin nəliyini özünə yazır. 

Anlamaq nəsnənin əsasını, mahiyyətini mənimsəməkdirsə, indi artıra bilərik, nəsnənin əsası onun içinə 

girdiyi növdə hamıya aid olan, hamı üçün bir, eyni olan mahiyyətdir. Anlamaq bu mahiyyəti 

mənimsəməkdir. Deməli, sən bir nəsnəyə baxanda onunla bir növdən olan bütün nəsnələrin hamısında 

iştirak edən cəhətləri yığmalısan. Yığıb şüurunda (bilincində) toplayaraq sözə bağlayanda həmin nəsnənin 

və onun yaxın qohumlarının anlayışını tapırsan. Bu anlayış ümumiləşdirmək əsasında yaranır. Bu anlayış 
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növün içindəki bütün nəsnələrin nəliyini bizə deyir. Sən «söyüd» anlayışını bilirsənsə, hər söyüdə rast 

gələndə həmin anlayışa «baxıb», söyüdün nə olması haqqında oradan bilgi (informasiya) alırsan. 

Anlayış sənə nəsnənin mahiyyətini andırır, ona görə də nəsnəni anladır.  

 

 

Anlayış və təkcə 

 

Götürək «Elxan» adında bu tələbəni. O, təkcədir. Yəni nəyi varsa, özünə toplamış bir oğlandır. Mən onu 

anlamaq istəyirəm. Onun üçün də nə qədər bacarıramsa, ona baxıb onun aid olduğu növlərin anlayışına 

bilgi (məlumat) almaq üçün gedirəm. Məsələn, «Elxan adamdır», deməli, «adam» anlayışı mənə onun 

haqqında bir soraq verir. «Elxan azərbaycanlıdır», deməli, «azərbaycanlı» anlayışı başqa məlumatı verir. 

«Elxan tələbədir», «tələbəlik» anlayışından yeni bilgi alıram. «Elxan göyçək oğlandır», «gözəllik» anlayışı 

burada onun haqqında mənə başqa sorağı verir. Beləliklə, təkcə ayrı-ayrı durmuş anlayışlardan bildiyimiz 

əlamətlərin bir nəsnədə, bir hadisədə bir yerə yığılması kimi, bir-birinə hörgülənməsi kimi açılır. Təkcəni 

anlamaq onu, - konkret olanı bircə-bircə, ayrı-ayrı anlayışların «içinə salıb çıxarmaqdır», ayrı-ayrı 

anlayışların «dişinə vurmaqdır». 

Bizim qarşımıza nəsnə (nəsə nə) çıxır. Hələ nəliyini bilmirik. Ancaq bilmək istəyirik. Görürük ki, filan 

anlayışda deyilən əlamətlər onda var. Onda bu nəsnəni həmin anlayış əsasında bir az tanıyırıq, sonra keçirik 

başqa anlayışlara. Kant deyərdi ki, nəsnəni anlamaq üçün onu anlayışın altına (işığına) salmaq gərəkdir. 

Sözsüz, nəsnəyə elə-belə də baxmaq olar. Sözsüz, nəsnəyə baxıb, onun cizgilərində doğma şeylərin 

cizgilərini görüb duyğulanmaq da olar. Bu da bir qavrayışdır və çox vaxt biz elə bu cür də baxırıq. Ancaq 

əgər cisim haqqında duyğuların yox, düşüncənin biçimində danışmaq istəyiriksə, anlayışların dilindən daha 

çox istifadə etməliyik. 

Var elmi anlayışlar, bir də var gündəlik şüurun təxmini və ya elmsiz anlayışları. Alim də, elə-belə adam 

da gündəlik yaşamında (həyatında) çox vaxt təxmini, az elmi, ya da elmsiz anlayışlardan istifadə edir. 

Ancaq elə ki alimə nəsnəni anlamaq, anlatmaq lazım gəlir, o məcbur olur, anlayışlarını elmləşdirsin. 

 

 İndisə gündəlik şüurun anlayışları haqqında 

 

Qədim yunanlar «ideya» («eydos») sözünü deyəndə cismin görünüşünün xarakterik cizgilərini 

gözlərinin qabağına gətirirdilər. Yalnız sonralar, bəlkə də Platonun sayəsində yavaş-yavaş Avropa 

fəlsəfəsində «ideya» nəsnələrin gözə az bilinər mahiyyətini özünə yığmış düşüncə vahidi kimi başa 

düşüldü. Ancaq indi də gündəlik bilincdə anlayışların çoxu nəsnələrin mahiyyətinin yox, üzünün şəklini 

«çıxarır». «Su» anlayışı çoxumuzun şüurunda «nəsə yumşaq, sərin, duru, şəffaf bir maddə» görkünü 

(obrazını) daşıyır və ona görə də bu görkün oxşartısını görürüksə, ona «sudur» deyirik. Ancaq «su» 

anlayışının elmi məzmunu H2O-dur. Adi danışıqda isə heç kimyaçı da sudan danışanda bunu yadına 

salmır. 

 

 

Elmi araşdırmalarda anlayışlar 

 

Araşdırmalar, axtarışlar var ki, yeni anlayışları yaradıb anladır və sonrakılar bu anlayışlardan istifadə 

edərək yeni düşüncələr tapırlar. Deyiblər, axı, düşünmək bacarığı başqalarının düşüncələri ilə 

düşünməkdir. 

Bir vaxtlar əski yunan filosofu Demokrit Levkipplə birlikdə «atom» anlayışını yaratmışdı. Demişdi: 

«atom» nəsnələri quran, dürlü formaları olan bölünməz qırnıqlardır. Sonralar bu «atom» anlayışı bir çox 

filosofların öz sistemlərini qurmasına yardım əlini uzatdı. 
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Araşdırmalar da var ki, öncəki anlayışın adını, üzünü, formasını saxlayır, içini isə xeyli dəyişdirir, deyir, 

məzmunu bu yox, odur. Məsələn, müsəlman filosofları Əşarilər, yəhudi filosofu Maymoniddən gələn 

sorağa görə, Demokritin «atom» anlayışına bir az başqa anlam (məna) vermişdilər. Onlar üçün atom olan 

kimi də ölən zərrəcikdir (Demokritgildə isə atom bölünüb yox olmur). Allah hər yox olan zərrəciyin yerində 

həməncə elə o cürünü də var edəndə nəsnələr öncəki kimi qalır. Ancaq harada ki, yox olmuş filan qədər 

zərrəciyin yerinə eynisini qoyur, az sayda atomların yerinə isə tamam başqa cürlərini əta edir, onda biz 

nəsnələri dəyişmiş və ya dəyişməkdə olan görürük. 

Allahın möcüzəsi isə belə baş verir: hansı anda isə yox olmuş atomların yerinə tamam başqa sayda, 

tamam başqa düzülüşdə atomlar əta edilir: məsələn, Həzrət Musanın əsasını əmələ gətirmiş atomlar yox 

edilir, əvəzinə elə atomlar və onların elə düzülüşü əta edilir ki, ilan alınır. 

Hər an dünyanı yoxluqdan qurtaran Allah istəsə, onu başgicəlləndirici bir dəyişkənliyə salar. Yəni birinci 

anda bir görünüşdə olan dünyanı ikinci anda atomların başqa düzümü ilə tamam başqa görünüşə salar və 

beləcə, hər an yeni mənzərə peyda olar. Ancaq Əşarilərə görə, Allah insanlara öz böyük yaxşılığını edərək 

nəinki hər an dünyanı yoxluqdan qurtarır, həm də elə edir ki, dünyada çox şeylər bir an qabaq olduğu kimi 

qalsın. Dəyişmələr çox yerdə yavaş-yavaş getsin, möcüzələr isə hər an baş verməsin. İnsan, axı, belə 

dünyada yaşaya bilər! 

Görürsünüzmü, Əşarilərdə «atom» anlayışı necə dəyişir və nəticədə hansı fəlsəfi sistemə gətirir? 

Demokritin atomları dünyada olanların işinə Allahın qarışmasına yer qoymur: kosmosun boşluğunda 

atomlar uçurlar, bir-birinə rast gələndə formaları pərçimlənib birləşməyə imkan verirsə, filan qədər atom 

bir-birinə pərçimlənir. Sonucda, yığılan atomların törətdiyi quruluşdan asılı olaraq dağlar, dərələr, adamlar 

və s. əmələ gəlir. Əşarilərdə isə hər an Allahın əli dünyanın üstündədir və dünyanı Yoxa uçrumlaşmağa 

qoymur. 

İndiyəcən dediklərimizi yığcamlaşdıraq: biz «anlayış», «anlantı», «ümumi», «təkcə», «mahiyyət», 

«zahir», «nəlik», «nəsnə» kimi fəlsəfi anlayışları öyrəndik. Bu anlayışların hamısı min cür bağlarla bir-birinə 

bağlanıb, ona görə də bir-birini anladır. Cümləyə fikir verin: «Anlayanda nəliyi anlayıram, bundan 

anlayışlar düzəldirəm, anlayışlar nəsnələrin nəliyi haqqında mənə bilgi verir, anlayışlarda mən təkcələrdən 

ümumiyə, bütünə qalxıram».  

 

 

Anlayışlar və danışıq qabiliyyəti 

 

Bəzi adamlar bilinclərində olan qıtlığı və ya anlayışların elmsizliyini, yanlış olaraq, danışıq bacarıqlarının 

olmaması kimi anlayır. Onlara elə gəlir ki, bilirlər, ancaq bildiklərini deyə bilmirlər, çünki natiq deyillər. 

Aldanışdır bu. 

Gözəl danışmağı bacarmadıqları üçün yox, düşünüb-düşündürmək üçün anlayışları olmadıqlarına görə 

danışa bilmirlər. Adam dilcə nə qədər köntöy olsa da dərin düşüncəsi varsa, bu düşüncə ən yöndəmsiz 

deyimlərin içindən qızıl külçəsi kimi parlayacaq. 

Anlayışları bilməyən isə dəqiqədə bir «onun adı nədir..?» «zaddır...şeydir...» deyəcək. 

İkinci yandan, belə düşünmək düz deyil ki, sənin anlayışları bilməyin bərabərdir sözlüklərdən, 

dərsliklərdən, terminalogiya lüğətlərindən onların mənasını əzbərləməyə. Əzbərləmək hələ bilmək deyil. 

Bax, nə vaxt onları işlədib-danışmağı bacarırsansa, o vaxt da özünə deyə bilərsən ki, mən anlayışları bilirəm. 

Anlayışlar dünyanı doldurmuş nəsnə növlərinin, soylarının adıdır. Bir şeyi bildirməyin ən asan yolu 

onun özünü darta-darta gətirib göstərmək yox, adını çəkməkdir. Nəsnəni min cür bildirmək olar, məsələn, 

barmaqla göstərməklə, ancaq bunun bir çatışmazlığı var, cisim, əşya görünməyəndə barmaqla onu 

bildirmək çətindir. 

Nəsnəni şəkli ilə də bildirmək olar, ancaq şəkli çəkmək üçün xeyli iş görmək gərəkdir. 
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Əşyaya ad qoyub adı ilə bildirmək isə ən rahatıdır. Anlayışlar belə adlardandır və biz onları biləndə 

nəsnələrə tərəf boylanmadan nəsnələrdən söhbət edə bilirik, danışığımızda çevikcə dənizi qoyub söyüdü 

götürürük, dağı qoyub, aranı götürürük. 

 

 

Anlayışlar və fəlsəfi kateqoriyalar 

 

Fəlsəfə çoxlu anlayışlardan istifadə edir, hətta bunların arasında gündəlik (elə-belə) şüurdan alınmış 

təxmini, elmsiz anlayışlar da az olmur; fəlsəfi söhbətində filosof da «yüngüllük», «ağlıq», «çeviklik» kimi 

anlayışları işlədir və bu zaman çox vaxt onların mənasının təxmini də olsa, fərqinə varmır. 

Ancaq elə anlayışlar da var ki, onları yox etsən, fəlsəfi düşünüş əlsiz-ayaqsız qalar, «yeriyə» bilməz. 

Çünki onlar özlərinə fəlsəfəyə gərəkli ən əsas nəsnə və olayların ən önəmli yönləri haqqında bilgi 

toplayıblar. Fəlsəfə daha çox nəsnə və olayların bu tərəflərindən danışmalıdır, ona görə ona həmin 

anlayışlar gərəkdir. 

Bu anlayışlara fəlsəfənin kateqoriyaları deyirlər. «Kateqoriya» yunanca «deyim», «mühakimə», «əlamət» 

anlamlarını (mənalarını) verir. Sonralar Aristotelin sayəsində fəlsəfə bu «kateqoriya» sözünü götürüb, 

onunla özünün və başqa bir çox elmlərin ən əsas, gərəkli anlayışlarını adlandırıb. 

Fəlsəfənin kateqoriyalarına «materiya», «şüur» (Anadolu türkcəsində «bilinc»), «qanun», «nəsnə», 

«gerçəklik», «səbəb» (və ya «nədən»), «nəticə» (və ya «sonuc») kimi anlayışları aid etmək olar. Onların 

sayəsində fəlsəfə dünyanı görükdürmək, yəni modelləşdirmək üçün öz dilini (anlayışlar sistemini, 

aparatını) yaradır. Onların sayəsində fəlsəfə nələrisə necəsə və nə üçünsə düşünür. 

İndi görək fəlsəfə nəyi öyrənir, necə öyrənir və nə üçün öyrənir. 

 

 

 

Fəlsəfə nəyi, necə, nə üçün öyrənir 

 

Hikmət və fəlsəfə 

 

Fəlsəfə haqqında ilkin söhbətlərdə həmişə bu «fəlsəfə» adının haradan gəlməsi haqqında soraq verməyi 

hamı özünə borc bilir. Biz də bu qaydanı pozmayaq: «filo-sofiya» yunan sözüdür. «Sofiya» hikmət 

deməkdir, «filo» isə sevmək. Deməli, «filosofiya» hikməti sevmək anlamını (mənasını) verir. «Fəlsəfə» isə 

Ortaçağ müsəlman alimlərinin bu yunan sözünü ərəb dilinə uyğun demələrindən yaranıb. 

Deyirlər ki, birinci dəfə Pifaqor özünü «filosof» adlandırıb və bununla demək istəyib ki, mən öz yerimi 

bilirəm, bilirəm ki, hikmət yalnız Tanrı biliyidir, məndə ola bilməz. Mən ancaq hikməti sevə bilərəm . 

«Fəlsəfə» sözünün hikmətlə bağlı olması indiki çağda fəlsəfənin nə olduğunu anlamaq üçün dəyərini 

saxlayıb, ya yox? Bu sorunu düşünək. 

Filosoflar, fəlsəfi məktəblər var ki, əsasən, insanın özünü, yaşayışını necə qurması məsələsinə 

bağlanırlar. Nəyi anlamaq istəsələr də - istəyir buludları, istəyir heyvanlar aləmini, istəyir kosmosu, - 

hamısını yönəldirlər insanın özünübilmə, dünyada yaşama, davranma məsələsinə. Elə hikmət də yaşamaq 

gedişində rastımıza çıxan problemləri ya çözmək, ya da mənasız saymaq bacarığı üçün gərəkli biliklərə 

deyilir. Hikmət bilicisi müdrik adam (əski türklər buna «bilgə» deyirdilər, yəni bilgin) ayı-ulduzu bildiyi 

üçün müdrik deyil, bundan özü üçün, adamlar üçün ibrətlər, örnəklər çıxardığı üçün bilgədir. XVIII yüzilin 

ingilis filosofu Deyvid Yum müdrikliyi belə yozanlardan idi.  

Ancaq fəlsəfəni elmi düşünüş, elmi gerçəklərin (həqiqətlərin) çərçivələrinə salanlar da var. Və onlar 

üçün, artıq, hikməti sevmək hələ əsl fəlsəfə deyil. 
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Elm və fəlsəfə 

 

Onlar üçün bilik, varlıq haqqında həqiqətlər (gerçəklər) ən öncə özü-özlüyündə, insana dəxli olmadan 

dəyərlidir və fəlsəfə bu yönümdə axtarışlarda olmalıdır.  

Sualı yenə təkrar edək: fəlsəfə nəyi öyrənir?  

Sovetlər Birliyində dərsliklər buna belə cavab verirdi: fəlsəfə təbiətin, cəmiyyətin, təfəkkürün ən ümumi 

inkişaf, gəlişmə qanunlarını öyrənir. Ancaq ən ümumi inkişaf qanunlarını öyrənirsə, yəni qanunları 

öyrənirsə, - sonra da deyilir ki, fəlsəfə tarixində marksist fəlsəfə elmi aşama, elmi mərhələdir, - bəs onda 

niyə bu yüz neçə il ərzində onun tapdığı həqiqətləri bu qədər böyük filosoflar bu qədər danıblar? 

Filosofun tapdığı gerçək elmidirsə, bəs niyə onun əsasında, onun verdiyi buyuruqlara baxıb bir dənə şey 

də ixtira etmək olmur? 

Bəlkə fəlsəfənin gerçəkləri, həqiqətləri ilə elmin, texnikanın gerçəkləri arasında böyük ayrılmalar var? 

 İkinci yandan. Konfutsi, - miladdan öncə yaşamış bu böyük Çin filosofu deyibmiş: - «Fəlsəfə qaranlıq 

otaqda qara pişiyi, - bilə-bilə ki, orada yoxdur, - axtarmaqdır».  

Kimsə bunu fəlsəfənin mənasız işlə məşğul olması kimi açacaq və açır da. Ancaq... gəlin düşünək. 

Hindistanı axtarmağa gedən Kolumb Amerikanı tapıb. Və ya başqa cür : filosof axtaranda elə axtarır ki, 

sanki konkret nəyisə (qara pişiyi) axtarır (axı, hava kimi olanı yox, bərkliyi, ələgələnliyi olanı həvəslə, istəklə 

axtarmaq olur). Ancaq ikinci yandan, o bilir ki, tapacağı Doğru elə olacaq ki, gündəlik bilincə ulduzlar qədər 

uzaq, hava kimi əllə tutulmaz görünəcək. Gündəlik şüur buna qaranlıq otaqda olmayan qara pişiyi qaranlıq 

otaqda axtarmaq kimi baxacaq. 

 

 

Elmdə həqiqət, fəlsəfədə həqiqət 

 

Fəlsəfi həqiqət çox vaxt 2+2=4 kimi riyazi doğrulara oxşamır. Buddizmin banisi Şakyamunanın (və ya 

Buddanın) yanına gəlib, ona dünyanın, gerçəkliyin necəliyi haqqında suallar veriblər ki, o, yaratdığı dinin 

fəlsəfi gücünü göstərsin. Budda isə susub, heç nə deməyib. Sonralar Buddizm fəlsəfəsi tarixində onun bu 

susqunluğu böyük bir fəlsəfi həqiqət, güclü bir fəlsəfi mövqe kimi qalıb. Buddanın fəlsəfi sualı cavabsız 

qoymasının özü bir həqiqət olub və sonrakı fəlsəfi dartışmalarda (mübahisələrdə), deyişmələrdə sübut kimi 

işlədilib. Bu həqiqət 2+2=4 həqiqətindən yerlə göy qədər ayrılır. Axı, elmdə cavabsızlıqla, susqunluqla 

doğrunu söyləmək olmaz.  

Əski Yunanıstanda Eleya şəhərində yarandığı üçün Eleya məktəbi adlanan filosoflar dəstəsi vardı. 

Onların başçısı Parmenid sübut edirdi ki, gerçəkliyin, dünyanın kəsimləri, qırnıqları yoxdur. Varlıq (dünya) 

kəsimlərə bölünməmiş teyxa Birdir, sadəcə, bizim gözümüzə çoxhissəli və ya Çoxluq kimi görünür. 

Dediyini belə doğruldurdu: tam, bütöv, - içindəkilərindən böyükdür. Söyləsək ki, bir bütövün içindəki 

hər kəsim bütövün özü boydadır, məntiqsizlik alınar, çünki «bütöv» anlayışı «kəsimləri özünə yığmış və hər 

kəsimindən böyük olan tutumu» bildirir. Ona görə deyəndə ki, hər kəsim içinə girdiyi bütövün özü 

boydadır, bununla «bütöv» anlayışını dağıdırıq. Buradan Parmenidin çıxardığı sonuc (nəticə): desək ki, 

gerçəklik, dünya kəsimlərinin, hissələrin yığımıdır, onda gərək gerçəkliyin, dünyanın özünü bütöv sayaq. 

Ancaq gerçəkliyin hər hissəsinin özünün də hissələri olacaq. Və bu hissələrin hər birinin hissələri də 

hissələrə bölünəcək. Beləcə hər bir kəsim sonsuz sayda hissələrə bölünəcək, deməli, hər kəsim sonsuz 

olacaq. Ona görə də biz deyə bilərik ki, gerçəklik də sonsuzdur, onun ən «balaca» qırnığı da sonsuzdur. Və 

ikisi də sonsuzdursa, deməli, ikisi də bir boydadır. Bu, bütövlə onun kəsimlərini bir-birinə bərabər edir, bu 

isə ağlasığmazdır. Ona görə də məntiq tələb edir belə deməyi: gerçəklik hissəsizdir. Bölünməz (axı, hissələr 

yoxdur ki, onlara bölünsün) Bircədir. Onda gerçəklikdə hərəkət, devikmə, dəyişmə də olmayacaq, çünki 

hərəkət üçün ən azı bir nöqtədən o biri nöqtəyə keçid gərəkdir. Gerçəklik isə bir nöqtədir (axı, hissələri 

olmayan nə varsa, nöqtədir). Nöqtədə isə tərpəniş üçün yer yoxdur.  
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Görürsünüzmü? Fəlsəfi anlayışlarla və məntiqlə çox inandırıcı bir şey alınır, hərçənd gördüklərimiz, elə 

hərəkət edən qolumuz da heç cürə qoymur ki, buna ürəkdən inanaq. Sinoplu Diogen də gözlərimizin, əl-

qolumuzun dili ilə Parmenidin məntiqini puça çıxarmaq, yanıltmaq istəmişdi. Deyirlər, o, Parmenidin 

«varlıqda hərəkət yoxdur» ideyasını eşidəndə durub var-gəl edir və beləcə, adi yolla həmin ideyanın yanlış 

olduğunu göstərmək istəyir. 

Ancaq elə bu yolla fəlsəfi Doğrunu dağıtmaq istədiyi üçün də ustadı Antisfendən kötək yeyir. Antisfenin 

kötəyinin mənası nə idi? O idi ki, sən gözə görünənlər əsasında fəlsəfi gerçəyi yalanlamaq istəyəndə fəlsəfi 

mərifəti pozursan.  

Yeri gəldi, fəlsəfədə kötək məsələsindən danışaq. Qabaqca düşünürsən, fəlsəfə hara, kötəkləmək, 

yaxasından yapışıb boğmaq, bir sözlə, fiziki basqıya salmaq hara. Ancaq Buddizmin Yaponiyada yaranmış 

Dzen-Buddizm qolunda bir də görürdün ki, əl ağacı ilə adepti, şəyirdi (müridi, öyrəncməni) vurmağın özü 

ən böyük Doğrunu açırdı. Elmdə kötəkləməklə həqiqəti açmaq olmaz, olsa-olsa, məktəbdə formulaları 

əzbərlətmək olar. Dzen fəlsəfəsi isə ən uca Doğrusunun yolunu, olurdu ki, kötəklə açırdı. 

Bir dəfə Dzen neofiti (yəni öyrənəni, müridi) müəllimdən soruşur: 

 

Dzendə ən böyük həqiqət nədir?  

 

 

Müəllim cumub onu boğazlayır və boğa-boğa başlayır qışqırmağa: 

 

«De! De görüm!»  

 

Neofitin gözləri bərəlib boğazından xırıltı gələndə müəllimi əlini çəkir. Bir az keçir, neofit özünə gəlir və 

birdən onda illərcə gözlədiyi satori, yəni bilincinin Dzen Doğrusu ilə nurlanması baş verir. 

Biz heç vaxt bilməyəcəyik ki, onun içində nur salan bu həqiqət nə idi. Ancaq Dzen məsəlindən 

(pritçasından) bir sonucu çıxara bilərik. Öyrətmən öyrnəcmənə (neofitə) göstərir ki, sən boğulanda necə 

danışa bilmirsənsə, eləcə də Dzen gerçəyini nə qədər istəsən də boğulurmuşsan kimi danışa bilmərsən. 

Bunun bir səbəbi odur ki, Dzen həqiqəti heç bir sözə sığmır, onunla yalnız insanın iç dünyası qəfildən nura 

batır, işığa qərq olur. Və neofit bunu anladığı üçün də onda satori baş verir. Aydındır ki, neofitdə satorinin 

belə bir hərəkətdən (boğmaqdan) sonra baş verməsi üçün neçə illər gərək olmuşdur ki, o, Dzen monastrında 

Dzen qaydaları ilə yaşasın, Dzen düşüncələri ilə axtarsın. Yalnız bundan sonra adam Dzen Doğrusuna 

gözünün açılması üçün yetişib-bişir və bir himə bənd olur. 

Onu da deyək ki, Dzen Buddizmdən neçə yüz il qabaq əski Çində yaşamış Dao fəlsəfəsinin yaradıcısı 

Lao-szı söyləmişdir:  

 

«Bilən danışmır, danışan bilmir».  

 

 

Fəlsəfi həqiqət və dəyər 

 

 

Yenə qayıdaq öncəki sualımıza: fəlsəfi gerçəkliklərin fizika, riyaziyyat gerçəklərindən fərqi nədir? 

Çox çətindir cavab vermək, ancaq hər halda əsl cavaba yaxın cavab axtaraq. Fəlsəfi həqiqətdə dəyər 

onun həqiqiliyində güclü amil kimi iştirak edir. Bəs, dəyər nədir?  

Dünyaya baxaq. Biri var özü-özlüyündə nəsnələr. Onlar ağırlıqlarına, eninə-uzununa, fiquruna görə bir-

birindən ayrılırlar. Və təbiətdə murdar bir şeyin təmiz bir şeydən fərqi də ağırlıq, ölçü kimi əlamətlərin 

əsasında olur. Ancaq elə ki insan dünyaya baxır, nələrsə onun üçün murdar, pis, eybəcər olur, nələrsə təmiz, 

yaxşı, gözəl görünür. Nə üçün? 
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Onun üçün ki insan gərəyi (ehtiyacı, tələbatı) içindən dünyanı görür. Və bu zaman gərəyini ödəyənlər, 

gərəkli olanlar yaxşı, gərəyinə ziyanlı olanlarsa pis əlamətlərini alır. Nəsnələr aləmi insan gərəyinin gözünə 

dəyəndə dəyərlər aləminə çevrilir. 

Fizika, kimya, riyaziyyat öz Doğrularını, həqiqətlərini «mən sevirəm», «mən həzz alıram», «bunu daha 

çox bəyənirəm» duyğularından təmizləyir. Fəlsəfi Doğrularda isə dəyər gücü var. Ona görə də görürsən ki, 

kasıbçılığın əziyyətini çəkən, varlılara ya nifrət edən, ya da hirslənən adamın gərəkləri (tələbatı) onu 

marksist həqiqətləri qavramağa həssas edir. Ya da ona anarxist fəlsəfi baxışları doğmalaşdırır. Başqa birisi 

isə həlimliyinə, barışqanlığına, güclü suç duyğularını keçirdiyinə görə dinlə bağlı fəlsəfənin həqiqətlərinə 

açılır. 

 

 

Fəlsəfi həqiqətlər ən yüksək ümumiləşdirmələrə can atır 

 

Fəlsəfi doğrular dolğunluğa, bütün dolğunluqları ilə mədəniyyətin, insanın iç dünyasının hər qatında, 

layında zəncirvari reaksiyalar doğurmağa can atır. Onun üçün də fəlsəfi gerçəklər gözəllik donunda olur. 

Gözəllik güclü təsir edəndir. Fəlsəfi həqiqət də öz gözəlliyi ilə güclü təsir edir, təsirini əxlaqdan tutmuş, 

siyasətəcən, «Mən»dən tutmuş, dünya haqqında təsəvvürlərəcən göndərir. Bizanslı Foti deyərmiş: «Mən 

həqiqəti gözəlliyindən tanıyıram». 

Fəlsəfi doğrular gözəllikləri ilə mədəniyyətin hər nöqtəsindən baxan «gözləri» özlərinə əsir –yesir etmək 

istəyir. 

Fəlsəfi doğrular qloballığa, universallığa hər şeyi çevrəsinin içinə salmağa can atır. Fəlsəfə hər xırda 

şeydən danışa bilər, hər nəsnəni öyrənə bilər, ancaq sonra... öyrəndiyini, tapdığını qloballaşdırmırsa, 

universuum (yəni bütün dünya) tutumunda genişləndirmirsə, fəlsəfi həqiqət də alınmır. Sufi şairi 

Fəridəddin Əttar günəşə baxıb görmüşdü ki, gözləri qaralır və deməli, işıq ki aydınlığa çıxarıb göstərəndir, 

günəşdən çıxanda gözləri qaraldır. Sonra bir poemasında bunun əsasında yazmışdı:  

 

«Allahın nuru Onu görməyək deyə min pərdəyə çevrilir». 

 

Bax, artıq, bu, fəlsəfədir və dindar fəlsəfəsevərlər üçün geniş bir dünyagörüşünə özül verir. Onun üçün 

ki, belə sualları ortaya çıxarır: - «Necə edim ki, Allahı görməsəm də, Allahı birbaşa bilməsəm də onun 

istədiklərinə, buyurduqlarını uyğun yaşayım?» «Necə edim ki, Allaha birbaşa qovuşmadığım üçün, heç 

olmasa, gördüklərimlə dolayısına ona sarı ucalım?» 

Bu sualların cavabı həmin fəlsəfəsevər dindarların bütün yaşamını, gerçəklik haqqında bildiklərini öz 

tutumlarına salır.  

Nitsşe özünə «təhlükəli bəlkələrin» filosofu deyərdi. Yəni heç kimin danmadığı həqiqətlərə «bəlkə?» 

sualını verib özünü işə salır. Onun bir essensində dəli bir adam bazar yerinə qaçıb qışqırır:  

 

- Tanrını axtarıram! Tanrını axtarıram!  

 

Camaat pıç-pıç salır ki, bu dəli nə itirib, tapmır, noolub buna? O isə qışqırmağa davam edir:  

 

- «Haradadır Tanrı? Söyləyim? Öldürmüşük onu! Sən, mən öldürmüşük onu!»  

 

Nitsşe sonralar «Böylə buyurdu Zərdüşt» kitabında həmin ideyanı fəlsəfi dünyagörüşü kimi tutumlu 

edir. «O dünya» ilə adamları ovunduranlara, «o dünya» adına ikiüzlülük edənlərə, eləcə də bu dünyada 

güc, iradə (istəm) göstərmək əvəzinə o dünya ümidi ilə yazıqlaşanlara kəskin sözlər deyir. 

Beləliklə! Fəlsəfə hər şeydən danışa bilər, hər şeyi öyrənə bilər, ancaq gərək tapdıqlarını 

universallaşdırsın ki, varlıq və insan genişliyində ümumiləşdirsin ki, fəlsəfə ola bilsin. 
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Ona görə də fəlsəfənin öyrənib-bilmə bölgələrinə, alanlarına baxın. Fəlsəfənin bir bölgəsi «ontologiya» 

adlanır. Yunanca «ontos» olan, «logiya» isə öyrəti, təlimdir. Deməli, fəlsəfənin ontologiya bölməsi varlıq, 

olanlar haqqında təlimdir. Daha qabaqlar ontologiyanın yerinə həmin anlamda «metafizika» termini 

işlənirdi. Yunanca «meta» sonra gələn deməkdir, fizika isə elə fizikadır. Deməli, meta-fizika «fizikadan 

sonra gələn» anlamını verir. Çağdaş fəlsəfədə ontologiya da metafizika da bərabər işlənir və varlığı öyrənən 

fəlsəfəni bildirir. 

Fəlsəfənin ikinci bölgəsi qnoseologiya adlanır. Yenə yunanca «qnosis» bilmək, «logiya» isə təlimdir. 

Deməli, qnoseologiya insanın dünyanı necə anlayıb-bilməsini öyrənir. 

Fəlsəfə ontologiya sayəsində varlığı öyrənib-öyrədir, qnoseologiya sayəsində isə insanın dünyanı necə 

bilməsini öyrənməyə çalışır. Beləliklə, fəlsəfənin bilmə tutumu varlıq və insan şüuru aləminəcən genişlənir. 

Ona görə də fəlsəfənin kateqoriyaları, başlıca anlayışları çox tutumludur. Əgər hər hansı bir fəlsəfi 

nəzəriyyə «insan» anlayışını özünə kateqoriya edirsə, bütün insanların mahiyyətini ona yığmağa çalışır. 

Əgər «səbəb» «nəticə» anlayışlarını kateqoriyaya çevirirsə, onda təbiətdə, toplumda (cəmiyyətdə) insanda, 

onun şüurunda baş verənlərdə səbəb-nəticə ilişgilərini (əlaqələrini) axtarıb-ümumiləşdirməyə çalışır. 

Əgər fəlsəfi sistem mahiyyət, təzahür kateqoriyalarını götürürsə, deməli, toplumda, insanda nə varsa, 

hamısında onların mahiyyətə və zahirə ayrıldığını qəbul edir. Başqa bir fəlsəfi nəzəriyyə, məsələn, Karl 

Popperin nəzəriyyəsi həmin kateqoriyaları götürüb, sübut etməyə çalışa bilər ki, heç nədə mahiyyətə, zahirə 

bölünmə yoxdur. Ancaq elə bu cür inkarın özü də universallaşdırmadır, qloballaşdırmadır, yəni hər şeydə 

nəyinsə olmasını danmaqdır. 

Əgər fəlsəfi nəzəriyyədə «hərəkət» kateqoriyası işləkdirsə, deməli, təbiətdə, toplumda, insanda hər şeyi 

hərəkətdə götürür, ya da hamısının hərəkətsizliyini sübut etmək üçün cəhdlər göstərir. 

Ya da götürək Dialektik materializmin üç qanununu. Bunlardır o qanunlar:  

 

Ziddiyyətlərin çarpışması və birgəliyi qanunu,  

İnkarı inkar qanunu,  

Kəmiyyət dəyişmələri ilə keyfiyyət dəyişmələrinin bir-birinə keçməsi qanunu. 

 

Dialektik materializm üçün bu qanunlar tam qlobaldır, yəni təbiətdə, toplumda nə varsa, hamısı bu 

qanunlarda göstərilən şəkillərdə dəyişir, bir formadan başqasınə keçir. 

 

 

Doğru və yanlış olan 

 

Beləliklə, biz öz anladığımız biçimlərdə fəlsəfi doğrularla təbiətşünaslıq elmləri üçün xarakterik olan 

elmi doğruları ayırmağa çalışdıq və sonucda iki anlayış aldıq: «fəlsəfi gerçək», «elmi gerçək».  

Bunları doğmalaşdıran cəhətlər odur ki, ikisi də Aristotel demişkən insan bilincində görünənə (inikas 

edənə) aiddir və ikisi də göstərdiklərini nə qədər çox göstərirsə, o qədər çox həqiqi, doğru sayılırlar. Həqiqət 

bizim şüurumuzda olanın – haqqında olduğuna oxşamasıdır. Ona görə də Vaythed deyirdi ki, gerçəklər 

düzgün təsəvvürlərdir. Əgər mən düşünürəmsə ki, yağış yağır və doğrudan da yağış yağırsa, onda 

düşündüyüm gerçək olur, doğru olur. 

Doğru və yanlış... Biz deyirik, filan şeyə doğru gedirik. «Doğru» burada səmti, tuş getməyi bildirir. 

Deməli, düşüncənin, anlayışın doğruluğu – haqqında olduqları nəsnələrə, olaylara onların tuş gəlməsidir.  

Biz deyirik, filan şeydən yan keçdi. Yanılmaq, yanlışlıq, bax, bu mənadan doğulub. Bizim bu söz, bir az 

başqa biçimdə, əski türklərdə işlənirdi. Onlar səhvə «yanqılıq» deyirdilər. 

Fəlsəfi doğru ilə elmi doğrunun başlıca ayrımlarından biri isə, dediyimiz kimi, odur ki, birinci 

universallaşdırmağa can atır, ikinci isə cızıq çəkib deyir: mən bu cızıqla o biri cızığın arasında doğru kimi 

qalıram. Onun üçün də elmi doğrunu yoxlamaq qolaydır, fəlsəfi doğrunu yoxlamaqsa çətindir, çünki bir 
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taydakı nəsnələr fəlsəfi həqiqətin yalanını çıxaranda, o biri taydakı nəsnələr onun doğruluğuna «and 

verirlər» və beləcə, qalırsan iki daşın arasında. 

Ancaq, insafən, belə də demək olar: fəlsəfədə doğrular, əsasən, fəlsəfi həqiqət qütbünə can atır. Bəzi 

fəlsəfi nəzəriyyələrdə isə görürsən, həqiqətlər çalışır, elmi həqiqətlər biçiminə düşsünlər. Niderlandda 

yaşamış yəhudi kökənli Spinoza (XVIII yüzil) «Etika» kitabında fəlsəfi doğrularını teoremlər kimi sübut 

etməyə çalışırdı. Qabaqca aksiomlardan, yəni həndəsədəki kimi sübuta gərəyi olmayan, özü-özünə aydın, 

inandırıcı olan düşüncələrdən başlayırdı. Məsələn, yazırdı: 

 

Bütün olanlar ya özü-özündə olur, ya da nəsə başqa nəsnədə olur. 

Bir nəsnəni başqası ilə göstərmək olmursa, deməli, özündə göstərmək gərəkdir və s.  

 

İndi Spinozanın teoremlərinə fikir verin. 3-cü teorem: bir-biri ilə ümumi (ortaq) heç nəyi olmayan 

nəsnələrdən biri o birisinin səbəbi ola bilməz. 

Sübutu: əgər onların arasında ortaq heç nə yoxdursa, deməli, birinin əsasında o birisini öyrənib-bilmək 

olmaz və deməli, biri o birisinin səbəbi kimi açılmaz. 

Hərçənd Spinozanın bu «dəqiq» elmi həqiqəti sual doğurur: niyə bir nəsnənin əsasında o birisini 

anlamaq olmayanda bu o deməkdir ki, biri o birisinin səbəbi ola bilməz? 

Nə isə... 

Onu da deyək ki, elmdə də, əsasən, həqiqətlər elmi həqiqətlər qütbünə can atır, ancaq bir də görürsən, 

kimsə elmin doğrusunu fəlsəfi doğru qütbünə doğru çəkir. Məsələn, Çarlz Darvinin təkamül nəzəriyyəsini 

Spenser qloballaşdırıb, onunla toplumun tarixi dəyişgilərini anlatmağa çalışmışdı. 

Onu da deyək ki, XX yüzildə elm də öz doğrularında gözəllik axtarmağa başladı. Məsələn, Eynşteyn 

söyləyirdi: - «Qravitasiya (cazibə) nəzəriyyəsi elə gözəldir ki, yanlış ola bilməz» (Fotini yada salın). Ancaq 

qravitasiya nəzəriyyəsinin özü, axı, qloballığa, universuum tutumuna can atan nəzəriyyədir. 

Fəlsəfənin öz tapdığını qloballaşdırmasına, universallaşdırmasına başqa örnək. Biz burada, əslinə 

baxsan, fəlsəfə necə öyrənir sualının yeni bir probleminə çıxırıq. 

 

 

Marksizm fəlsəfənin əsas məsələsi haqqında 

 

Engelsin «Lüdviq Feyerbax və alman klassik fəlsəfəsinin sonu» kitabçasından sonra marksist fəlsəfə – 

«fəlsəfənin əsas məsələsi» deyilən bir məsələni qoydu: materiya ilkindir və hər şeyin törədicisidir, yoxsa 

ideal olan (yəni ideya təbiətində olan) ilkindir və hər şeyin yaradıcısıdır?  

Bu məsələni başqa cür də söyləmək olar: bütün olanların substansiyası materiyadır, yoxsa şüur? 

«Substansiya» latınca ilk öncə «dayaq» mənasını verir, fəlsəfədə isə «olanların əsası, mahiyyəti» anlayışına 

çevrilib. 

Və ya başqa cür deyək: dünya özü-öz qanunları ilə içində olanları törədib-dəyişdirir, yoxsa, Tanrıdır, 

İlahi güc, İstəmdir (iradədir) dünyanı yaradan və ondakı dəyişmələrə «müəlliflik» edən? 

Materialistlər deyir: materiya ilkindir və hər şeyin, hətta şüurun da törədicisidir. İdealistlər isə deyir: 

ideal olan (Ağıl, Ruh, Tanrı) hər şeyin yaradıcısıdır. 

Marksistlərə görə, materiya və ruh məsələsi ona görə əsas məsələdir ki, filosof harada, hansı problemlə 

əlləşir, əlləşsin, gərək həmin problemin həllində də «materiya, yoxsa ideal olan ilkindir?» sualına cavab 

versin. 

 

 

Materializm və idealizm 
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Marksistlərə görə, tarix boyu filosoflar ya materialist olublar, ya da idealist. Bəzilərisə materializmlə 

idealizmin arasında vurnuxublar, necə deyərlər, ala-yarımçıq (eklektik) olublar. «Eklektika» sözü yunanca 

«seçməyi bacaran», «seçən» mənasını verib. Fəlsəfədə isə eklektizm prinsipləri pozaraq ayrı-ayrı soydan 

(qəbildən) olan ideyaları, baxışları, bir-birinə yabançı olanları bir təhər, üzdəngetmə uyuşdurmaqdır. Nə 

üçünsə marksist fəlsəfə belə şeylərə yaman pis baxır. 

Ancaq iş burasındadır ki, İsgəndəriyyəli Filon (yəhudidir, I yüzillə yaşayıb) eklektik adlandırılsa da 

böyük filosofdur. İndiki memarlıqda isə neokonservativizm deyilən gözəl bir sənət cərəyanı (axımı) var ki, 

eklektcəsinə dürlü üslubları bir-birinə qovuşdurur. Bu birincisi. 

İndi ikincisi: elə fəlsəfi cərəyanlar var ki, «materialistdir, yoxsa idealistdir?» sualı onlarla bağlı tam 

mənasızlaşır. Məsələn, götürək Çindəki Dao fəlsəfəsini. 

 

 

Daosizm materializmdir, yoxsa idealizm? 

 

Bu fəlsəfəyə görə, bütün olanlar Dao-dan törəyir. «Dao»nun söz mənası «yol», «başlanğıc», «mahiyyət» 

deməkdir. Bu fəlsəfənin yaradıcısı böyük Lao-szı deyərdi: «Dao Göyün və Yerin başlanğıcıdır». 

O biri yandansa, heç yerdə deyilmirdi ki, Dao ruhdur, şüurdur, düşünəndir. Bizim hər maraqlı fəlsəfədə, 

imkan olduqca, materializm və ya, bilməzə, «materializmə yuvarlanmışları» axtaran filosoflar sevinclə 

söyləyiblər: «Əgər Dao hər şeyin başlanğıcıdırsa və düşünən varlıq deyilsə (Çində bunu deməyiblər, axı), 

onda Tanrı və ya Qut (Ruh) da deyil. Deyilsə, onda materiyadır. 

Ancaq deyəsən, heç Lao-szının özünə də aydın deyildi, Dao nədir? Və görünür, Daonun aydınsızlığı 

Böyük filosofa öz sirri ilə yaman həzz verirdi. Bizim Marksizmdə isə 60-cı illərin axırınacan (Azərbaycanda 

isə lap 80-ci iləcən) bir şakər vardı. Bütün yaxşı fəlsəfi qurmalarda materializmin, heç olmasa, rüşeymini 

axtarmaq. Sanki Nizamidə materialist düşüncələri tapmasaydın, onu əskiltmiş olardın. Sanki Fərabidə güclü 

materializm olduğunu göstərməsəydin, onu sayğısızlaşdırmış olardın. 

Dao-ya qayıdaq. Dedik ki, deyəsən, heç Lao-szı da aydın bilmirdi, o nədir. Onun üçün də söyləmişdi: 

«Sözlə bildirilən Dao əbədi Dao deyil (Dao-nun özü deyil)». Bu nə deməkdir? O, deməkdir ki, Dao-nun 

nəliyini anlayışla göründürmək olmur. Sonra söyləyirdi: «Dao nəsnəl deyil və özlüyündə formasızdır, ancaq 

törətdiyi formalar sayca, soyca tükənməzdir. Yəni dünyada nə varsa, hamısı Dao-dan alınmış formalardır. 

Sonra.  

Çin fəlsəfəsində deyilirdi ki, Dao varlığın, gerçəkliyin (olanların hamısının) qaynağıdırsa da tam 

boşluqdur, heçnəlikdir, nəsizlikdir. 

Dao heç nəlik kimi... materiya da heç nə ola bilərmi? 

Çin düşünüşü hansı məntiqlə Dao-ya heç nəlik deyirdi? 

Bunu açaq. Götürək qurbağanı... Qurbağa nəyə görə qurbağadır? Ona görə ki, siçan, ilan, ayı, taxta, Vəli, 

Pirvəli, ulduz və s. və i. deyil. Sadalamanı sonsuzluğacan aparmaq olar. İndi, gözünüzün qabağına gətirin 

ki, qurbağa eyni zamanda, həm də tamamilə siçandır, ilandır, ayıdır, taxtadır, Quludur, çinli balası Li-dir, 

bir sözlə, sonsuz sayda hər şeydir. Biz ona heç bir ad verə bilməyəcəyik, biz onu heç görə də bilməyəcəyik, 

çünki görmək üçün gərək qurbağanı – arasına girdiyi otlardan, çevrəsindəki havadan və s. və i. a.,-dan 

seçək. Ancaq o həm otdursa, həm havadırsa, nə isə, hər şeydirsə, o heç görünməyəcək də! 

İndi, Dao da... dünyadakı bütün sonsuz sayda olan nəsnələrin, olayların hamısı ondan çıxıb, deməli, 

qabaqca onda olub. Deməli, Dao sonsuz sayda hər şeydir, ona görə də konkret heç nə deyil, ona görə də heç 

nədir. Ona görə də Dao tam (absolyut) Boşluqdur. İndi gəl bu boşluğu materiya say! 

Gördüyümüz kimi, Engelsdən sonra və Leninin yüngül əli ilə marksist fəlsəfə materiya ilə ruhun ilişgisi 

məsələsini universallaşdırmışdı. Universallaşdıranda isə dolaşıq məsələlər yaranır.  

Ancaq bəlkə fəlsəfədə materializm və idealizm probleminə başqa cür də yanaşmaq olar? Məsələn belə: 

əgər hər hansı fəlsəfəni öyrənəndə materiya ilə ideyanın çəkişmələri sənə maraqlı yozumlar, açıqlamalar 



 18 

tapmaqda kömək olursa, buyur, onu əsas məsələ et. Yox, əgər elə onların çəkişməsini unutmaq səni 

dərinliklərə buraxırsa, unut onu! 

Biz indiyəcən «fəlsəfə nəyi və necə öyrənir?» məsələsinin həndəvərində gəzirdik: 

 

Nəyi öyrənir? 

Hər şeyi! 

Necə öyrənir? 

Kateqoriyalarla, qanunlarla, bir də universallaşmış, qloballaşmış Doğrularla, gözəlliyi, dolğunluğu ilə 

mədəniyyətin bütün qatlarını özünə əsir edəcək həqiqətlərlə. 

Nə üçün öyrənir? 

Bu, bizim indiki bölməmizdə öyrənəcəyimiz axırıncı sualdır. 

 

 

Fəlsəfə dünyanı nə məqsədlə öyrənir? 

 

Ağıla gələn birinci cavab: «Dünyanı anlayıb, adamlara anlatmaq üçün». Ancaq bir məsələ var. Elmi 

həqiqət göstərir ki, bunu belə etsən, bunu bu qədər ona bağlasan (və s.) traktor alacaqsan.  

Fəlsəfənin verdiyi bilik isə belə göstərişləri vermir. Fəlsəfə insana konkret praktiki xeyir vermir, yəni bir 

işi görəndə, nəyisə düzəldəndə işi necə görməyi, nəyisə necə düzəltməyi ümumi sözlərlə yox, konkret 

olaraq öyrətmir. Ona görə də Haydeger kimi çağdaş filosoflar onu praktiki cəhətdən faydasız sayırlar. 

 

 

Fəlsəfə dünyagörüşü üçündür 

 

Fəlsəfənin konkret iş üçün faydası olmasa da bir önəmli şeyi insanlara deyir: bunu belə başa düşsən, onu 

bununla əlaqədə anlasan (və s.) düşüncə perspektivin, düşüncə üfüqlərin genişlənər və ya belə etsən, filan 

insan olmağı, filan dərdlərdən qurtulmağı bacarasan və s. İlkin, primitiv və ya adi psixolojidən, şüur, bilinc 

səviyyəsindən çıxıb yuxarı pilləyə qalxacaqsan.  

Fəlsəfə insana, topluma dünyagörüşü də verir. Xeyiri ən öncə odur ki, adamda dünyagörüşünün 

olmaması olmasından pisdir. Bir az yüngül cavabdır, ancaq neyləyəsən? 

Və sübut edək, niyə pisdir, çünki kimsə durub deyə bilər: niyə? Bilməmək daha yaxşıdır. 

Deyə bilər ki, fəlsəfədən aldığı dünyabiliyi insanın içini elə doldurur ki, insan qutu (ruhu) ağırlaşır, 

çevikliyini itirir. Hətta bu yerdə Dzen-Buddizmdən bir olayı da danışa bilər. Söyləyər ki, bir samuray süfrə 

başında oturub çay içən Dzen müəlliminin yanına gəlir, cığal səslə deyir: 

- Söylə mənə, görüm, nədir sizin həqiqətiniz. 

 

Müəllim qayıdır ki, hövsələn olsun, gəl əvvəlcə bir çay iç. Bunu deyib samurayı süfrə başında oturdur, 

qabağına fincan qoyur, başlayır çay süzməyə. Çayı süzür-süzür, bir də samuray baxır ki, çay fincandan 

daşıb süfrəyə axır. Qışqırır ki, bəsdir, day fincan doldu. Onda Dzen müəllimi deyir: 

 

- Bax, sən də bu fincan kimi köhnə biliklə dolusan, sənə nə desəm, qırağa töküləcək. 

 

Üzdə belə görünür ki, Dzen-Buddizm müəllimi bu məsələdə insanın şüurunun biliklə dolmasına pis 

baxır. Və bunu deyəndə onu da yada salmaq olar ki, Dao fəlsəfəsinin etgisi (təsiri) ilə Dzen boşluğu çox 

sevirdi və buyururdu ki, əsl bilgənin, bilgin (müdrik) adamın içi boş olmalıdır. İşə bax, azərbaycanlılarda 

«başıboş» söyüşdür, Çin və Yaponiyada isə başıboşluq müdrikliyin şərtlərindən biri sayılır. Hətta bunu 

yaxşı anlatmaq üçün görk də (obraz da) yaradılır: qarğının içi boş olduğu üçün ondan tütək düzəldib gözəl 
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havalar çalırsan. Özünü, başını birtərəfli biliklərdən boşaltmış müdrik, bax, belə bir tütəyə bənzəyir, tütək 

kimi içi boş olduğundan istənilən «havanı çala bilir». 

Ancaq baxın. Dzen fəlsəfəsi ziyan saydığı fəlsəfi biliklərdən yaranan dünyagörüşünü insan üçün dolub-

yöndəmsizləşmə sayır. Əvəzində dünyagörüşü yaratmaq üçün insana Dzen Doğrularını, məsəllərini 

(pritçalarını), simvollarını, anlayışlarını verir. Hərçənd Dzen dünyagörüşündə çoxbilmiş-çoxbilmiş susmaq, 

özünü bildiyini bilmirmişsən kimi duymaq var. 

Yenə sualı təkrar edək. Dünyagörüşü insanın nəyinə gərəkdir? Ancaq qabaqca gərək bunu anlayaq: 

dünyagörüşü nədir?  

Dünyagörüşü o deməkdir ki, gerçəkliyin, insanın, toplumun əsas önəmli yönlərini özündə göstərən 

anlayışlar, görüntülər (təsəvvürlər) sənin şüurunda var və onlar bu və ya başqa səviyyədə, bütövlükdə 

sistem əmələ gətirir. Bu sistem sənə dünyanı, toplumu və sənin özünü anladır. Səndə dünyagörüşü sistem 

kimi olduğu üçün də şəbəkəni andırır və oxuduğundan, gördüyündən, eşitdiyindən aldığın hər bilgini 

(informasiyanı, məlumatı) bu şəbəkədə uyğun yeri tapıb, ora «qoyursan». Məsələn, həmin şəbəkədə 

«qismət» ideyası özünə yer edir və sən sonradan qismətin olduğunu doğruldan, ya doğrultmayan nə varsa, 

həmin yerə «yığırsan». 

Dünyagörüşü sısqa olan adamların şüuru səhra qumuna bənzəyir, üstünə tökülən suyu çəkib udur: ona 

düşmüş bitki toxumu cücərti vermir. 

Bundan başqa. Sən bilgiləri özündəki anlayışlar əsasında açıb anlayırsan. Göz qabağına gətir ki, XX 

yüzilin ünlü ingilis filosofu Bertran Rasselin paradoksunu oxuyursan. Orada deyilir: saçlı bir adamın 

tüklərini bircə-bircə çıxartmağa başlasan, gəlib elə bir tükə çıxmayacaqsan ki, deyəsən: bunu çıxaranda bu 

adamın başı daz olacaq, yerinə qaytaranda isə tüklü. Yəni tük töküləndə dazlığın hansı, neçənci tükün 

düşməsindən başladığını göstərmək olmur. 

Kimlər üçünsə bu, məzəli bir olaydır. Dünyagörüşündə kəmiyyət (neçəlik) və keyfiyyət (necəlik) 

anlayışları olan adam isə həmin məsələdən bu anlayışlar üçün sonuc çıxaracaq. Nəsnənin nə, necə olması 

onun keyfiyyətidir, məsələn, stolun stolluğu. Stol ayrı-ayrı cəhətlərdən, tərəflərdən yığılıb, hamısının da 

ölçüsü (kəmiyyəti, neçəliyi) var. Məsələn, boyasının tündlüyü, açıqlığı, taxtasının ağırlığı və s. Və nəsnədə 

olan kəmiyyət dəyişmələri axırda yeni keyfiyyəti ortaya çıxarır: məsələn, stol köhnədir, sınır, sökülür 

(bunlar hamısı kəmiyyət dəyişmələridir), axırda taxta-tuxtaya (başqa keyfiyyətdir) çevrilir.  

Dünyagörüşündə kəmiyyət, keyfiyyət kateqoriyaları, onların arasındakı problemlər haqqında biliyi olan, 

sözsüz, Bertran Rasselin paradoksunu eşidəndə anlayacaq ki, kəmiyyət dəyişgilərinin hansı nöqtədən o biri 

keyfiyyətə çıxarmasını dəqiq göstərmək olmur. 

 

 

Dünyagörüşünün necə olmağa, necə etməyə təsiri 

 

Dünyagörüşünün necə olmasının insanın necə etməsinə tez-tez (ancaq həmişə yox) dəxli var. Eyni 

durumda, görürsən, iki adamın dünyagörüşləri ayrı-ayrı olduğu üçün tamam tərs davranırlar: biri ədəbsizə 

sakitcə və nəzakətlə baxdığı yerdə o birisi sillə çəkir. Görürsən, biri hövsələsiz olduğu üçün bəyənmədiyi 

adi hərəkətdə özünə qarşı qəsdli düşmənçilik tapır. Dalaşır, aradan pərdə götürülür, bütün yaxınlar-uzaqlar 

söyülür. Sabahısı gün isə bəlli olanda ki, dünən bəyənmədiyi hərəkət hələ o vaxt onu sayan adamın özü də 

bilmədən etdiyi səhv idi, aradakı söyüşlərdən sonra barışığa üz qalmır. 

Qurani-Kərimdə («kərim» sayğılı deməkdir) deyilir: «And olsun, sizi qorxu, aclıq, mallardan, canlardan 

və məhsullardan əskiltmə kimi şeylərlə yoxlayırıq, səbr edənləri müjdələ ki, onlara bir bəla yetişdiyi zaman 

«Biz Allah üçünük və biz Ona dönəcəyik» desinlər. İşdə, Rəblərindən bağışlanmalar və rəhmət tam 

onlaradır və doğru yolu tapanlar da onlardır» (2,154-157). 

Adamlar var ki, öz yaşamlarını, məsələn, bu ayələrdən güc almış dünyagörüşü əsasında qururlar və ona 

görə də yuxarıda göstərdiyimiz adamdan tamam fərqli (səbrlə) hərəkət edirlər. 
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Dünyagörüşü insana ən əzablı durumlardan qurtulmaq əlacını verir. Məsələn, Kuba yazıçısı Korpentyer 

bir hekayəsində mehmanxanada qonşusunun xorultusundan əzab çəkən adamı görükdürür. Çox əzabdan 

sonra bu adam özünə qurtuluş yolu tapır. Tapır ki, bu xoruldayana nifrətlə yox, sevgi ilə baxsa, əzabı da 

keçəcək (xristian əxlaqına doğmadır belə sevgi). Başlayır özü-özünü inandırmağa ki, bu xoruldayan adamı 

çox istəyir. Başlayır sevə-sevə düşünməyə ki, nə qədər əziyyətdən sonra yorulub, indi xorultusu ilə ağrısı 

canından çıxır və s. Belə-belə düşünəndə nə vaxt yuxuya getdiyini heç özü də bilmir (başqa fakt, bir yerdə 

yatan ər-arvada xorultuları əngəl olmur). 

Görürsünüzmü, dunyagörüşü insanın nəyi necə etməsinə yetərincə təsir göstərir. Ancaq bu deyimin 

doğruluğunu çox şişirtmək də olmaz. Birincisi, dünyagörüşünün buyuruqlarına insanın şüuraltından 

(bilincaltından) gələn istəkləri badalaq vura bilərlər. İkincisi, kimlər üçünsə dunyagörüşü filan cildə girmə 

vasitəsi ola bilər, yəni o filan dunyagörüşünün anlayışlarını, ideallarını bir maska kimi taxa bilər və s. Ona 

görə də Sovet ideologiyasında geniş yayılmış bir düşüncə – «adamlara «elmi» dunyagörüşü verək, aşılayaq, 

onda hər şey düzələcək» fikri indi tamamilə mənasız görünür. Həmin ideoloji xəstəliyin arxasında isə 

qorxunc bir mərəz dururdu. Toplumu guya ki, bir bütöv, hər şeyə cavab verən, hər şeyə buyuruq verən, hər 

şeydən xəbəri olan Marksizm-leninizm dunyagörüşünə bağlamaq mərəzi.  

Bu mərəzdən toplumu plüralizm qurtarır. Plüralizmi bəziləri bizdə düşüncə fərqini sayğı kimi anlayırlar. 

Ancaq bəlli dərəcədə düşüncə fərqləri Stalin çağında da var idi.  

Plüralizm toplumda ayrı-ayrı dunyagörüşlərinin (məsələn, dinin və ateizmin) bərabər hüquqlu 

olmasıdır. Dürlü ideologiyaların bərabərliyidir. Kim hansını istəyirsə, seçsin, təki toplumun qanunlarını 

pozmasın, məsələn, böhtan atmasın, təhqir etməsin və s. 

Ayrı-ayrı fəlsəfi sistemlər kimlərdəsə özlərinə uyğun dunyagörüşünü yaradır. Ancaq kimlərsə pianoçu 

kimi ayrı-ayrı fəlsəfi sistemlərin «mövzusunda» öz fantaziyalarını «çalaraq» öz dunyagörüşlərinə 

yiyələnirlər.  

İnsanların dunyagörüşünün vəziyyəti cürbəcür olur və bunda fəlsəfə az iş görmür. 

İnformasiya alış-verişi (mübadiləsi) müxtəlif təşkilatlar, cəmiyyətlər, sistemlər arasında olur. O, iki və ya 

bir neçə adamın arasında olanda isə çox vaxt söhbətə çevrilir. Söhbət informasiya alış-verişi prosesinin bir 

növüdür. 

Söhbətin laqqırtıdan bir başlıca ayrıntısı var. Əsl söhbət yeni-yeni düşüncə sahələrinə, müstəvilərinə 

çıxıb, yeni düşüncələrə çatır. Söhbət zamanı tərəflər davamlı olaraq maraqlı düşünər olduqlarını bir-birinə 

sübut edirlər. Sözsüz, öz sualları, suallara verdikləri cavabın özgünlüyü (orijinallığı) ilə. 

Mədəniyyətdə bir çox hadisələrin əvvəli kimlərsə arasında olan söhbətlərdən başlayır. Mədəniyyətdə 

bütün olanlar sonra söhbətlər mövzusu olmursa, cəmiyyətin yaddaşında da ya yazılmır, ya da zəif bir iz 

kimi qalır. Ona görə də mədəniyyət tarixini, insanlığın tarixini arası kəsilmədən gəlişən bütöv bir söhbətin 

tarixi kimi göz qabağına gətirmək olar. Sanki əbədi bir söhbət var və tarix bu əbədi söhbətin bir kəsimidir. 

Tarix boyu insanlar söhbəti yeni-yeni düşünüş, bilgi alanlarına (meydanlarına) çıxarmaqla sanki özlərini 

əbədi söhbətin hansı bir aşamasınınsa, mərhələsininsə içində duymağa çalışırlar. Fəlsəfi sistemlər tarixi 

yerli-yerində əbədi söhbətin içində qalmaq üçün adamlara impulslar verilməsi tarixidir. 

Hər hansı bir toplumda mədəniyyətin vəziyyətini orada söhbətlərin nə haqda və necə getməsi əsasında 

da ölçmək olar. Fəlsəfə toplumda söhbətlərin keyfiyyətli qalmasına öz yardımını göstərir və bu yardım ən 

önəmli yardım olur. Bu məsələni başqa cür də demək olar: fəlsəfə elmsayağı gerçəklər axtarmaq diləyində, 

istəyində bulunsa da onları tapammır. Fəlsəfənin tapdıqlarının ən güclü sonuclarından biri odur ki, bu 

tapdıqları toplumda, mədəniyyətdə yüksək düşüncə mühiti yaradır. Bax, bu düşüncə mühiti də ilginc 

söhbətlərin qaynağı, sonucu olur.  

 Deməli, fəlsəfənin ən başlıca işi toplumda keyfiyyətli düşüncə mühitini yaratmaq və sonra da bu 

mühiti saxlamaqdır. 

 

 

Doğru və yanlış fəlsəfə yoxdur 
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Elmi nəzəriyyələrdən fərqli olaraq fəlsəfi sistemlər yalanları, yanlışlıqları faş olduğu üçün sıradan 

çıxmırlar. Çıxırlar ya dəbdən düşmələrinə görə, ya da onların fonunda yeni yaranmış sistemin daha təsirli, 

çəkimli görünməsinə görə və daha neçə-neçə başqa səbəblərə görə. Elə ona görə də retro prinsipi fəlsəfədə 

də işləyir. Bir də görürsən ən unudulmuş filosof və onun düşüncələri retro ləzzətində indiki fəlsəfəyə 

qayıdır. 

Bəs, onda bu qədər fəlsəflərin içində necə seçim etməli? Əgər fəlsəfələri doğru/yanlış, yaxşı/pis ölçüləri 

ilə ayırmaq olmursa, üstünlüyü hansına verməli? 

 Ayrı-ayrı fəlsəfi sistemlər nələri, necə düşünmələrinə və onlardan necə danışmalarına görə 

fərqlənirlər. Bu fərqlər doğru prinsipinə söykənmir, müxtəlif proyektdə, modeldə olan evlərin fərqinə 

bənzəyir. Sənin pul və başqa imkanın varsa, özünə ev seçəndə gerçək, həqiqət prinsipi ilə seçmirsən. 

Prioritetlərinə, başlıca gərəklərinə cavab vermək prinsipi ilə seçirsən. Hansı fəlsəfəni seçməyin də o cürdür. 

Əgər ölkədə ruhanilər at oynadırsa, Allahla qorxutmağı öz hakimiyyətləri üçün vasitəyə çeviriblərsə və bu 

səni hiddətləndirirsə, ruhuna ateistik və ya ateizmə yaxın materialist fəlsəfələr doğma olacaq. Sovetlər 

çağında isə materializm, onun Marksizm variantı iyrənc dövlət amaclarına cəlb olunduğu üçün, dövlət və 

partiya basqılarına, repressiyalarına qulluq etdiyi üçün çoxumuzda ikrah yaratmışdı və Marksın adı 

allergiya doğururdu (ona görə də Marks sitatlarından bezmiş adam biləndə ki, Avropa fəlsəfəsində, 

məsələn, Adornonun, Markuzenin, Frommun, Fukonun, Derridanın əsərlərində «Marks» ən sayğılı 

adlardandır, çaşır ). 

 

 

 

Materiya 

 

Qədim fəlsəfə materiya haqqında 

 

Materiya kateqoriyası fəlsəfi düşüncəni əski çağlardan dolambaclara salan çoxlu problemlər vermişdir. 

Həm idealist, həm materialist adlanan fəlsəfələr onların üstündə yetərincə baş sındırıblar. 

Materiya latın sözü olub nəsnəliyi, cismaniliyi bildirir. Əski yunanlar ona «hile» demişlər. Bu sözün ilkin 

anlamı «ağac materialı» olub. Sonralar hile ərəbcədən «həyulə» kimi Ortaçağ müsəlman fəlsəfəsinə keçmiş 

və hətta türkdilli fəlsəfədə də işlənmişdir.  

İlkin soraq kimi bildirək ki, «materiya» anlayışının tutumu çox genişdir və bütün nəsnələri, onları 

bağlayan, ayıran ilişgiləri bildirir. 

Əski Yunanıstanda Fales, Anaksimandr, Anaksimen, Heraklit, Demokrit, Epikur tapmağa çalışırdılar ki, 

nəsnəl başlanğıc anlayışını necə açıqlasınlar ki, ondan ayrı-ayrı cisimlərin özgə, qıraq güc olmadan 

törədiyini göstərə bilsinlər. Yəni doğrultsunlar ki, materiya dürlü nəsnələri yaratmaq üçün özü-özünə 

yetərli olur, bəs edir. 

Fales belə hesab edirdi ki, nəsnəl başlanğıc kimi suyu götürəndə nəsnələrin ondan törəməsini, onda 

qaldığını göstərmək olar. 

Nəyə görə?  

Ona görə ki, maddi başlanğıc ayrı-ayrı nəsnələrdə cürbəcür görünüşlərə düşür. Suyun da cürbəcür 

görünüşlərə düşməsi var. Məsələn, su buza çevriləndə bərkiyir və əgər adam suyun buza, buzun suya 

çevrilməsini öz gözüylə görməsəydi, heç ağlına da gəlməzdi ki, onlar mahiyyətdə birdirlər. 

Eləcə də suyun buxara, buxarın suya çevrilməsi. Falesin fəlsəfəsindən belə çıxırdı ki, gerçəklikdə bütün 

nəsnələrin (cisimlərin) yaranması, dəyişməsi üçün əzəldə Suyun, bir də onda bərkişmə, seyrəlmə 

hərəkətinin olması bəsdir. Su bərkidikcə daha qalın, ağır maddələr (torpaq, daş, metal və s.), seyrəldikcə 

yumşaq, yüngül maddələr alınır. 

Heraklit ilkin maddə kimi (arxemateriya kimi) Odu götürürdü. 
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Nə üçün? 

Onun üçün ki o da istəyirdi elə bir ilkin maddə tapsın ki, dünyanı özündə, içində olanlar əsasında törədə 

bilsin. Heraklit göstərirdi ki, hər yerdə biz dəyişməni, zidd tərəflərin (qarşıtların) çəkişməsini, çarpışmasını 

görürük. Bu isə durmazlıqdır, hərəkətdir. Deməli, ilkin maddə elə olmalıdır ki, hərəkət, dəyişkənlik onun 

canında olsun. Belə bir maddə isə Oddur. Od alışandan sonra heç nə ona toxunmadan dilləri özü-özünə 

titrəşməyə başlayır. 

Əski fəlsəfi ideyaları indiki elm əsasında yozmağa çalışanlar Heraklitin Odu arxemateriya kimi 

seçməsində ayrıca bir dərinlik görürlər, çünki fizika da söyləyir ki, materiya enerji olduğu üçün törədici 

gücün yiyəsidir. 

Demokrit materiyanı atomlar çoxluğu kimi açıqlayırdı və nəsnələrin səbəbini, necəliyini, nəliyini belə 

əsaslandırırdı: istənilən cür biçimləri, formaları olan atomlar var, onlar boşluq içində uçurlar. Bir-birinə 

rastlaşanlar , - formaları qoyursa, - bir-birinə pərçimlənirlər. Beləcə, atom üstünə atom, atom yanına atom 

yığıldıqca topa böyüyür-böyüyür, gözə görünən nəsnəyə çevrilir. Deməli, Demokritə görə, materiyanın 

nəsnələri törətməsi üçün iki şey gərəkdir. Hərəkətdə olan saysız atomlar, bir də boşluq ki hərəkət üçün yer 

verir. 

 

 

«Materiyanın özündən yaranan gücü yoxdur» deyən əski filosoflar 

 

Ancaq materiyanın özü-özünə etginliyi (fəallığı) heç də hamını inandırmırdı. Pifaqor, Platon, Aristotel, 

Plotin üçün daha inandırıcısı gerçəkliyin başqa ontoloji görkü (obrazı, şəkli), modeli idi. 

Bu model sənətə çox doğma idi. Məsələn, götürək heykəltəraşın heykəl yapmasını. O, yaratmaq istədiyi 

ərənin (qəhrəmanın) görünüşünü gözünün qabağına gətirir, sonra əlləri ilə palçığı bu görünüşə oxşar 

biçimə salır. Palçıq özü-özündəki proseslərlə həmin görünüşə düşə bilməz. Heykəltəraşın bilinci gərəkdir ki, 

görkü (obrazı) tapsın, əlinin bacarığı gərəkdir ki, həmin obrazın biçimini, oxşarını palçığa keçirsin. 

Pifaqor, Platon, Aristotel, Plotin kimi filosoflar materiyanı bu palçıq kimi görürdülər və sayırdılar ki, 

ontoloji planda (yəni varlıq, varolanlar planında) onun törədici daxili gücü yoxdur. 

Materiyaya bu baxımı bir çağdaş Amerika düşünəri (mütəfəkkiri) belə söyləyib: «Deyirlər ki, bitkilər, 

heyvanlar, insanlar materiyanın içindəki qanunauyğun proseslər sonucunda yaranmışdır. Ancaq soruşmaq 

gərək: ola bilərmi ki, dəmir tullantılarında gedən proseslər bir gün «Mersedes» yaratsın?» 

Mersedesdən xəbərləri olmasa da adlarını çəkdiyimiz yunan filosofları mateiyaya təxminən həmin sualı 

verirdilər. Ona görə də onların, özəlliklə, Platonla, Aristotelin fəlsəfəsində materiya qaranlıq, içi, dışı 

bilinməz bir sahədir, nəsədir. Ona görə qaranlıqdır ki, onda heç nə seçilmir. Platona görə materiya 

durmadan axmadır, dəyişmədir. Onda hərəkət elə dayanmazdır ki, nəyinsə peyda olması ilə yox olması bir 

olur. Halbuki görünmək üçün bir şey gərək bir az dayansın,  

yan-yörəsindəkilərdən seçilsin. 

Materiyadan o tayda ideyalar aləmidir. Burada hər ideya nəsnələrin, hadisələrin hansı bir soyununsa 

(qəbilininsə), növününsə (dürününsə) mahiyyətini özündə saxlayır. Məsələn, dağların necə olsa, dağ ola 

bilməsi prinsipləri Dağ ideyasındadır. Eləcə də suların, dənizlərin, adamların, ağacların. İdeyalar aləmi 

insanüstü şüur, bilinc aləmidir. Burada mahiyyətlər yazılmış anlayışlar (ideyalar) bir-birinə sistem kimi 

bağlanıb. Həmin ideyalar öz işıqlarını, öz şəkillərini, biçimlərini qaranlıq materiyanın ayrı-ayrı yerlərinə 

salıb bu şəkillərə, biçimlərə uyğun cisimlər, olaylar yaradırlar.  

Beləcə, yunan fəlsəfəsinin «idealist» qolu materiya kateqoriyasında maddiliyi içində yaradıb-törətmə 

gücü olmayan passiv bir qaranlıq kimi götürürdü. 

Platon Demokrit arasında olan deyişmələr, çəkişmələr həm də materiya anlayışında məzmunun necə 

olması üstündə olan didişmələr idi. 

Qabaqlar marksistlər fəlsəfə tarixində asanca Demokriti materialist, Platonu isə idealist adlandırırdılar. 

Ancaq iş burasındadır ki, Demokritin ontologiyasında (varlıq haqqında öyrətisində) Tanrılar da var. Eləcə 
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də ondan qabaq Heraklitdə Tanrıya rast gəlmək olar. O ki qaldı Platona, görkəmli rus filosofu A.F. Losev 

göstərir ki, onun fəlsəfəsində ideal olanın (ideya təbiətində olanın) ancaq üstünlüyündən danışmaq olar, 

çünki onun ontologiyasındakı ideyalar materiyadan tam arınmayıb. Hər ideyanın özünün zərif materiyası 

var, necə ki, həndəsi fiqurların cizgisi, məkan biçimi onların çox incə maddəsidir. 

 

 

Materiya: Odun, Suyun, Torpağın və s.,-nin fəal birgəliyi kimi 

 

Götürək əski çin fəlsəfəsində materiya anlayışını. Miflərin və fəlsəfi düşüncələrin toplandığı «Şu-sizin» 

(«Tarix kitabı») toplusunda materiya beş başlanğıcın birgəliyi kimi qavranılır: Su, Od, Ağac, Metal, Torpaq. 

Deyilir ki, hərəsinin öz təbiəti var: Suyunku nəmlik və aşağı axmaqdır, Odunku yanmaq və yuxarı 

qalxmaqdır, Ağacınkı qıraq təsirlə əyilmək və düzəlməkdir, Metalınkı qıraq təsirə tabe olmamaqdır, 

Torpağınkı isə əkilmək və məhsul verməkdir. 

Beləliklə, əski Çin fəlsəfi düşüncəsi bu başlanğıclar və onların özəl təbiəti əsasında materiyaya törədici 

güc vermək istəyirdi. 

Əski Çində ilkin materiyaya «Si» də deyirdilər və sonra belə hesab edirdilər ki, onun altı durumu var: İn 

(qaranlıq başlanğıc), Yan (işıqlı başlanğıc), külək, yağış, işıq və s. Materiyanın özünü iki dürə bölürdülər: 

Yansi (göyə məxsus yüngül materiya) və İnsi (yerə məxsus ağır materiya). 

Hind fəlsəfəsində çarvaklar təxminən oxşar şəkildə materiyanı belə anladırdılar: bütün olanları dörd 

ilkin başlanğıca aparıb çıxarmaq olar. Bu başlanğıclara onlar dörd böyük mahiyyət deyirdilər. Əski hind 

dilində böyük mahiyyət ”mahabhuta”dır. Torpaq, Su, Hava, Od mahabhutalardır. Onların dürlü 

birləşməsindən bütün olanlar yaranır.  

Onu da deyək ki, dörd və ya beş, altı ilkin elementlər əsasında materiyanı içi boş yox, içində dürlü 

tərəfləri olan və bunun sayəsində işləyib, özündən törədən yaradıcı başlanğıc kimi təsəvvür etmək bir az 

Aristoteldə, sonralar isə müsəlman filosoflarında və hətta Nizamidə, Füzulidə də var.  

 

 

 

 

Marksist fəlsəfə materiya haqqında 

 

Avropada fəlsəfənin sonrakı inkişafı «materiya» kateqoriyasına ta XIX yüziləcən prinsipial yenilik 

vermir. 

Marksist fəlsəfəsinin fəlsəfə tarixinə verdiyi böyük yetənəklərdən (yəni yetilənlərdən, nailiyyətlərdən) 

biri, görünür, materiya kateqoriyasını xeyli dərindən anlamasıdır. Dialektik materializm deyir ki, olma, 

varlıq biçimləri zamandan, məkandan, hərəkətdən gəlir. Yəni bütün nəsnələr məkan biçimindədirlər. 

Məkan biçimində olmaq nə deməkdir? O deməkdir ki, hər cisim özü nədəsə yerləşib və özündə nələrisə 

yerləşdirib. Yəni materiyada nəsnə üçün, nəsnədə də materiyanın başqa nəsnələri üçün yer, məkan var.  

Məkan en, hündürlük uzunluq deməkdir. Maddi olan məkandan dişarı ola bilməz. Yəni cisim laməkan 

(məkansız) ola bilməz. Düzdür, Dialektik materializm bundan bir başqa sonuc da çıxarır: olmaq məkanda, 

zamanda, hərəkətdə bulunmaqdır. Onun üçün də laməkan şey var ola bilməz. Onun üçün Tanrı da ola 

bilməz, çünki gəlişmiş dinlər üçün Tanrı məkan biçimindən dişarıdır. Bunu yeri gələndə açıqlayacağıq. 

Hələliksə qayıdaq marksizmdə məkan probleminə.  

XVII-XVIII yüzillərin Avropa fəlsəfəsində materiyaya tanım verəndə (yəni tərif verəndə, tərif nədir? 

Tanıtmaqdır) onun əsas tanıdıcısı (tanıdan əlaməti, göstəricisi) kimi genliyi, genişliyi götürürdülər. 

Marksizm genişliyi məkan anlayışı ilə əvəz edir və məkanı maddiliyin tanıdıcılarından bir kimi götürür. 

Məkan, hərəkət, zaman bir-biri ilə elə bağlıdır ki, ancaq birinin içindən o birisini anlamaq olur. Məkan 

biçimində olmaq nəsnə üçün o deməkdir ki, onun nöqtələri eninə, uzununa, hündürlüyünə düzülüblər. Bax, 
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bu nöqtələrin cismin enində qalması üçün bir-birini çəkməsi, cəzb etməsi gərəkdir, yoxsa nöqtələr uçub 

gedər, en də qalmaz. İkinci yandan, bu nöqtələr bir-birini çəkəndə, itələyici hərəkət (təsir) də olmasa, 

nöqtələr bir-birinə çəkilib yığılarlar və yenə nəsnə ensiz bir nöqtəyə çevrilər. 

Demək, çəkmək və itələmək etgiləri (təsirləri) cisimlərin məkan biçimində ola bilməsinə əsas verir. 

Götürək hərəkəti. Hərəkət ya eninə, ya uzununa, ya da hündürlüyə doğru ola bilər. Deməli, məkan da 

hərəkətin şərtidir. Hərçənd sual çıxır: bəs düşüncənin hərəkəti? Axı, düşüncə idealdır, yəni nəsnə deyil, 

deməli, məkan biçimində də deyil. Bəs məkan biçimində deyilsə, necə hərəkətdə olur? 

Daha sonra. Düşüncə, bilinc, şüur məkan biçimində deyilsə, onun haqqında necə keyfiyyətdən, 

kəmiyyətdən danışmaq olar? Axı, bu kateqoriyalar məkan biçimində olan əlamətlərlə bağlıdırlar. Bu haqda 

sonra uyğun bölmələrdə danışmalı olacağıq. Burada isə deyək ki, hər halda materiyada məkan və hərəkət 

bir-birindən ayrılmazdır. 

O ki qaldı zamana, - zaman hərəkətin davamlılıq ölçüsüdür (hərəkət nə qədər çəkdi? Neçə saat davam 

etdi?). Deməli, zaman hərəkətlə bağlıdırsa, hərəkətin araçılığı ilə məkanla da bağlıdır. 

Ancaq düzü, materiyanın mikrodünya qatına düşəndə bu bağlantılar xeyli ağlabatmaz şəkil alır. 

Marksizm üçün materiyanı məkan, zaman, hərəkət biçimində var olan nəsnələr toplusu kimi götürmək, 

bu kateqoriyanı xeyli kəsərli etdi. Yəni materiya kateqoriyası gerçəklikdə nəsnələrin, hadisələrin biri-

birindən törəməsi, biri-biri ilə çəkişməsi, tərsləşməsi, uyğunlaşması kimi gedişləri əsaslandırmağa qulluq 

etdi. Materiyanı törədici, yaradıcı gücdə görmək istəyənlərə bütün bunlar çox yardımçı oldu. 

Dialektik materializmin ontologiyada (olanlar haqqında öyrətimdə, təlimdə) idealizmə başlıca cavabı 

nədir? Odur ki, materiya bu ağacları, bu göyü, bu yeri, bu kosmosu törətmək üçün qıraq, özgə gücə möhtac 

deyil. O özü həm də dayanmaz hərəkətdir. Hərəkət zamanı isə nəsə dağılır, nəsə qurulur, iki qurulan 

birləşib üçüncünü törədir və belə-belə bitkilər, heyvanlar, insanlar aləmi yaranır, gəlişir. Ayrı-ayrı elmlər 

tapdıqları qanunlarla bütün bunların necə baş verdiyini xeyli dəqiq doğruluqla göstərirlər. 

Düzdür, Dialektik materializmi bir az rahatsız edən odur ki, bir çox idealistlər də materiyanın bu cür 

hərəkətdə olmasına inanırlar, həmin hərəkətlərin qanunauyğun olduqlarını da qəbul edirlər. Artıq, 

çoxdandır ki, idealist fəlsəfə Tanrını dünyada istədiyi qədər möcüzə göstərən qüdrətli güc kimi tanıtmış 

mifoloji təsəvvürlərdən, primitiv dinlərdən ayırmışdır. Artıq, çoxdandır ki, bir çox idealist filosoflar ideal 

olanı o taya, maddi olanı bu taya qoyub aralarında yadlaşdırıcı uzaqlıq salmırlar. Hegel deyirdi ki, təbiət 

Ruhun qrimasıdır, yəni bizim qutumuzda olan dəyişgilər necə üzümüzdə bilinirsə, eləcə də Ruhun 

tapıntıları (yəni ideyalar, anlayışlar və s.) həməncə materiyada nəsnə şəklində bilinir. 

Sadəcə, bir çox idealistlər materiyadakı olmaları, etmələri yönəldən (idarə edən) qanunların toplusunu 

materiyanın hər nöqtəsini örtmüş Qutun özündən gəlmə sayırlar. Belə hesab edirlər ki, Qut və ya İdeal olan 

və ya gerçəkliyin substansiyası (əsası) olan Düşüncə, Ağıl materiyaya qanunları verməklə onu hərəkətdə 

olmağa, törədici olmağa zorunlayır. 

Dialektik materializm ona görə də hər yerdə deyir ki, təbiətin qanunları da maddidir, materialdır. 

İdealizm isə təbiətdəki qanunları ideal substansiyaya bağlayır. 

Burada idealizmin məntiqi belədir: «A» qanunu. O, A1, A2, A3, A4 proseslərini idarə edir, məhz «bu 

cür» olmağa yönəldir. Deməli, əgər eyni vaxtda A1 prosesi Amerika qitəsində, A2 prosesi Asiyada, A3 

prosesi Ayda baş verirsə, «A» qanunu bircəliyində qala-qala (o qanundur, axı) eyni anda bir-birindən çox 

uzaq nöqtələrdə iştirak edir. Əgər «A» qanunu maddi olsaydı, onda maddiliyin əsas göstəricisinə görə 

məkanlı olardı, yəni nəsə bir yeri öz eni, uzunu, hündürlüyü ilə tutardı. Ona görə də bir yerdə «oturduğu» 

an başqa bir uzaq nöqtədə ola bilməzdi. Halbuki bizim göstərdiyimiz örnəklərdə «A» qanunu bircəliyini 

saxlaya-saxlaya, hissələrə bölünmədən, çoxluğa çevrilmədən eyni anda uzaq-uzaq nöqtələrdə iştirak dir. 

Yalnız məkansız, ideal olan Bircəliyində qala-qala, ola-ola eyni anda bir nöqtədə ola bilir, məsələn, İslamda 

Allah belədir: Bir Allah eyni anda gerçəkliyin bütün nöqtələrindədir. Deməli, maddi aləmi yönəldən 

qanunlar idealdırlar. 
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Marksist fəlsəfədə materiya kateqoriyasının çatışmazlıqları 

 

Ancaq Dialektik materializmdəki materiya kateqoriyasının öz paradoksları, öz çətinlikləri var. 

Lenin «Materializm və empriokritisizm» kitabında materiyanın tanımını (tərifini) verəndə bu tanıdıcıları 

sayır: birincisi, materiya kateqoriyadır. Belənçi deməklə, görünür, o, XVIII yüzilin ünlü ingilis filosofu 

Berkliyə cavab vermək istəyirdi. Berklinin sualı belə idi: materiya anlayışı deyir ki, gerçəklik var, burada 

nəsnələr nə qədər fərqlənsələr də hamısı maddidir. Deməli, nəsnələrin əsası (substansiyası) maddədir, 

materiyadır. Deməli, materiya var. Onda göstərə bilərsinizmi materiyanı?  

Doğrudan da, adam ayrı-ayrı cisimləri göstərə bilər, materiyanı isə göstərə bilməz. 

Berkliyə görə, nəyinsə olduğunun bir tanıdıcısı da onun qavrayışa bilinməsidir. Materiyanı isə qavramaq 

mümkün deyil, deməli, o yoxdur. 

Lenin sanki buna cavab olaraq yazmışdı: materiya kateqoriyadır, yəni ancaq bizim şüurumuzda anlayış 

kimi var. Bu anlayış olanların nəsə bir əsas cəhətini, tanıdıcısını göstərir və onu anladır. 

Materiya kateqoriyası nələri göstərir, nələri deyir? 

Birincisi, deyir ki, obyektiv gerçəklik var. «Obyekt» latın sözüdür, ilk anlamı «irəli atıram», «qarşıya 

qoyuram» olub, sonra isə təxminən cisim sözünə yaxınlaşıb. Bir az da keçib, «obyektivlik» bizim 

şüurumuzdan asılı olmadan «özü-özünə, doğrudan da olan» anlamlarını verib. 

Deməli, Leninin verdiyi tanıma görə materiya kateqoriyası bildirir ki, obyektiv gerçəklik var, özü də bu 

gerçəklik insana duyuları ilə verilir. Bu duyularda onun oxşartısı, şəkli çıxarılır, ancaq o, bu duyulardan 

asılı olmayaraq öz varlığında qalır. 

Yaxşı tərifdir, ancaq «ammaları» da yox deyil. Götürək duyularımızdan asılı olmayan obyektiv 

gerçəkliyi. Heyvanların psixikası da duyularımızdan asılı olmadan var, özü də duyularımızla bizə oxşartısı, 

şəkli verilir. Məsələn, heyvanın davranışına araşdırıcı baxıb, onun psixiki durumunu, istəklərinin necəliyini 

göz qabağına gətirir. 

Düzdür, bu deyilənə qarşı çıxmaq olar ki, Lenində başqa cürdür. O söyləyir ki, obyektiv gerçəkliyin 

duyularda «fotosu», şəkli çıxarılır. 

Ancaq burada gərək bir düzəliş verəsən. Bizim duyularda obyektiv gerçəkliyin yox, ondakı nəsnələr 

qrupunun, gerçəkliyin nəsə bir bölümünün, kəsiminin (məsələn, göy qübbəsinin) şəkli, görkü çıxarıla bilər. 

Özü də bizim duyular bütün bunların üzdə olan tərəflərinin şəklini çıxarmaqla içəridə, arxada olandan 

soraq alır. Oxşar olaraq araşdırıcı heyvanın etdiklərinin şəklini duyusunda çıxarıb, onunla heyvanın nə 

istədiyindən, psixikasından soraq alır.  

Deməli, materiya ilə bağlı obyektivlik kateqoriyasından tutsan, gərək heyvanların psixikasını da 

materiyaya qatasan. Halbuki elə Leninin özünə görə də heyvanların psixikası maddi deyil. Onlar da 

idealdır.  

Daha sonra, dini dünya modelini də materiyanın bu anlamı ilə uyuşdura bilərik. Məsələn, deyə bilərik 

ki, Tanrı obyektiv gerçəklikdir, yəni bizdən asılı olmadan var və obyektiv gerçəkliyini bir də o doğruldur ki, 

duyularımızda bizə verilir, şəkli alınır və s. 

Soruşanda «necə?» deyə bilərik: təbiətdə hər cisim və hadisə Tanrının yaradıcılığını özündə göstərən 

«heykəllər», «şəkillərdir». Biz dünyanı duyanda nəsnələrin şəkillərini almaqla onları içəridən bürümüş 

yaradıcı Qutu da görürük, gözümüzün qabağına gətiririk. Əgər bu, gözümüzün qabağına gətirdiyimiz 

həmin Qutun özü yox, onun haqqında güman etdiyimiz görk olursa, eyibi yox. Çağdaş fizikada atomun 

içindəki elementlər düzümünü göstərən şəkil (model) də deyə bilmərik ki, atomun içini necə varsa, elə 

göstərir.  

Lenin «materiya kateqoriya kimi obyektiv gerçəkliyi göstərir» deyəndə bununla elmin gələcəyini 

qabaqlamaq istəyirdi. Yəni bildirirdi ki, gələcəkdə elm ən ağlagəlməz hadisələr tapa bilər, ancaq Dialektik 

materializm həmişə onları maddi, materiyaya aid sayacaq, çünki onlar obyektiv olaraq, doğrudan da 

varlarsa, deməli, materialdırlar. Axı, Leninin verdiyi tanıma görə materiyaya aid olanların əsas tanıdıcısı 
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onların enliliyi yox, onların obyektivliyidir. Ona görə də ensiz bir varlıq tapsan da, əgər o obyektivdirsə, 

materiyaya aiddir. 

Ancaq haradadır obyektivliyin göstəricisi, ölçüsü? Duyularımıza bilinməkdə? Axı, o qədər şey var ki, 

duyularımıza bilinmir, olsa-olsa min dolaylardan keçəndən sonra gözümüzə özünü yox, işarəsini göndərir. 

İşarəsə belədir ki, nəsnə min kilometr uzunluğunda olan yerdə onu bir nöqtə ilə bildirə bilər. 

Hər halda bütün dolaşıqlara baxmayaraq, Dialektik materializmdən sonra başqa fəlsəfi cərəyanlar, hətta 

dini nəzəriyyələr belə, materiyaya xeyli sayğı ilə önəmli problem kimi yanaşmalı oldular. 

Ortaçağ fəlsəfəsində materiyaya sevgi xeyli azalmışdı (hətta kimlərsə materiyanı İblis oylağı 

adlandırmışdı; bizim özümüzdə də yunanların materiya anlamında «hile» sözü «həyulə» formasını alıb 

qorxunc qarabasmaları və s.,-ni bildirirsə, deməli, azəri bilinci də materiya ilə iblis arasında anışmalar sezir). 

XVII yüzildə isə ingilis filosofu Bekon materiyanı dirçəltdi və bununla bağlı Marks gözəl bir deyim işlətdi: 

Bekonun fəlsəfəsində materiya poetik təbəssümlə gülümsəməyə başladı. 

Ancaq bir az qabaq poetik təbəssümlə gülümsəyən materiya sonradan Marksın, Engelsin, Leninin 

özündə ən böyük döyüşçüyə, Tanrı ideyasına qarşı ən böyük qiyamçıya çevrildi.  

Daha bir önəmli məsələ. Marksizm materiya kateqoriyasının tutumunu elə genişləndirdi ki, toplumda da 

bir çox ictimai, cəmiyyətə aid olanlar ona aid göründülər. Məntiq belə idi: obyektiv olanlar, yəni insan 

bilincindən qıraqda olanlar maddidir. Toplumda ürətim, yəni istehsal vasitələri (düzəltmək, etmək 

vasitələri), insanların yemək-içmək, geyinmək, işlətmək gərəkləri hamısı maddidir, çünki onun-bunun 

şüurundan istəyindən asılı olmayaraq mövcuddurlar. Eləcə də əmək vasitələrini işlədən adamları yönəldən, 

idarə edən iqtisadi ilişgilər (münasibətlər), qanunlar, maddidir, çünki onlar da ayrı-ayrı adamlardan asılı 

olmayaraq mövcuddurlar. 

Marksizm obyektiv olan iqtisadi ilişgilərdən, qanunlardan fərqli olaraq toplumdakı əxlaqi, dini 

münasibətləri şüur faktı, mənəvi fakt sayır. Ancaq yenə məntiqi sual ortaya çıxır. Bəyəm, toplumu idarə 

edən əxlaqi qaydalar obyektiv deyillər?! Axı, onlar da sənin-mənim bilincimdən asılı olmadan, obyektiv 

olaraq qalır, obyektiv olaraq dəyişirlər. Əgər belədirsə, onları da maddi saymaq gərəkəcək. 

Görünür, marksist fəlsəfə bu suala aydın cavablar tapmalıdır. Hələliksə deyək ki, Marksizmin 

materializmi onda idi ki, şüurda, düşüncədə olanların hamısının başlanğıcını materiyadakı dəyişmələrdən, 

nəsnələrdən, hadisələrdən çıxarırdı. Toplum məsələsində də Marksizmin materializmi onda idi ki, 

cəmiyyətin mənəviyyatında, fəlsəfəsində, incəsənətində, siyasətində olan bütün nailiyyətlərin, dəyişmələrin 

səbəbini, əsasən, maddi güclərin, ilişgilərin necələşməsindən çıxarırdı. 

Sözsüz, Marks, Engels, Plexanov, Lenin və sonrakı marksistlər çalışırdılar ki, bütün bu əlaqələri qaba 

açımlardan qurtarsınlar, incə düşüncənin hədəfi etsinlər. Ancaq yenə də amansız suallar durmadan ortaya 

çıxırdı: məsələn, materialist olub toplumu öyrənmək o deməkdir ki, sən toplumun maddi həyatında 

dəyişmələri öyrənməklə filan çağın fəlsəfəsinin, dininin, incəsənətinin, əxlaqının niyə filan cür olmasını 

anlayırsan. Deməli, bu vaxt materializm anlamağa ən böyük köməyi verdiyi üçün doğrudur. Ancaq, ikinci 

yandan, elə filosoflar da, elə sənətkarlar da var ki, onların yaradıcılığını dərindən anlamağa o çağdakı 

cəmiyyətin maddi özüllərini bilmək çox az şey verir. Bəs bu zaman nə etməli?!  

Gördüyünüz kimi, materiya kateqoriyası ayrı-ayrı həqiqətlərin çəkişdiyi, üst-üstələşdiyi və ya aralandığı 

bir çox problemləri ortaya çıxararaq ontologiyanın özülündə durur və varlığı anlamaq istəyən fəlsəfəyə çox 

gərəkli düşüncə vasitəsi verir. Hərçənd eyni zamanda bu kateqoriya dolaşıqlıqlar da törədir. 

 

 

 

Şüur 

 

Şüur və bilmək 
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Fəlsəfənin ən dolaşıq məsələləri şüur, bilinc probleminin çevrəsinə yığılmışdır, daha doğrusu şüur 

anlayışının çevrəsində yaranmışdır. 

Qabaqca şüur anlayışını anlayaq, əgər... anlamaq olarsa. 

Rus dilində bu anlayışı bildirən söz, - «so-znaniye» - onun bir əlamətini, tanıdıcısını yaxşı açır. «So» 

önşəkilçisi birgəliyi bildirir. Ona görə də «so-znaniye» təxminən «bildiyimi bilmək» deyiminə yaxınlaşır. 

Gerçəklikdəki nəsnələr, hadisələr gözlərimdən, qulaqlarımdan və başqa duyu yollarından mənə təsir 

göstərirlər. Bu etgilər (təsirlər) mənim içimdə dürlü görklərə, şəkillərə, duyğulara (məsələn, sevinc 

duyğusuna) çevrilirlər. Mənim gözümün, qulağımın içinə nə düşürsə, izləri mənim iç dünyama yığılır. Buna 

gerçəkliyin şüurda əks olunması, inikas etməsi deyirlər. Ancaq öz türk sözümüzü işlətsək, demək olar ki, 

gerçəklik bizdə görklərini görüntülərini, bilintilərini törədir. 

Bu görklər saysızdır. Məndə varsa, deməli, onları mən bilirəm. Bilmək nə deməkdir? Gerçəklikdən nə 

mənə sorağını salıbsa, deməli, onu bilirəm. Bilmək mənə bilinəni almaqdır. Ancaq mən mənə sorağı 

çatanların çoxunu bilmirəm ki, bilirəm. Yəni məndə dünyadan çoxlu soraqlar var, ancaq bilmirəm ki, onlar 

var. Məsələn, götürək unutduqlarımızı. Unutmaq o demək deyil ki, cisim və hadisələrin görkü, sorağı iç 

dünyamızdan çıxıb qırağa düşüb. O deməkdir ki, huşumuzdan çıxıb. Huşdan çıxmaq hələ tamam məndən 

çıxmaq deyil. İnsanın içinə soraq salan heç nə bir də oradan qırağa atılmır. Ona görə də bir də baxırsan, tam 

unutduğun bir şey yenidən, qəfildən şüurunda zühur etdi. 

Yuxularda yeni üzlər, yeni nələrsə görürsən. Bu haradan sənə gəlir? Yəqin haçansa onları görmüsən, 

ancaq gördüyünün fərqinə varmamısan. İndisə qəfildən yuxunda «işığa» çıxır. Bir sözlə, mən bütün gözümə 

dəyənləri, qulağıma eşidilənləri bilirəm. Bütün bu görklər mənim Qut aləmimi doldurur (ancaq yenə də 

orada sonsuz dərəcədə boş yer qalır). Bunların çoxunu mən bilmirəm ki, bilirəm. Ancaq o bildiklərimi k 

bilirəm ki, bilirəm, bax onlar mənim şüurumu əmələ gətirir. Ona görə də türklər şüura həm də «bilinc» 

deyirlər. Bu kitabda biz də həm «şüur», həm də onun qarşılığı, sinonimi kimi «bilinc» sözlərini işlədirik. 

Deməli, bizim bilincimiz gerçəkliyin bizdə bilinməsidir və bu bilinmənin də bilindiyini bizim 

bilməmizdir. Bilmədiyimiz bilinənlərin bir xeylisi bilincimizin altına (şüuraltına) yığılır, başqa bir xeylisi isə 

ruhumuzdakı bilincsizliyə, yəni ruhumuzdakı şüurdan qıraq «sahəyə» yığılır. Ruslar bu sahəyə 

«bessoznatelnoye» deyirlər. İnsan psixolojisində bilincaltı və bilincsizlik hadisələri haqqında görkəmli 

alimlər Ziqmund Freyd (əslində, Froyd/Fğoyd) və Karl Yunq çox maraqlı nəzəriyyələr yaratmışlar. 

 

 

Şüurumuz həm düşüncələrimizdir, həm duyğularımızdır,  

həm də ... 

 

Şüurun işləməsi onun gerçəkliyi dürlü biçimlərlə, dürlü yollarla mənimsəməsidir. Bir çox adamlar elə 

bilir ki, şüur yallnız düşünməkdir, ağıldır. Ancaq bu, şüuru onun bir qatı «boyda» etməkdir. Yenə bilinclə 

ilgili düsturumuzu yada salaq ki, şüura aid olanları tapaq. Həmin düstur belədir: bilirəm və bilirəm ki, 

bilirəm. Deməli, gerçəklikdən nə bizə soraq gətirirsə, o biri yandan, bu gətirənləri biz biliriksə, olur şüur 

faktı. Məsələn, estetik gərəklərimiz, tələbatımız soraq verir ki, yaxşı bir romantik hava var, onu yaman 

eşitmək istəyirəm. Bax, bizim gərəyimiz bu durumda hansısa musiqi haqqında bizə bilgi gətirir və eyni 

zamanda bizim həmin gərəyimizdən xəbərimiz olur – deməli, göstərdiyimiz situasiyada bilinc aktı baş verir. 

Nəsə bizi bərk öfkələndirir və qəzəblənməyimizdən xəbərimiz olur. Deməli, yenə bilinc işləyir, 

qəzəbimiz isə nəyinsə pis olduğunu soraq verir.  

Bir sözlə dünya haqqında bizə soraqlar gətirən gərəklərimiz, zövqümüz (dadbilimimiz), duyğularımız və 

s. hamısı bilincə aiddirlər, əgər bilincsiz, şüursuz baş vermirlərsə. O biri yandan, bilincimizin də dürləri var. 

Məsələn, var, dini şüur, var əxlaqi şüur, var elmi şüur və s. Onlar bizim qutumuzdan dünyanın dürlü 

bölgələrinə açılmış pəncərələrdir, olanların dürlü bölgələri üzrə «ixtisaslaşmış» bilinclərimizdir.    
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 Bu şüur növləri öz sahələri üzrə «ixtisaslaşmış» bilgi gətirmək üçün «ixtisaslaşmış» anlayışlara 

yiyələnirlər. Məsələn, estetik bilinc «gözəllik», «komiklik», «bədii əsər», «süjet» kimi anlayışları hazırlayıb 

işlədir. Dini şüurda isə «Tanrı», «möcüzə», «ibadət» kimi anlayışlar olur.  

 Anlayışlar öz işlərini görmək üçün göstərdikləri nəsnələrdən ayrıntılar edib onları özlərinə 

«yazmalıdırlar». «Mücərrəd» sözü də ərəbcə ayırmaqla bağlıdır. Abstraktlaşdırmaq nə deməkdir? O 

deməkdir ki, nəsnənin hansı cəhətini isə o biri cəhətlərindən ayırıb, ayrı şəkildə sözə bağlayırsan. Məsələn, 

igid adamların hərəsində igidlik cürbəcür xasiyyətlərin içindədir. Sən isə bu hörgülərdən onu ayırıb ayrıca 

bir sözün mənasına çevirirsən: beləcə «igidlik» anlayışı yaranır. 

Nəsnələrin təkcəliyində, konkretliyində çoxlu-çoxlu cizgilər, yönlər var. Onların bir çoxu nəsnənin 

dərinliyindədir (məsələn, atomlar), qavrayışa, duyuya gəlmir. Bir xeyli cəhətlər də var ki, onlara duyusal 

(perseptiv, yəni duyulabilinər, qavranılan) demək olar. Bax bilincdəki görklər cisimlərin, olayların bu 

duyusal, qavranılan cəhətlərini çox göstərəndə konkret olur. Olur «bu masanın», «bu adamın» görkü. 

Deməli, şüur nəsnələrin şəklini alanda bu şəkildən nəsnələr haqqında soraq alır. Deməli, görklər, 

obrazlar şüurun başqa bilmək vasitələridir (açarlarıdır). 

Abstrakt olanlar soyuqdurlar, insanda duyğuları, -sevinci, kədəri və s.,-ni çətin törədirlər. Görklərsə tez-

tez bilincimizdə sevincə, hirsə və s.,-yə bürünürlər. Bir çox hallarda biz bilincimizdə görkü ortaya qoyub, 

üstündə baş sındırırıq, onu düşünüşümüzün hədəfi edirik. 

Bilincimizdə, şüurumuzda çox önəmli yeri anlayışlar tutur. Artıq, anlayışlar nədir, bilirik. Bilirik ki, 

anlayışda «bunun» görkü yox, «bunların» hamısına aid əsas əlamətlər, tanıdıcılar, göstəricilər yazılıb, 

saxlanılır. Düşünüş başlıca olaraq anlayışlarla işləyir, anlayışları işlədir. Anlayışları işlətmək üçün də 

məntiq qaydalarından (yəni qaydalı düşünmək prinsiplərindən) istifadə edir. 

Beləliklə, bir az da olsa, fəlsəfədə şüur anlayışının tanıdıcılarını (əlamətlərini) sadaladıq. Ancaq fəlsəfə 

yalnız bunları deməklə işini bitmiş saysaydı, çox darıxdırıcı elm olardı. 

Şüurun çoxlu bilməcələri, tapmacaları, gizliləri var və fəlsəfə onların üstündə baş sındırmaq üçün sirlər 

dünyasına gedən yolu andırır. 

 

 

Şüurun sirləri, paradoksları 

 

Şüurla materiyanın başlıca fərqləri: götürək odunu və onun şüurdakı görkünü, ya anlayışını. Baltanı alıb 

odunu doğramaq olar, onun obrazını, anlayışını isə ən incə alətlə də kəsimlərə ayırmaq olmaz. Bunun 

səbəbi nədir? 

Materiya kateqoriyası deyir ki, məndən olan cisimlərin hamısı məkan biçimindədir, yəni eni, uzunu, 

hündürlüyü var. Odunu doğramaq onu uzunu boyu parçalara bölməkdir. 

Şüur nəsnəl deyil, idealdır. İdeal olanınsa başlıca tanıdıcılarından biri onun laməkanlığıdır, yəni eninin, 

uzunluğunun, hündürlüyünün olmamasıdır. Bilincdəki (şüurdakı) obraz, anlayış ideal varlıqdırlar, onun 

üçün də odun obrazının uzunluğu yoxdur ki, onu parçalara bölmək olsun. 

Bizim şüurumuzda «parçalara bölünən odunun» şəkli yarana bilər (baxıb odunun doğranmasını 

görməyimiz). Ancaq bu obraz odunun doğranılmasını göstərmək üçün özü parçalara bölünməyəcək. 

İndi sual çıxır ortaya. Eni, uzunluğu, qalınlığı, bərkliyi olmayan şüuru necə beyində yerləşdirib, 

beyindən qırağa çıxmaz şəkildə onun içində qapamaq olar? Tüstünü sapla tikib, iplə bağlayıb bir şeyə 

sarımaq olar? Hələ tüstü maddidir (nəsnəldir), eni, uzunu, hündürlüyü var, sadəcə, molekulaları arasında 

bağlantı kövrək olduğundan onlar bir-birindən tez qopur, sıxlıqlarını saxlayammırlar. 

Tüstü maddi olduğu üçün də onu qazana yığıb, ağzını bağlamaq olur. Ancaq bilinci? 

O, əski çağlarda idi, ideal olanı çox incə, məsələn, havaya bənzər maddə hesab edirdilər. O, qədim 

yəhudilər idi, ruha «nefeş» (nəfəs) deyirdilər. Artıq, çoxdandır ruh, şüur haqqında öyrətilər (təlimlər) 

primitiv materializmdən uzaqlaşıb. Qəbul edilib ki, bilinc məkan biçimlərinə yaddır, uyuşmazdır.  
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Ancaq sual yaranır: tutulmağa, tikilməyə, yapışdırılmağa, qoyulmağa yeri, ətəyi, biçimi olmayanı necə 

beyində yerləşdirmək olar? 

Marksizm isə deyir: şüur yüksək quruluşu olan, yetkinliyə çatmış beyinin törəməsidir və beyində 

beyindən ayrılmaz şəkildə var olur. Bu fəlsəfi düşüncənin tarixi ta əskilərdən başlayır və o çağlardan da 

indiyənəcən özünə sübutlar yığa-yığa gəlir. 

Əski yunan həkimi və anatomu Alkmeon ruhun beyinlə bağlı olduğunu tapmışdı. Bu tapıntı idi, çünki 

çox vaxt ruhu ürəklə, qanla bağlayırdılar. Hipokrat da deyərmiş ki, insanlar bilməlidir: bəyəntimiz, 

sevincimiz, gülüşümüz, zarafatlarımız yalnız və yalnız beyinimizdə yaranır. Beyinin köməyi ilə insan görür, 

eşidir. 

XIX yüzilin başlanğıcında Avstriya araşdırıcısı F.Qall istəmişdi ki, beyini dürlü orqanların birliyi kimi 

açıqlasın. Qalla görə, beyindəki bir orqanda duyğular, birində huş, birində ata-ana sevgisi, birində hiylə, o 

birində isə poetik vergi və s. yerləşib. 

Sonralar, belə kobud olmasa da şüurun ayrı-ayrı işlərinin beyinin müxtəlif yerlərində həyata keçirildiyi 

anlaşdı. Bu müşahidələr əsasında hazırlanmış nəzəriyyələrə lokallaşdırıcı nəzəriyyələr deyirlər. 

«Lokallaşdırmaq» bir yerdə yerləşdirməkdir. Həmin nəzəriyyə də psixi eyləmləri (etmələri, fəaliyyəti) 

beyinin ayrı-ayrı bölümlərində yerləşdirdi. Məsələn, araşdırıcılar gördülər ki, beyinin sol gicgah tərəfdən 

yaralanmasından sonra insan eşitdiyi danışığı qavrayammır. Alının arxasındakı bölgənin yaralanması isə 

adamın danışıq bacarığını alır. 

Ünlü araşdırıcı Xose Delqado heyvan beyininin ayrı-ayrı nöqtələrinə tük kimi nazik metal mili sancırdı, 

sonra onlardan beyinə elektrik cərəyanı göndərirdi. Heyvan beyini isə hansı bölgəsinə elektrik cərəyanının 

gəlməsindən asılı olaraq haldan-hala düşürdü.  

Beyinlə məşğul olan çağdaş elm tapmışdır ki, onun qabığı (düşünüşü bu qabıqla bağlayırlar) 15 milyard 

sinir hüceyrələrini, yəni neyronları özünə toplayıb. Həmin neyronları yan-yana düzsən, beş min 

kilometrəcən uzanar. Beyin bu zənginliyinə görə də yüksək quruluşlu «aparat» sayılır və şüur daşıyıcısı 

kimi öyrənilir. 

Görürsünüzmü, yuxarıda saydığımız arqumentlər beyinin şüuru doğurduğunu sanki, güclü, inandırıcı 

şəkildə doğruldur. Ancaq bəzi psixoloqlar bütün bunları inkar edən düşüncə irəli sürürlər. Deyirlər, 

gözünüzün qabağına gətirin ki, kimsə ömrü boyu şüşə günbəzin altında yaşayıb. Ona elə gələcək ki, aşağı 

düşən işıq günbəzdən o taydakı günəşdən gəlmir, günbəzin özündən ələnir. 

Beyin də elə bir pəncərədir ki, dişarıda olan dünya Ruhunun «işığı» bizə yalnız oradan gəlir. Beyin 

zədələnəndə isə elə bil bu «pəncərəyə» «taxta vurulur» və ya şüşəsi korlanır, onun üçün də işığı pis keçirir. 

Biz isə elə bilirik ki, ruhun işığı «pəncərənin» özündən gəlir, «pəncərə» xarab olanda ruhun da pozulması 

bir daha bu asılılığı sübut edir. 

Görürsünüzmü, bir dənə tapılmış yaxşı obraz məsələni elə çevirir ki, elmin «şüur beyinin törətməsidir» 

fikri «şüur qeybdən gəlib beyin vasitəsilə bizə bilinir» şəklinə düşür və hansı fikrin düz olmasını tapmaq 

çətinləşir. 

XX yüzilin ünlü filosofu Lord Bertran Rassel tapmışdır ki, şüur ideal varlıq kimi fəlsəfə qarşısında 

gizlilərlə dolu başqa sual da qoyur. Buna baxaq. 

Bilinc, gördüyümüz kimi, bir damla da nəsnəliyi (maddiliyi) olmayan ideal varlıqdır. İndi götürək 

gövdəni (bədəni) və insan psixikasını, şüurunu. Bədəni nəsə incidir və bilincdə «filan yerim ağrıyır» sorağı 

yaranır. Deməli, soraq gövdədən, maddi olandan ideal olana adlayır. Ancaq axı, necə adlayır? Adlamaq 

üçün gərək körpü, keçid olsun. İndi soruşuruq: ola bilərmi ki, körpünün bir ucunu torpağa qoyasan, o biri 

ucunu havaya söykəyəsən? Hələ havanın özü də maddədir. 

Bədən necə «körpünü» uzadıb qırağı olmayan, qalınlığı, fiziki müqaviməti olmayan şüurun «ətəyinə» 

qoya bilər?  

Şüurla gövdə arasında elə keçidlər də tapmaq olmur ki, hər ikisindən olduğu üçün, yəni təbiətcə bir az 

şüur, bir az da maddə olduğu üçün onların arasında dursun və gövdədən gələn sorağı bilincə keçirsin. Bəs 

onda bilinc necə bədəndən sorağı alır? 
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Və ya tərsinə. Yoqalardan bilirik ki, insan öz psixi enerjisini, şüurunu, özünü inandırma gücünü yığıb, 

bədənə göndərərək ona təsir edir, onda yaranı sağaldır və s. Belə çıxır ki, bilinc içində olduğu bədənin 

molekulalarına da etgi (təsir) göstərə bilir (məsələn, hirslənəndə qanımızda gedən dəyişmə). Bəs körpü 

yoxdursa, psixi təsir harada, necə maddi etgiyə çevrilir?  

Fəlsəfədə psixofizioloji paralelizm ideyası var. Burada psixi ideal olanı bildirir, fizioloji isə sinirdə gedən 

proseslərin adıdır. Psixofizioloji paralelizm onu bildirir ki, onlar ikisi heç vaxt kəsişməyən, biri-birinə 

toxunmayan taylardır və aralarında keçilməz uçurum var. Bu fikrin məntiqini elə-belə danmaq olmaz. 

Ancaq, o biri yandan, bu məntiqə uyuşmaz faktlar da var. Məsələn, üzün mimikası maddi tərəfdir, sevinc , 

şadlıq isə psixolojidir. Di gəl ki, psixoloqların göstərdikləri kimi, əgər insan qaşqabağını sallayıb içəridə 

sevinmək, gülmək istəyəcəksə, bir şey alınmayacaq. Oxucu bunu özündə yaxşı yoxlaya bilər. 

Və ya başqa bir vəziyyət. Kefiniz olmayan vaxt başlayın üzdə, üzünüzlə gülməyə. Bir azdan görəcəksiniz 

ki, ruhunuz işıqlanıb. Onun üçün də bəzi təbiblər gündə tez-tez yalandan da olsa, gülməyi faydalı sayırlar. 

Bizimsə sualımız yenə öncəki qalır: necə olur ki, ruh sevinci, sevinməyi üzə ötürür və tərsinə, üzün 

gülüşü ruha xoş əhval gətirir? 

Bilincdən gövdəyə, gövdədən bilincə keçməyin yolları hələ də fəlsəfə üçün anlaqsızdır. 

Marksizmə görə, bilinc biliyimizə çevrilmiş gerçəklikdən başqa bir şey deyil. Şüur gerçəkliyin başın içinə 

qoyulub, orada dəyişilməsidir (Marks). Yəni ideal «vərəqə» yazılmasıdır. Leninsə deyirdi: şüur obyektiv 

gerçəkliyin subyektiv obrazıdır. 

Bütün bu deyilənlərdə əsas olanı biz, artıq, açmışıq: şüur dünyadakıların insanın içində görünməsidir. 

Şüur dünyanın şəklidir. Ancaq bu şəkil kətandakı kimi eni, uzunu, hündürlüyü, qalınlığı olan şəkil deyil, 

subyektiv obrazdır. Hərçənd düzü, bu «subyektiv obraz» bilincin təbiəti ilə bağlı heç nə anlatmır. 

Nə deməkdir «subyektiv obraz?» Yəni məndə olan, necəliyi bir az da mənim necəliyimdən asılı olan 

obraz? 

Əsas sirr nədir? Odur ki, şüur özü görünmədən göstərir. Nəsnəl olanı güzgü də göstərir, ancaq biz 

güzgünün özünü görə bilirik. Necə görürük? Məsələn, güzgünün çərçivəsinə görə, şüşəsindəki əyri-üyrüyə 

, toza və s.-yə görə güzgüdə görünənlə yanaşı bir az güzgünü də görürük. Güzgü hətta ideal təmizlikdə, 

hamarlıqda olsa belə, əlimizlə yoxlayıb güzgü olduğunu tapa bilərik. 

Bilincə gəldikdə isə biz onun göstərdiyi görkləri görürük. Di gəl, bir məsələ var. Əgər göstərilən varsa, 

göstərən də var. Şüur görklərdə, anlayışlarda, düşüncələrdə iştirak etsə də onların özü deyil. Şüur elə bir 

«ekrandır» ki, düşüncələr onun üstündə baş verir. Ancaq di gəl ki, həmin ekranı heç vaxt görmək olmur. 

Göstərdiklərinə baxanda göstərdiklərini görürsən. Göstərdiklərini götürüb arxasına baxanda isə heç nə 

görmürsən, «ekran» yox olur. Marksın, Leninin şüur anlatımında bu tərəf deyilməyib. 

Ancaq fəlsəfədə «şüuru öyrənmək, «tutmaq» olmaz» inamında olanlar elə bu məsələni də qoyublar. 

Dyubua-Raymon deyərmiş ki, öz şüurunu anlamaq pəncərədən baxıb özünün harasa getdiyini görmək 

qədər ola bilməzdir. 

Bu, məsələnin obrazlı deyilişidir. Məntiqlə, anlayışlarla deyilişi də var. Götürək şüurun bir qatı olan 

düşünüşü (ağılın fəaliyyətini, eyləmini). Mənim düşünməyim bilincimin işləməsidir. Düşünməyim 

ruhumun hərəkəti, axımıdır. Birdən mən istəyirəm ki, düşünüşümün özünün necəliyinə baxam. İstəyirəm 

düşünüşümün gətirib-çıxardığı görkə, anlayışa yox, onun özünə baxam. Və baxanda... Mən elə bil, bir 

addım qırağa çıxıram ki, qıraqdan düşünüşümə, onun necə baş verməsinə baxım. Ancaq qırağa çıxanda 

düşünüşüm də mənimlə birlikdə qırağa çıxır, axı, qıraqdan baxanda da düşünürəm, məndə iki şüur yoxdur 

ki, birini «burada» qoyum, o birisini isə özümlə qırağa çıxartıb, oradan birincini düşünüm. 

Beləliklə, necə düşündüyümə baxmaq üçün qırağa çıxanda «baxışımın» qarşısında duran, artıq, 

düşünüşüm yox, düşünüşümün daşlaşmış tör-töküntüləri və ya görklər, anlayışlar, donmuş düşüncələr 

olur. 

Düşünüş anlamağı işə salandır. Ona görə də həmişə anlamağın üz tutduğu hədəfdə yox, anlamağın 

çıxdığı başlanğıcda olur. 
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Biz bilincimizi anlamaq üçün «çönüb ona baxanda» bilincimizdə göstərilənləri görürük, göstərəni yox. 

Bax, bu göstərənin görünməməsi də bir çox sirləri, gizliləri törədir. 

Lenin deyəndə ki, şüur obyektiv gerçəkliyin subyektiv inikasıdır, obrazıdır, bəlkə də bununla anlatmaq 

istəyirdi ki, şüurda göstərən özü «Mən» (subyekt) duyumunda, bilimindədir. Görünənlər isə «Mən»in bilib, 

duyub, anlayıb-düşündükləridədir. Leninin fikrini əsaslandırmaq istəsək, söyləyə bilərik ki, «Mən» 

güzgüdə, başqa bir nəsnənin üzündə şəklini görməsə, özünü bütövlükdə görə bilməz, yalnız özünə baxıb, 

əllərini, ayağını və s.-ni görər. Deməli, şüur göstərdiklərini yox, özünü, göstərəni «görmək» üçün 

«güzgülər» axtarmalıdır. Belə güzgülərin axtarılması fəlsəfə, psixologiya üçün önəmli bir problemdir. 

Ancaq biz yenə qayıdaq «subyektiv obraz»da subyektiv tərəfə. 

Sözsüz, insanda adi psixikanın (sadəcə, görmənin, eşitmənin, alıb duymanın və s.,-nin) sayəsində 

yaranan görklərin üstündə yeni ruh faktının, yəni şüurun yaranmasında özünübilmə çox önəmlidir. Uşaq 

«Mən» əvəzliyini işlətməyə başlayanda, özünü başqalarından ayırıb-seçməyə başlayanda onun şüuru açılıb 

gəlişməyə başlayır. 

Hegel fərdlə şəxsiyyəti fərqləndirirdi. Deyirdi ki, fərd ibtidai toplumların adamıdır. O hələ özünü 

toplumdan, başqalarından kəskin ayırmır. Ona elə gəlir ki, hamı eyni cürdür, hərə hamının biridir, 

ayrılmalar boyca, güccə, adına görə ayrılmalardır. 

O zaman ki, fərd özünün iç dünyasının dərinliklərinə gözünü açır, öz dünyasının bənzərsizliyini, 

bircəliyini duyur, öz istəkləri, öz canatımlarıyla başqalarına uyuşmadığını görür, bax, o zaman da o, 

şəxsiyyətə çevrilir. Bu da özünü bilməyin bir dürüdür və bilincin inkişafının səbəbidir. 

Özünübilmə və «Mən» duyğusu... «subyektiv obraz» olan şüurda da «subyektiv» sözü özünübilməyi və 

«Mən»i anladır. Di gəl ki, bu məsələdə də hər şey qaydasında deyil. «Mən» şüurda müəllifliyi bildirir. 

Ancaq tarixdən bizə elə bilinc (şüur) tipləri bəllidir ki, şüurda görünənləri göstərəni «Mən» kimi qəbul 

etmir. Məhəmməd peyğəmbər şüurunda peyda olan Quran ayələrini öz «Mən»inin dedikləri saymırdı. 

İnanırdı, ya bilirdi ki, onlar onun bilincinə Allah qatından göndərilir. Düzdür, sonralar bəzi psixoloqlar 

dedilər: elə mistik adamlar var ki, içlərində peyda olan hikmətli düşüncələri özlərinki saymırlar. Hesab 

edirlər ki, bu düşüncələr onlara qeyb aləmindən, İlahi dünyadan gəlir.. 

Daha kobud açıqlamalar da var: guya peyğəmbərlər öz sözlərini Tanrı sözləri adlandırmaqla adamlara 

kələk gəlib, özlərini hörmətə mindiriblər. 

Hər halda psixoloqlar gərək öncə sübut etsinlər ki, Tanrı gerçəkliyi bürümüş Ruh deyil. Ondan sonra 

deyə bilərlər ki, bu adamın şüurundakı hikmətli deyimlər onun özününküdür, ancaq psixi sapıntıya görə 

elə düşünür ki, ona qıraqdan göndərilib. 

Avanqard musiqinin ünlü bəstəkarı Qubaydullina bir intervyüsündə söyləmişdi: - «Musiqini mən 

yazmıram. Musiqi özü-özlüyündə məndən qıraqda yaşayır və bir dəfə mənim qulağıma eşidiləndə 

eşitdiklərimi nota köçürürəm». 

Bütün Ortaçağ sufiləri «Allah onun ürəyinə bir nida atdı» deyirdilər və sözsüz, bu inam başqa şüur 

konsepsiyasına söykənirdi.  

İndi isə şüur probleminin başqa dolaşığından danışaq. Hegelin təsiri ilə Marksizm bilincin bir tanıdıcı 

özəlliyi kimi şüurun sosial (toplumsal) hadisə, olay olduğunu göstərirdi. 

 

 

Şüur sosial hadisə kimi... 

 

Bu o deməkdir ki, şüur toplumda formalaşır. Doğrulducu faktlar çoxdur. Məsələn, uşaqlıqdan 

canavarlar arasına düşmüş oğlan... onun psixikası olur, yəni gördükləri, qoxuladıqları onun içində görklər, 

obrazlar yaradır, ancaq biz demirik ki, onun şüuru da var. Nəyə görə? 

Açaq görək toplum psixikaya nə verir ki, onun bir kəsimi şüura çevrilir. Toplumda əxlaqi ilişgilər 

formalaşır: məsələn, dostluqda sədaqət, yaxşılıq etmək və s. Cəmiyyətdə estetik təsəvvürlər formalaşır, 

məsələn, bu xalqın gözəllik, faciəvilik, komiklik təsəvvürləri. Toplumda dini ilişgilər, siyasi baxışlar və s. 
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formalaşır. Bütün bunlar haqqında bilgiləri (informasiyaları) uşaq ta körpəlikdən böyüklərin sözü ilə, 

məktəb kitablarının verdikləri ilə alıb mənimsəyir. Sonucda insan yalnız görmür. Gördüyünün görkü onun 

şüurunda ortaya çıxanda ya estetik, ya əxlaqi, ya dini və s. duyğular, açımlar ona bağlanır. Odu görmək 

hələ psixiki faktdır. Ancaq odu görəndə onun yandırıcı gözəlliyini görmək, onu əxlaqi arınma ilə 

qoşalaşdırmaq və s., artıq, bilinc faktıdır. 

Marksizm bu mənada deyir ki, şüur ictimai hadisədir. Ona görə də kiminsə şüurunun necəliyini bilmək 

üçün həm də onun yaşadığı toplumun necəliyini bilmək gərəkdir. Ona görə də Sovetlər Birliyində çıxmış 

kitablarda yazıçının, filosofun yaşadığı çağlarda gedən sinfi mübarizələrə, tarixi hadisələrə bu qədər çox 

fikir verirdilər. 

Marksizm şüura vurğun, şüuru öyən, insanın ağlının gücünə, özünü və başqalarını mutlu (xoşbəxt) 

etməsinə inanan fəlsəfi sistemlərdəndir. Hətta insanın azadlığını da bilinclə bağlayır: mən biləndə ki, filan 

hadisə olmadır və buna uyğun da davrananda azadlığımı göstərmiş oluram (yəni azadlıq dərk olunan 

zərurətdir). 

Marksizm insan toplumunun tarixinə alqış söyləyir ki, şüur deyilən insan ucalığını yaradıb və gəlişdirib. 

Düzü, insana bu qədər inandığı üçün, onun şüuru ilə dünyanı fəth etməsindən bu qədər razı qaldığı 

üçün nikbinliksevərlər Marksizmə qibtə edə bilərlər. Ancaq fəlsəfə tarixində, özəlliklə, Doğu (Şərq) 

fəlsəfəsində cərəyanlar da var ki, insan üçün ən yüksək yetənəyi (nailiyyəti) sosial məzmunla dolğun olan 

şüurdan qurtulmaqda görürlər. 

 

 

Şərq fəlsəfəsi şüurdan arınmaq haqqında 

 

İslam dünyasında buna Sufizmi örnək göstərmək olar. Sufi üçün yetkinlik yolu Gerçək Varlığa (Allaha) 

uzanan və bu uzanışda dürlü dayanacaqlardan, duraqlardan (məqamlardan) keçən yoldur. Bir dayanacaqda 

mürid (sufi neofiti, tələbəsi) Şəriəti dərindən mənimsəyir. Şəriəti mənimsəmək toplumda insanlarla 

münasibəti qanun-qaydalarla qurmaqdır. Bu məqamda yetkinləşəndən sonra sufi onu arxada qoyur. 

Sufizimdə (təsəvvüfdə – bu söz dəvə yunundan əba mənasını verən «suf» sözündədir) deyilir: Şəriət 

bilikdir, təriqət yoldur, həqiqət isə Allaha çatmaqdır. 

Sufi həqiqətə çatanda arif olur. Bəs sufi həqiqətə necə çatır? Belə bir təsəvvüf deyimi var:  

 

«Sən səndə öl ki, Tanrıda var olasan». 

 

Həqiqət məqamına çatmaq üçün sufi də elə etməlidir ki, «Mən»ində nə varsa, Ondan (Allahdan) gəlmə 

olsun.  

Sufi yolunun axırıncı məqamlarından biri «fəna» adlanır. «Fəna» yoxluq anlamını verir. Bu məqamda 

sufi vəcdə gəlir, özündən gedir, yəni özünü arxada qoyur və sanki Allah ümmanına, sonsuzluğuna gömülür 

və bu ümmanın bir qətrəsi olur. 

Göründüyü kimi, sufi arifi olmaq toplumdan gəlmə məzmunla dolmuş bilinci tərk edib arxada 

qoymaqdır. Öz bilincindən çıxıb Tanrı ruhuna, qutuna tutulmaqdır. «Mən»dən qurtulub, Ona (Allaha) can 

atmaqdır. Nəsimi «Mən haqqam» («Ən əl-həqq») deyəndə sözünün anlamı o deyildi ki, Allah Nəsiminin 

özüdür. O demək idi ki, əgər mənim iç dünyamda Allah düşüncəsindən savayı heç nə qalmayıbsa, əgər 

mənim şüurumda, bilincimdə yalnız Allahın Adı, Sözləri yazılıbsa, deməli, məndə yalnız Allahdan gələnlər 

qalıb. 

Yaxşı, soruşmaq olar: sufilərin beləcə sosial (toplumsal), məzmunla dolmuş şüurdan arına, təmizlənə 

bilmələri onlara hansı ucalıqları verirdi? 

Bağdadlı Cüneyd deyərmiş: Sufi Yer üzünə bənzəyir. Ona hər pis şeyi atırlar, fəqət onda yalnız gözəl və 

təmiz şeylər bitir. Sufi bulud kimidir, isti olanda hər yerdə hər şeyə kölgə salar, yağış kimidir, hər kəsi 

sulayar. 
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Təsəvvüf uca toplumda uca adamdan uca bir zamanda zühur edən uca xasiyyətdir, - bütün bunları 

Cüneyd söyləmişdi. 

Buddizmdə də «Mən»dən (Leninin dediyi subyektivdən) bilinci, şüuru təmizləmək önəmlidir. Əski türk 

dilindəki Buddizm kitablarında bu, «mənsiz mənimsiz» şəklində verilir. Buddizmin bir qolu olan Çan-

Buddizmdə (Yaponiyada Dzen-Buddizmə çevrilmişdi) bilincin, şüurun belə arınması çox maraqlı açıqlanır: 

«Sənin şüurunda heç nə olmamalıdır. Əgər onu təmizləyib-təmizləyib, birdən düşünsən ki, hə, indi heç nə 

qalmadı, deməli, şüurunda yenə nəsə qalmış olacaq. Qalmış olacaq «hə, indi heç nə qalmadı» düşüncəsi. 

Bilinci təmizləyəndə, «mənsiz, mənimsiz» edəndə nə qədər təmizlədiyini düşünmə. Bilinc boşalanda sən 

tamam özündən qurtulursan, boşluğa, dərinliyə, dərin bayılmaya düşürsən. 

Çan-Buddistlərdə «mənsiz mənimsizliyi» ruhun halına çevirməyin başqa bir yolu da var: buddist, 

məsələn, yarpağa baxır. Bu vaxt buyuruq belədir. Sən çalışmalısan, şüurunu yarpaq obrazı bütünlüklə 

örtsün və orada yarpaqdan savayı heç nə qalmasın. Bu an varlığın bütün həqiqətləri sənə açılacaq.  

Burada, görünür, proses belə gedir: yarpaq başqa nəsnələrlə və ya onların görkləri ilə yan-yana yarpaq 

kimi seçilir. Ancaq bilincdə, şüurda yarpaqdan savayı heç nə qalmırsa, axırda, heç yarpaq da qalmır. Bilinc 

tamam boşalır. Bu boşluq isə Dao fəlsəfəsindəki gerçəkliyin qaynağının hərşeyliyinin heçnəliyidir. 

Şüurunda boşluğun heçnəsizliyi hərşeylik kimi hər şeyi bir yerdə deyir, bir yerdə duydurur, andırır. 

Belə bilincin önəmini anlamaq üçün «U-şu» döyüş praktikasında onun nələr etdiyini görmək bəs edir. U-

şu-da döyüşçünün bilinci «Mən»dən tamam arınmalıdır, bilinc o qədər boşalmalıdır ki, döyüşən ələ, ayağa 

«bunu et» əmrlərini verməsin. Əl-ayaq özü-özlərindən atılıb, hədəfi vurmalıdır və özü-özlərinə həmlədən 

qorunmalı və qorumalıdır. 

Bizim bütün bu danışdığımız şeylər göstərir ki, Leninin şüur haqqında dediyi «subyektiv obraz» 

deyimində «subyektiv», yəni «Mən»dən gələn ola bilsin ki, bilincdə göstərilənləri (görkləri, anlayışları, 

düşüncələri) yox, göstərəni bildirir, hərçənd bu «Mən» əslində göstərəni heç də anlatmır. Çünki «Mən» 

üçün özünübilmək duyğusu, inamı xarakterikdir, bilincdəki göstərənin isə necəliyini biz bilə bilmirik ki, 

bilmirik. Axı, yuxarıda dedik, şüur görkləri, anlayışları göstərən, işlədən kimi fəaliyyətdə olur, ancaq bunun 

necə baş verdiyini görmək üçün özünə baxmaq istəyəndə baxma işığından qırağa çıxıb, qaranlıqda yox olur. 

Bilinc bilincsizliyə çevrilir. O biri yandan, hətta qəbul etsək ki, bilincin gösətərən tərəfi «Mən»ə bərabərdir, 

gərək bunu da görək ki, bir çox fəlsəfi sistemlər bilincdəki «Mən»dən qurtulmağa can atırlar və bunu 

bacaranlar müdriklər, bilginlər, bilgələr mərtəbəsinə qalxırlar. 

 

 

Dünya şüurda görünür, ya yox? 

 

Şüurun bir çox dolaşıq problemləri də qnoseologiyada, yəni öyrənib-bilmə haqqında təlimdə, öyrətidə 

ortaya çıxır. Qnoseologiyanın ana sualı budur: bizdən qıraqda olan nəsnələrin bilincimizdə görünən 

şəkilləri bu və ya başqa dərəcədə nəsnələrin özünə oxşayır, yoxsa bu oxşartının olub-olmamasını insan heç 

vaxt bilməyəcək? 

Gündəlik şüurda çox böyük inam var ki, gözləri «pəncərədir» və oradan boylanıb, dünyanın özünü necə 

varsa, elə də görür. Gərək olanda isə «budu ha-a», əlini uzadıb, nəsnəni götürür, əlində saxlayır, gözünün 

qabağına gətirir və s.  

İlk dəfə fəlsəfə gündəlik şüurun gerçəklik haqqında bu qnoseoloji rahatlığını pozdu. Rahatlığı Avropada, 

deyəsən, birinci əski yunan filosofu Parmenid pozmuşdu. O söyləyəndə ki, varlıq Bircədir, yanında heç bir 

tayı, başqası yoxdur, içində də heç bir boşluq, çoxluq yoxdur (heç onun içi də yoxdur) və varlıqda hərəkət 

də yoxdur, belə çıxırdı ki, gördüyümüz çoxluq, çoxluğun arasında hərəkət üçün boşluqlar hamısı, əslində, 

gözümüzə belə görünür. Gerçəklikdə isə onların heç birisi yoxdur. Bu, ilk dəfə gözümüzə görünən 

nəsnələrin bilincimizdəki obrazları ilə onların özləri arasında heç bir oxşayışın olmadığını ortaya çıxarmaq 

idi.  
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Düzü, Parmenidin varlıq anlayışının özü elə idi ki, heç o da nəinki gözə görünə bilməzdi, heç duyula da 

bilməzdi. Doğrudan da bu Bircə əgər hərəkətdə deyilsə, deməli, bizim duyuları təsirləndirməyəcək ki, orada 

görkü yaransın, çünki təsir etmək hərəkətdir. Əgər varlığın içində kəsimləri yoxdursa, onu görmək, 

qavramaq olmaz, çünki bir nəsnənin içində bir tərəfi o biri tərəfindən seçiləndə, nəsnə özündən 

qıraqdakından ayrımlananda görünür, qavrayışa gəlir. 

Əslində, düşünüş də elədir, həmişə nəyisə birləşdirmək, nəyisə ayırmaqdır. Düşünürəm: «Elxan 

ucaboydur». Burada Elxanı ucaboyluqda birləşdirirəm, balacaboyluqdan isə ayırıram. 

İndi, əgər varlıq Mütləq, tam Bircədirsə, onu düşünmək üçün nə ayırmağa, nə də birləşdirməyə heç nə 

qalmır. 

Bizim qnoseologiya ilə bağlı dediklərimiz, çıxardıqlarımız sonuclar Parmeniddə yox idi, sadəcə, onun 

ontologiyası (varlıq haqqında öyrətisi, təlimi) bunları çıxarmağa imkan verir. 

Əski yunan filosofları skeptiklər isə məsələni xeyli açıq şəkildə qoyurdular. Pirron, Timon, Yenesedem 

sübut edirdilər ki, nəsnələrin şüurumuzda yaranan şəkilləri hərəmizdə bir cürdür. Biri üçün yaxşı olan o 

birisi üçün pisdir, biri üçün isti olan başqası üçün isti deyil, bir uzaqlıqda böyük görünən, başqa uzaqlıqda 

balaca görünür və s. Buradan onlar sonuc çıxarırdılar: heç nə haqqında qəti düşüncə söyləmə, hər şeyin hər 

cür ola bilməsini sırğa et, qulağından as. 

Ancaq bilincimizin gerçəkliyi bilməməsi məsələsi, kəskincə ingilis filosofları Berkli (XVIII yüzil), Yum 

(XVIII yüzil) tərəfindən qoyuldu. Öz sözlərimizlə onların məntiqini açaq. 

Gözünüzün qabağına gətirin ki, telestudiyada bir qız oxuyur. Operatorlar onu çəkirlər, sonra teleqüllə 

telesiqnalları efirə yayımlayır. Teleqəbuledicilər həmin siqnalları alıb ekranda şəklə çevirirlər. İndi baxın, 

efirdəki siqnallarda qızın boy-buxunu, görünüşü, üzü, paltarının bəzəyi yox olur, nəsə siqnallar qalır. Ona 

görə də televizorun ekranındakı qızın görüntüsünə baxıb soruşa bilərik: nədən bilək ki, bu ekrandakı qız 

studiyadakı qıza oxşayır? Axı, studiyadan gələn siqnallarda qızın görünüşü itmişdi. Nədən bilək ki, 

televizor həmin siqnallardan doğru şəkil çıxarır? 

Düzdür, bu suallara biz asan cavab tapırıq. Qızın jurnalda gördüyümüz şəkli ilə ekrandakı görünüşünü 

tutuşdurub, bilirik ki, ekran siqnalları düz açıb. Və ya bilirik ki, studiyada texniki işçilər həm teleekranda 

qıza baxırlar, həm də qızın özünə və görürlər ki, teleqüllədən yayımlanan siqnallar elədir ki, onların 

əsasında açılan şəkil qızın özünə oxşayır. 

İndi götürək adamın qavrayışını. Biz nəsnəyə baxırıq, o gözlərimizə təsir edir, gözlərimizdən beyinimizə 

siqnallar gedir və orada siqnallar açılır, psixikamızda, şüurumuzda, bilincimizdə nəsnənin şəkli alınır. Sual 

çıxır: bu şəkil nəsnənin özünə oxşayır, ya yox? 

Subyektiv idealist adlanan filosofların bəziləri söyləyir: - «Bizim heç bir əsasımız yoxdur, nə deyək ki, 

oxşayır, nə deyək ki, oxşamır». 

Bəzi subyektiv idealistlərsə hesab edir ki, oxşamır. 

Bu filosoflara marksistlərin «subyektiv idealist» deməsi elə buradan gəlir. İdealist kimdir? Olanların 

olmasını ideal başlanğıcdan çıxaranlar. Subyektiv nədir? «Mən»ə aid olanlar. Subyektiv idealist kimdir? O 

filosofdur ki, bütün olanların nəliyini, necəliyini «Mən»in şüurunun verdiyi quruluşdan çıxarır. Şüurun öz 

biçimləri şüurdakı görklərin, şəkillərin də biçimi olur. Məsələn, iynənin ucu ağrı deyil, itilikdir. İynənin ucu 

bizə batanda isə ağrı duyğusu (obrazı) yaranır. Başqa quruluşlu psixikada ola bilərdi ki, bu batış xoşhallıq 

yaratsın. 

Subyektiv idealistləri yaxşı anlamaq üçün dünyanı necə bilməmiz haqqında bəzi aldanışlardan 

(illüziyalardan) özümüzün qurtulması gərəkdir. Məsələn, bayaq dediyimiz kimi bizə elə gəlir ki, 

gözlərimizin «pəncərəsindən dünyanın özünə tamaşa edirik. Ancaq əslində, biz daha çox bütün 

divarlarında ekranlar olan otaqda pultun arxasında oturaraq informasiya, bilgi alan, onlarla iş görən 

operatora oxşayırıq: dostumuz gəlir və biz elə bilirik ki, onun gəlişini birbaşa gördük. Əslində isə 

dostumuzun gəlişi haqqında gözlərimizdən beyinimizə siqnallar gedəndə (yolda olanda) biz hələ bunu 

bilmirik. Elə ki bu siqnallar şüurumuzda görk kimi açılır və mən içimdə bu görkə «tamaşa edib» görürəm 

ki, dostum gəlir, onda bilirəm ki, dostum gəlir. Mən əlimi uzadıb, onun qolundan tutmağı birbaşa bilmirəm, 
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bilincimdəki əlimdən, gözümdən gəlmiş «siqnalların» açımına «tamaşa edib», bilirəm. Yəni qolumdan irəli 

uzanması haqqında siqnallar gəlir və şüurumda bu, «qolum açıldı» obrazına çevrilir. Gözlərimdən siqnallar 

gəlir ki, əlim dostumun qoluna tərəf uzanır. Yenə həmin siqnallar bilincimdə şəklə çevriləndən sonra mən 

bilirəm. 

Subyektiv idealistlərin sualı belədir: gerçəklik haqqında bildiklərini yalnız şüurundakı şəkillərə «tamaşa 

edib», görən adam nədən bilir ki, gerçəklikdən şüurundakı «ekranlaracan» uzanan yolda aldatma (aldanma) 

baş verməyib? Biz həmişə gerçəklikdən bizə gələn siqnallar oxunun o tayındakı cisimlər, olaylar tərəfində 

yox, bu tayında, siqnallardan alınmış şəkillərdən sonra durmuşuq və heç cürə buradan çıxıb, birbaşa 

nəsnələrə, olayların özünə tamaşa etmirik. Bəs onda necə deyə bilərik ki, şüurumuzdakı şəkillər 

(gördüklərimiz) nəsnələrin özünə oxşayır? 

Əgər elə bir varlıq olsaydı ki, qıraqdan durub, həm bizim şüurumuzdakı şəklə baxır, həm də nəsnəyə 

baxır (özü də birbaşa baxır, qavrayış kanallarının vasitəsilə yox) və sonra bu varlıq desəydi ki, oxşayış var, 

onda biz də arxayın ola bilərdik ki, Allaha şükür, bilincimiz dünyaya oxşar şəkilləri çıxarar. 

Ancaq bunu heç bir varlıq bizə xəbər vermir, onun üçün də subyektiv idealistlər şüurun dünyanı bilib-

bilməməsini danırlar. 

Düzdür, «Materializm və empriokritisizm» kitabında Lenin dolaşıqdan belə çıxmaq istəyir: həqiqətin 

meyarı praktikadır. Şüurda olan yalnışdır, ya düzdür? Bunu sonra praktika bizə açır. Bunu məsəllə belə 

vermək olar: xəstəliyin nə olmasını bilmək üçün sən xəstəni, onun hallarını qavrayırsan, şüurunda xəstəliyin 

«şəkli» yaranır. Sonra sən bu şəklin əsasında dərmanı göstərirsən. Əgər xəstə sağalırsa, bu praktika onu 

göstərir ki, bilincindəki, şüurundakı xəstəliyin şəkli düzdür. Sağalmırsa, həmin şəkil düz çıxmır. 

Çox inandırıcı gəlir Leninin bu düşüncəsi. Ancaq yenə bir «amma» var. Axı, praktika nədir? Yunanca 

«edən, olmaq» deməkdir. Praktika gördüklərimizlə, tutduqlarımızla (toxunduqlarımızla) iş görməyimizdir. 

Ancaq, axı, praktika da bizə şüurumuzdan görünən görklərdən bilinir. Deməli, insan heç praktikada da 

nəsnələrin, olayların özünə çıxmır, şüurdakı obrazına çıxır. Praktika nəsnələrin öz aləmi olsaydı, onda 

şüurdakı obrazların doğruluğuna (obyektivliyinə) ölçü olardı. Ancaq iş burasındadır ki, praktika da bilincin 

içindən bizə bilinir. Onun üçün də subyektiv idealist Leninə deyə bilər: - «Nədən bilirsiniz, bəlkə bizim 

şüurumuzun quruluşu elədir ki, bu dərmanın görkünə görkdaş (əski türkcə «görkdaş» bir obrazı təqib edən, 

ötürən başqa obraz deməkdir) kimi «filan xəstəlikdən sağalma» obrazı bağlanıb, biri çıxanda ikincisi də 

çıxır?  

Göründüyü kimi, subyektiv idealisti yalanlamaq böyük çətinliklərlə bağlıdır. Və subyektiv idealistdə 

aqnostisizm (yəni gerçəkliyi bilməyi danmaq) güclü dəlillərə arxalanır. 

Başqa bir məsələyə baxaq. Götürək belə bir durum. Kişi bir manikeni dərziyə gətirir və deyir ki, 

arvadımın bədən ölçüsü, tam bu manikeninki kimidir. Paltar tik. Dərzi manikenin əyninə paltar tikir. Kişi 

paltarı götürüb evə aparır, biz isə hələ o yolda ikən buna əmin oluruq ki, əgər manikenin ölçüsü arvadının 

bədəninə uyğundursa, paltar əyninə olacaq, yox, uyğun deyilsə olmayacaq. 

İndi keçək qnoseologiyaya. Bizim bilincimizdəki görklər, şəkillər, anlayışlar, düşüncələr həmənki 

manikenə bənzəyir. Əgər onlar nəsnəyə düz gəlirsə, onlar haqqında bizdə yaranan doğru düşüncələr nəsnə 

üçün də doğru olur. Deməli, biz dünyanı belə öyrənirik: şüurumuzdakı görklər, anlayışlar dünyadakılara 

oxşadıqca, onları düşünə-düşünə dünyadakıları da bilirik. Aqnostiklər isə deyirlər: bilincimizdəkilərin 

dünyadakılara oxşadığını söyləməyə bizim heç bir əsasımız yoxdur, ona görə də deyə bilmərik ki, onları 

düşünə-düşünə gerçəkliyi düşünürük. 

Bəs çıxış yolu haradadır? Bilincimiz dünyanı bilə bilir, ya bilmir? Fəlsəfənin ən uzunömürlü suallarından 

biri də budur.  

Cavablardan hansını seçmək qalır həyatımıza, düşüncə tərzimizə, fikir quruculuğumuza, hansı cavabın 

bizə, indiki mədəniyyətə xeyirli, faydaverici olmasına. 
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Tanrı 

 

Materiya və bilinc probleminə fəlsəfə girişəndə mütləq gəlib çıxır Tanrı ideyasına, ya onu danmaq üçün, 

ya da onu sübut etmək üçün. Fəlsəfə tarixi bu problem üzrə cürbəcür çəkişmələrlə dartışmalarla doludur. 

Tanrı daha çox dini təsəvvürdür. İdealist fəlsəfə isə bu dini təsəvvürü tez-tez ayrı-ayrı kateqoriyalarla əvəz 

edib. Özü də, sadəcə, ad dəyişmək xatirinə yox. Fəlsəfi təhlil Tanrını bildirmək üçün ad seçəndə bunula həm 

də Tanrı problemini necə anladığını göstərib. 

 

 

Aristoteldə Tanrı ideyası 

 

Aristotel Anaksaqorun ardınca öz fəlsəfəsində Tanrıya Nus (yəni Ağıl) deyirdi.  

 

(Çox qəribədir, üst-üstə düşməyə bax. Əski türklər ağıla «us» deyirdilər. Ortaçağ Azərbaycan dilində 

«us» sözü qalmaqla bərabər başqa şəkillərə də düşürdü. Məsələn, «düş» formasını alıb, yenə ağılı, bir də 

yuxunu bildirirdi. «Düş» indi bizdə «huş» sözündə qalıb, yaddaşı və bəzən də ağılı bildirir. «Düş – 

ünmək»də isə o söz kökü əmələ gətirir). 

 

Qayıdaq Aristotelə. Aristotel Tanrıya Ağıl, Us deməklə, onu anladır ki, bütün gerçəklik, - nəsnələrin, 

olayların formasından görünür ki, ağılla ölçülüb-biçilib. Dünyanı öyrənmək istəyən insan ağlının özünə də 

ən doğma olan formalardır. Götürək misdən düzəldilmiş iki şeyi: adam heykəlini və kasanı. Maddəsinə 

görə, onlar birdirlər. Onların hər birinin ayrıcalığını, necəliyini tapmaq üçün şüur onların maddəsini 

düşünməməlidir, çünki onlar maddəcən fərqlənmirlər. Onların hər birinə özəlliyi verən formaları, 

biçimləridir. Onun üçün də bilincimiz formaları bilməklə onları bilir (indiki elm də bu fikirdədir ki, bir şeyi 

bilmək üçün onun strukturunu, quruluşunu bilmək gərəkdir. Forma isə elə struktur deməkdir). 

Aristotelə görə, anaforma, formaların forması, bütün formaların anaprinsipi Ağıldır, dünyaya düşüb, 

ayrı-ayrı nəsnələrin fərqli formalarına əsas verir. Deməli, Aristotelə görə, dünyadakı formalar göstərir ki, 

nəsnələr ağılla ölçülüb-biçilib. Və bu da Tanrının Ağıl olduğunu aydın edir.  

Fikir verirsinizmi, hansı xalqlar üçünsə, kimlər üçünsə Tanrının möcüzələr yarada bilməsi, Tanrının 

cəzalandırması və s. önəmlidir. Aristoteli isə fəlsəfəsində bunlar maraqlandırmır. Onu bir şey maraqlandırır: 

gerçəklik başdan-ayağı ağılın, usun (yunanca nusun) tapdığı ölçü-biçimlərdə, hesablanıb-

uyğunlaşdırmalarda qurulub. Deməli, belə gerçəkliyi yaradan Ağıl ola bilər. Aristotel öz teologiyasında 

(«teo» Tanrıdır, «logiya» öyrəti, təlim) Tanrının gerçəkliyə təsirini tamam özgün (orijinal) şəkildə açır. 

Həmişə deyiblər ki, Tanrı varlığı öz həmişəliyinə (əbədiliyinə) görə dünyadan öncədədir. Yəni Tanrı 

həmişə var və həmişəliyi olmayan dünya isə Onun haçansalığa düşən yaradıcılığının sonucudur. Bunu bir 

az da anladaq: dini gələnəklərdə (ənənələrdə) və bir çox fəlsəfələrdə Tanrı Yaradıcı Ustad kimi götürülür və 

bu ustad materialda (materiyada) haçansa gerçəkliyi yapıb-düzəldir. 

İndi dünyanı yapmaqla bağlı gözünüzün qabağına başqa variantı gətirin: adamlar qarşısında ideal 

durur, yaxşı olmaq istəyənlərin hamısı ona can atır, ona oxşamaq istəyir. Beləliklə, ideal gerçəklikdən 

öncədə durub, sonra gerçəkliyi özünə uyğun düzəltmir. İdeal gerçəkliyi arxasınca çəkir. Gerçəkliyə örnək 

olmaqla ona oxşamaq, onu yamsılamaq istəyənləri özünə cəlb edir. 

Aristotelə görə, Nusun (Ağılın) ucalığı, Tanrılığı ondadır ki, özündə qala-qala, tərpənməyə-tərpənməyə 

var olmaq istəyən, hər şeyi özünə cəzb edərək olmaq üçün düzəlməyə məcbur edir.  

 

 

Plotində Tanrı ideyası 
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Yunan filosofu Plotin (eramızın III yüzili) Platon və Aristotel fəlsəfəsini sintez edib, Tanrı haqqında xeyli 

yeni öyrəti (təlim) yaratmışdı. Plotin bütün varlıq budaqlanmalarının kökü kimi Bircəni götürürdü. Onun 

Tanrıya Bircə deməsi, sadəcə, ad vermək deyildi, həm də konsepsiya idi. Əgər Plotin Tanrıya Bircə 

deyirdisə, deməli, bu qatda onun üçün Tanrının Aristoteldəki kimi, Düşüncə olması, hər şeyi bilən olması 

və s. önəmli deyildi. Önəmli olan onun Bircəliyi və Çoxcaya qarşı durması idi. 

Plotinin bu Bircəsi Lao-szının Daosuna çox oxşayır, onun kimi içində nələr olduğu, nələrlə nələrin 

ilişgilərə girməsi və s. bilinmir. Bu Bircə də sanki boşluqdur. O, sözsüz, Parmenidin Bircə olan, içində 

bölünməyən, boşluqları, dəyişmələri olmayan Varlığına da çox oxşayır. Platonun «Parmenid» adında bir 

yazısı var, orada həmin filosofun Bircəlik haqqında konsepsiyası məntiqi bitginliyinəcən açılmışdır. Sözsüz, 

Plotinə həmin yazının təsiri olmuşdu. 

Plotin nəyə görə Varlığın qaynağı kimi Bircəni götürür? Görünür, ona görə ki, bu gerçəklikdə nə qədər 

çəkişmə, ayrımlanmalar olsa da hamısı birlikdədirlər. Elə əslində, öncə birlikdə olmalıdırlar ki, sonra 

çəkişsinlər, didişsinlər. Birlikdə olmasalar, uçub biri-birindən elə uzaqlaşarlar ki, biri-birilərinə əlləri də 

çatmaz ki, çəkişsinlər. 

Buradan çıxan sonuc: birlik nəsnələr, olaylar aləminin olmasının ilkin şərtidir. Deməli, dünya birlikdirsə 

və öncə olanların birlikdə olması gərəkdirsə, Bir, dünyanın əsasında durur. Deməli, varlığın yaradıcısı Bir 

olandır, Bircədir.  

Dünyanın əsası, kökü birlik olsa da bu kökdən fərqlər, budaqlanmalar çıxır; ona görə dünya həm də 

çoxluqdur, çoxcadır. Necə ki, riyaziyyatda bütün saylar birin üstünə birlərin gəlməsindən törəyib, 

ontologiyada da elənçinə bircə çoxcanın çoxluğunun kökündə durub. Götürək hər hansı bir nəsnəni, 

məsələn, masanı. Masaya biz deyirik bir dənədir. Ancaq əslində, masada çoxluq var (ayaqları, bucaqları, 

üstü və s.). Onun bir dənəliyi onun bütövlüyüdür (masalığıdır) ki, içindəki çoxluğu bütövə salmışdır. 

Deməli, gerçəklikdə hər nəsnənin nəsnə kimi olması üçün də onda birliyin, bircəliyin olması vacibdir. 

Tüstüdə bu birgəlik pozulan kimi tüstü dağılıb yox olur. 

Varlığın kökündə duran Birsə bu anlayışın əsl mənasında bircədir, yəni içində kəsimləri olmayan tam, 

mütləq Bircədir. Plotinin fəlsəfəsində ontologiya bu Bircədən dünyanın hansı pillələrlə törədiyini açmaq 

istəyir. Dində bir az asandır. Deyilir ki, hər şeyi Allah yaradıb. Necə yaradıb? İstəyib, yaradıb, vəssalam.  

Fəlsəfədə bu yaranışın səbəbi, necəliyi, nə üçünlüyü sübutlarla açılmalıdır. Plotin yəqin öz 

metafizikasında belə açardı: gəlin baxaq görək, varlıqda tanıdıcı, önəmli nə var? Birincisi, artıq, yuxarıda 

dediyimiz kimi birlik var. Birgəliyin sayəsində hamı varlığa yığışır, nə birgəlikdən ayrılırsa, uçub yox olur, 

varlıqdan yoxluğa çevrilir. 

İkincisi, varlıqda sayca düzlənmə var. Məsələn, bir – nöqtədir. İki, yəni iki nöqtə... düz cızığın açılması 

üçün elə iki nöqtə bəsdir (yəni ikinin və ya iki nöqtənin olması düz cızığın olmasının şərtidir). Üç – üç 

nöqtədir, genliyin yaranması üçünsə elə üç nöqtə də bəsdir: ikisi düz cızıq üçün, üçüncüsü də eninə açılmaq 

üçün. Üç nöqtədən üçbucaq əmələ gəlir. 

Sonra bir boyda olan iki üçbucağı elə bitişdirmək olar ki, dördbucaqlı yaransın. Deməli, üç nöqtə 

üçbucaq, həm də dördbucaq olmasının şərtidir. Dördbucaqlı yaranandan sonra cürbəcür dördbucaqlıları, 

üçbucaqları birləşdirib dürlü fiqurlar almaq olar. Nəsnələr hərəsi bir fiqura yaxınlaşır, məsələn, adam var ki, 

üzü üçbucağa oxşayır, adam var ki, dördbucağa və ya çevrəyə oxşayır. Deməli, nəsnələrin necə olması üçün 

öncə saylar, saylardan törəmə anafiqurlar olmalıdır ki, nəsnə də olsun. Götürək alovu. Alov üçbucaqlılardan 

törəmiş piramid fiqurunda olmağa can atır. Di gəl, piramid fiqurunun olması hələ alovun olması deyil, heç 

olmasa ona görə ki, piramid görünüşünü alan çox şey var və onlar bir-birindən yerlə-göy qədər fərqlənirlər. 

Ancaq piramid görünüşü, quruluşu üstəgəl yanmaq, istilik və s. (bir sözlə, alovun başqa tanıdıcıları, 

əlamətləri) əmələ gəlir alov. 

Biz söhbətimizin lap əvvəlində görmüşdük ki, nəsnə soylarının, nəsnə dürlərinin tanıdıcıları, necəliyinin 

göstəriciləri anlayışda «yazılır». Anlayış isə düşünməyin vasitəsi (aləti) və işidir. 
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Plotin deyir: Bircəlik gerçəkliyin ilkin köküdür, olanların olmasının ən ilkin şərtidir. Buradan çıxan 

sonuc: yuxarıda, varlığın ən başlanğıcında BİRCƏ durub. Bircəni anlamaq, görmək olmaz, çünki o elə tam, 

mütləq Bircədir ki, yanında başqası yoxdur (İslamda deyildiyi kimi: Allahdan başqa Allah yoxdur). 

Görmək, bilmək isə başqası ilə tutuşdurub seçməkdir, ayırmaqdır. Biz deyirik: «ayırd edə bilmədim», 

yəni görəmmədim, anlayammadım. Burada «ayırd etmək», yəni «ayırmaq» anlamağa, görməyə bərabərdir. 

İndi Mütləq Bircənin yanında Ayrısı, Başqası yoxdursa, onu nədənsə ayırd da etmək olmur. 

Varlıqda nəsnələrin, olayların olması üçün Bircə əsasında birgəlik qazanmaq gərəkli olandan sonra 

saylar da gərəkdir ki, düz cızıq, enlilik (müstəvilik), üçbucaqlıq, dördbucaqlıq və b., həndəsi fiqurlar və həm 

də nəqədərlik, neçəlik, yəni kəmiyyət alınsın. 

Deməli, varlığın (dünyanın) törəməsində öncə Bircə durur, sonrakı mərtəbə Saylardır (1, 2, 3 və s.). 

Saylar Bircədən çıxır ki, varlığı düzəldən, düzümə, nizama salan olsunlar. 

 

(Burada Plotin Pifaqordan istifadə edir, çünki Pifaqor nəsnələrin nəsnəliyi üçün sayların gərəyini 

tapandan sonra demişdi ki, şeylərin əsasında materiya-filan yox, saylar durur. İndiyənəcən fərqinə 

varılmamış bir oxşartını da deyək. Tövratın birinci Kitabı «Varlıq», ikinci Kitabı «Saylar» adlanır. «Qopma» 

adlanan üçüncü kitab isə lap Plotinin «emanasiya»sını qabaqlayır).  

 

Plotinə görə, saylar dünya üçün gərəkli olan nöqtələrliyi, neçəliyi (kəmiyyəti) versə də keyfiyyəti (nəliyi) 

vermir. Üçbucaq hara, böyük rəssam Modilyaninin çəkdiyi bəzi portretlərdəki üçbucaq üzlər hara (bax 

«Lolott», «Jan Kokto» portretlərinə). 

Həndəsi fiqurun nəsnəyə çevrilməsi üçün bu fiquru həmin nəsnənin nəliyini (dağlığını, torpaqlığını və 

s.) verən tanıdıcılar, özəlliklər, göstəricilər «ətə-qana» gətirməlidirlər. Deməli, fiqur filan cisim olmağın 

mahiyyətini almalıdır. Plotindən qabaq yaşamış Platon deyərdi: nəsnələrin mahiyyət tanıdıcılarını özünə 

yığmış anlayışlar yalnız sənin-mənim şüurumda deyil. Onlar ideyalar şəklində dünyaüstü aləmdə 

düzülüblər və materiyanın harasındasa nəsnə əmələ gələndə özünə uyğun İdeyadan, məsələn, Dağ 

ideyasından mahiyyət tanıdıcılarını, necə dağ olmağın göstəricilərini götürür. Bir sözlə, dağlar, daşlar, 

adamlar olmaq keyfiyyətlərini, necəliyini ideyalardan alırlar. 

İdeya, anlayış ağılın yaradıcılığı, tapıntısıdır (yerdə insan ağlının, dünya qatında Tanrı Ağlının, 

Düşünüşünün). Ona görə də Plotin göstərir ki, dünyada nəsnələrin olması üçün anlayış, ideya adlanan 

anagörklər (ilkin obrazlar) gərəkdir. Məsələn, bütün dağların görünüşlərinin kökündə duran anagörk. Və 

deməli, dünyadakı nəsnələrin, soyların olması üçün Ağıl, Nus (əski türkcə Us) gərəkdir. Plotinin 

ontologiyasında Ağıl Varlıq törədiciliyinin üçüncü qatını tutur. Beləcə, aşağıdakı mərtəbələr alınır: 

 

Bircə 

Saylar  

Nus (Ağıl) 

 

Ancaq Plotində Varlıq ierarxiyası (yəni tabelik əsasında pillə-pillə sıralanması) Ağıl qatında bitmir. Bəs, 

sonrakı qat hansıdır?  

Cavab tapmaq üçün yenə gerçəkliyə sual verək, görək, gerçəkliyin olması üçün daha nə gərəkdir? 

Varlığın olması üçün hərəkət (devikmə, dəyişgi) də gərəkdir. Hərəkət olanda təsir, təsiri alanda dəyişmə, 

qurulma və s. baş verir. Etgiyə (təsirə) görə şeylər biri-birini çəkirlər, birgəlik yaranır. Etgiyə görə nəsnələr 

biri-birini itələyirlər, ayrılmalar, dürlü-dürlü olmalar yaranır. Hərəkətin sonucunda dəyişməyə görə bir 

cisim, bir hadisə bir vəziyyətindən, bir nəliyindən, bir görünüşündən başqasına çevrilir. Dünya çevrimlər 

(transformasiyalar) dünyasıdır. 

Hər şey hərəkəti başqasından alır, - bu, dünyadakı hərəkətdir. Yalnız heyvanlara, insanlara durub nəyə 

tərəfsə yerimək üçün nəyinsə onları itələməsi həmişə gərək deyil. İstəyirlər və özləri durub gedirlər. Bir çox 
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əski yunan filosofları buna «nə üçün» sorusunu yönəldib, cavabı belə verirdilər: çünki onlarda ruh var. Ruh 

canlını özü-özündən, qıraqdan itələnmədən hərəkətə gətirəndir. 

Plotin yəqin düşünürdü: Ağıl bu gerçəkliyi yaratmaq üçün, bir nəsnədən başqasına ilişgilər atmaq üçün 

özü-özündən hərəkətə gəlməlidir ki, işləyib dünyanı yapsın, dünyaya hərəkət, devikmə versin. Bunu ruhun 

vasitəsi ilə etmək olar. Deməli, dünyaya dünya olmaq üçün bir də Ruh gərəkdir. Ona görə də Plotin deyirdi: 

Varlıqtörədiciliyinin ierarxiyasında Ağıldan sonra Dünya Qutu gəlir. Dünya Qutu sayəsində Nus eyləmək, 

fəaliyyət göstərmək işinə düşür və beləcə, dünyaya hərəkət verir. 

Bəs, Dünya Qutundan sonra nə gəlir? Plotinə görə, sonrakı qatda kosmos durur. Kosmos əski yunanca 

düzümü, nizamı bildirir, yəni dünyada nəsnələr bir-biri ilə qayda-qanunlar əsasında ilişgiyə girib 

düzümlənirlər. Dünya Qutu özü-özünü devikdirən (hərəkətə gətirən) varlıqdır. Kosmos isə hərəkət ondan 

alır.  

Plotin Aristotelin Kosmos öyrətisinə söykənərək dünyanı bu modeldə verirdi: Kosmosun mərkəzində 

tərpənməz Yer durur, onu ayrı-ayrı planetlərin bərkidiyi fələklər (göy qübbələri, dairələri) çevrələyir. Ən 

yuxarı fələyə ulduzlar «taxılıb». 

Kosmosdan aşağıda – ierarxiyanın ən aşağı pilləsində Materiya durur. Materiyada nə say biçimində 

ayrımlanmalar, nə də Nusdan gəlmə anlayışlar əsasında görkə, şəklə düşmələr, forma almalar var. Ona görə 

də o görünməzdir. Demək olmaz ki, heç nədir. Materiyanın içində heç nə olmadığı üçün heç nədir. Ancaq 

öncə Platon, Aristotel, sonra isə Plotin göstərdi ki, Materiyanın heç nəliyində nəsə olmağa hazır durmaq var. 

Bu, nəsnələşməyə, olaylaşmaya hazır olmaqdandır ki,  Saylardan, Nusdan (Ağıldan), Qutdan gələn 

formalar materiyanın qaranlığına düşən kimi nəsə yaranır. 

Materiya ilkin və teyxa imkandır, yəni nəsə olmağa hazırdır, təki ona forma gəlsin. 

Gəlin bunu anlayaq. Götürək gili. Gilə küpün formasını verəndə küp yaranır, üzün formasını verəndə 

heykəldə üz yaranır, gül formasını verəndə isə gül (fiquru) yaranır. Deməli, gil elə bir imkandır ki, həmin və 

başqa formaların hamısına düşə bilir. Ancaq gil təmiz, teyxa imkan deyil. Çünki həmin formaları almazdan 

qabaq da gilin öz forması var, yəni onda molekulalar müəyyən ilişgidə, düzümdə düzülüb, bağlanıb, gilliyi 

əmələ gətiriblər. Ona görə də gil küpə çevrilməmişdən öncə də özünə görə bir şeydir, nəsnədir, (gil 

parçasıdır), öz forması olduğu üçün də seçilir, ayırd edilir. 

Materiyanın da hər tərəfi gil kimi dürlü biçimlərə düşə bilir. Hətta gildən fərqli olaraq saysız biçimlərə 

düşür. Gildən qılıncın fiqurunu yapmaq olar, qılıncın özünü yox. Materiyanın imkanı isə adam olmağa, 

qılınc olmağa, dağ olmağa və s.-yə çevrilir. Ancaq özü-özünə qalanda, gildən fərqli olaraq, materiyada heç 

bir öz ilkin forması yoxdur, onun üçün də o, nəsnə deyil, tamam, teyxa imkandır. 

Plotinin qurduğu fəlsəfi sistemə Neoplatonizm deyilir, yəni yeni Platonçuluq, hərçənd gördük ki, bu 

fəlsəfədə Pifaqor, Aristotel filosofemləri də (biz, başlıca fəlsəfi ideyalar anlamını verən bu termini ilk dəfə 

Hegeldə oxumuşuq) iştirak edir. 

Tanrı haqqında Plotin fəlsəfəsi çox uzun ömür sürüb, Sufizm, Fərabi, İbn Sina, Bəhmənyar fəlsəfəsi 

Neoplatonizmin qurduğu varlıq ierarxiyasını bu və ya başqa dərəcədə saxlayıb. Məsələn, Azərbaycan 

filosofu Şihabəddin Sührəvərdi Neoplatonizmə söykənərk özünün İşraqi (işıq) fəlsəfəsini qurmuşdu. 

Plotin vaxtilə göstərirdi ki, Bircədə elə sonsuz bolluq, dolğunluq var ki, o özündən aşıb-daşır, 

varlıqverici gücünü özündən süzərək bütün aşağı pillələri (Sayları, Nusu, Ruhu, Kosmosu) törədir. Özü də 

ondan nə qədər güc çıxsa da (emanasiya etsə də) o bitmir, tükənmir. Nəinki bitmir-tükənmir, heç azalmır 

da. Sonralar Bircədən emanasiya etməyi (çıxmağı) nurların ələnməsi kimi yozdular. Bircəni oxşatdılar elə bir 

nur qaynağına ki, Materiyanın qaranlığına işıq salıb, orada dürlü varlıqlar törədir. Sührəvərdinin İşıq 

(işraqi) fəlsəfəsi Neoplatonizmin bu yozumunu irəlilətdi. Azərbaycanlı filosof soruşurdu: necə olur ki, Bircə 

özündən varlıqverici gücü nurlandırır, ancaq bununla azalmır? Və belə aydınlaşdırırdı: bəyəm, yanan 

fitildən od götürəndə fitilin odu azalır? Yaxşı örnəkdir. 

 

 

Orta yüzillərdə və yeni çağda Tanrı ideyası 
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Biz irəlidə demişdik ki, ayrı-ayrı fəlsəfi sistemlərdə Tanrı dürlü adlarla bildirilir və hər ad-anlayış Tanrı 

ideyasının ilkin tanımını verir. Ortaçağ Avropa filosofu Yohan Skott Eriuqen Tanrını «təbiəti yaratmış 

yaradılmamış Təbiət» adlandırırdı. Bu anlayışda düşüncə ardıcıllığı belə idi: hər şey Təbiətlə yaradılıb və 

beləcə, o yaradılanlar ikinci təbiəti, yəni yaradılmış təbiəti əmələ gətiriblər. Tanrının isə onlardan fərqi odur 

ki, o yaradılmayıb, deməli, Ondan uca, Ondan güclü heç bir varlıq ola bilməz. Tərsinə, hamı hər şey ondan 

asılıdır. 

İbn Sinanın Tanrı anlayışı ilə bağlı həm Doğu, həm də Batı fəlsəfəsinə təsir edən açımı isə anladırdı: iki 

cür varlıq var. Birincisi Tanrıdır, çünki Tanrının olumu onun özündən çıxır. Tanrının mahiyyətini 

hörgüləyən əlamətlərdən biri də varlıqdır. Bütün başqa nə varsa, varlığı öz mahiyyətindən yox, başqasından 

alır. Məsələn, ağac varlığını toxumdan və torpaqdan alır. Deməli, heç nəyin mahiyyəti ona həm də varlığı 

vermir, Tanrıdan başqa. Ona görə də İbn Sina Tanrıya ilkin Varlıq deyirdi. 

XIX yüzilin alman filosofu Şellinq Tanrını Absolyut adlandırırdı. Absolyut heç nə ilə tutuşdurulmaz, heç 

nəyə «baxandalığı» olmayan deməkdir. Hər nə varsa, nəyəsə baxanda filan cürdür. Absolyut olan bu 

tutuşdurma ölçülərindən dişarıdadır. 

Hegelin fəlsəfəsində Tanrıya Absolyut İdeya deyilir. İdeya nədir? Nələrisə tapıb, bilmək. İdeya bir də bu 

tapılanlar, bilimlər əsasında düzəltməyə yönəlməkdir. Məsələn, əsərin ideyası elə bir başlanğıcdır ki, əsərdə 

olan nə varsa, hamısının necəliyini, necə düzümlənməsini verir. Hegelə görə, Mütləq İdeya tam tapıb, 

bilmək və bunun əsasında törətmək, yaratmaqdır. Mütləq İdeya öz anlayışları ilə nələrin necə olmasını tapır 

və materiyada onların (anlayışların) biçimləri əsasında nələrisə düzəldir. Sonra düzəltdiklərinə tamaşa edib, 

onlardan nələri çıxara bilməsini tapır və nəticədə onlardan nələrsə törəyir. Beləliklə, torpaqdan, məsələn, 

dağın yaranmasını Mütləq ideya tapır və bunun əsasında torpaqdan dağlar yaranır. 

Hegel ilk dəfə Tanrı anlayışına görünməmiş açıqlama vermişdi. Tanrı İdeya kimi düşünüşdür, düşünüb 

axtarmaqdır. Gəlin bunu anlayaq. 

Götürək ixtiraçını. Məsələn, onda oktavalar (musiqi səslərinin ardıcıllığı) anlayışı var, var ayrı-ayrı 

maddələrin çıxardığı səslər haqqında bilik və s. Bunların əsasında «yeni bir musiqi aləti necə olar?» sualına 

cavab verən anlayışlar tapır (fikir verin anlayışları qıraqdan almır, özündə olan başqa anlayışlar sayəsində 

özündən tapır). Və tapılan anlayış əsasında yeni musiqi aləti düzəldir. 

İndi Hegelin Mütləq İdeyası da buna oxşar iş görür. Özü-özünə düşünə-düşünə qıraqdan yox, özündən 

anlayışları tapır, onların görkündə, biçimində, şəklində də həməncə yeni nəsnələr, hadisələr əmələ gətirir. 

Mütləq İdeya, beləcə, özü-özünü düşünməklə, özünü bilmək işi ilə özünü zənginləşdirir, buna uyğun olaraq 

dünya da yeni nəsnə, olay soylarını ondan alıb zənginləşir. Əgər dünya Mütləq İdeyanın qrimasıdırsa, 

ideyada baş verənlər bu qrimasda, üz ifadələrində də görünməlidirlər.  

Ortaçağ Xristian və İslam fəlsəfəsi Hegelin Tanrı anlayışına verdiyi açımı küfr sayardı. Necə yəni Tanrı 

bilməməkdən bilməyə doğru dəyişir? Tanrının bilmədiyi varsa, deməli, yetgin deyil, deməli, bilmədiyindən 

çaşa bilər, nədəsə zəifliyi ola bilər. Tanrıda zəiflik, bilməməzlik varsa, o yarımçıqdır, yarımçıq varlıq isə 

Tanrı ola bilməz. 

 

 

Tanrının olması, olmaması haqqında sübutlar 

 

Fəlsəfədə «Tanrı var, ya yoxdur?» sorusu ilə bağlı ünlü bir sübut var, o da Tanrının yetginliyinə 

söykənir. Sübutu Ortaçağ Avropa filosofu Kenterberli Anselm vermişdir. Həmin sübuta ontoloji sübut da 

deyilir, yəni Tanrı varlığının (ontos varlıqdır, axı) sübutu. Bu sübuta görə, bizim bilincimizdə getdikcə 

yetginliyin artması haqqında bilik var. Yetginliyi bir dərəcədə olan varlıqdan daha yuxarıda yetginliyi ona 

baxanda daha artıq olan varlıq durur və belə-belə yetginliklərinin dərəcəsinə görə nəsnələr və hadisələr 

pillə-pillə düzülür. Ancaq bu sıra haradasa bitməlidir. Və təbii, bitə bilər yetginliyi ən yüksək olan Varlıqda. 

Tam Yetginliyi olan Varlıq isə Tanrı anlayışına uyğundur, deməli, Tanrıdır. 
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Bəs tam yetginlik nədir? Odur ki, bütün yaxşı cəhətlər onda var, özü də əyər-əskiksiz, sonsuz dərəcədə. 

Məsələn, bilmək yaxşı keyfiyyətdir, deməli, Tanrıda var, özü də Tanrının biliyi sonsuz olacaq. Varlıq da, 

yəni olmaqlıq da, olum da yaxşı keyfiyyətdir. Deməli, o da Tanrıda var, özü də sonsuz dərəcədə. Deməli, 

Tanrı anlayışının özündən, onun ən yetgin varlıq sayılmasının özündən onun əbədi, həmişəlik varlıqda 

olması məntiqi şəkildə çıxır. 

Görürsünüz, fəlsəfə sübutları necə tapır? Ancaq di gəl ki, neçə yüzildən bəri sevilən bu ontoloji sübutu 

Kant vurub-pozdu. O soruşdu: varlanmaq istəyən tacir daxılındakı pulu göstərən rəqəmin yanına sıfırları 

artırmaqla varlana bilərmi? 

Aydındır ki, yox! Çünki pulun var olması kağızda yazılandan və ya şüurda «yazılandan» gəlmir. Pulun 

doğrudan da var olmasını tam inamla o, əldə tutulanda, gözlə görünəndə söyləmək olar. Bizim anlayışlar 

da elədir. Kant söyləyir ki, mən anlayışda nəsnəni istənilən qədər dolğun göstərə bilərəm, ancaq həmin 

anlayışdan həmin nəsnənin doğrudan da var olduğunu heç cürə çıxara bilmərəm. Bunun üçün nəsnə gərək 

özü qavrayışıma təsir etsin. Olduğuna tanıq versin (şəhadət etsin). 

Deməli, Tanrının yetginliyi haqqında olan anlayışdan mən onun olumunu çıxara bilmərəm, bunun üçün 

gərək onun özünü olan varlıq kimi qavrayam. Tanrı anlayışı isə anladır ki, Tanrı laməkandır, məkansız 

olduğu üçün də sərhədləri, sınırları yoxdur (məkanlı şeyin qırağı, sərhədi olar). Sərhədsiz, sonsuz varlıq 

özü-özlüyündə heç vaxt bizim təcrübəmizə girə bilməz, yəni duyğularımızın, qavrayışımızın hədəfi 

(obyekti) ola bilməz. Biz sonsuzluğu görə bilmərik.  

Buradan Kant sonuc çıxarır: Tanrının var və ya yox olmasını heç vaxt elmi yolla, yəni dəqiq sübutlar 

dilində göstərmək olmaz. Çünki elmi yolla, sübut etmək odur ki, gördüyün, qavradığın nəsnələrə 

söykənərək nəyisə sübut edirsən, sonra cavabını təcrübədə (duyularında) yoxlayırsan. Tanrını isə bu cür heç 

vaxt yoxlamaq olmaz. 

XIX yüzildə Kantın, beləcə, Tanrı varoluşunu və ya yoxluğunu sübut etməyin olabilməzliyi haqqında 

düşüncə söyləməsi dinçiləri çox qəzəbləndirmişdi. Ancaq sonrakı yüzildə onlar bu Kant düşüncələrinin 

faydasını görməyə başladılar. Kant söyləmişdi: elmin qaydaları ilə Tanrını sübut etmək olmaz, ancaq Tanrı 

ideyası insan üçün çox gərəklidir və əxlaqlı olmaq istəyən insanlar onun varlığını qəbul etməsələr, əxlaqın 

söykənci də dağılar. Çünki mən Allahdan mükafat (dəxli yoxdur mənəvi, yoxsa maddi mükafat) alacağımı 

düşünəndə bu dünyada özümə ziyan etmək bahasına da olsa, xainlik və s. etmirəm (onun üçün də Volter 

ömrünün sonunda söyləmişdi: Allah olmasa da onu uydurmaq lazım idi). 

İndi isə keçək Tanrının başqa sübutuna. Avam adamlar və eləcə də din bilginləri tez-tez Tanrının estetik 

sübutundan çıxış edirlər. Bu sübuta görə dünyada tam uyarlıq (harmoniya) var. Aydınca görünür ki, bir 

şeyin olumu başqa bir şeyin olumu üçündür, bir şeyin ölümü başqa bir şeyin diriliyi üçündür, bir şeyin belə 

olması başqa bir şeyin elə olması üçündür. Bir sözlə, dünyada uyarlıq var. Uyarlıq isə əskidən bəri gözəllik 

sayılmışdır. Ona görə də gerçəkliyin uyarlığından, harmoniyasından Tanrının varlığı üçün çıxarılan sübuta 

Tanrının estetik sübutu deyiblər. 

Dünyada hər şeyin məqsədəuyğun şəkildə ölçülüb-biçilməsi inamına fəlsəfədə teleologiya deyilir («tele» 

məqsəd, «logiya» isə təlimdir. Teleologiyanı teologiya ilə qarışdırmayın. Teologiya Tanrı haqqında 

təlimdir).  

Biz irəlidə gördük ki, Aristotel gerçəkliyə teleoloji prinsiplə yanaşıb, sonra Ağıl (Nus) olan Tanrını bu 

teleologizmin yaradıcısı, hesablayıcısı sayıb. 

Qurani-Şərifdə oxşar ideyalar belə deyilir: «Aləmlərə soraqlayıcı olsun deyə qulu Məhəmmədə furqanı 

(haqqı batildən ayırma ölçüsünü) endirənin (Allahın) xeyir və bərəkəti çoxdur! O (Allah) ki göylərin və 

yerin mülkü (və yönətimi, idarəsi) Onundur< Hər şeyi yaratmış, ona düzüm vermiş, müqəddəratını 

(qabiliyyətlərini, özəlliklərini) təyin etmişdir» (Quran, XXI, 1-2). 

Allahın dünyada olanlara düzüm, nizam verməsi, hər şeyin müqəddəratını həll etməsi Onun gerçəkliyi 

teleoloji yönümdə qurmasını göstərən anlamdır. 

Azərbaycanlı filosof Şəbüstəri gerçəklikdə hər şeyin məqsədli şəkildə biri-birinə bağlandığını belə 

anladıb: 
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Əgər bir zərrəni yerindən dəbərtsən, 

Bundan bütün dünya başdan-ayağa zərər çəkər. 

 

Hərçənd onu da deyək ki, Ortaçağ müsəlman fəlsəfəsində dünyanın ağılla ölçülüb-biçilməsinə heyran 

olanların acığına deyilmiş sözlər də vardı. Sufizmin bir qolu olan Bektaşiliyin bir görkəmli dərvişindən 

soruşurlar ki, dünya niyə belə dağlı-dərəlidir, düzən deyil? Cavab verir: «Yahu, altı gündə yaradılmış 

dünya, işdə, belə olacaq da-a!» 

 

 

Tanrı qüdrətinin sərhədi varmı? 

 

Tanrı problemi ilə ilişgili və çoxlu dolaşığı olan məsələlərdən biri də «Tanrı və yoxluq» məsələsidir. 

İudaizmdə, Xristianlıqda, İslamda Tanrı qüdrətini bir də o göstərir ki, Tanrı yoxdan var edir. Hərçənd hələ 

əski Romada məntiqi qanun formulə edilmişdi: heç nədən bir şey olmaz. 

Bu məntiqin tərsi olaraq dediyimiz dinlər Tanrını dünyanı heçdən var edən və deməli, hər şeyi bacaran 

varlıq kimi öyürdülər. Ancaq dinlə bağlı fəlsəfi axtarışlarda bəzən bu inam işləmirdi və nəticədə bidət 

yaranırdı («bidət» ərəbcə yeniliklə bağlı sözdür, dində yenilik gətirib ehkamları pozan təriqətlərə deyilir). 

Neoplatonizmi Xristianlıqla birləşdirmək istəyənlər Tanrı ilə yan-yana Materiyanı da götürürdülər və 

anladırdılar ki, materiyanın yoxluğu (qaranlığı) tam yoxluq deyil, elə bir imkandır ki, gerçəkliyə çevrilməyə 

hazırdır. Böyük müsəlman filosofu əl-Qəzali isə söyləyirdi: bütünlükdə heçlik yoxdur, çünki heçlik olsaydı, 

deməli, Allah orada heç nə yapa bilməzdi, yəni Onun bacardığı yoxluğun sərhədlərinəcən uzanardı və bu 

sərhədlərdən o taya keçməzdi. Bu isə Allahın bacardıqlarının qabağına divar qoyub onu nələrisə edə 

bilməyən varlığa çeviriməkdir. 

Tanrının Mütləq Bacarığa malik olması çoxlu cavabsız suallar törədir. Bunu təkcə fəlsəfə tarixi göstərmir. 

Hətta uşaq şüurları da belə suallar ortaya çıxara bilər (yada salaq ki, fəlsəfi dəyəri olan uşaq suallarını özünə 

yığmış kitablar hazırlamaq, artıq, bəzi araşdırıcıların ağlına gəlmişdir).  

Bu yazını yazanların səkkiz yaşlı oğulları bir dəfə soruşmuşdu:  

 

- Mən Allah ola bilərəm? 

«Yox» cavabını eşidəndə sualını başqa cür vermişdi: 

- Allah da istəsə, mən Allah ola bilmərəm? 

 

Doğrudan da, dinin çərçivəsində qalaraq belə suallar vermək mümkündür: «Allah istəsə özünə tay Allah 

yarada bilərmi?» 

Əgər Allah Mütləq qüdrətə, bacarığa malikdirsə, istəsə, özünə tay, - başqa Allah yaratmağı bacarmalıdır. 

Və bunu qəbul edəndə yeni teoloji sual çıxır: «Elə isə niyə ikinci, üçüncü və s. Allahları yaratmamışdır»? İş 

burasındadır ki, bir teoloji ideyaya görə Allahın dünyanı və insanları yaratmasının bir səbəbi də o olmuşdur 

ki, O, Təkliyin sıfır, qapalı vəziyyətində qalmaq istəməmişdir. Ancaq belədirsə, niyə O, ünsiyyət üçün insan 

kimi biliyində, sevgisində, xasiyyətində çoxlu əyər-əskiyi olan məxluqu yaratmışdır? Ünsiyyət üçün düz 

olmazdımı birdəfəlik özünə tay Varlığı yaratsın? 

Məsələni başqa cür də çevirmək olar: Allah özünə tay yarada bilərsə, deməli, elə bir situasiya 

mümkündür ki, O özünü zəiflətsin, bu isə Onun Qüdrəti ideyası ilə bir araya sığışmır.  

Belə suallara cavab axtarmaq teoloji araşdırmaların üfüqlərini xeyli genişləndirir, hərçənd heç vaxt tam 

cavab tapılmır. 

 

 

Dünyadakı pisliklərə görə Tanrı məsuliyyət daşıyırmı? 
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Daha bir problem teodiseya problemidir. Bu söz yunanca «teo» (Tanrı), «diseya» (ədalət) sözlərinin 

birləşməsindən törəyib. Fəlsəfi anlamı «Tanrını təmizə çıxarmaq üçün sübutlar axtarışıdır». Bu termini 

belənçi mənada ilk dəfə alman filosofu Leybnits (XVIII yüzil) işlədib. 

Teodiseya hansı sualları əhatə edir? Gəlin buna baxaq. Bir çox dinlərdə Tanrı ən yaxşı sifətlərin, məsələn, 

Gözəlliyin, Rəhimliliyin, Ədalətin yiyəsi kimi verilir. Həm də deyilir ki, varlıq onun istəyindən, istəmindən 

qırağa çıxa bilməz. Bax, bu zaman soruşulur: deməli, dünyadakı pis əməllər, yaramazlıqlar da Tanrının 

işinin sonucudur?  

Kim desə ki, yox İblisdir səbəbkar, soruşmaq olar, niyə Allah İblisə icazə verib? 

Deməli, Tanrı həm yaxşılıqların, həm də pisliklərin müəllifidir? Əgər belədirsə, niyə pis iş görənlər 

Cəhənnəmdə cəza almalıdırlar? Axı, Tanrı irəlicədən onların qismətinə pisliyi yazıb. 

Teodiseya belə suallar qarşısında fəlsəfə ilə Tanrını «təmizə çıxarmağın» yollarını axtarır. 

Teodiseya Roma imperiyasında yaşamış böyük xristian filosofu Avqustinin fəlsəfəsində ayrıca yer 

tutmuşdu. Avqustin Platonu və Plotini «xristianlaşdırmışdı». Yəni demişdi ki, Plotinin dünya modelindəki 

Bircə elə xristianlığın dediyi bircə Tanrıdır. Nus (Ağıl) bu Tanrının şüurudur və Tanrı öz bilincindəki ilkin 

görklər biçimində, şəklində Kosmosdakı nəsnələri, olayları yaradıb. 

Maniçilər (atəşpərəstliklə bağlı dini-fəlsəfi axım, cərəyandır) hesab edirdilər ki, dünyada Yaxşının da, 

Pisin də öz yaradıcısı, yönətimçisi var. Yaxşınınkı Yaxşı Atadır, Pisinki Qaranlıq. Deməli, Maniyə görə, 

dünyada yaxşı kimi pis də substansionaldır. Deyiləndə ki, Pis də substansionaldır, bu o deməkdir ki, Pisin 

öz özülü, öz daşıyıcısı, yaradıcısı var. 

Avqustin görürdü ki, Pisi dünyada substansional saymaq Tanrını pisliklərə görə də «müəllif» saymağa 

gətirib çıxarır. Ona görə də bu filosof Pisdən substansionallığı belə alır. Bircə olan, ən qüdrətli olan Tanrı 

Yaxşını sonsuz dərinliklə özündə saxlayır. Yaxşı ondan aşıb-daşıb nurlanır, aşağı süzüldükcə varlıqların 

ayrı-ayrı qatlarını yaradır. İşığı Materiya qaranlığının harasına düşürsə, orada nələrsə yaranır. İşığı harada 

azalırsa, orada görünərlik azalır, qaranlıq çoxalır. İşığı tam çəkiləndə isə zülmət olur. Avqustin anladırdı ki, 

alaqaranlıq pisin artmasıdır, tam qaranlıq isə tam pislikdir. Tanrı ayrıca pisi yaratmır, xüsusi olaraq pisliklər 

etmir. Sadəcə, haradan öz nurunu çəkirsə, harada nuru azalırsa, orada da pisliklər artır. 

Beləliklə, Avqustin qurduğu bu teodiseya ilə dünyadakı pisliklərə görə cavabdehlikdən Tanrını 

qurtarırdı. 

Ancaq onu da deyək ki, Tanrı haqqında panteist baxışlarda teodiseya lap çətinləşir. Panteizm nədir? – 

onu açaq. Yunanca «pan» hamısı deməkdir, «Teo» isə Tanrıdır. Panteizm Tanrını gerçəkliyin hər nöqtəsində 

olan sayır. Panteizm Tanrını dünyaya immanent sayır («immanent» latınca aid, xas olan deməkdir). Ancaq 

elə fəlsəfi sistemlər də var ki, Tanrını dünyaya transendent sayır («transendent» latınca sərhədlərdən qırağa 

çıxan, o tayda olan deməkdir). Deməli, Tanrıya transendent varlıq kimi baxmaq onu dünyadan o tayda 

varolan saymaqdır. 

Panteizmin (bu da Tanrının bir Adı, bir anlamı) öz məntiqi var. Tanrı hər zərrəcik üçün yaradıcı 

gücdürsə, özüldürsə, deməli, onun içində olub onu yaratmalı, yönəltməlidir. Ancaq Tanrı necə olur ki, bir 

zərrənin içində ola-ola eyni anda saysız zərrələrin də hamısının içində olur? Cavab: onun üçün ki Tanrı 

nəsnəl deyil, laməkandır (məkansızdır). Əgər Tanrı nəsnə olsaydı, bir yerdə olanda başqa yerdə olmazdı. Və 

ya yaxın nöqtələrin hamısında belə olardı: özünün dürlü nöqtələriylə, məsələn, ayağı ilə bu nöqtədə, əli ilə 

başqa nöqtədə olardı.  

Ancaq bir şey var, əgər Tanrı deyək ki, əliylə bir nöqtəni tutursa, bu o demək deyil ki, Tanrı həmin 

nöqtədə bütünlüyü ilə olur. Panteizm isə söyləyir: Tanrının heç bir bədəni (gövdəsi) yoxdur. O tam 

nəsnəlsizlikdir, təmiz Ruhdur. Eni olmadığı üçün qırıntıları da yoxdur, çünki eni olanı kəsimlərə bölmək 

olar. Və Tanrı eyni anda saysız nöqtələrdə zərrələri yaradırsa, onların içində varlıqtörədici güc kimi 

bulunursa, bu o demək deyil ki, Özü də zərrələrə bölünüb, maddi zərrələrə paylanır. Tanrı Ruh olduğu 

üçün Bircə ola-ola bölünmədən, bütövlüyü ilə eyni anda bütün nöqtələrdə olur. 
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Vaxtı ilə «Parmenid» dialoqunda Platon bunu belə bir məsəllə anlatmışdı: gündüz açılanda çox şeyi 

əhatə edir. Gündüz bir ola-ola bölünmədən geniş məkanı tutur. Görünür, Ruh da belədir. 

Panteist düşüncəni Mahmud Şəbüstərinin bir deyimi çox güclü açır: səhraya çıxanda arifə ağac da deyir 

ki, mən haqqam. Yəni Allah ağacın içözündə mahiyyət kimi iştirak edir. 

Elə bu zaman panteizmə qarşı sual çıxır: deməli, O, pisliklərin də müəllifidir? 

Panteizm tərəfində durub, bu suala cavab vermək, teodiseya ilə məşğul olmaq çox çətindir.  

Hərçənd bir cavab var. Xristianlıqda deyilir: «Puti qospodni ne ispovedimı», İslamda isə bir «Allah bilir» 

kəlamı var. 

Bu deyimlərin arxasında duran hikmət: Allah sonsuzdursa, onun bildiklərinin, düzüb-qoşduqlarının son 

mənası, məqsədi bizim üçün bilinməzdir. Çünki bizim ağlımız sonsuzluğu qucaqlaya bilməz. Deməli, bu 

yerdə bizə pis görünən sonralar yaranacaq hansı yaxşılıqlar üçünsə təkan ola bilər. Ona görə də «Allah 

bilir». 

Bəlkə də panteizm tərəfdarı Tanrının pisliklərdə iştirak etdiyini qəbul edəndə «bunun hikməti Allahın 

sonsuz biliyindədir» söyləməklə Onu «təmizə çıxara bilər». 

 

 

Tanrını bilmək olarmı? 

 

Hər halda böyük Bizans filosofu Psevdo-Dionisi Ariopaqitdə bunun üçün əsaslar var. 

«Ariopaqit» Ariopaqın üzvü deməkdir. «Ariopaq» əski Afinada hakimlər şurası olub. Dionis Ariopaqit 

isə həm də İsus Xristosun apostolu (şagirdi) Pavel tərəfindən xristian edilmiş bilgin bir afinalının adıdır. 

Belə güman var ki, gürcü şahzadəsi Pyotr İver V-VI yüzillərdə traktatlarını Dionisi Ariopaqitin adından 

yazıb. Ancaq bu, son vaxtların gümanıdır, qabaqlar isə araşdırıcılar görmüşdülər ki, həmin traktat V-VI 

yüzillərdə yazılıb, deməli, I yüzildə yaşamış Dionisi Ariopaqitin qələmindən çıxa bilməz. Ona görə də 

həmin yazıların yazarı Psevdo (yəni guya ki) Dionisi Ariopaqit adlandırmışdı. 

Psevdo-Dionisinin qoyduğu problemlərdən biri Tanrını necə bilmək, Ona necə tərif, tanım vermək 

problemidir. Göstərir ki, bir yol katafatik yoldur. «Katafatik» yunanca təsdiqedici, doğrulayıcı deməkdir. 

Katafatik teologiya Tanrı haqqında əlamətləri (ən Gözəl, ən Ədalətli, ən Yaxşı və s.) təsdiq edə-edə Onu 

anladır. 

Psevdo-Dionisi Ariopaqit Tanrı haqqında apofatik (yəni inkaredici, danıcı) əlamətlər əsasında da söhbət 

aparmışdı. Məsələn, söyləyəndə ki, Tanrı nə gözəldir, nə eybəcərdir, nə ucadır, nə alçaqdır, nə yaxşıdır, nə 

pisdir, Psevdo-Dionissayağı apofatik teologiya qurulur. Belə inkarların hikməti odur ki, Tanrını dünyadakı 

hadisələrə xas «gözəllik», «ucalıq», «yaxşılıq» kimi anlayışlar əsasında bilmək olmaz. Tanrının sonsuzluğu 

bütün bu «adların» çərçivəsindən qırağa çıxır. Tanrı heç bir ada, anlayışa sığmır. Tanrı Absolyut olduğu 

üçün heç bir tutuşdurmaya gəlmir. 

Beləliklə, apofatik teologiya Tanrı haqqında gündəlik bilincin sadəlövh təsəvvürlərini vurub-dağıdırdı. 

İndi də teodiseya haqqında söylədiklərimizi qısa şəkildə bərkidək: fəlsəfə dinin verdiyi Tanrı obrazını 

dürlü adlarla, tanımlarla yozmağa çalışıb. Çalışıb ki, dünyanı necə qurduğunu, necə yönəltdiyini (idarə 

etdiyini) sübutlar dilində açıqlasın. Biz bunu Aristotelin, Plotinin, İbn Sinanın, Hegelin fəlsəfəsində gördük. 

Ancaq fəlsəfədə Tanrı ideyası bir çox dolaşıq məsələlər də doğurur. Məsələn, gördük ki, Tanrının varlığının 

bütün sübutları tam sübut ola bilmir və hətta idealist filosofların özləri də onlarda əyər-əskiklər tapırlar. 

 

 

Teodiseyanın əyər-əskikləri 

 

Tanrı anlayışı «dünyadakı pislikləri də o yaradıb?» sualına gətirib çıxarır. Bu məsələ Tanrıya inamı xeyli 

əngələ salır, ona görə də fəlsəfədə teodiseya yarandı ki, Tanrını həmin sual qarşısında «təmizə çıxarsın». 

Ancaq teodiseya sübutlarının heç biri əskiksiz deyil. 
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Götürək Avqustinin dediyini. Avqustin söyləyirdi ki, varlıqda pislik Tanrı nurunun çəkildiyi yerdə 

qaranlıq kimi yaranır, pisliyi Tanrı özü yaratmır. Ancaq onda belə soruşmaq olar: əgər Tanrı haradasa 

pisliyin olmasını istəmirsə, niyə oradan nurunu çəkir? Nə fərqi var pisliyi özün edəsən, ya pisliyin gəlməsi 

üçün «qapını» açasan. Hər halda fərq böyük deyil. 

Panteistlərdə, Psevdo-Dionisidə teodiseya üçün verilmiş əsaslar haqqında. Onlarda ideya təxminənə 

belədir: bizə pis kimi görünən bir şey, bəlkə də Tanrı sonsuzluğundakı məqsədləri («ssenarini») bilsəydik, 

hansı böyük yaxşılıqlarasa açılan yol kimi görünərdi.  

Burada da bir «amma» var. Bibliya, Quran Tanrının sonsuzluğunu qəbul etsələr də, hər halda bu 

sonsuzluğun xeyli gizliliyini açırlar və dünyadakı pisliklərin də pis, suç olmasını göstərirlər. Əgər 

pisliklərin Tanrı qatında qoyulmuş uca məqsədlərə qulluq etməsi varsa, onda gərək heç bir peyğəmbər 

«filan pislikləri, haram işləri etmə» deməsin, halbuki Bibliyanın, Quranın, Məhəmməd peyğəmbərin 

kəlamlarından çoxu insana pislikdən, haramdan qaçmaq üçün buyuruqlardır. 

Göründüyü kimi, Tanrı problemində də fəlsəfə xeyli dolaşığı çözməkdədir. Düzdür, hələ də tapmayıb, 

«Tanrı var!» doğrudur, yoxsa «Tanrı yoxdur!» doğrudur. Ancaq yenə, bu yoldakı düşünüş axtarışları, əbədi 

söhbətlər, çəkişmələr insanın düşüncə mədəniyyətini böyük yüksəklərə qaldırıb. 

 

 

 

İnsan 

 

Adi, gündəlik şüur insanda dərin gizlilərin olmasını az ağlına gətirir. Gündəlik şüurunda insan özündə 

də az gizli görür. Ona elə gəlir ki, içində nə varsa, hamısı onun özünə aydındır. Ancaq yetər ki, insan 

dünyasına xüsusi suallar verəsən və bu vaxt xeyli sirlərin olması ortaya çıxar. 

Sual verək. 

Ey Adəm oğlu, səndə hansı aləmlər var? Sən niyə belə və ya elə edirsən? Sən niyə belə və ya elə 

etməlisən?! Sən niyə və nə üçün yaşayırsan (həyatın mənası nədir)? Xoşbəxtliyi nədə axtarırsan, nədə 

axtarmalısan? Necə etsən, xoşbəxt olarsan? Sən niyə əxlaqlı olmalısan?  

Yox amma! Bu suallardan sonra da adi şüur gizliləri duymayacaq. Düşünəcək, nə var onlara cavab 

verməyə. Məndə hansı aləmlər var? Məndə, içimə baxanda gördüyüm aləmlər var, - düşüncələrim, 

duyğularım, bir də başqalarından gizlətdiklərim.  

Niyə belə edirəm? Filan şeyi istəyirəm, onun üçün də belə edirəm. Nə üçün yaşayıram? Uşaqlarım üçün 

yaşayıram və s.  

Ancaq fəlsəfə tarixi bu suallara o qədər biri-birinə uyuşmaz, ancaq hamısı da tutarlı, inandırıcı cavablar 

verir ki, onların arasına düşəndə gizliləri, sirləri də duymağa başlayırsan. 

Məsələn, Sokratın cavablarına baxaq.  

 

 

Sokrat insan haqqında 

 

İnsanlar biri-birindən yaxşı adam olmağı umurlar. İnsanlar var ki, gözəl qızı seçib evlənirlər və ya 

paltarın gözəlinə, evin gözəlinə daha çox pul verirlər. Ancaq onlardan soruşanda ki, «yaxşı Adam» nədir, 

«əsl insan» kimdir, «gözəllik» nədir? – aydın olur ki, həmin anlayışlar bu adamlarda ya doğru deyil, ya da 

yarımçıqdır, üzdən getmədir. Onda qəribə durum yaranır, «gözəlliyin» nə olduğunu bilməyən adam tapır, 

gözəl qadın hansıdır, gözəl paltar hansıdır. 

Sokrat öz çağının adamlarını onda suçlayırdı ki, siz nə olduğunu anlayışda bilmədiyiniz şeyləri edirsiniz 

və ya seçirsiniz. Məsələn, «igidlik» anlayışını öncə öyrənmədən igidlik etmək istəyirsiniz və s. Bu vəziyyətə 

görə də o, fəlsəfənin əsas işini insanlar üçün anlayışları tanımlamaqda, təyin etməkdə, aydınlaşdırmaqda 

görürdü. Hərçənd anlayışlarla məşğul olan Sokrat bunu da görürdü ki, hər anlayışın tanımını tapmaq 
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olmur. Elə anlayışlar var ki, tanımdan qaçır, tanımdan yayınır. Məsələn, o düşünüb anladı ki, bütün 

gözəlliklər, bütün gözəl olanlar yaxşıdır. Pis gözəllik yoxdur. Onda gözəllik anlayışının bir tanıdıcısı, 

əlaməti kimi yaxşılığı yazdı ona. Sonra özündən soruşdu: bəs «yaxşılıq» nədir? Yəni yaxşılıq anlayışının 

tanımını, tərifini bilmək istədi. Tapdı ki, o şey ki məqsədinə yüksək cavab verir, yəni məqsədəuyğundur, 

yaxşıdır. Doğrudan da, dəmir qalxan qızıl qalxandan yaxşıdır, çünki qalxanın vəzifəsi qılınc zərbəsinin 

qabağını almaqdır və bu işə qızılın materialı dəmirdən az uyğundur. Deməli, dəmir qalxan daha yeydir. 

Bir sözlə, yaxşılıq məqsədə uyğunluqdur. Buradan çıxan sonuc: gözəllik yaxşıdır, deməli, gözəllik 

məqsədəuyğundur, deməli, gözəl nə varsa, məqsədəuyğun olmalıdır, deməli, nəsnəni, insanı gözəl edən 

onun məqsədəuyğunluğudur. 

Ancaq Sokrat bir olayda sübut etdi ki, özünün bu düşüncəsi düz deyil, məqsədəuyğunluq həmişə 

gözəllik vermir. Bu əhvalat domba, aralı gözləri, alnında şişi olan, başı daz Sokratın gözəl-göyçək oğlan olan 

Kritabulla söhbətində baş verdi. Qabaqca Sokrat Kritabula anlatdı ki, gözəllik məqsədəuyğunluqdur və 

sonra soruşdu:  

 

- Yaxşı sənin gözlərin gözəldir, yoxsa mənim? 

 

Kritabul cavab verdi: 

 

- Sözsüz, mənim gözlərim. 

 

Sokrat Kritabulun yadına saldı: 

 

- Axı, bayaq razılaşdıq ki, məqsədəuyğun olan gözəldir. İndi baxaq. Gözlərin məqsədi görməkdir. 

Mənim gözlərim biri-birindən çox aralıdır, deməli, mən yan-yörəmi səndən çox görürəm. Ona görə mənim 

gözlərim görmək məqsədinə daha çox cavab verir və deməli, sənin gözlərindən gözəl olmalıdır. Yaxşı, bəs, 

de görüm, sənin burunun gözəldir, yoxsa mənim? 

 

 

Kritabul yenə: 

 

- Sözsüz, mənim. – dedi. 

 

Sokrat isə:  

 

- Yo-ox – söylədi. Burunun vəzifəsi qoxulamaqdır. Mənim burun deşiklərim qabağa açılıb, burnum da 

dikdir, ona görə daha çox yerdən qoxu alır, deməli, daha gözəldir. Bəs, de, görüm, hansımızın dodaqları 

gözəldir? 

 

Kritabul bir də tərslik edib: - mənimki gözəldir, - dedi. 

 

Onda Sokrat yenə öz sübutunu verdi: 

 

- Dodaqların məqsədi öpüşdür. Mənim dodaqlarım daha iridir, ona görə də öpüşü daha dadlı olacaq, 

deməli, mənimkilər gözəldir. Yaxşı, Kritabul, de görüm, hansımızın ağzı gözəldir? 

 

Kritabul bu dəfə hirslənib, cavab verdi: 
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- Yəqin sənin bu kalafa ağzın daha gözəldir. Əgər ağızın vəzifəsi dişlək almaqdırsa, sənin yekə ağızın 

bunu mənimkindən yaxşı bacarar. Ona görə də ağızın yekə olduğu üçün gözəldir. 

 

Sokrat bu sözləri eşidəndə lağla Kritabula baxdı: 

 

- Onda sənin sözündən belə çıxır ki, eşşəyin ağzı mənimkindən daha gözəldir. 

 

Bu axırıncı dedisi ilə Sokrat göstərdi ki, gözəlliyin tanıdıcısı, əlaməti, səbəbi məqsədəuyğunluq ola 

bilməz, olsa, gərək eşşəyin ağızını insanınkından gözəl sayasan. 

Tarixdən bilirik ki, gözəllik anlayışını tanımlamaq Sokrata qismət olmadı, ancaq ondan sonra yunanlar 

bir şeyi yaxşı anladılar: insan «nə etməliyəm?» sualının qabağında düşünməlidir: - «Nəyi edirsənsə, onun 

anlayışını bilmək səni çaşqınlıqdan, vurnuxmadan qurtarar». 

İndiyə qayıtsaq, görərik ki, Sokratın qoyduğu məsələ hələ də köhnəlməyib. Minlərlə adam var ki, 

«mərdlik», «vətənsevərlik», «ədalət», «gözəl», «ağıllı», «əsl incəsənət» anlayışlarını bilmirlər, soruşanda nəsə 

qarmaqarışıq sözlər mızıldayırlar. Ancaq buna baxmayaraq, həmin məsələlərlə bağlı düşüncə söyləməyə, 

tələb etməyə, ekspert kimi danışmağa dilləri hamıdan uzun olur. 

 

 

Konfutsi bilib etmək haqqında 

 

Çox maraqlıdır, təxminən Sokratla bir çağda (miladdan öncə V yüzil) ancaq dünyanın o biri başında, - 

Çində yaşamış Kon Fu-szı da (Konfutsi də) eyni nəsnələri söyləmişdi. Çində anlayışa ad da deyirdilər, çünki 

anlayışlar həm nəsnəni tanıdıcılarına görə göstərməkdir, həm də tanıdıcılarına görə bildirməkdir 

(adlandırmaqdır). 

Konfutsi «adları düzəltmək» öyrətisini açmışdı. Söyləmişdi: - «Adları düzəltmək gərəkdir. Ərənlər 

bilmədikləri şeylərlə ehtiyatlı olurlar. Əgər adlar düz deyilsə, dediklərin də əsaslı olmayacaq. Əgər 

dediklərin əsaslı olmayacaqsa, işlərin də getməyəcək». 

 Yeri gəlmişkən, Dədə Qorqud adlarla bağlı yanlışlıqlarını bildirəndə həm də «adları düzəltməklə» 

məşğul olur. O deyimlər belədir: 

 

İynəyə tikən demədim, mən Dədə Qorqud, 

Tikana sökən demədjim mən Dədə Qorqud, 

Gəlinə ayıran demədim, mən dədə Qorqud, 

Ayrana doyran demədim mən Dədə Qorqud. 

 

 

Kiniklər insan haqqında 

 

İnsan necə yaşamalıdır ki, bədbəxt olmasın, ruhu dinclik, sakitlik qazansın? Adi şüur «hər şeyim olsa, 

xoşbəxt olaram, sakitlik qazanaram» - deyir. Fəlsəfə isə anladır: onsuz da hər şeyin ola bilməz, onun üçün 

də çıxış yolu başqa yerdədir. 

Sinoplu Diogen (ki çəlləkdə yaşayırdı) hökmdara söyləmişdi: - «Bilirsən, səninlə mənim fərqim nədir? 

Səni duyğuların minib eşşək kimi sürür, mən isə duyğularımı minib sürürəm». 

Bu Diogen Sokratın tələbəsi olmuş afinalı Antisfenin yaratdığı kiniklər fəlsəfi məktəbindən idi. Antisfen 

müəllimi öləndən sonra Kinosarqda yaşamışdı. Məktəbin adı da bu şəhərin adından gəlirdi, ancaq vurğunu 

dəyişdirəndə «kin» it mənasını verirdi və yunanlar başladılar «kinik»i it anlamında işlətməyə. Onu da 

deyək ki, indinin «sinik» sözü, yəni müqəddəs heç nəyi olmayan adam mənasını verən «sinik» sözü «kinik» 

kəlməsindəndir. 
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Kiniklər dünyanın çətinliklərindən qurtulmağın əlacını avtarkiyada görürdülər. Avtarkiya insan 

ruhunun elə bir durumudur ki, tam özündə rahatlanıb, heç nədən asılı deyil, heç nə ilə maraqlanmır, heç nə 

ilə şirnikmir. Kiniklər hesab edirdilər ki, ruhu yalnız belə avtarkiya durumuna çatmış adam bilgədir, 

müdrikdir və onu yaşamın (həyatın) heç bir dərdi dəbərtməz. Antisfen deyərdi: «Mən dəli olaram, ancaq bu 

dünyadan ləzzət almaram».  

Nə üçün? Onun üçün ki, dünyadan ləzzət alan kimi dünyaya bağlanırsan, onun gərdişindən asılı 

qalırsan, dünya səni oyuncaq kimi atıb-tutur. 

Sinoplu Diogen çəlləkdə yaşayırdı, yayda isti qumun üstündə yumbalanırdı, qışda buz kimi soyuq 

heykəlləri qucaqlayırdı. Kiniklər varı, şanı sevmirdilər. Diogen itlərlə yaşayırdı, itlərə atılan sür-sümüyü 

sormaqdan, gəmirməkdən iyrənmirdi və deyirdi: «Günəş dünyadakı zir-zibilin üzərindən keçsə də 

çirklənmir. Mən də günəş kimiyəm, çevrəmdəki zibillikdən çirklənmirəm». 

Kiniklərin bu qəribə yaşayış tərzi ilə öz qutlarını sınaqdan keçirirdilər. Tamahsızlığın içində, 

eybəcərliklərdən iyrənməməyin sayəsində ruhlarını möhkəmləndirirdilər. 

 

 

Kirenaiklər insan haqqında 

 

Sokrat fəlsəfəsindən çıxan ikinci məktəb «Kirenaiklər» adlanırdı. Bu məktəbin yaradıcısı Kirenadan olan 

Aristipp idi. O, insan ruhunun asılısızlığını onun həmişə həzz vəziyyətində, xoşnutluqda olmasında 

görürdü. İnsan heç nədən qanını qaraltmamağı öyrənməlidir, hər şeydə həzz (yunanca hedone) üçün bir 

əsas görməyi bacarmalıdır. Müdrik yaşamın şərti vecsizlik, heç nəyə bağlanmamaq və nə iləsə üz-üzə 

çıxmalı olanda ona fikir verməmək, ya da ondan həzz almaqdır. 

Bir hökmdar Aristippə çoxlu pul verir. Yolda görür ki, qulu onları zorla daşıyır. Əmr edir yarısını yerə 

atsın. 

Kirenaik Fyodr deyirdi ki, lap məbədi yarmaqdan da ləzzət almaq gərəkdir. Ləzzət üçün oğurluq da 

etmək olar, vətən yolunda ölməmək də olar. 

Aristipp söyləyirdi: mənim ruhum ona görə azaddır ki, mən həzz almağın qulu deyiləm, həzz mənim 

qulumdur. Yəni həzz almağı haçan, nədə axtarmaq məndən asılıdır. 

 

 

Epikür insan haqqında 

 

Yunan filosofu Epikür də insan ruhunda xoşbəxtliyin özülünə həzzi qoyurdu. Sonralar buna görə 

Avropa din gələnəyində Epikür qarınqulu, ləzzət almaq üçün hər hoqqadan çıxan adam kimi verilmişdi. 

Uyğun olaraq epikürçülük də həmin anlamları bildirirdi. 

Əslində isə filosof göstərirdi ki, istəklər, həzzlər cürbəcürdür: var təbii və gərəkcəli istəklər. Bu istəklər 

adamı əzabdan qurtarır. Məsələn, susuzlayanda bir içim su, acanda bir tikə çörək istəmək.  

Var təbii olan, ancaq zəruri olmayan istəklər. Məsələn, yemək istəyi təbiidir, ancaq yeməyin cürbəcür 

bəzəkdə və dadda olmasını istəmək zəruri deyil və yemək elə olmasa, əzab doğurmaz.  

Elə istəklər və həzzlər də var ki, nə təbiidir, nə də zəruri. Məsələn, sənə heykəl qoyulmasını istəmək, ya 

da heykəl hədiyyə almaqdan xoşlanmaq. 

Epikür göstərirdi ki, bilgə, müdrik adam yalnız birinci növ istək və həzzlə, yəni təbii və zəruri olanla 

yetərlənir. Acsansa, çörəklə su yeyib-içməkdən həzz almağı bacarmalısan. Filosof, bax, belə həzzlə 

yaşamalıdır. 

 

 

Stoya məktəbi insan haqqında 
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Müdriklik (bilgəlik) problemi ilə məşğul olan başqa bir fəlsəfi məktəbə «Stoyalılar» («Stoiklər») deyirlər. 

Bu ad Afina məbədinin ön sütunları anlamını verən «Stoya» sözündən götürülmüşdü. Məktəbin yaradıcısı 

Kitionlu Zenon (miladdan öncə İV yüzil) fəlsəfəsini burada öyrətməyə başlamışdı. 

Stoyalı bilgə soyuqqanlıq, taledən gələn bütün zərbələrə dözüm tələb edib bunu öyrədirdi. İnsanda 

soyuqqanlılıq o dərəcədə olmalıydı ki, kiməsə yazığı gəlməyi də yaxına buraxmamalıydı. Stoyalı filosof 

insan zəifliklərini, xırdaçılıqlarını bilməməliydi. Onun özü üçün qəbul etdiyi insan əzəməti, ərənliyi idi. Və 

stoyalının belə möhkəm olmasının əsasında möhkəm bilik durmalıydı. 

Birinci dəfə Zenon «İnsan təbiəti haqqında traktat»ında yazmışdı ki, adamın həyatının ən başlıca və ən 

son amacı (məqsədi) təbiətəuyğun yaşamaqdır. Stoyalılar biliklə yaşamağı ona görə sevirdilər ki, bilik nəyin 

təbiətə uyğun olduğunu anladır. 

Yaxşı adamın xoşbəxt ömrünün axarı odur ki, onda hər şey Tanrıların buyuruğuna uyğun baş verir və 

hər kəsin qismətini verənin (Tanrının) istəyinə, istəminə xidmət edir. Deməli, bilgə qismətindən qaçmır, 

qismətindən üzülmür, incimir, biliyi ilə bunun özündə varlığın qanununu görür və sakitcə payına düşəni 

pis oldu, yaxşı oldu qəbul edir. 

Yadınıza düşürmü? Teodiseya ilə bağlı demişdik ki, Xristianlığa, İslama görə, dünyada pis görünəni 

Tanrı sonsuzluğunda hansı uca məqsədlər üçün edildiyini bilmək olmaz. «Allah bilir, nə üçün belə oldu» - 

mömin bunu düşünüb, hər olanla barışmalıdır, pislikləri görüb küfr etməməlidir, inanmalıdır ki, dünya 

«teatrında» bu pislik də öz yerindədir. Stoiklərin müdrikləri, əxlaqi baxışları Xristianlıqda, İslamda 

göstərdiyimiz inamla qohumluğa girir və bəlkə də onun əcdadı olur. 

Stoyalı Arxedem söyləyərmiş ki, insanın son məqsədi olmalı olanı, edilməli olanı edərək yaşamaqdır. 

Deməli, özünü öldürmək gərəkdirsə, sakitcə özünü öldürməlisən, sevdiyin adamdan ayrılmalısansa, onun 

can verməsinə baxmalısansa, sakitcə bütün bunların hamısını etməlisən. Ünlü İslam kəlamını «olacağa çarə 

yoxdur» deyimini əgər bilsəydilər, stoyalılar böyük həvəslə işlədərdilər. Özü də bunu deyəndə stoyalılar 

həm də taleni, qəzanı, qisməti sevdiklərini bildirərdilər. Biri var, sən bilirsən olacağa çarə yoxdur, alnına nə 

yazılıb o da olmalıdır və bundan üzülürsən, çünki gözünün qabağına alırsan ki, sabah tale sənin başına min 

oyun gətirəcək. Biri də var, sən taleni, dünyanı varlığı düzümə, qaydaya salma Prinsipi kimi o qədər 

bəyənirsən ki, qəzanın hər etdiyini kinsiz qarşılayırsan. 

Beləliklə, gördük ki, əski Yunanıstanın Kiniklər, Kirenaiklər, Stoyalılar, Epikürçülər məktəbi hərəsi 

insana dünya əzablarından qurtulmaq üçün, ruhunu rahatlandırmaq üçün bir yol verirdi. «İnsan necə 

yaşamalıdır?» sualı onların hərəsindən bir cavab alırdı. 

 

 

Buddizm insan haqqında 

 

Doğu fəlsəfəsində o suala başqa bir cavabı Buddizm vermişdi. Onun yaradıcısının ayaması (ləqəbi) 

Budda idi («nurlanmış» deməkdir). Rəvayətə görə, əsl adı Siddhartha idi. Hərçənd sonralar ona daha çox 

Qautama deyirdilər. Bir ayaması da Şakyamuni idi, yəni Şakya soyundan olan zahid. 

Belə deyirlər ki, onun atası hökmüdar Suddodhana uşaqlıqdan oğlu Siddharthanı gözəlliklər, rahatlıqlar 

içində gerçək dünyadan gizlədərək böyüdürdü ki, pislikləri, acıları görməsin. Gənc şahzadə xəstəlik nədir, 

dilənçilik nədir, işgəncə nədir, ölüm nədir bilmədən böyüyürmüş. Ərsəyə çatanda sevdiyi qızla evlənir və 

bir oğlu olur. 

Ancaq yaşa dolduqca bir dəfə üzülmüş qocanı, bir dəfə qorxunc acılar çəkən xəstəni, bir dəfə də cənazəni 

görür, bundan bərk sarsılır. Bilir ki, qocalıq, xəstəlik, ölüm hamının qismətidir. Elə bu andan qurtuluş 

haqqında düşünməyə başlayır və bir dəfə dünya nemətlərindən üz çevirmiş, beləcə, ruh dincliyi qazanmış 

zahidləri (rişiləri) görüb onlara qoşulur. 

Xəlvətcə evdən, ailəsindən çıxıb gedir. Yeddi il meşədə cisminə əzablar verir ki, ruhunu qurtarsın. Yeddi 

il meşədə zahidlik edir. Ancaq gənc zahidə heç bir pəhriz, heç bir aclıq, heç bir bədənə, gövdəyə nifrət 

qurtuluş vermir və axırda o anlayır ki, bu, düz yol deyil. 
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Qautama zahidliyi atıb, dərin düşüncələrlə gerçəyin, həqiqətin nə olmasını axtarır və bir dəfə axşam 

bodh ağacının altında oturduğu vaxt şüuru gerçəklə, həqiqətlə nurlanır. Bu vaxtdan o, «Bodhisvata», yəni 

bodh ağacının altında nurlanmış adını alır. 

Görək, Buddanın tapdığı nə idi. Hər halda indidən deyə bilərik ki, tapdıqları «insanda nələr var?», 

«insan nə etməlidir?», «nə üçün etməlidir?» sorularına cavab idi. Ancaq Tatahata-nın (Buddanın başqa 

ayamasıdır, «ucalmış» deməkdir) cavablarını anlamaq üçün onun çağındakı hindu dininin «insan necədir?» 

məsələsini nə cür açıqladığını bilmək gərəkdir. 

Miladdan öncə də, miladdan sonra da hind toplumu varnalara, yəni qapalı təbəqələrə bölünürdü. 

Brahmanlar varnası toplumsal pilləkənin ən yuxarısında dururdu. O, kahinlərin varnası idi. Sonra 

döyüşçülər, şahlar (racalar) varnası, - kşatrilər gəlirdi. Vayşlar varnasını azad əkinçilər, maldarlar, tacirlər 

yaradırdı. Ən aşağı varna şudralar idi: pis, murdar sənətlərlə, qulluq işləri ilə onlar məşğul olurdular. 

«Varna» sözünün ilkin anlamı boya, rəng deməkdir (əski hindlilər üçün hər təbəqənin öz simvolik rəngi 

vardı, məsələn, şudraların simvolu sarı idi), ona görə də varna təbəqə mənasını verməyə başlamışdı. 

Hindistanın əxlaq öyrətilərində «dharma» sözü böyük yer tuutr və hətta buddistlərdə az qala «fəlsəfə» 

anlamını verir. Dharma qayda-qanun mənasında da işlənir və hind dini, Hinduizm göstərir ki, hər varnanın 

öz dharması (əxlaq qanunu) var. Varnanın ərdəmli (ləyaqətli) adamı öz varnasının dharmalarına tam uyğun 

yaşayır. 

Hindu dinidə çarx (təkər) simvolu da çox işləkdir. Məsələn, bu dinin buyuruğuna görə, insanların qutu 

dünyada çarxa bağlıymış kimi fırlanır, bir gövdədən çıxıb o birisinə düşür. 

Fəlsəfədə qutun ölmüş gövdədən (bədəndən) yeni doğulmuş gövdəyə keçməsinə metempsixoz (yunanca 

«yenidən canlandırmaq» anlamını verir) deyirlər. Metempsixoz təliminə görə, ruh ölmür. Sonralar Kant 

bunun fəlsəfi tutarqalını (sübutunu) belə anlatmışdı: ruh maddi (nəsnəl) deyilsə, məkansızdırsa, ensiz-

uzunsuzdursa, qalınsızdırsa kəsimlərə bölünməz. Hissəsi az olan daha sadədir. Qutunsa heç bir hissəsi 

yoxdur, deməli, o, ən sadə, ilkin varlıqdır. Bəs yox olma nədir? Olanın bütünlüyünü əmələ gətirən hissələrin 

sökülüb dağılması. Ruhun isə hissələri olmadığı üçün o dağıla bilməz, ona görə də o ölməzdir! 

Hindu dini metempsixozun üstündə çoxlu dini, fəlsəfi, əxlaqi düşüncələr qururdu. Məsələn, əxlaqın 

dürlü buyuruqları var. Onların arasında cəzayla hədələyən, qorxudan buyuruqlar böyük yer tutur. Qorxu 

ilə doğru yola yönəltmək! – dinlərin çoxunda mənəvi «tikintinin» özülü bundan başlayır. Hindistanda 

qutun ölməzliyi, ölüdən diriyə keçməsi ən öncə qorxuducu, çəkindirici buyuruqlara əsas verirdi. 

Hinduizmə görə, samsara (və ya sansara), yəni qutun bu dünyada çarxdaymış kimi fırlanması başdan 

ayağa işgəncədir. Ancaq əziyyətlərin də mərtəbəsi var: Şudra varnasında yaşayanların canı (ruhu) daha çox 

əziyyət çəkir, nəinki vayşların qutu. Qurbağa, ilan kimi saysız canlıların və saysız bitkilərin cisminə düşmüş 

ruhun vəziyyəti isə şudralarınkından da pisdir. 

Hər kəs öz varnasının mərifət qanunları, dharmaları əsasında yaşayanda, ölümündən sonra onun qutu 

bir mərtəbə yuxarı qalxır və yuxarı varnada yenicə doğulmuş uşağın bədəninə keçir. 

Görürsünüzmü, hinduizm varnalar arasında qız alıb-verməyi yasaqlayırdı, hətta şudralarla bir süfrədə 

çörək kəsməyi şudraya toxunmağı belə murdarlanma sayırdı. Cisim öləndən sonra ruhların varnadan-

varnaya «səyahətini» isə qəbul edirdi. Özü də Hinduizmə görə, bu səyahət təkcə yuxarya doğru olmur. Ruh 

pilə-pillə aşağı da düşə bilər. Brahmanlar, məsələn, suçlara görə cəzaları belə bölürdülər: fikrində günaha 

batanın qutu aşağı varnada anadan olmuş uşağın bədəninə keçir. Dili ilə günaha batanın qutu heyvanlara 

keçir, etdikləri ilə günaha batanların ruhu cansız nəsnələrə keçir. 

Ruhun beləcə mükafatlanması, cəzalanması Hinduizmdə karma anlayışı ilə bildirilir. Karma təxminən 

səbəbiyyət, qismət anlamını verir. Karmanın qanunu odur ki, əgər bir kəs bilərəkdən, məqsədli nəsə edirsə, 

etdikləri onun yaşayışında özlərinə uyğun sonuclar törədir. Yəni bilmədən kiməsə yaxşılıq etməyin sənin 

ruhunun gələcəyinə heç nə vermir, buna görə qutun mükafat almır, ancaq bilərəkdən yaxşılıq etsən, onda 

ruhunun da qisməti mükafat olur. 

Göründüyü kimi, Hinduizmdə samsara (ruhun bədəndən bədənə keçməsi) karma qanunu ilə sıx 

bağlıdır. Karma ruhun hansı gövdəyə düşməsini qismət edir.  
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Biz gördük ki, hindu dinində (və fəlsəfəsində) qutun hətta brahman gövdəsinə keçməsi də tam rahatlıq, 

dinclik, azadlıq deyil. Nəsnəl dünya bütün qatlarında qut üçün acıdır. Ona görə də son amac ruhu 

samsaradan, bədəndən-bədənə keçməkdən qurtarıb, karma zəncirindən (mükafat və cəza qismətindən) 

çıxarmaqdır. Ruhun samsaradan, karma zəncirindən qurtulmasına mokşa (azad olma, özgürləşmə) deyirlər. 

Samsaradan çıxmış ruh bir daha (özü istəməsə) bədənə qayıtmır. 

Göründüyü kimi, Hinduizm insanın necəliyini həm də onun ruhunun başqa bədəndən gəlməsi ilə 

bağlayır. «İnsan necə etməlidir?, «necə yaşamalıdır?» suallarına cavab verəndə deyir: insan karmadan 

qorxub, öz varnasının dharmalarına boyun əyməlidir. «İnsan nə üçün yaşayır?» sualının cavabında isə 

söyləyir: mokşa üçün, ruhunun hər hansı bir gövdəyə bir daha düşməməsi üçün yaşamalıdır. 

Metempsixoza ateistlərin (dinə inanmayanların, Allahı qəbul etməyənlərin) verdiyi başlıca suallardan 

biri budur ki, əgər ruh bir bədəndən o birisinə köçürsə, bəs niyə öncəki adam haqqında heç nəyi anlamır? 

Bu cür suallara metempsixozda cavab var. Məsələn, deyilir ki, yuxularda bizə tam tanış olmayan 

adamların, mənzərələrinin peyda olması ruhun öncəki bədəndə gördüklərinin canlanmasıdır.  

Başqa cavab da var: bu cavab üçün qutu bədən və duyğularla bağlı qata, bir də daha dərin qata ayırırlar. 

Və deyirlər: bədənlə, duyğularla bağlı olan qat öz tutqunluğu ilə dərin qatı pərdələyir. İnsan özündə onu 

bilməz olur. Yalnız ruhuna bədənin, duyğularının çəkdiyi pərdələri çıxarmaq üçün bədənin etgilərindən 

(təsirlərindən), qoyduğu tələlərdən qurtulanda həmin dərin və təmiz qatı bilmək olur. Bu zaman insan hətta 

ruhunun öncələr kimlərin bədənində qalmasını da bilir (Platonun yozumu belədir). 

Pifaqor deyərmiş ki, xəbəri var, öncələr qutu kimlərin bədənində olub. Deyilənlərə görə Budda da bodh 

ağacının altında oturub, dərin düşüncələrə dalanda (meditasiyon edəndə) ruhunun düşdüyü öncəki 

adamları bilib. Həmin düşünüşlərin içində nurlananda isə ona dörd nəcib, ərdəmli gerçək, həqiqət açılmışdı 

ki, bax, onlar da sonralar Buddizmin özülləri, sütunları oldu. Budda birdən-birə anladı ki, dörd gerçək, 

həqiqət var: 

 

Birinci gerçək: həyat başdan-ayağa əzabdır, acılardır. 

İkinci gerçək: həyat bu acıların səbəbidir. 

Üçüncü gerçək: əzabları dayandırmaq olar. 

Dördüncü gerçək: əzabları dayandırmağın səkkizlik yolu var. 

 

Görürsünüzmü, çox adi səslənən həqiqətlərdir. Ancaq niyə onlara dörd nəcib gerçək deyilir, niyə Şərqdə 

onlara belə heyranlıq var? 

Buddanın tapdığı birinci və ikinci gerçək dinlərdə və fəlsəfi öyrətilərdə çoxdan vardı. Hindu dinində 

samsara, qutun bədəndən-bədənə keçməsi və beləcə, çarxdaymış kimi fırlana-fırlana maddi dünyada 

yaşaması əzab sayılırdı, onun üçün də ruh üçün məqsəd mokşa, yəni samsaradan qurtulmaq olurdu. 

Və ya götürək İudaizmi (yəhudilərin dinini). Adəm və Həvva əhvalatı Xristianlığa və İslama yəhudilərin 

dini kitabı olan Tövratdan (yəhudicə Toradan, Musanın beş kitabından) keçmişdir. Tövratın birinci kitabı, – 

bu bölüm «Varlıq» adlanır, – Tanrının (yəhudicə Elohimin, yəni İlahinin) işığı, yeri-göyü, Adəmi, Həvvanı, 

canlıları necə yaratmasını danışır. Sonra Cənnətdə (Ədndə) Adəmlə Həvvanın xoşbəxt yaşamından xəbər 

verilir. Elohim (İlahi) onlara tapşırır ki, Cənnətdə hər nə istəsələr etsinlər, bircə yaxşı-pisi bilmə ağacının 

meyvəsindən yeməsinlər. İlan Həvvanı, Həvva Adəmi yoldan çıxarır və onlar bu ağacın da meyvəsini 

yeyirlər. Yeyən kimi də anlayırlar, yaxşı nədir, pis nədir. Ən öncə biri-birinin çılpaq olduğunu anlayıb, əncir 

yarpağı ilə ayıblarını örtürlər. Elohim Cənnətə gələndə və onların beləcə ayıblarını örtdüyünü görəndə başa 

düşür ki, bilim ağacının meyvəsini yeyiblər (yeməsəydilər, nəyin ayıb olduğunu bilməzdilər). Tanrı bu 

günahlarına görə Adəmlə Həvvaya çox qəzəblənir və onları Cənnətdən qovanda qarğışlayır: «Və Rəbb 

Allah ilana dedi: bunu etdiyin üçün sən bütün mal-qara, bütün çöl heyvanları qarşısında qarğışlısan; sən öz 

qarnının üstündə gəzəcəksən və ömrün boyu toz-torpaq yeyəcəksən. Və düşmənçilik salacam səninlə 

arvadın arasına və sənin toxumunla onun toxumu arasına; o sənin başından əzəcək, sən isə onun 

dabanından sancassan. 
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Arvada dedi: artıraraq artıracam sənin dərdini sənin hamiləliyində; xəstəlik içində doğacaqsan uşaqları, 

və sənin canatımın ərinə sarı olacaq və o sənin üzərində xaqanlıq edəcək. 

Adəmə isə dedi: arvadına qulaq asıb, ağacdan yediyin üçün, – Mən isə buyurmuşdum, yemə, – yer 

qarğışa tutuldu; ömrünün bütün günləri kədər içində yerdən yem alacaqsan; O, tikanlar və qanqallar 

bitirəcək sənin üçün və çöl otları ilə yemlənəcəksən; çörəyini qan-tər içində yeyəcəksən, ta götürüldüyün 

torpağa qayıdanacan, çünki sən torpaqdansan, torpağa da qayıdacaqsan». 

Görürsünüzmü, Tövrata görə, insanın yer üzündə dolanışığı başdan-ayağa əzab-əziyyətdir, yaşamağı 

qocalığa, xəstəliyə görə əziyyətdir, yeməyin, qidanın ağır zəhmətlə başa gəlməsinə görə əziyyətdir. Bəs 

nədən insan bu əziyyətlərə düçar olur? Əcdadı Adəm, Həvva suça batıb bilim ağacının meyvəsini 

daddıqlarına görə, Elohimin buyuruğunu pozduqlarına görə. Tanrı bu suçun cəzası kimi insanı Cənnətdən 

qıraqda, əziyyətlərlə dolu Yer üzündə yaşamağa düçar edib. 

İudaizmə görə, insanlar hamısı (hər yeni nəsil) yer üzündə bu əzablı həyatı yaşamaq zorunundadır, 

çünki onların əcdadları – Adəm və Həvva Tanrı qarşısında ağır sözəbaxmazlıq günahını işlədiblər. Adəmlə 

Həvvanın suçu hər anadan olan uşağın (insan balası olduğu üçün) boynuna düşür və bu, onun yer 

üzündəki əziyyətlərində özünü göstərir. Deməli, İudaizm Adəmlə Həvvanın etdiyi ilk günahı ilkin suç kimi 

bütün Adəm övladlarının boynuna qoyur və sonucu kimi dünyada insanın həyatının məşəqqətli olmasını 

verir. Bundan başqa, bir də fərdi, onun-bunun etdiyi günahlar var ki, öləndən sonra cəzaya gətirib çıxarır 

(əgər tövbə ilə bağışlanmırsa). Bu, İudaizmdə insan əziyyətlərinin səbəbinin necə açıqlanmasıdır. İndi 

qayıdaq Buddizmə.  

 

 

Buddizmdə dörd həqiqət, səkkizlik qurtuluş yolu 

 

Budda söyləyirdi: doğulmaq, xəstələnmək, ölmək əzabdır. Xoşagəlməz şeylərə toxunmaq əzabdır, 

xoşagələn şeylərdən ayrılmaq əzabdır. Bir sözlə, pis şeylər pisliklərinə görə əzabdır, yaxşı şeylər ya əvvəl-

axır itdiklərinə görə, ya da əlçatmazlıqlarına görə əzabdır. Bu, birinci gerçəyin (həqiqətin) açımı. 

İkinci gerçəyin açımı belədir: yaşamaq dünyada nələrisə istəmək, nələrəsə bağlanmaqdır. Var olmaq 

yanğısı bağlanmaqdır. Sevgili qadına bağlanmağımız, dünyada yaxşı şeyləri sevməyimiz əzabdır< onlara 

bağlandıqca isə birinci gerçəkdən gördük ki, əzablarımız, acılarımız artır. 

Üçüncü gerçək deyir ki, əgər dünya əzablarını dayandırmaq istəyirsənsə, özündə dünya bağlılığını, 

dünya istəyini öldür. 

Dördüncü gerçək isə açır ki, bu istəyi, bağlılığı səkkizlik yolla yox etmək olar: 

 

Birincisi, düzgün baxış gərəkdir, yəni görməlisən ki, dörd nəcib gerçəyi bilib, onlara əməl etsən, 

əzablardan qurtulmağın necəliyini anlarsan. 

İkincisi, düzgün canatım gərəkdir, yəni bilməlisən ki, bütün etdiklərin Nirvanaya çatmaq üçün olmalıdır. 

Nirvana söz anlamına görə yoxolma deməkdir. Buddizmdə isə şüurun, psixikanın hər şeydən boşalmış 

durumudur. 

Üçüncüsü, doğru danışmaq, yalandan qaçmaq gərəkdir. Gəlin düşünək, yalan Adama nə zaman gərəkir? 

O zaman ki dünyaya bağlıdır, kimlərdənsə nəsə qoparmaq istəyir və s. Heç nə istəməyənə doğru danışmaq 

qorxulu deyil.  

Dördüncüsü, düzgün davranış (heç bir canlıya ziyan vurmamaq) gərəkdir. Doğrudan da, nəsnəl 

dünyadan nələrisə istəyəndə, umanda canlılara ziyan vurursan (məsələn, yemək üçün ov edirsən). Budda 

isə səkkizlik yolun dördüncüsündə buyuranda ki heç bir canlı varlığa ziyan vurma, xətər yetirmə, bilir ki, 

bu da insanın dünya ilə bağlılığını qırır. Çünki ziyan vurmamaq üçün gərək insan nəsnəl dünyanın içində 

özünü yığışdırsın. Azərbaycan dilinin «özünü yığışdırmaq» sözü Buddanın istədiyi mənanı yaxşı anladır. 

Özünü yığışdırmaq aktivlikdən, vurnuxmadan əl çəkib sakitləşməkdir. 



 53 

Beşincisi, düzgün yaşayış tərzi gərəkdir, yəni halal zəhmətlə yaşamaq gərəkdir. Doğrudan da, halal 

zəhmətlə, öz əməyinlə yemək əldə etmək insanı azla yetərlənməyə, gözü tox qalmağa öyrədir (halal 

zəhmətlə dünya nemətlərindən çox şeyi əldə etmək olmaz, axı). 

Altıncısı, düzgün çalışmaq gərəkdir ki, bilincini, psixikanı yönəldə (idarə edə) biləsən. 

Yeddincisi, düşünüşü düzgün yönəltmək gərəkdir, «bu mənimdir», «bu mənəm» kimi düşüncələrdən 

qaçmaq gərəkdir. Doğrudan da, bizi dünyaya bağlayan ən güclü bağlar «Mən»dən nəsnələrə uzanır. «Mən» 

sahib olmaq istəyir, «Mən» mənəm-mənəm demək istəyir və öz gərəklərini (ehtiyaclarını) doydurmaq üçün 

maddi dünyadan əl çəkmir. Buddanın yeddinci buyuruğu bu bağları da qırır. 

Səkkizincisi, psixikada Nirvanaya çatmaqdır. Bu zaman ruh tamam özü-özünə qapılır, bütün istəklərdən 

qurtulur, nəsnəl dünyaya arxa çevirir və bu zaman tam əzabsızlığa çatır. 

Deməli, Buddanın əzablardan çıxmaq üçün göstərdiyi səkkizlik yol həm əxlaqi buyuruqlardır, həm də 

fəlsəfi göstərişlərdir. Özü də bu fəlsəfi göstərişlər fəlsəfə əsasında özül qazanır. Bunun üçün Buddizm çox 

maraqlı fəlsəfi özüllər tapır. 

 

 

Buddizm ruhun «Mən»dən arınması haqqında 

 

Buddizm üçün bir suala cavab vermək gərək idi: mən nə üçün və necə məndən qurtula bilərəm ki, 

dünyaya olan istəklərim dayansın? Və Nirvana nədir ki, mən ona can atmalıyam? 

Buddizm ilk dəfə dedi ki, hər bir insanın ruhunu «Mən» kimi duyması aldanışdır (illüziyadır), yəni 

əslində «Mən» bütövlüyündə olan şəxsi ruh yoxdur. 

Xristianlığa, İslama görə, insan haqqında bunu demək əxlaqın bütün sütunlarını darmadağın etməkdir. 

Əgər şəxsiyyətin qutu, yəni «Mən» kimi özünü duyub-anlayan ruhu yoxdursa, insan öləndən sonra, onun 

cismi dağılandan sonra Tanrı günahlara görə kimdən cavab istəyə bilər?  

Xristianlığa, İslama görə, hər bir insanın ruhu Allah qarşısında öz qismətini gözləyir. Buddizm isə deyir: 

belə bir ruh yoxdur, quramadır. 

Bunu necə sübut edir? Buddizm göstərir ki, ruhun «Mən» olması o deməkdir ki, bilincimiz möhkəm 

divarlı bir evdir və qıraqdan, qavrayışla gələnləri içinə yığıb özündə saxlayır. Əslində isə bilinc belə bir ev 

deyil. Bəs nədir? Davamlı axındır, dəyişgilərdir. 

Mən necə mənəm? Bax, «bunu» gördüyüm üçün, «bunu» sevdiyim üçün, «buna» pis baxdığım üçün 

mənəm. İnsanın şüurundan dünyadan alınma görkləri çıxart, anlayışların, nəsnələrin adlarını çıxart, içəridə 

heç nə qalmayanda «Mən» yox olacaq (məsələn, yuxuya gedəndə belə olur). Deməli, vəziyyət elə deyil ki, 

öncədən bir ev kimi hazır «Mən» var, sonra isə özünü bilən, özündə əsaslı olan bu «Mən» otaqlarına 

qavrayış «qapılarından» nəsnə və hadisələrin şəkillərini buraxır. Belə deyil. «Mən» qavrayışdan yığılan 

görklərin axınından qurulur. Bilincdə bir şey görünür, sonra ya sevilən, ya nifrət edilən olur. Sonra başqa 

şeylər, duyğular, duyğuların, dünyanın törətdiyi düşüncələr< bunlar hamısı şüurdan ketdikcə bizdə 

bunları görən, bunları yığan «Mən» duyğusu yaranır. Əslində isə «Mən» öncə olub, sonra görmür, görə-

görə «mən görürəm» fikri yarananda «Mən» duyğusu da yaranır. Özü də bu «Mən» nə qədər özünü 

möhkəmlikdə duysa da əslində bilincdən keçən, axan şəkillərin, duyğuların axınındadır. Gördüklərim, 

duyduqlarım hər an dəyişir, «Mən» dəyişkənliyin dayanmazlığında dəyişməkdədir, axmaqdadır. Özü də 

«Mən» bilincdə axıb-gedən görklərin, şəkillərin içində yarandığı üçün dünyaya çox bağlıdır.  

Doğrudan da əgər mən gördüklərimi içində görən bir «Mən» kimi özümü anlayıramsa, deməli, 

görməyimlə gördüyümə bağlıyam. Suyu görəndə susuzluğumla suya bağlıyam, çəmənliyi görəndə orada 

oturub dincəlmək istəyimlə çəmənliyə bağlıyam. Bir sözlə, «Mən» qavradıqlarına bağlıdır. Yəni o, 

qavrayışında yaranır, sonra isə elə bilir ki, ayrıca, müstəqil bir varlıq kimi qavradıqlarına bağlıdır, həm 

istəyi ilə, həm nifrəti ilə. 

Buddaya görə, insan özünü dərindən-dərinə düşünüb anlayanda ki, bu «Mən» onun ruhunun yalançı üz 

tərəfidir, gördüklərinin, qavradıqlarının onun dərinliyinə dəxli yoxdur, bilinci dünyanın görklərindən 
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arınır, psixikası, artıq, durmadan axan şəkillər, obrazlar olmur. Bu yalançı «Mən» sönəndə Nirvana halı 

yaranır. Nirvana «Mən»ini soyub atmış, dünya ilə bağlılığını atmış qut vəziyyətidir. 

Əski uyğurlar Buddizmin bu öyrətdiklərinə, dedik ki, «mənsiz mənimsiz» deyirdilər, yəni bilincdə bir 

mənsizlik yaranır. Mənimsizlik nədir? Mənimsizlik odur ki, «mənimdir» (mənim vəziyyətim, mənim oğlum, 

mənim xasiyyətim və s.) tamamilə yox olub. Azərbaycanca «özündən getmək», «bayılmaq» bu psixiki 

vəziyyəti bir az anladır. Dilimizdə «özündən getmək», «bayılmaq» sözlərinin olması onu bildirir ki, şüurun 

«özüm» dediyi ruhi vəziyyətindən çıxıb-getməsini və hətta bundan həzz almasını (bayılmasını) biz də 

bilmişik. 

Buddaya görə, məhz, «Mən»dən azad olmuş şüurla dünyaya bağları qırıb, əzablardan qurtulmaq olar. 

Buddist dünyaya yaxşılıq etməlidir, ancaq yaxşılığı kiməsə, nəyisə sevdiyi üçün yox, öz sakit xeyirxahlığı 

səbəbindən etməlidir. Budda kimisə ayırıb, onu çox istəməyə pis baxırdı, çünki bu, dünyaya bağlanmaq idi. 

Müdrik adam bağlanmadan, ayrıca sevmədən yaxşılıqlar etməlidir. Yaxşılıq onun qutunun əzəmətindən 

təbii olaraq həndəvərə nurlanmalıdır. Budda buyururdu ki, nifrətin qabağını nifrətlə almaq olmaz. 

Doğrudan da, söyüşə, pisliyə pisliklə cavab verəndə çəkişmələr, didişmələr qurtarıb, sona çatmaq bilmir. 

Od daha da odlanır. Ona görə də nifrətin qabağını nifrət yox, nifrətsizlik alır, çünki didişmə üçün iki tərəf 

gərəkdir, bir tərəf olub, ikinci tərəf olmayanda nifrət odun atılmayan alov kimi yavaş-yavaş sönməyə 

başlayır. 

 

 

Buddizm və Hinduizm 

 

İndi biz Buddizmlə Hinduizmin birliyinə və ayrılığına baxa bilərik. Hind dini kimi Buddizm də 

samsaranı, yəni insan qutunun çarxdaymış kimi fırlanıb bədəndən-bədənə keçməsini tanıyır. Bunu Tibet 

dilinə köçürülmüş «Müdriklik və axmaqlıq haqqında sutra» kitabı yaxşı göstərir. Oradan bir olayı danışaq. 

 

Deyirlər, Budda Şravasti şəhərinin qırağında yaşadığı çağ o yerlərdə bir ev yiyəsinin oğlu olur. Uşaq 

anadan olandan bir neçə gün sonra qəflətən dil açıb soruşur: 

- Hər kəsi yenən (yəni Budda) hələ də yer üzündə qalıb? 

Deyirlər:  

- Hə qalıb. 

Ata-ana uşağın belə erkən dil açmasından bərk qorxurlar, gedib məsələni Buddaya danışırlar. O isə 

sakitcə anladır ki, narahat olmayın, bu, sizin oğlunuzun seçkinlik nişanıdır 

Ata-ana sevincək geri qayıdırlar. Bir dəfə uşaq deyir ki, gəlin Buddanı, Onun icmasını qonaq çağıraq. 

Ata-ana qayıdır ki, əgər icmanı çağırsaq, buna xeyli tədarük gərəkəcək, bu tədarükü isə tez görmək asan 

deyil. 

Uşaq onlara belə cavab verir: 

- Evi silib-süpürün, xalçanın üstünə üç hündür kətil qoyun. Yemək-içmək özü gələcək. 

Qonaqlıq başlananda Budda gəlir, yemək yeyir, sonra öz öyrətisini anlatmağa başlayır. Uşaq 

böyüyəndən sonra rahibliyi qəbul edir və çalışması nəticəsində ölümündən sonra ruhu heç bir bədənə 

qayıtmır. Belə olanda Buddanın sevimli davamçısı Ananda Ondan soruşur: 

- Öncəki doğuluşlarında bu rahib hansı yaxşı işləri görmüşdü ki, bəxti belə gətirib, varlı ailədə anadan 

olub, körpəlikdən danışmağa başlayıb, sonra isə transendent (o taydakı) dünyadan bilik qazanıb?  

Cavabında Budda söyləyir: 

- Bu uşaq çoxdankı doğuluşunda Veranisidə bir ev yiyəsinin oğlu idi. Atası öləndə təsərrüfatları dağıldı, 

xeyli kasıblaşdılar. Hətta həmin çağlarda həmin dünyada olan Budda ilə rastlaşanda da bu oğlan qurbanlıq, 

nəzir-niyazlıq bir şey tapmırdı və bundan çox üzülürdü. Onun üçün də gedib bir varlıya muzdurluq etməyə 

başladı. Boğazından kəsə-kəsə bir ildən sonra bir az qızıl topladı. Ağası soruşdu ki, qızılları neyləyəcəksən? 
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Dedi, Buddaya və onun nəcib icmasına nəzir verəcəm. Ağası qayıtdı ki, əgər sən Buddanı, onun icmasını 

qonaq etmək istəyirsənsə, gəl, o qızılların üstünə mən də qoyum, bizə qonaq çağıraq. Oğlan razı oldu. Onlar 

qonaqlığı belə verdilər. Bu səbəbdən də yenidən doğulanda o, varlı ailədə doğuldu. Həməncə Buddanı 

qonaq çağırıb öyrətisinə qulaq asandan sonra isə ruhu oyandı.  

 

Olaydan yaxşı görünür ki, Budda samsaranı da, karmanı da, yəni etdiklərinə görə qismətin necə 

olmasını da qəbul edirdi. Bəs onda Hinduizmdən ayrılmalar nədə idi? 

Gəlin, bunu anlamağa çalışaq. Öncə Buddizm üçün samsaranın, karmanın gərəkliyini açıqlayaq. 

Gözünüzün qabağına gətirin bir gənci. O hamının sevimlisidir, ancaq di gəl ki, kiçik ömrü ağrılarla keçir və 

gənc yaşında dünyadan köçür. Bu yerdə Xristianlıq, İslam deyir ki, Tanrı öz istəklilərini daha çox sınaqdan 

keçirir. Bu az ömründə bütün xəstəliklərinə baxmayaraq o gənc yüksək insaniliyini, möminliyini 

saxlamışdısa, o cənnətlikdir. Çünki Tanrının sınağından başıuca çıxıb. 

Bəs, insafsızlıq deyil belə tez ölmək? Allah bilən yaxşıdır. Tanrı belə lazım bildi, bizim onun sirlərinə 

qarışmağa ixtiyarımız yoxdur. 

Bütün bu cür məsələlər haqqında Bibliyadakı Pyotr namələrində deyilir: «Ey qulluqçular, bütün 

qorxularla ağalara tabe olun, təkcə mehriban, yumşaq olanlara yox, sərt olanlara da. Çünki kim Tanrını 

düşünərək dərdə-ələmə dözürsə, günahsız əzablar çəkirsə, onu Tanrı bəyənir< Siz yaxşılıq edəndə əzab 

çəkərək acılara dözürsünüzsə, bu Tanrıya xoş gəlir». 

Sınaq haqqında Qurani-Kərimdə buyuruq belədir: «İnsanlar yalnız «inandıq» deməklə sınaqdan 

buraxılacaqlarınımı sandılar? And olsun ki, Biz onlardan öncəkilərini sınadıq. Əlbəttə, Allah (sınayacaq), 

doğruçuları biləcək, yalançıları biləcək. Yoxsa pislik edənlər sanırlar ki, Bizim əlimiz onlara çatmaz? Nə pis 

hökm verirlər. Kim Allaha qovuşmağı umursa, Allahın (tapınmaq üçün verdiyi) surəsi gəlməkdədir. O 

eşidəndir, biləndir. Kim (nəfsiylə) savaşırsa, (onun istədiklərinə qarşı durursa), o ancaq öz xeyri üçün 

savaşmaqdadır». 

İndi Buddizmə qayıdaq. Bu din dünyadan erkən köçən, ancaq qısa ömrünü yaxşılıqlarla yaşayan 

həmənki gəncin tez ölümünü ədalətsiz saymayacaq (adi şüurdan fərqli olaraq). Deyəcək ki, onun ağrısı-acısı 

və erkən ölümü karmanın nəticəsidir. Yəni qabaqkı doğuluşlarında etdiyi pis işlərin sonucudur ki, indi 

karma ona ağrını-acını və erkən ölümü qismət edib. Ancaq bu doğuluşunda yaxşı olması da havayı deyil. 

İndiki yaxşılıqlarının mükafatını gələcək doğuluşunda alacaq (məsələn, gələcək doğuşda uzunömürlü 

bədəndə ruhu rahatlıq tapacaq). 

Görürsünüzmü, Hinduizmin samsara, karma ideyaları necə Buddizmin əxlaq öyrətisinin gərəkli sütunu 

olur. Ancaq fərq də var. 

Bir fərq odur ki, Hinduizm üçün insanın qutu «Mən» bütövlüyündədir, Buddizmdə isə «Mən» ruhun 

özü haqqında aldanışı (illüziyası) və əzablarının qaynağıdır. Hinduizm üçün insan – içində olduğu 

varnanın dharmasına (qaydalarına) uyğun yaşayanda karma onun qismətini yaxşı edir və ruhunu yeni 

doğuluşda daha yuxarı varnaya çıxarır. Buddizmdə isə bütün insanlar doğuluşda bərabər sayılırlar, o biri 

yandan isə göstərilir ki, kim Buddanın dörd nəcib həqiqəti və səkkizlik yolu əsasında «Mən»indən arınırsa, 

elə bu doğuluşunda da Nirvanaya düşür və gələcək doğuluşunda karma onu yüksək varnada yaşamaqla 

yox, sadəcə, mutlu mənəvi həyatla mükafatlandırır. 

 

 

Buddizm və Dao fəlsəfəsi: oxşayışlar, fərqlər 

 

Buddizmin və Daosizmin insan ruhuna arzuladıqları eynidir: tam dincliyə, sakitliyə çatmaq. Əslinə 

baxsan, dünyanın o biri tayında – Əski Yunanıstanda da kiniklər, stoyalılar insana bunu arzulayırdılar. 

Hərçənd bu arzuya çatmaq üçün onların verdiyi yollar başqa-başqa idi. 

Eyni halı Buddizmdə və Daosizmdə də görmək olar. Dao əxlaqında eyləmsizlik (yəni etməzlik) çox 

önəmli yer tutur. Çincə eyləmsizliyə (fəaliyyət göstərməməyə) «u-vey» deyilir. Məşhur termindir, ona görə 
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də bu Çin sözünü yadda saxlayaq. Yadda saxlayaq bir də ona görə ki, Buddizmdə də u-veyin analoqunu 

görmək olar. 

 

 

Dao fəlsəfəsində boşluq və insan ruhuna baxışda  

onun mənası 

 

Dao bilgəsi etməzliyin (u-veyin) dincliyində, sakitliyindədir. Bu etməzlik nədir ki, onunla öyünmək 

olsun? Kiməsə pislik edirlər, sənsə müdrikəm deyib, tükünü də tərpətmirsən< budur u-vey? 

Bu kəlamı anlamaq üçün Dao düşünüşünün sevdiyi «boşluq», «dinclik», «susqunluq» anlayışlarını bir-

biri ilə ilişgidə düşünək. 

İrəlidə söyləmişdik ki, Lao-szının fəlsəfəsində hər şeyin Qaynağı olan Daonun sonsuz dolğunluğu 

bərabərdir Sonsuz Boşluğa: bir şey hər şey olanda o nəsə bir şey olmur. Eyni anda həm qurbağa, həm bulud, 

həm meşə və beləcə sonsuz sayda şeylər olan bir şeyə nə qurbağa, nə bulud, nə də başqa bir şey demək olur. 

Deməli, o heç birisindən olmayacaq, deməli, heç nə olacaq. Heçnəlik isə həm də boşluqdur. 

Lao-szının, – bu dahi Çin filosofunun ontologiyasındakı Dao belə boşluq idi, hər şeylə dolu Boşluq idi, 

hər şeylə dolu heçnəlik, heçbirisizlik idi. 

İndi götürək susqunluğu. Səsin çıxması üçün nəsə seçilməlidir, ayrılmalıdır. Səs necə çıxır? Bir şey 

başqasına dəyəndə, nəyisə nəyəsə vuranda. Bir nəsnənin başqasına dəyməsi üçün gərək hər ikisi ayrılıb-

seçilsin ki, bir-birinə dəysin, səs salsın. Əgər nəsnə Dao-nun dolğunluğunda, hərşeylikdə əriyibsə, o necə 

nəyəsə dəyə bilər, necə nəyisə vura bilər? Axı, bunun üçün qabaqca bir nəsnə kimi ayrılmalıdır ki, sonra da 

həmin nəsnə kimi nəyəsə dəysin, vursun. 

Dörd-beş nəsnə də birlikdə nəyəsə dəyib səs sala bilər. Ancaq bunun üçün də o dörd-beş nəsnə gərək 

Sonsuz Boşluqdan ayrılsın.  

İndi götürək Dao-nu. Onun sonsuz bolluğunda heç nə heç nədən ayrılmır, seçilmir. Deməli, heç nə 

yoxdur ki, səs salsın. Ona görə də Dao səssizdir, susqundur.  

İndisə götürək dincliyi. Azərbaycanca «dinclik» sözü rahatlıqla bağlıdır, həm də dinc durmaqla, yəni 

etməməzliklə. Ona görə də bizim bu söz Dao fəlsəfəsinə xeyli doğmadır. Dao haqqında deyilir: «Dao həmişə 

eyləmsizlik (fəaliyyətsizlik) edir, ancaq elə bir şey yoxdur ki, o etməsin». 

Nə deməkdir bu?  

Nəyisə iki cür etmək olar. Biri budur ki, sən özünü «ixtisaslaşdırmısan» nəyisə etməyə. Bütün gücün 

buna yönəlib; çay genişlikdə dinclik qazanır, yayılır, sakitləşir, susqun bir azmanlığa, əzəmətə çevrilir. Yolu 

daralanda isə fışqırır, qıjıldayır, səs-küy salıb, kürləşir, iti axmağa başlayır. 

Nəyisə etmək çayın boğazı daralanda iti axmasına, iti vurmasına bənzəyir. İti vurmağın öz üstünlüyü 

var: nəyisə yerindən vurub-çıxarmaq gərəkdirsə, iti axan su bunu yaxşı bacarır. Ancaq iti getməyin, iti 

axmağın itkiləri də var. İti gedişdə, yeyinlikdə bir dəlisovluq var, düşünməyə, götür-qoy etməyə 

imkansızlıq var (çünki vaxt azdır). 

Genişliyə yayxınmış çayda isə genişliyi tutmaq var, asta, ancaq əzəmətli gediş var. O dar boğazdan axan 

su kimi məhdud deyil, hərçənd dar boğaza rast gələndə o yerdə suyunu iti axara çevirə bilir. Ancaq səssiz 

axımında bir ürək genişliyi var. Hər şeyə qalib gələn ürək genişliyi, yumşaqlığı. 

Lao-szı deyərmiş: yumşaqlıqla qalib gəlmək olar, yenmək olar. Su yup-yumşaqdır, ancaq axıb-daşanda 

hər şeyi örtə bilir (axı, yumşaq olduğu üçün axa bilir, daşıb hər şeyi örtə bilir). 

Dao yumşaq olduğu üçün, iti axmadığı üçün usduf-usduf hər şeyi, hər yeri tuta bilir, hər formaya girə 

bilir, birini çıxarıb o birisini taxa bilir. Kəskin, cod olana, iti axana isə formadan-formaya düşmək çox 

çətindir: o qurmağı yox, dağıtmağı bacarır. 

Lao-szı deyirdi ki, bilgə, müdrik adam hər şeydə özünü Daoya oxşatmalıdır. 

Daonun eyləmsizlikdə eyləmi (etməməzlikdə etməsi) nədir? Vurnuxmadan, özünü «didib-dağıtmadan» 

təbii axınla, yerli-yerində etməkdir. Etmək hərisliyinə tutulmadan, sanki öz-özünə alınmış şəkildə etməkdir. 
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Daoya çatmış insan «buludları yüyənsiz yönəldir, ayaqsız, küləklə bir qaçır». Fikir verirsinizmi, 

yönəltmək də, qaçmaq da nəyinsə köməyi ilə yox, özü-özünə, təbii alınır. 

 

 

Dao fəlsəfəsi və incəsənətdə Fen-lyu məktəbi 

 

Dao ilə bağlı əxlaqın, estetikanın çox qəribə obrazları var. Çin rəssamlığında Fen-lyu deyilən məktəb 

yaranmışdı. Fen-lyu «külək və axın» deməkdir. Bu adı niyə seçmişdilər? Çünki külək də, axın da həm güc, 

güclü hərəkət deməkdir, həm də yumşaqlıqdır (yumşaqlıq isə sakitlik, eyləmsizlik, fəalsızlıq, etmək üçün 

gözə soxulmamaqdır). Fen-lyu rəssamları deyirdilər: söyüd bərk, əyilməz olmadığı üçün çevikdir. Külək 

əsir və o, yumşaqlığı ilə çevikcə axına uyur, əyilir, süzür. Rəssam əli də elə olmalıdır. Ruhun axınına uyğun 

asanca, yumşaqca işlərini görməlidir. Bu nədir? Dao fəlsəfəsində təbiiliyə sevgi? 

 

 

Dao fəlsəfəsində təbiilik 

 

 

Dao öyrətisi deyir ki, təbiilik spontanlıqdır, yəni özü-özünə hərəkətə düşməkdir. Təbiilik öz-özünə 

doğulmaqdır (yunanca «fizis» elə həm təbiəti, həm də doğulub-törəməni bildirir və ona görə də Anadolu 

türklər təbiətə «doğu» deyirlər). Təbiilik etmək üçün dəridən-qabıqdan çıxmamaqdır, özünü ora-bura 

vurmamaqdır, vurnuxmamaqdır. Əski Çin kitabı «Quan-szı»da yazılır: «Yalnız nəcib insan xeyir 

güdməkdən azaddır və təhlükədən qorxmur, onun ruhu dinc və şaddır, o, nəsə etməyə çalışmır və içində 

gizli məqsədlər, hiyləgər planlar saxlamır. O, qəsdən nəsə etmək üçün nəsnələrə toxunmada olmur, eləcə də 

etdikləri qazanc üçün deyil. Adamların qələti odur ki, müdrikçilik əllamələri ilə məşğul olurlar, günahları 

isə odur ki, düzlə əyrini qarışdırırlar. Ona görə də soylu (nəcib) insan ki Daonu mənimsəyib, çoxbilmiş 

olmayan adama oxşayır, şeylərə dəyəndə isə etdikləri təbii şəkildə onlara uyğun olur. Bax, elə bu da 

dincliyə yoldur, nəsnələrin dalına düşməməkdir». 

Fikir verirsinizmi, Daonu mənimsəmiş adamın biliyi dar boğazdan qıjıltıyla axan su kimi deyil, genişliyə 

yayılmış sakit çaydır və bu sakitliyinə görə də bilimsizliyə, avamlığa bənzəyir. Daonu mənimsəmiş soylu 

adamın eyləmsizliyi odur ki, qəsdən, canfəşanlıqla, özünü irəli dürtməklə heç nə etmir, ona görə də 

etdikləri etməməzlik kimi görünür. U-vey budur. Nəsnələri qapan, dünya ilə öz bildiyini yapan heç bir 

eyləmə yol verməmək. Yalnız nəsnələrə uyuşan, deməli, nəsnələrin biçiminə yumşaqca, usdufca yatımlanan 

hərəkətlərə yol vermək. Hərəkətləri etmək yox, hərəkətlərə yol vermək. 

 

(Azərbaycanlı filosof Gündüz Sariyevin «Məhdudiyyət prinsipi» kitabından sonra biz deyə bilərik ki, 

Dao fəlsəfəsinin bilgəsi belə davranmaqla təbiətin özü kimi edirdi. Nə mənada? Bunu anladaq. Gündüz 

Sariyev öz araşdırmasında indiyənəcən bir çox fəlsəfi sistemlərin təklif etdiyi dünya modelindən, dünya 

şəklindən tamam fərqlənən dünya görkünü qurmuşdu. O belə bir sualı götürür: «Dünyada hadisələr necə 

olur, necə baş verir?» Buna, adətən, fəlsəfə belə cavab verir: - «Hadisələr qanunauyğun şəkildə baş verir. 

Yəni qanunlar hadisələrə necə olmağın, baş verməyin yollarını buyurur və olaylar, hadisələr bu buyuruğa 

uyğun hərəkət edəndə baş vermiş olurlar. Qanunlar nəyinsə olmağına icazələr və olma qaydalarını verirlər. 

Qanunların icazə və olma qaydası vermədiyi şeylər təbiətdə baş vermir». 

Gündüz Sariyev isə bu modelin tam tərsinəsini qurur. Söyləyir ki, təbiət nəyin olmasını yasaq etmirsə, o 

da olur. Yəni ənənəvi dünya modeli deyir ki, filan hadisənin olması üçün proses «bu» və ya «o» yolla 

getməlidir. Gündüz Sariyevin qurduğu dünya modeli isə deyir ki, filan hadisəni törətmək üçün proses 

təbiətin yasaq etmədiyi hər bir yolla gedə bilər, qadağan edilməmiş, «olmaz!» deyilməmiş yolların sayı isə 

istənilən qədər ola bilər. Bir sözlə, təbiət hadisənin əlindən tutub ədəb-ərkanla, qayda-qanunla aparmır, 

təbiət, sadəcə, hadisənin olması üçün «qapıları» açır, hərəkətlərə yol verir. Bax, Dao fəlsəfəsinin müdriki də 
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belə davranır, hərəkətləri etmir, hərəkətə yol verir və bununla, G. Sariyevin anlatdığı təbiət kimi hərəkət 

etmiş olur. 

 

Dao fəlsəfəsi insan haqqında 

 

Bax, bu yerdə Buddizmlə Dao fəlsəfəsinin insan haqqında öyrətisinin nələrdə ayrıldığını görmək olar. 

Buddizmdə əzablardan, vurnuxmalardan qurtulmaq üçün insanın öz bilincinə qapılması buyurulur. 

Azad olmaq istəyən kəs öz ruhuna, şüuruna elə qapılmalıdır, burada elə dərinə getməlidir ki, «Mən» tamam 

üzdə, arxada qalsın. Bunu bir balaca da olsa, oxucu özü yoxlaya bilər. Məsələn, siz özünüzü nələrisə 

görməkdə bulursunuz. Və özünüzə deyirsiniz: - «bu mənəm, – bütün bunları görən». Buddizm belə 

düşünən, yaşayan bilinci «Mən»in toruna düşmüş sayır.  

İndi başqa cür edin: siz nələrisə görürsünüz və birdən-birə duyursunuz ki, görənin, görünənin sizə dəxli 

yoxdur. Onlar hamısı psixikanızın üzüdür, içinizə onların heç bir dəxli yoxdur və siz içinizin bu dərinliyinə 

gömülürsünüz. Buddizm öz bilgələrindən bilincin dərinlərinə belə qapılmağı, «zillənməyi» istəyirdi. 

Buddist sanki özünü yığışdırıb, öz içinə yığılır və bu zaman «Mən»in çərçivəsini arxada qoyaraq çərçivəsiz, 

heçnəsiz kosmos boşluğunda böyük bir dincliyə qovuşur. 

Dao bilgəsi isə uca Qut durumuna içinə yığılmaqla yox, Dao kimi duyulan varlığa «yayxınmaqla», 

özünü özündən boşaldıb ruhən dünya, varlıq «düzənliyinə» yayılmaqla, yumşaq-yumşaq hər şeyə, hər yerə 

yatımlı olmaqla qut dincliyini qazanır. 

Buddanın dörd həqiqəti (gerçəyi), işgəncələrdən qurtulmağın səkkizlik yolu insandan onları məqsəd 

edib, onlara əsasən davranmağı tələb edirdi. Dao bilgəsi isə qəsdən etməyi, məqsədli davranmağı yoxsayır, 

danırdı. Dao fəlsəfəsinin ünlü filosofu Çjuan-szı söyləyirdi: - «O kəs ki varlığın böyük bütövlüyünü anlayıb, 

heç nə əldə etmir, buna görə də heç nə itirmir». 

Bütövlüyü anlamaq nədir? Odur ki, hər nə olursa, öz yoluyla olur. Əldə etməmək nədir? Odur ki, 

dünyaya təcavüz etmirsən. İtirmək nədir? Odur ki, gərək bir şeyi əldə edəsən ki, itirməyə də bir şeyin olsun. 

Heç nə əldə etmirsənsə, heç nəyin olmadığı üçün itirmirsən də. 

Biz, beləliklə, Dao fəlsəfəsində ruhun dincliyinə çatmaq üçün göstərilən eyləmsizlik (heç nə etməmək) 

yolunu anlatmağa çalışdıq və gördük ki, bu yol əsl insanın necə olması haqqında baxışla bağlıdır. Əsl insan 

Daonun boşluğunu, təkcə bir nəsnəyə çevrilməməsini özündə tapır. Öz ruhu Dao olur, Dao kimi təkcə bir 

nəsədə çərçivələnmir, nəyləsə daralmır. 

«Qjuan-szı»da deyilmişdi: «Daonu bilib ürəyində arınmış insanın sözlərində birtaylıq olmur. Bu sözlər 

onun ağzından çıxmır, üz-gözündən bilinmir». Axı, Dao fəlsəfəsinin yaradıcısı demişdi: - «Bilən danışmır, 

bilməyənsə danışır». 

 

 

Buddizmdə Nirvana, Dao fəlsəfəsində Boşluq,  

Sufizmdə Allah 

 

İnsanın necəliyi, nəyi edib-etməməsi ilə bağlı başqa bir ucaman, azman (ülvi) təlimi, - Hindistan və Çinlə 

Avropanın arasında duran İslam dünyasındakı Sufizm vermişdir. Dao fəlsəfəsindəki Daonun, Buddizmdə 

Nirvananın yerini Sufizmdə Allah tutur. Yəni Dao bilgəsi Daoya, buddist Nirvanaya, Sufi isə Allaha can 

atır. 

Bu üzdəki oxşarlıqdır. Əslində isə Dao və Niravana ilə Allahın çox böyük fərqləri var. Bir də elə bu 

fərqlərə görə Sufizm Buddizmdən, Daosizmdən ayrılıır. Sufi üçün Allah elə bir varlıqdır ki, həm Daonun, 

həm Nirvananın verdiklərini insana verir, həm də öz sonsuzluğundan daha neçə-neçə yaxşılıqları insana 

qismət edir. 

İudaizmdəki, Xristianlıqdakı, İslamdakı Tanrının Uzaq-Şərq dini-fəlsəfələrindəki Daodan, Nirvanadan 

fərqi odur ki, Tanrı uca bir Şəxsiyyətdir. 
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Şəxsiyyət kimdir? Özünü anlayan, özünü düşünən, sevinc, kədər, öfkə duyan, görən, eşidən, bir sözlə, 

bilinci, duyğuları olan canlı. 

 

(Tövratda Yahva, -yəhudilərdə Tanrının adı, - özü haqqında söyləyir ki, de, O canlıdır. 

Tanrının özünə belə tərif, tanım verməsi ilk qavrayışda bir o qədər də ilginc görünmür. Ancaq dərinə 

gedəndə bu sözlər güclü mənalarda açılır. Yada salın, Kant söyləmişdi ki, nəyinsə haqqında şüurda 

təsəvvürün olmasından onun doğrudan da var olmasını çıxarmaq olmaz. Yahva sanki bu düşüncəyə cavab 

olaraq söyləyir ki, de o canlıdır, yəni diridir, yaşarlıdır. Yəni bir çox Tanrı əlamətlərindən O, məhz canlılığı 

önə çəkirsə, bununla bildirmək istəyir ki, O düşüncənin fiksiyası, aldanışı deyil.  

Bu «canlılıq» ideyasından çıxan birinci sonuc. O biri sonuc isə canlılığın Şəxsiyyət şəklində açılmasıdır).  

 

 Monoteist («mono» bir deməkdir, «Teo» isə Tanrı) dinlər, yəni tək Tanrıya tapınan (sitayiş edən) dinlər 

kimi İudaizmdə, Xristianlıqda, İslamda dindarın gözünün qabağında canlanan Tanrı beləcə düşünən, 

söhbət edən, istəyən, sevən, öfkələnən bir Şəxsdir. Ona görə də yəhudi, xristian, müsəlman öz ürəyində bu 

Tanrı ilə əziz bir Şəxsiyyət kimi söhbət edə bilər, Onun gözəlliyinə, rəhimdilliyinə heyran ola bilər. 

Hərçənd biz onu da gördük ki, fəlsəfə işə qarışanda, məsələn, Psevdo-Dionisinin apofatik teologiyası işə 

qarışanda çalışır, sübut etsin ki, Tanrını Şəxsiyyət biçimində, xasiyyətində göz qabağına gətirmək o demək 

deyil ki, Tanrının Özü də elə belədir. 

Ancaq bu, fəlsəfənin öz işidir, dindar isə Tanrını doğma, insani cizgilərdə görəndə duyğulanır (hələ onu 

demirik ki, Tövratda Yahva söyləyir ki, insanı özünə oxşar yaradıb). 

 

 

Sufidə Allaha sevgi 

 

Sufi, bax, belə bir Şəxsiyyət olan Allaha vurğun idi. İlk sufilərdən sayılan Rəbiyyə deyərmiş: «Allahım, 

əgər mən Cənnətə düşmək üçün Səni sevirəmsə, Cəhənnəmə göndər məni. Əgər bu dünyada Səndən 

yaxşılıqlar umduğum üçün Səni sevirəmsə, bəlalar göndər mənə. Mən Səni Sənin Özünə görə sevirəm, onun 

üçün də bir mükafat istəyirəm. Əsirgəmə Gözəlliyini məndən. Qoy, həmişə Ona baxım». 

Sufilərin çoxu Allahı, bax, belə sevgili, sevimli varlıq, Şəxsiyyət kimi yaşayırdı, onunla Dost (sevgili) kimi 

söhbət edirdi. 

Nə Dao ilə, nə də Nirvana ilə belə söhbət mümkün deyil. 

 

 

Sufizmdə Allah, insan və dünya 

 

Sufilərə görə, insan kainatın yaradılmasının səbəbi, məqsədidir. Bu, İudaizmdən ta İslamacan gələn bir 

inamdır. Doğrudan da, monoteist dinlər olan İudaizmə, Xristianlığa, İslama görə, Tanrı Adəmi yaratmaq 

üçün Yeri, Göyü, nəbatatı, heyvanatı yaradır. Adəmə onları tanış edir və Yer üzündə bütün həyat insanların 

əxlaqını, ruhunu sınamaq üçün olur. 

İnsan haqqında daha önəmli bir inam: varlıqların hərəsi Allah sifətindən birinin təcəssümü, bilintisidir. 

İnsan isə Allah sifətlərinin hamısının təcəllisidir (parlayıb, görünməsidir). 

Bunu açaq. Sufizmə görə, Allahın zatı (yəni içözü, mahiyyəti) özlüyündə bilinməzdir. Ancaq bu gizli zat 

təcəllilər verir. Təcəllilər zatı göstərmir, di gəl, zat haqqında dolayı, uzaqdan-uzağa soraqlar gətirir. Necə ki 

ildırımın şaxıması buludlarda nə olduğunu göstərmir, ancaq buludlardan nəsə soraq verir. Eləcə də 

Tanrının təcəllilərindən onun zatını bilmək olmaz, əvəzində dolayı da olsa, nəsə sezmək, nəsə düşünmək 

olar. Məsələn, Allahın sifətlərindən biri Adillikdir («Adil» Allahın 99 adlarından biridir). Adillik əsasında 

biz Tanrının mahiyyətini görə bilmərik, ancaq bir az da olsa, işini, etdiklərinin necəliyini bilərik. Eyni sözləri 

Şəfqət və Allahın başqa sifətləri, adları haqqında da demək olar. 
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Dünyada olanların Allahın ayrı-ayrı sifətlərinin təcəssümü olması nə deməkdir? Məsələn, günəşin, 

qızılın, daş-qaşın parıltısına Allah nurunun sonucu kimi baxmaq olar. Məsələn, ucaman dağlara Allah 

əzəmətinin yarımçıq da olsa, bilintisi kimi baxmaq olar. Həlim canlılarda Allah şəfqətinin gördüyü işlərə 

tamaşa etmək olar və s. Bir sözlə, Rəbb-ül-Aləmin (yəni Aləmi tərbiyə edib, yetişdirənin) hansı sifətlərinin, 

əlamətlərinin olmasını Onun bizə bəlli olan işlərindən görmək olar. Məsələn, görürük ki, aləmə böyük 

yaxşılıqlar edilir, deyirik ki, Allah sonsuz fəzilətdir, Yaxşılıqdır. Görürük ki, aləmdən Rəhim əsirgənməyib, 

deyirik ki, Allah Rahimdir. 

Sonra isə sufilər söyləyirdilər: insanda Allahın bütün 99 sifəti öz bilintisini tapıb, ona görə də insan yer 

üzündə seçmə varlıqdır. Sufizmin bu düşüncəsi də İslama tam uyğundur. Dinimizə görə, Allah Adəmi 

özünəbənzər şəkildə xəlq edib. Yəni özündə olduğu kimi Adəmdə də şüur, duyğular, düşüncələr, hisslər 

yaradıb. Sadəcə, həmin özəlliklər Allahda sonsuz yetkinlikdədir, insanda isə həmişə nə qədərsə əskikdir. 

Bir sufi şeirində deyilir: «hər nə varsa aləmdə, örnəyi var Adəmdə». Yəni, məsələn, torpağın, daşın, 

suyun, meşənin, havanın, ağacın, çevikliyin, ağırlığın, hətta sonsuzluğun da örnəyi var insanda. Əgər təkcə 

sonsuzluğu götürsək, deyə bilərik ki, insan sonsuzluğu heç vaxt görə bilməsə də ya obrazlarla, ya 

anlayışlarla ondan xəbər tutur, onun simvolik şəklini yaradıb, özündə saxlayır. İkinci yandan, insan ruhu 

Allaha qovuşanda bu sonsuzluğu daha gerçəkdən yaşayır. 

İnsana min cür baxmaq olar. Məsələn, həşərat kimi. Onda insanın ucalıqlara çatmasına ümidini gərək 

kəsəsən, vəssalam! 

İnsana İblisin oylağı kimi də baxmaq olar. Onda gərək pislikləri insanın qanında sayasan. Bir də insana 

baxmaq olar ucalıqlardan gəlmiş və ucalıqlara qayıda biləcək ruhun oylağı kimi. Bu axırıncı baxış təsəvvüfə 

(yəni Sufizmə) daha yaxındır. Və gəlin, bu baxışın necəliyini, bu baxışdan hansı sonuclar çıxdığını bircə-

bircə anlamağa çalışaq. 

 

 

Niyə Allah dünyanı yaradıb? 

 

Sufilərə görə, Başlanğıcda Mütləq (heç nədən asılı olmayan, heç nə ilə tutuşmayan) Varlıq durur. Onun 

zatı (mahiyyəti) hər şeydən münəzzehdir (ayrıntıdadır, hər şeydən «o tayda»dır). Ancaq Mütləq Varlığın 

mahiyyətində Onun aramsız zühur etmə, bilintilər vermə, təcəlli etmə istəyi də var. Yəni Mütləq Varlıq 

qıraqdan gələn zorunluğa görə yox, öz içinə, necəliyinə görə bilinməyə, təcəlli verməyə can atır. 

Düzdür, bu yerdə «nəyə görə?» soruşmaq olar və müsəlman fəlsəfəsindən tanış olan başqa sualı vermək 

olar: əgər Allah özünü bildirmək gərəkcəsinə tabedirsə, deməli, nəyəsə tabedir, nədənsə asılıdır, deməli, 

mütləq deyil. Çünki Mütləq olan heç nədən asılı olmayandır. 

Bütünlükdə, nəyə görə Tanrının dünyanı yaratmağa gərək duyduğunu və birdən-birə Özündən başqa 

gerçəklik yaratdığını anladan fəlsəfi, dini açıqlamaların hamısı əyər-əskiklidir. Dinlərin ən böyük 

suallarından, sirlərindən biri, bəlkə də birincisi budur. 

Doğrudan da, maraqlıdır, niyə həmişəliyində (əbədiliyində) heç vaxt kainatı, insanı yaratmamış Tanrı 

birdən-birə, haçansa onları xəlq etmək fikrinə düşür? 

Ağıllı cavablardan biri budur ki, Əbədiyyətdə öncə, sonra yoxdur. Keçmiş-İndi-Gələcək axarı zaman 

üçün xarakterikdir. Əbədiyyət isə dəyişməzdir, donmuş bir andır, indidir. Ona görə andır ki, an keçmişə, 

gələcəyə bölünmür. Əbədiyyət keçmişə, gələcəyə bölünmürsə, deməli, həmişəlik indidir, həmişəlik andır. 

Və əgər Əbədiyyət öncəyə, sonraya bölünmürsə, düz deyil soruşmaq ki, niyə Allah dünyanı öncə yaratmasa 

da haçansa birdən-birə yaratmaq istəyinə düşüb? 

Ancaq yenə sual suallığında qalır. Əgər buyurub deyirsənsə ki, Allah dünyanı yaratdı, deməli, 

yaranmamışlıqla yaradışa keçidi söylədin və bu keçiddə öncə (yaranmamışlıq), sonra (yaradış) var və 

deməli, sual vermək olar: nə üçün Allah yaratmamaqdan yaratmağa keçib? 

Nə isə< Qayıdaq öz məsələmizə. Deməli, Mütləq Varlığın özü elədir ki, O, zühur etməlidir, iç gizlilərini 

açıb-göstərməsə də onlara dolayı bilintilər verməlidir. Sonucda varlığın dürlü pillələri, dünyanının müxtəlif 
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nəsnə və olayları yaranır. Hər nəsnə Mütləq Varlığın bir bilintisidir, zühurudur. Bu zühur Allahın iç 

gizlilərini ona görə göstərəmmir ki, o gizlilərin hər biri sonsuz sirdir, nəsnə sonsuzu göstərsə, nəsnə yox, 

sonsuz sirr olar. Deməli, Allah nəsnəni «bir addım» irəli çıxarıb, onda Öz gizlilərini göstərsə, nəsnə həməncə 

gizli olar, deməli, çıxdığı addımı geri qaytarar. Yəni «bir addım qabağa çıxıb» gizlini göstərən yox, gizlinin 

özü olur. Gizli olmaq isə Tanrının Özündə qalmaqdır, deməli, onda nəsnə qabağa da çıxmır, yaranmır, 

zühur baş vermir. Bir sözlə, nəsnə gizlilərin zühurudursa, gizlilərin özünü göstərmir, gizlini dolayı bildirir, 

gizliyə eyham vurur. 

 

Sirr nə vaxtsa açılacaq sirdirsə,  

Heç əvvəldən yaranmayıb sirr kimi. (Kamal Abdulla) 

 

Ortaçağda bu sözlər yazılsaydı, yəqin «nəyə görə Allahın sirrləri təcəllidə (parlayıb saçılmaqda) 

bilinmir?» sualına cavab üçün deyilən sözlər olardı. 

 

 

Dünya Allahın yaradıcılığı kimi 

 

Təkrar edək. Sufizmə görə, Allahın mahiyyəti, Özü elədir ki, O, zühur etməlidir. 

Niyə? 

Ona görə ki, əgər Allah-təala (yəni uca Allah) bütün yaxşılıqlara Öz ucalığı, sonsuzluğu sayəsində 

yiyədirsə, deməli, bu yaxşılıqlardan biri olan təcəlli etmək istəyinə də malik olmalıdır. Özünü bildirmək isə 

yaradıcılıqdır. Deməli, Allah Yaradıcılıq adlanan yaxşılığa sahibdirsə, Özünü bildirməlidir ki, yaradıcılığı 

olsun. 

Qurani-kərimdə Allah deyir: «Mən cinləri və insanları ancaq Mənə qulluq etmək üçün yaratdım». Bu 

ayənin açımı dürlü ola bilər. Biri də odur ki, yaradılanların Allaha qulluğu ondadır ki, onlarla Yaradan Öz 

yaradıcılıq istəyini gerçəkləşdirir. 

 

 

Dünyanın qatları 

 

Sufizmə görə, Allah yaradıcılığının sonucları belə düzlənir: 

 

İlk zühur 

 

Bütün aləmin, bütün nəsnə, olay soylarının necə olmasının surətini, görkünü, planını, anlayışını özünə 

yığmış dünyanın anaproyekti olan Ağıldır (neoplatoniklərin «Nus» anlayışını yada salın). 

 

Sonrakı zühur 

 

Bir pillə aşağıdakı zühur. Mələkut aləmidir. Burada mücərrəd, yəni təkcədən uzaq ruhlar, nəfslər , yəni 

ruh istəkləri yaranır. Sufilər varlığın Mələkut mərtəbəsinə Qüvvət aləmi də deyirlər. Ona görə qüvvət 

deyirlər ki, qüvvət hərəkətlə bağlıdır, hərəkətsə ruhların başlıca əlaməti, tanıdıcısıdır. 

Ancaq Mələkut qatında hərəkət, devikmə hələ nəsnəsizdir, maddəsizdir. Təmiz hərəkətdir. 

 

Mülk aləmi 

 

Bu, bizə duyularımızdan bilinən nəsnələr aləmidir. Ruhların hərəkəti burada nəsnələri yaradır, 

devikdirir, hərəkətə gətirir.  
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Sufilər üçmərtəbəli aləmə böyük aləm, insana isə kiçik aləm deyirdilər. Belə hesab edirdilər ki, kiçik aləm 

öz quruluşunda böyük aləmin quruluşunu təkrar edir. Yəni mikrokosm (kiçik aləm) makrokosmun (böyük 

aləmin) şəkli olur. İnsanın varlığı da kainat kimi eyni cür üç qata bölünür: 

 

Ağıl 

Ruh 

Bədən, cisim 

 

İslam mədəniyyətinə Məhəmməd peyğəmbərdən deyim qalıb: - «Özünü anlayıb-bilsən, Allahı da bilmiş 

olarsan». Bu sözün hikmətinə varaq. İnsan öz gövdəsinin (cisminin) ruhu tərəfindən necə idarə 

olunduğunu, yönəldiyini dərindən anlayır. Sonra anlayır ki, ağıl biliyi verir, nəyi etməyi bilmək əsasında 

ruh gövdəni davrandırır. Və nəhayət, insan ağlının, usunun sayəsində Allaha üz tuta bilər, özündəki bütün 

Doğruların, Gerçəklərin ondan gəldiyini anlaya bilər. 

Beləliklə, insan özünə baxanda və anlayanda ki, özü ağılın (usun) yönəltdiyi ruhun yönəltməsi ilə 

gövdənin yönəlməsidir, bilir ki, Aləm Allahdan zühur etmiş Ağılın yönəltdiyi ruhun yönətimi ilə yönəldilən 

cisim və hadisələrin düzümüdür. 

 

 

Sufizm ruhun dünya mərtəbələrində səyahəti  

haqqında 

 

Görmək çətin deyil ki, Sufizm «insanda nələr var?» sualına cavab vermək üçün insanda ağıl-ruh-gövdə 

qatlarını seçib, göstərir. 

İndi yeni sual çıxır: bu qatların birgəliyindən törəmiş insan aləmlə, insanlarla necə olmalıdır, Allaha necə 

baxmalıdır? 

Biz üç sualı verdik və Sufizmin onlara necə cavab verməsindən təsəvvüfdə insan problemini bir az da 

olsa, çözmüş olarıq. 

Təsəvvüfə görə, aləmdə nə varsa, hamısını içəridən qut bürüyüb. Allahdan zühur edən Ruh cisimlər 

aləmini bürüyərək onların necə olmasında iştirak edir. Hər şey Allahın uzaqdan-uzağa da olsa, dolayı da 

olsa, yaradıcılığının sonucu olduğu üçün hər şey Tanrıya şəhadət (tanıq), ayət (işarə) olur. Hər şey öz dili ilə 

Onu öyür, mədh edir və deyir ki, O var, O üstümüzdədir. 

Sufilərə görə, ruh yaşamaq bacarığıdır. Deməli, aləmdə nəyi ruh atırsa, onun olumu da ölümə çevrilir 

(ruh hərəkətverici, hərəkətetdiricidirsə, yaşamaq da hərəkətdir). 

Qut dürlülənərək (növlərə budaqlanaraq) aləmə paylanır. Məsələn, ruh-i cəmadi (cəmad qeyri-üzvi 

maddədir) cansızlara aid ruhdur və o, cansız cisimlərə öz görünüşünü, biçimini, nəliyini saxlamaq 

bacarığını verir. Ruhi-nəbati, yəni bitkilərin ruhu, bitkilərə nəbati özəlliyi saxlamaq, nəsillərini törətmək 

bacarığını verir. Ruhi-heyvanat, yəni canlıların («heyvan» əslində canlı deməkdir) ruhu isə əsasən özünü 

yeritmək, gəzdirmək bacarığı ilə xarakterizə olunur. Və ruhun Yer üzərində ən yüksək soyu insan ruhudur 

ki, o da ağılla bağlıdır. 

İnsan ata-anadan törəyib. Ata-anada isə uşaq törədən toxumlar onların yedikləri, içdikləri cansızlardan, 

bitkilərdən, heyvanlardan yaranıb. Deməli, insanın gövdəsi, bədəni «bu» görünüşə düşməzdən öncə 

qırıntıları ilə dağınıq halda cansızlar, bitkilər, heyvanlar aləminə səpələnibmiş. Bu aləmlərin əsasında dörd 

ünsür (hava, su, od, torpaq) və dörd təbiət (soyuq, nəm, isti, quru) durur. Yəni, məsələn, torpağın soyuqluq 

vasitəsi ilə suya birləşməsi bir maddəni yaradır, torpağın istilik vasitəsilə suya birləşməsi isə başqa 

nəsnəlliyi törədir. 

Sonra, Yer üzündəki bu dörd ünsürün və dörd təbiətin əsasında Göy çevrələrinin (fələklərin) hərlənməsi 

durur. Deyək nə mənada. 
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Dörd ünsürlə dörd təbiətin dürlü birləşməsi üçün hərəkət gərəkdir. Hərəkətin olmasının şərti isə zaman 

davamlılığıdır: zaman keçmişi, indini, gələcəyi verir, hərəkət isə keçmişdən gələcəyə gedən davamlılıqda 

sürüb-gedir. Keçmişsiz, indisiz, gələcəksiz davamlılıq, sürəklik yoxdur. Davamlılıq yoxdursa, hərəkət də 

yoxdur.  

Bəs, nəyə görə fələklər Yer üzünə zamanı verir? 

Zamanın əsasında gecə ilə gündüzün biri-birini əvəz etməsi durur. Gecə ilə gündüzün biri-birini əvəz 

etməsi Günəşin, Ayın batıb-çıxması nəticəsində olur. Aristoteldən sonra sufilər də belə hesab edirdilər ki, 

Yer üzünə ən yaxın fələk Ayın «sancıldığı» fələkdir. O, Yerin həndəvərndə fırlandıqca gecə-gündüz, zaman 

əmələ gəlir. Zaman isə Yerdə hərəkətin şərtidir. 

Deməli, insanın yaranış baxımından kökü gedib çıxır Dörd ünsürlə dörd təbiətə, oradansa fələklərə. Özü 

də Günəş fələyindən sonra daha yeddi fələk (Müştəri, Ütarid və s. fələkləri) gəlir. Deməli, insanın kökü də 

doqquz fələyəcən gedib çatır. 

Fələklər Məlaküt aləmi ilə, Qüvvət aləmi ilə, yəni ruh aləmi ilə hərəkətə gətirilir. Deməli, insanın kökü 

fələklərdən gedib çıxır Ruh aləminə, oradan gedib çıxır dünyanın ideyası olan Ağıla, oradan da Bircəyə 

(Allaha). 

Ona görə də sufilər insanın yaranışına eniş deyirdilər. Yəni insan Allahdan onun mərtəbə-mərtəbə 

düzülən zühurları ilə enə-enə yaranıb. 

Dünyanı və özlərini belə gördükləri üçün, hər şeydə Allahın təzahürünü (bilintisini), hər şeydə Ruhun 

iştirakını gördükləri üçün sufilərin çevrələrindəki dünyaya çox sevgili, heyran, məhrəm münasibətləri 

vardı. Onlar namaza duranda qabaqca duracaqları yeri öpürdülər və namazdan sonra da «çox sağ ol» üçün 

həmin yeri öpürdülər. Bununla ayaq basdıqları yeri incitdikləri üçün üzr istəyirdilər. Qaşığı əllərinə alanda 

sapını öpürdülər, süfrəni öpüb otururdular. Yeriyəndə belə torpağı incitməkdən çəkinərək yeriyirdilər. Bu 

davranışları ilə sufilər İslam dünyaduyumuna yüksək ekoloji mədəniyyət gətirirdilər. 

İndi gəlin, Sufizmdə insanın necə olmasını anlamaq üçün bir anlıq sufi kimi özümüzü duyaq. 

Gözünüzün qabağına gətirin ki, ota, ağaca, gülə, qayalara, suya nəvazişlə, sevinə-sevinə, sevə-sevə 

baxırsınız. Hər zərrədən sizin üçün Uca Tanrıya bir qapı açılır. Özünüzə baxın və içinizdən gedib-çıxın dörd 

ünsürə, dörd təbiətə, oradan fələklərə, oradan dünya Ruhuna və daha yuxarı<Bu yerdə Ramiz Rövşənin 

bir şerini də yada salmaq olar: 

 

Sıxılarsan, yığılarsan yay kimi, 

 Sıxılarsan, çəkilərsən özünə,- 

 çəkilərsən özündən də o yana; 

Evindən, eşiyindən, 

Dünənindən, keçmişindən, 

Bələyindən, beşiyindən, 

Lap ananın bətnindən də o yana, 

Lap atandan da, babandan da o yana, 

Lap elindən, obandan da o yana, 

Bu dünyanın ayına,  

ulduzunacan, 

Lap Allahın özünəcən 

   sıxılarsan, çəkilərsən özünə< 

 

 Sufilərin təbiəti necə qavramalarını duymaq üçün öz üzərində kiçik bir məşq aparın. Ürəyiniz 

qısılanda, dünyadan küsəndə, əsəbi bir gərginlik duyanda sevinclə yayılın Təbiətə, fələklərə, Dünya 

Ruhuna, hətta bacarsanız Allaha, görəcəksiniz ki, ruhunuza dinclik gəlir, xeyirxah olursunuz< Sufi 

günlərinin çoxunu belə keçirirdi. 
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İslam dünyaduyumunda sirrə sevgi və təsəvvüf (Sufizm)  

əhlinin psixolojisi 

 

İslam dünyaduyumunda «gizli və üzə çıxanlar» məsələsi çox önəmli yer tutur. Artıq, Allahla kainatın 

ilişgisində gizlinin təcəlli etməsi, parlayıb-bilinməsi var. Özü də təcəlli, zühur arxayınçılıq gətirmir, zühur 

sirlərin bolluğunu bildirib, maraq, anlamaq vəcdi yaradır. 

İslam, ən çox isə təsəvvüf, sirlərə bayğın dünyaduyumudur. Yəqin heç bir din, fəlsəfi-dini axtarış, - bəlkə 

də əl-kimyanı, yəhudi kabbalasını çıxmaq şərti ilə, - təsəvvüf qədər gizlilərin aşiqi deyildi.  

Buddizm bu eşqə əzabların səbəblərindən biri deyərdi. Sufi isə bu eşqdən əzab çəkmir, çünki gizlilər 

Allahın sirlərini andırır və Allahın varlığına, Yüksək, Sonsuz Bacarığına tanıq (şəhadət) verir. Çünki varlıq 

sirlərlə dolu, dolğun olanda Allahın adına yaraşır. 

Sirlər, gizlilər bolluğuna inam, eşq, maraq təsəvvüfdə insana elə bir psixoloji, elə bir şakər (azar deməyə 

dilimiz gəlmədi) verirdi ki, bunu başqa fəlsəfi-dini cərəyanlarda görmək çətindir. Təsəvvüf əhlinin özü 

əcaib, qəribə adamlar idi, adi kişilərin cızığından çıxırdılar, nəsnələrdə, olaylarda, onlar arasındakı 

əlaqələrdə heyranedici, ürəyi uçunduran, adamı gülməkdən öldürən və ya mat qoyan əcaibliklər, 

ağlasığmazlıqlar görürdülər. 

İnsan necə olmalıdır? İnsan sirləri axtaran, paradokslardan həzz alan olmalıdır. Qavrayışını bunun üçün 

acgöz etməlidir. İnsan qəribə sirlərə tamarzı olmalıdır. Əcaibliklərə, sirr dünyasının paradokslarına ideya 

axtarışları, ağılın «yerişi» ilə çatmaq olar< Onun üçün də Sufizm bu yoldan özünü əsirgəmirdi. 

Sirlərə, gizlilərə məsəllərlə, qəribə işarələrlə, sezgilərlə (intuisiya ilə) də çıxmaq olar. Təsəvvüf bu yolun 

da yolçusu idi. 

Məhəmməd peyğəmbər demişdi: «İslamda rahiblik yoxdur». Xristian rahibliyində bədənə əziyyət 

vermək, bədəndən İblis oylağı kimi öc (intiqam) almaq xüsusi yer tuturdu. Allaha özünü həsr etmişin belə 

etməsini İslam rəva görmürdü. Dünyanın o biri tayında Budda da insana bunu rəva görməmişdi. Hind 

rişiləri (zahidləri) Hinduizmin göstərişi ilə özlərini cismən üzürdülər. Budda isə bu yolu tutandan sonra 

bunda heç bir mənəvi xeyir görməmişdi. Onun üçün də davamçılarına orta yolu buyurmuşdu, yəni nə 

canüzücü zahidliyi, nə də cismin qulu olmağı məsləhət görmüşdü. 

Təsəvvüf də bu orta yolu tuturdu, ancaq onda cismaniliyə, bədənə sayğı daha çox, daha qayğılı idi. Sufi 

zahidlik edə bilərdi, ancaq tamahın, Allahı unutmağın qarşısını almaq dərəcəsində. Hər halda sufi 

təriqətlərinin çoxu belə idi. Bədənə bu normal ilişgi qaldığı üçün də təsəvvüf əhli gərəkəndə, əcaiblik tələb 

edəndə bədənə də qulluq edə bilərdilər. 

 

 

Təsəvvüfdə sirli əcaibliklər və qəribə düşüncələrə,  

davranışlara sevgi 

 

Bəzi sufi təriqətləri ideya axtarışlarında əcaiblik üçün hətta Quranı da, dini simvolları da «tərsə-məzhəb» 

çevirirdilər. İçki içən və ya bədənə qulluq edən Bektaşi dərvişi saxta arsızlıq və sarsaqlıqla küfrlə inamı, 

sağaltmaqla pintiliyi qovuşuqda tuturdu. Məsələn belə bir olay: 

 

Bektaşi dərvişlərindən biri camini boş görüb, içəri keçir, başlayır rakısını içməyə. Birisi bunu pəncərədən 

görüb, ona sarı tüpürür: 

 

- Tfu, utanmaz hərif. 

 

Bundan Bektaşi bərk qızır: 
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- Əlimdə vacib işim olmasaydı, camiyə tüpürməyi sənə göstərərdim. 

 

İslam müsəlmandan paklığı tələb edir. Bektaşi isə bədənini kiri ilə özbaşına buraxıb, istədiyini yapırdı. 

Sarığı, üst-başı kirli olan Bektaşidən birisi soruşur: 

 

- Baba, niyə sarığını yumursan? 

 

- Yenə kirlənəcək. 

 

- Yenə yuyarsan. 

 

- Yenə kirlənər. 

 

- Yenə yuyarsan. 

 

- Pəki, amma bu dünyaya sarıq yumaq üçün gəlmədim ya-a! 

 

Bu olaylardan biz görürük ki, təsəvvüf əhli cismaniliyi, nəsnəlliyi bütün əyər-əskiyi, konkret görkləri ilə 

dini məsələlərə ala bilərdi, təki nəticəsi gülüş, qorxu doğuran əcaiblik olsun. 

Başqa bir obrazda İslamın zahirinə uyarsız olan qəribəliyə çatmağı böyük sufi mürşüdü Təbrizli Şəms 

verir: - «Əgər Kəbəni birdən-birə aradan götürsəydilər, adamlar görərdi ki, biri-birinin könlünə sitayiş 

edirlər».  

Bu, təsəvvüfdə sufilərin başqasına, insana necə baxmasına örnəkdir. Sufizmdə ideyaya, məntiqə əsasən 

aparılan qəribə düşüncə axtarışları ona gətirib çıxarırdı ki, məsələn, Quranda pislənən, Musa peyğəmbərin 

düşməni olan Fironu İbn-Ərəbi mömin kimi doğrultmağa çalışırdı. 

 

 

Sufizmdə Allaha qovuşmaq 

 

Sufizmdə insanın Allahın əli ilə yaranışını eniş, Allaha can atmasını qalxış adlandırırdılar. Bu qalxış 

həqiqətə doğru qəribəliklərlə dolu səyahət idi. İnsanın qalxışı üçün nələr etmək gərək idi? Bunu təsəvvüf 

zənginliklə açırdı. Sufizm bilgə olmaq istəyənə belə yol göstərirdi: 

 

a) Bilməlisən ki, bütün olanlar Allahın işidir; 

b) bilməlisən ki, bütün əlamətlər (sifətlər) Allahın sifətləridir; 

v) bilməlisən ki, hər şey Üstün Varlıqdan var olub. 

 

Bütün bunları bilib, bunun əsasında yaşamaq zikrlə yaşamaqdır. İslamda zikr həmişə Allahı anmaqdır. 

Danışığımızdakı «Allah bilir», «inşallah», «bismillah» və s. zikrin dilimizdə formulalarıdır. 

Zikr edən insanın ruhunda, ən axırda, Allahın adından, Allahın varlığı haqqında düşüncələrdən savayı 

heç nə qalmır. Həmin insanın bilinci bütünlüklə Allah haqqında düşüncələrlə örtülür. Onun üçün də 

təsəvvüf tələb edirdi: - «Özündə öl ki, Allahda var olasan», yəni səndə səndən heç nə qalmayanda, səndə 

Allah haqqında düşüncələr, duyğulardan savayı heç nə qalmayanda, sənin özlüyün yox olur. Bax, bu 

hallarında sufilər «Mən haqqam» (Ən əl-həq, yəni mən Tanrıyam) deyə bilərdilər, çünki məndə özümdən 

heç nə qalmayıbsa, məni yalnız Allah bürüyübsə, «mən Allaham» deyəndə «Allah haqqında düşüncələrdən 

savayı məndə heç nə yoxdur» demək istəyirəm. Onun üçün də sufi ərənləri (yetkinliyə çatmış kişiləri) 

Allaha qovuşmağın üç pilləsini (məqamını, dayanacağını, durağını) sayırdılar: 
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Biliş 

Görüş 

Oluş 

 

Yəni biliyə vasitə kimi, Allahla görüşə yollayan arac kimi baxırdılar. Yollanandan sonra Görüş gəlirdi və 

burada sufi Allahın gözəlliyinə (gözünün qabağına gələn gözəlliyinə) vəcdlə tamaşa edib, bayılırdı. Görüş 

Oluşla, yəni əsl varolumla, Allahda dirilməklə sonuclanırdı (ilk Xristianlıqda da əsas ideya bu idi ki, 

indiyənəcən suçlara batmış adamlar özlərində ölüb İsusda dirilməliydilər). 

Sufi oluş məqamında Allahın sonsuz ümmanında qətrə kimi düşüb, əriyirdi, əsl varlıqda ərimiş olurdu. 

Bundan sonra isə o yenidən adamlar arasına qayıdıb, artıq, başqalarına Allah nurunu çatdıra bilərdi (oxşar 

qayıdış Buddizmdə də vardı). Və adamlar arasında bu yaşayışında sufi arifləri (ərənləri) yaxşı bilirdilər ki, 

«varlığını haqqa vermək, varını xalqa verməkdir». Sufi üçün yaşamaq vəzifəsi «Doğruları haqdan alıb xalqa 

vermək idi». 

Biz gözdən keçirdiyimiz bütün bu faktlarda, – sufi özünübildirmələrində, sufi özgələrinibilmələrində, 

sufi Allahıbilmələrində Əcaibliklərə, gizlilərə, sirlə üzə çıxanların oyununa sufilərin böyük həzzlə, böyük 

maraqla, tamahla baxmasını görürük. Belə baxış Dao bilgəsində olmazdı, çünki o çox sakit, boşluğa, 

susqunluğa dalmış idi. Belə baxış Buddizm bilgəsində olammazdı, çünki dünyada olanlara o, gözlərini çox 

kilidləmişdi. Sufi isə o qədər Allah gözəlliyinə aşiq, cazibəli idi ki, ona cəzb əhli deyirdilər. 

Sufi gözünə görünən Allah gözəlliyindən vəcdə gəlib, özünü, hər şeyi unudurdu. Bu vaxt Allahın 

sonsuzluğunda yox olurdu. Özünə gələndə isə bu sonsuzluq halından heç nə deyə bilmədiyi üçün, bu 

sonsuzluq halından dərin bir xoşbəxtliyi, ruh dincliyini, nəsə zənginliklərə batıb-çıxmış adam duyğusunu 

gətirdiyi üçün deyirdi ki, fəna, bəqa halında idim. «Fəna» yoxluğu bildirir, «bəqa» isə fəna vəziyyətinə 

düşmüş sufinin əbədiliyə, həmişəliyə düşməsini bildirir. Hər ikisi onu bildirir ki, sufi öz «Mən»indən azad 

olmuşdur. Bax, burada sufi Daoya dalmış, Nirvanaya keçmiş müdriki çox andırırdı. Ancaq yenə də sufi 

üçün Allah nə Dao idi, nə də Nirvana. O, Allah ümmanına dalanda özünü Daodakı, Nirvanadakı kimi 

duyurdu. Başqa durumunda isə Allahı, – gözəlliyi, sonsuz bilinc, duyuş dolğunluğu olan ən Uca Şəxs kimi 

görürdü. Və sufi bu Şəxsin vurğunu idi. Öz gizlisində (ürəyində) Onunla söhbət edirdi, Ona eşqini sübut 

edirdi. Bu Sevgili Varlığın sevgisinə layiq olmaq üçün özünün də bir az zəngin olmasını hər halda 

göstərməyə çalışırdı.  

Kişi öz sevgisində özünün dərin olmasını, yaxşı olmasını, sevgiyə bununla layiq olmasını göstərmək 

üçün olmazın işlərini edir. O ki qaldı, sevgi Allaha ola. Sufi bütün qəribəlikləri ilə sirli eyləmləri, edimləri 

ilə, gizlilərlə oyunları ilə gizlilər gizlilərinin Ümmanı Allaha yaxınlığını göstərirdi (həm özünə, həm 

başqalarına). 

 

 

Sufi yaradıcılıqla yaşayandır 

 

Yaradıcılıq olanın təkrarı deyil, yeniliyi tapmaqdır. Allah yaradıcı Varlığını bu əcaib, paradoksal 

dünyanı, insanı yaratmaqla gerçəkləşdirmişdir. Sufi də eləcə yaşayışını yaradıcılıqla yaşayırdı. Bütün ünlü 

sufilərin həyatı qəribəliklər zühur edən yaradıcılıqla, Şəriətə uymayan və sığmayan əcaibliklərlə doludur. 

Ona görə də Məcnun və sevgilisi uğrunda Xristianlığa keçmiş Şeyx Sənan sufilərə belə doğma idi. Ona görə 

də təsəvvüf Nizamiyə, Nəsimiyə, Füzuliyə belə doğma idi. 

Təsəvvüf öz fəlsəfəsi ilə insanda aşağıda söyləyəcəklərimizi açmışdı və anlatmışdı ki, səndə bütün 

bunlar var və gözlərini bunlara aç! 

 

 

Fəlsəfə insanda gündəlik şüurun ağlına gəlməyən  

tərəfləri açır 
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İndi gəlin yadımıza salaq, gündəlik şüur (yəni elmin, fəlsəfənin dərinliyindən uzaq şüur) çərçivəsində 

biz insanı necə görürük. 

Gündəlik bilinc içində adamların insan haqqında ən «ağıllı» bildikləri, məsələn, belə şeylər olur ki, «eh, 

ən pis adamın da bir yaxşı xasiyyəti var». Gündəlik bilinc özündə də, başqalarında da çox az şeylər, çox az 

bacarıqlar görür. Ona görə də gündəlik şüurun daşıyıcıları və ya bizlər özümüz gündəlik şüurumuzun 

arxasına düşüb gedəndə darıxdırıcı, maraqsız adamlar oluruq. Qəhrəmana, ərənə, varlığın dərinliyini 

duyduran varlığa yox, daha çox aqreqata, aydınca qurulmuş avtomata bənzəyirik. 

Buddizm, Daosizm, Sufizm «insan kimdir, necədir, necə olmalıdır, necə etməlidir?» sorularına cavab 

verəndə insanlar özlərinin Aləm olduqlarını gördülər. Ancaq insan haqqında bütün bu uca öyrətilərin 

(təlimlərin) bir eyibi, əskiyi var. Onlar əsasında, – onlara əməl etmək çətin olduğu üçün, – çox az adam, özü 

də hər yaşda yox, – dəyişə bilər, yetkinləşə bilər. Toplum bütünlüklə Daosizmin dediyi kimi eyləmsizlikdə 

(etməməkdə) qala bilməz. Sözsüz, toplumda sufilərin, buddistlərin daoçuların olması mədəniyyətə 

müdriklik enerjisi, nur saçan, içi müqəddəsliyə bürünmüş bölgələr verir. Bugünkü Azərbaycan toplumunda 

isə – rejissor Vaqif İbrahimoğlu demişkən, yoxdur belə qutsal (müqəddəs) enerjili bölgələr və bundan bizim 

mənəviyyatımız olmazın yoxsulluğunu çəkir. 

Ancaq yenə də, Ortaçağın bitdiyi vaxtdan sonra da bu sual qalmağında davam edir: haradadır elə bir 

insan konsepsiyası ki, hamını dəyişdirsin, hamıya necə olduğunu, necə yaşamaq gərək olduğunu açıb, 

anlatsın. 

 

 

Maarifçilər fəlsəfəsi insan haqqında 

 

Belə konsepsiyalardan birinin yaradıcısı maarifçilər oldu. XVIII yüzilin bu böyük filosofları – Holbax, 

Monteskyö, Volter, Didro, - Engels demişkən, - hər şeyi ağılın məhkəməsinə verdilər. Dedilər ki, insan 

dindən, biliksizlikdən gələn yanlış inanışlardan (suiveriyalardan) qurtulmalıdır. Toplumda, insanda nə 

yaşamağa layiqdir? Olmağının gərəkliliyi ağıl yolu ilə sübut edilən nə varsa, onlar! Məsələn, dinlər başdan-

ayağa yanlış inanışlar oylağı, tərbiyəçisidir. Dinlər deyir ki, Allah ədalətlidir. Cavabında Volter qayıtdı ki, 

Tanrı həmişə böyük batalyonların tərəfində olur. Yəni döyüşdə haqlı tərəf güccə zəif olanda qalib gəlmir, 

haqlı oldu-olmadı, kim güclüdürsə, o üstələyir, yenir. Deməli, Tanrının hansı ədalətindən danışmaq olar ki, 

o həmişə güclünün tərəfindədir. Deməli, ya Tanrı var, ancaq ədalətsizdir, qolugüclülərin tərəfindədir, ya da 

Tanrı yoxdur, dünya normal, ağılla tapılan qanunlarla hərəkət edir və nə güclüdürsə, o da qalib gəlir. 

 

(Hərçənd dindarlar Volterin bu aforizminin cavabında güclünün qəribə təsadüf nəticəsində 

məğlubiyyətindən də çoxlu örnəklər göstərə bilərlər. Və ya Bibliyanın Xristianlara aid Yeni Buyuruq 

kitabından Qutsal (müqəddəs) Pavelin yəhudilərə məktubunu yada sala bilərlər. Orada deyilir: «Çünki 

Rəbbimiz kimi sevirsə, onu da cəzalandırır», yəni Allah layiqli bəndələrini sınaqdan keçirməyə layiq sayır). 

 

Maarifçilər «insan fədakar olmalıdır, insan Tanrı yolunda başqalarının səadəti üçün özünü fəda 

etməlidir, insan öz bədəninin istəklərinə qalib gəlmək üçün eqoizmdən (mənçilikdən) arınmalıdır» kimi dini 

buyuruqların acığına deyirdilər ki, insanda ağıllı eqoizm olmalıdır. Yəni mən öz xeyirimi düşündüyüm 

üçün qanunçuluğun tərəfində durmalıyam, hətta heç kim görməsə belə, qanunları pozmamalıyam. Çünki 

mən də belə olsam, hamı da belə olsa, onda hamımızın güvəncliyi (qarantlı yaşamı, həyatı) təmin olar. Mən 

ağıllı eqoist olsam, bilərəm ki, hamını müflis etmək sayəsində çox varlı olmam mənə xeyir deyil, çünki 

dilənçilər cəmiyyətində ən varlı adam da xoşbəxt olammaz (heç olmasa, ona görə ki, əlacsızlıqdan onu 

öldürüb-soymaq üçün filan qədər adam fürsət gözləyər). 

Maarifçilər insanın bir çox dəyərlərini (nemətlərini) ağılın məhkəməsinə verib, göstərmək istədilər ki, 

onların çoxu mədəniyyətin yaratdığı qondarma dəyərlərdir, təbiətə, təbiiliyə uyğunsuz olduqları üçün də 
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insana, topluma zərərdirlər. Məsələn, bioloji varlıq kimi insanın yemək, içmək tipində gərəkləri var, onları 

Şeytan oylağı adlandırıb, özünü üzmək düz deyil. Ağılın məhkəməsi aydın edir: insanın bütün təbii tələbatı 

təbii ölçüdə də ödənilməlidir (bu barədə bizim maarifçi Mirzə Fətəli Axundzadə də yazmışdı). 

Maarifçilər ağıla, biliyə çox güvənirdilər. Düşünürdülər ki, elm, bilik yayıldıqca, insanlar gerçəyin, 

doğrunun nə olduğunu bildikcə, doğru-düzgün hərəkət edəcəklər, toplum yaxşılaşacaq. Onlar hələ 

bilmirdilər ki, biliyin yüksək dərəcəyə çatdığı Rusiyada qanlı vətəndaş savaşı olacaq, Almaniyada isə faşizm 

yaranacaq və hər iki bəlanı doğrultmaq üçün ağıl vasitələrindən genişcə istifadə ediləcək. 

Bir sözlə, maarifçilərin ağılla insanı yaxşıya doğru dəyişdirib, toplumu yey etmək arzuları puç çıxdı, 

hərçənd onların sayəsində anladıq ki, maariflənmiş topum, maarifsiz toplumdan yeydir. Ancaq buradan o 

nəticəni çıxarmaq olmaz ki, maariflənmiş insan maarifsiz insandan həmişə yaxşı olur. Elə Didronun özü 

görmüşdü ki, maarifli, bilikli alçaqlar daha fəndgir, bic olurlar. 

 

 

Kant insan haqqında 

 

Onun insan öyrətisini anlamaq üçün belə bir sualdan başlayaq: insan nə üçün əxlaqlı olmalıdır? 

Doğrudan da bu suala praqmatik (yəni konkret xeyir baxımından) yanaşsan, bir çox olaylar deyəcək ki, 

əxlaqlılıq insanın ziyanınadır. Praqmatik xeyir (yunan sözü «praqmatika» işlə, etməklə bağlıdır, fəlsəfi 

anlamı isə insanın hansı işinsə xeyrinə etdiklərini bildirir) insandan çox şeyləri pozmağı tələb edir. Yalançı 

olmayan, düzlüyü sevən, yaltaqlıqdan iyrənən kəs gündəlik yaşamında çox ziyanlar çəkir, işi düz gətirmir 

və s. Gündəlik dolanışıq üçün etdikləri insandan min kələkdən çıxmağı tələb edir, öz prinsiplərindən 

dönməyi adi bir çeviklik fəlsəfəsinə çevirir. Bütün bunları vaxtı ilə fransız düşünəri (mütəfəkkiri) Monten 

açmışdı və sonra da söyləmişdi: yüksək əxlaqı olanlar bu dünyaya uyğun gəlmirlər. Doğrudan da 

əxlaqlarına görə işləri düz gətirmədiyi üçün onlar evlərində də, başqalarıyla da çoxlu uğursuzluqlara 

uğrayırlar. 

Etikada evdemonizm öyrətisi var. Yunanca «evdemon» səadət, mutluluq deməkdir. Bu təlimə görə, 

insan yaşamının ən yüksək amacı mutluluqdur və əxlaqlı olmağa çağıran da bu səadətdir. Əxlaq insanı 

mənəviyyatca xoşbəxt edir. Kant, bax, buna, bir də Maarifçilərin «ağıllı eqoizm» prinsipinə qarşı çıxaraq 

göstərdi: səadət özülündə, bünövrəsində qurulan əxlaqi qanun əxlaqi ola bilməz.  

Onun sübutu belə idi: qanun obyektiv olandır, yəni hamı üçün doğru olandır. Ümumidir, yəni hamı 

üçün, ümumi üçün bütün adamlar üçün qəbul olandır. İndi götürək insan üçün səadəti. Dünyada olanlar 

mənə həzz, bəyənti, xoşnutluq verəndə bu, məni xoşbəxt edir. Xoşagəlməz nəsnələr isə səadətimi pozur, 

qanımı qaraldır. Götürək çox pul qazanmağı. Çoxları belə hesab edir ki, var-dövlət adamı mutlu edir. İndi 

gözünüzün qabağına gətirin elə bir adamı ki, varlıdır, qazanmaq üçün, artıq, bütün yolu, kanalı düzəldib və 

pul özü-özünə cibinə axır. Bütün ömrü boyu qazanmağa elə öyrəşib ki, artıq, özünü saxlaya bilmir, axan 

pulların qabağını kəsmir. Evində isə pullardan korlanmış nəşəxor oğlu, şıltaqlıqları ilə dözülməz olmuş qızı, 

pozğun arvadı gündə vərəsəlik üstündə didişirlər. O, adətkarda olduğu üçün qazandığını qazansa da, artıq, 

pulluluqdan əzab çəkir. Səadət ondan ulduzlar qədər uzaqdır. 

Və ya başqa örnək. Götürək igidliyi. İgidliyinə görə kimsə hamının sayğısını, sevgisini qazandığı üçün 

mutlu olur. Başqa birisi isə öz igidliyi üstündə həmişə dolaşıq, həqiqətin harada olduğu bilinməyən işə 

düşür: igidlik edib, kimisə xilas edir, o isə sonra adamların başına bəla açır (dünya ədəbiyyatı bütün bu 

göstərdiyimiz örnəklər əsasında parlaq romanlar verib). 

Belə-belə örnəklərin sayını artırmaq olar. Və bütün bunlardan nə bəlli olur? Biri üçün səadətgətirici olan 

o biri üçün bəlaya çevrilir. İndi, hərə üçün bir cür olan, hərə üçün ayrı-ayrı səbəblərdən doğan səadəti necə 

qoymaq olar hamı üçün bir olması lazım gələn qanunun kökünə? 

Kantın etikasında (yunanca «etos» adət, xasiyyət deməkdir) istəm (yəni iradə) anlayışı çox öndədir. İnsan 

istəmi əsasında edən, davranan varlıqdır. Biz bunu, artıq, əski fəlsəfədə ruh anlayışı ilə bağlı anlatmışdıq. 
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Yadınızdadırsa, orada ruh anlayışının tanıdıcısı kimi «istədiyi vaxt özü-özündən hərəkətə gəlməyi, 

devikməyi» göstərirdilər. İnsanda ruh olduğu üçün istədiyini istəmi ilə edir, hərəkətə gətirib, gerçəkləşdirir. 

Kant göstərir ki, əxlaqi həyatda insanın eyləmlərinin yönəldicisi kimi onun istəmi çıxış edir. İstəminsə 

yönəldicisi (idarəedicisi) əxlaqi qanun ola bilər. 

Qanun nədir? Hamını razılaşdırmaq üçün, birgəliyə gətirmək üçün əsas. Doğrudan da, hərə öz bildiyini 

edəndə birgəlik, birgəyaşama dağılır. Ancaq hamı, məsələn, «Oğurlama!», «Öldürmə!», «Xəyanət etmə!» 

buyuruqlarına qulaq asanda birgəyaşayış üçün çox pisliklər aradan götürülür. 

Qanunun belə olması üçün və ayrı-ayrı adamların istəmini birgələşdirməsi üçün onun özünüsevərlik və 

məncillik (eqosentrizm) özüllərinə söykənməməsi gərəkdir. 

Bəs özünüsevərlik, eqoizm nədir?  

Kant belə cavab verir: insan etmək üçün necə etməyi, nəyi əldə etməyi seçir. Yəni insan belə də edə 

bilərdi, elə də edə bilərdi. Bunlar hamısı onun qarşısında imkanlar, olabiləcəklərdir. Və insan onu xoşnut 

edəni, bəyəndirəni seçirsə, deməli, nəyi seçməsinin özülünə səadət istəyini qoyur. Kantın fikrincə 

özünüsevərlik, eqoizm özünü xoşbəxt etməyi davranışda rəhbər tutmaqdır. Yəni sən ancaq sənə səadət 

gətirənləri seçib, etmək istəyirsən. Deməli, davranışında özünə qulluq etməklə məşğulsan. Maarifçilər 

söyləyirdilər ki, sən özünə ağıllı şəkildə qulluq edəndə bununla həm də başqalarına qulluq edən hərəkətlər 

yapmış olursan. Özünü sevə-sevə, əgər bu sevgi ağıllıdırsa, başqalarını sevməyin də sənə xeyirli olması 

düşüncəsinə gəlib çıxırsan. 

Kant isə əxlaqi istəmin kökü kimi özünüsevərliyi, maarifçilərin «ağıllı eqoizmini» tamam inkar edirdi. 

Əsl əxlaqi qanunların, əsl əxlaqi iradənin yiyəsi olmağın bir yolu var, bu da hər hansı təmənnadan, 

umacaqdan arınmaqdır. Əgər sən bir nəfərə həm də çox istənmək üçün fədakarcasına yaxşılıq edirsənsə, 

artıq, sənin yaxşılığının qatışığı var. O, təmiz əxlaqi eyləm deyil. Əxlaq o zaman başlayır ki, sən xoşun gəldi-

gəlmədi, bunu özünə borc bildiyin üçün yaxşılıq edirsən. 

 

 

Kant insan azadlığı haqqında 

 

Onun üçün də Kant əxlaqi qanunun necə olmasını belə bildirir: elə davran ki, sənin iradənin söykəndiyi 

əsasların hamı üçün qanunvericilik gücü olsun. 

Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, sənin əxlaqi davranışının, eyləminin kökündə, əxlaqi iradənin 

başlanğıcında duran qanunlar, «olmalıdır», buyuruqları elə olmalıdır ki, bir başqası onlara əməl etmək 

istəməyəndə belə, boynuna alsın ki, bir nəfərin, bir dəstənin xeyri üçün düzəldilmiş qanunları yox, hamı 

üçün eyni dərəcədə ədalətli olan qanunları pozur. 

Kant incələdiyi məsələdən azadlıq, bağımsızlıq (müstəqillik, asılısızlıq, bağla bağlanmamaq) 

anlayışlarına çıxır: əgər mən borcumu bilib, onun əsasında iradəmlə davranıramsa, deməli, özüm istədiyim 

kimi davranıram, deməli, azadlığıma arxalanıram. 

Bu yerdə filosof soruşur: «Azadlığımı mən haradan bilirəm?» Və cavab verir: «Hər halda duyularım 

vasitəsi ilə təbiətdən almıram, çünki təbiətdə hər şey nəyə görəsə olur, hər şeyin səbəbi var. Azadlıq anlayışı 

əsasında təbiətdəki heç bir prosesi anlamaq olmaz. Təbiətdə hər şey səbəb-nəticə zəncirinin bir halqası kimi 

törəyib». 

Buradan insanın necəliyi ilə bağlı yeni bir problemə çıxırıq. Kimsə nəsə yaramazlıq edib. Biz nə zaman 

onu suçlaya bilərik? Əgər desək ki, insanın necə etməsinin arxasında onun hansı ailədən çıxması, o gün 

kefinin necə olması, dünya haqqında bildiklərinin səviyyəsi və s., durur, onda belə çıxır ki, insan bütün 

etdiklərində özü-özündən asılı deyil, onu həmişə filan cür davranmağa səbəb-nəticə zənciri sürükləyir. Bu, 

bir insan konsepsiyasıdır. Və bu konsepsiyanı qəbul edən kəsdən soruşmaq gərəkdir: əgər insanı qıraq 

səbəblər «bu cür» davranmağa sürükləyirsə, bizim nə ixtiyarımız var, onu pis əməllərinə görə danlayaq, 

cəzalandıraq, yaxşı əməllərinə görə isə öyək? 
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İnsanı etdiklərinə görə o zaman pisləmək və öymək olar ki, o, etdikləri üçün sorumlu (yəni soruşulan, 

cavabdeh) olsun. Sorumlu olmaq isə o deməkdir ki, etdiyinə görə ondan soruşurlar və o, cavab verməlidir. 

Belə çıxır ki, insan azad olanda sorumlu olur. Vəzifəsinə görə buyuruq qulu olan generallar müharibə 

cinayəti üstündə məhkəməyə çəkiləndə «mən əmrə tabe olmuşam» deyib, özlərini cəzadan qurtarmaq 

istəyirlər, yəni tutduğum vəzifə, içdiyim and mənim azad olmağıma, sorumlu olmağıma heç bir yer 

qoymurdu, sorumlu olmadığım üçünsə cavabdeh deyiləm. 

Hərçənd bu zaman başqa bir sual çıxır: axı, sən cinayətkar dövlət işində işləməkdə azad idin, deməli, 

belə bir vəzifəni tutduğun məsələdə sorumlusan, cavabdehsən. Stalin repressiyalarında iştirak edənlərin 

«əmrə tabe idim» sözünə belə cavab vermək olar. 

İndi Kanta qayıtsaq, söyləyə bilərik ki, onun insan konsepsiyası, bax, bu problemləri, bu sualları ortaya 

atır. 

Kanta görə, insan bir yandan, təbiətin içində yaşayan varlıqdır. Özünün yemək, dolanmaq, işləmək 

gərəkləri ilə o, təbiətdəki proseslərin içinə «yazılıb» və ona görə də səbəbləndirici təsirlərə məruz qalır: 

nələrsə onu filan yerə döndərir, nələrsə nəyisə etməyə qoymur və ya etməyə sürükləyir. 

Ancaq insan dünyasının o biri tayı, o biri bölgəsi də var ki, təbiətdən qıraqdadır, təbiətin səbəb-nəticə 

zəncirinə girmir, tərsinə, insana özü istədiyi kimi davranıb, səbəb-nəticə gedişinin yönünü dəyişdirməkdə 

kömək edir. 

 

 

Kant təcrübədən bilik tapan düşünüşlə təmiz  

düşünüş haqqında 

 

İnsanın iç dünyasında, qutunda olan bu bölgə nə olan şeydir? Könisberqli filosof (yəni Kant) bu suala 

belə cavab verirdi: insanın ruhunda bilmək istəyi və uyğun olaraq biliyi əldə edən, bilmə işini 

gerçəkləşdirən bölgə var. Bilmək nədir? Odur ki, tapırsan və tapdığının doğruluğunu, yanlışlığını 

gördüklərinlə, eşitdiklərinlə, toxunduqlarınla, bir sözlə, qavrayışınla, duyularınla yoxlaya bilirsən. Elmin 

kökündə bu cür bilmək durur. İnsan düşünüşü özünü bu çərçivədə saxlayanda, təcrübəni (duyduqlarını) 

düşünməklə məşğul olanda elmə qulluq edir. 

Ancaq düşünüşün bir xasiyyəti də var: o çox asanca adlayıb, bütün çərçivələrdən çıxa bilir. Bir də 

görürsən ki, içinə, axınına elə şeylər alır ki, onları heç cürə duyulanlar çərçivəsinə salmaq olmur. Məsələn, 

düşünüşün tez-tez üz tutduğu Tanrını, sonsuzluğu bəyəm görmək olar, təcrübənin çərçivəsinə yerləşdirmək 

olar? 

Düşünüşündə insan sərhədlər, sınırlar bilmir, bir də görürsən, «elə-belə», necə gəldi düşünür. 

Azərbaycanlı qocalardan soruşanda ki, «nəyi düşünürsən?», bəzən cavab verirlər: «heç, dağı arana 

daşıyıram, aranı dağa». Bu deyim düşünüşün sınırlar bilmədən baş alıb getməsini yaxşı göstərir. 

Kantın fikrincə təbiətin səbəb-nəticə zəncirinə bağlanmış, öz işini bu zəncirin cızığında aparan, bu 

zəncirə baxaraq tapan bilimimizdən (idrakımızdan) fərqli olaraq təmiz, bağımsız (sərbəst) düşünüşümüzdə 

biz təbiətdən, təcrübəmizdən qırağa çıxırıq. Və bu qırağa çıxmamız da bizə hər an anladır ki, biz təbiətin 

tamam içində deyilik, bizdə təbiətdən azad tərəf də var. Bax, beləcə, sərhəd, sınırbilməz düşünüşümüz bizə 

özgürlüyümüzü verir. 

Tanrını bilmək olmaz, yəni Onun haqqında elmi həqiqətlərə söykənən bilik almaq olmaz, ancaq Tanrını 

düşünmək olar, daha doğrusu, Tanrını bilmək, dərk etmək üçün düşünmək olmur, ancaq düşünmək üçün 

düşünmək olur. 

Baş alıb, gedən düşünüş «dünya sonsuzdur, ya sonludur?», «Tanrı var, ya yoxdur?» haqqında dürlü 

fəlsəfi düşüncələr qurur, heç birisini də təcrübə ilə (duyumla) yoxlamaq olmur, ona görə də heç biri bilik 

vermir, heç birini «doğrudur», «yanlışdır» ölçüləri ilə ölçmək olmur.  

Təcrübə ilə yoxlanmaz məsələlər olduğu üçün də tarix boyu cürbəcür fəlsəfi sistemlər yaranıb və biri o 

birisini yıxa bilməyib. Fəlsəfə indiyənəcən elm olsaydı, birinin doğru olması, artıq, hamı tərəfindən qəbul 
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olunardı. Bax, belə «ağlına gələn» fəlsəfi quramalar yaradan, daha doğrusu, çərçivə bilmədən istədiyi yerə 

üz tutan düşünüşə Kant fəlsəfəyə ziyan verən olay kimi baxmışdı. 

Ancaq sonra Könisberqli filosof konsepsiyasına həmin düşünüşün insana azadlıq verdiyini görüb, onun 

başqa yöndə praktiki dəyərini, gərəkliyini açır. Təmiz düşünüş öz ideyaları ilə («Tanrı», «azadlıq» və s. 

ideyaları ilə) əxlaqın olmasına özüllər, təməllər qoyur. 

 

 

Kantın əxlaq nəzəriyyəsi və başqa əxlaq sistemləri 

 

Bu yerdə insan problemi ilə bağlı Buddizm, Daosizm, Sufizm və Kant fəlsəfəsi arasında yaxınlaşmaları 

və uzaqlaşmaları göstərmək yaxşı olar. Buddizm deyir ki, insan əzablardan özgürləşmək üçün dünyanın 

səbəb-nəticə zəncirindən qırağa çıxmalıdır. Kant da belə hesab edir, ancaq əzablardan qurtulmaq üçün yox, 

əxlaqlı olmaq və etdiklərinə cavabdeh, sorumlu olmaq üçün. Özü də bu vaxt sənin yaşamının çətinliyi birə 

on qat artacaq, çünki kələkbazların, eqoistlərin, özünüsevərlərin qurduqları oyuna uyğunlaşdırmayacaqsan 

özünü. Çəkdiyin əziyyətlərdə isə səni o ovundura bilər ki, sən İnsan adına layiq olursan, sən əxlaqlılığın 

əlçatmazlığına sarı qalxırsan və bununla yəqin ki Tanrı adamı olursan. 

Buddizm göstərirdi ki, dünyanın səbəb-nəticə zəncirindən qurtulmaq üçün insan «Mən»indən 

arınmalıdır, onun iç dünyası «mənsiz mənimsizə» çevrilməlidir, çünki elə «Mən» özü dünyadan yığılan 

«kərpiclərdən» tikilir: sevdiyi üçün evlənir, ata olur. Atalıq bu «Mən»in bir «kərpici» olur. İnsanlarla sıx 

ilişgidə olur, buna görə də kiməsə nifrət edir, kimləsə dost olur, kimdənsə inciyir və bütün bunların da 

hamısı «Mən»in tikilməsi üçün başqa «kərpicləri» verir. Sonucda həmin «kərpiclərdən» tikilmiş «Mən» 

insanı yoğun bağlarla dünyaya bağlayır və bu bağlardan insana arası kəsilməz əzablar axır. Onun üçün də 

öz «Mən»ini yox etməklə həmin bağları qırıb, atırsan. 

Kantın insan konsepsiyasında isə əxlaqlı olmaq üçün insana güclü, dərin bir «Mən»ə çevrilmək 

buyurulur. O zaman ki sən təbiətin səbəb-nəticə zəncirində sürüklənirsən, sən başqa nəsnələrdən elə də 

fərqlənmirsən. Yağış yağanda yaş olan torpaqdan, qaya düşəndə sınan ağacdan sənin etdiklərin, sənə 

edilənlər nə ilə fərqlənir? Bir «qaya» da düşüb səni ağac kimi sındırır və s. 

Ancaq nə zaman ki sən bağımsız, təmiz düşünüşlə azad olduğunu anlayırsan, o zaman bu azadlıq sənə 

«Mən» verir. Mən təbiətin bir halqası olan nəsnə olmamaqdır. «Mən» min şeydən biri olmamaqdır (sonralar 

ekzistensialistlər, – «ekzistensiya» «olmaq» deməkdir, – öz fəlsəfələrində «Mən» problemini bu yöndə 

dərindən düşünməyə başladılar).  

Onu da deyək ki, Kantın insan haqqında düşüncələri ayıq idi. O bilirdi ki, axıracan belə bir «Mən»in 

yiyəsi olmaq, axıracan azad və azadlığında əxlaqlı olmaq əlçatmaz bir idealdır. İnsan, sadəcə, belə ideala bu 

və ya başqa dərəcədə can ata bilər.  

İndi isə götürək Dao fəlsəfəsini: burada da bilgə dünyanın «səbəb-nəticə» zəncirindən özgürləşir. Ancaq 

necə? Dao fəlsəfəsinin ana kitabı olan «Dao-de szin»də deyilir: 

 

Qanunlar, buyuruqlar çoxaldıqca, 

oğruların, quldurların varı artır. 

Ona görə də yetkin adam söyləyir: 

Mən etməzlikdəyəm  

və xalq özü dəyişir, 

Mən dincliyi sevirəm  

və xalq özü düzəlir. 

Mən işlərdən qıraqdayam  

və xalq özü varlanır, 

Mən istəkdən qıraqdayam  

və xalq özü yoxlanılır. 
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Beləcə, Dao bilgəsi gerçəkliyə özündən heç nə artırmaq istəmədiyi üçün, gerçəkliyin ritmini pozmadığı 

üçün bilgəliyini edirdi. Dao müdriki yeni-yeni düşüncələr, istəklər tapmaqla dünyanı özümsəmək 

(özününkü etmək) işindən özünü özgürləşdirirdi. Kant isə yəqin bu yerdə deyərdi: əxlaqlı adam əxlaqi 

qanunlardan və borc («etməliyəm!») çağırışından çıxış edərək dünyanı yaxşılaşdırmağa çalışmalıdır. 

Sufi dünyaya Allahın yaradıcılığı kimi baxdığı üçün buradakı səbəb-nəticə zəncirinə o qədər maraq 

göstərmirdi ki, ona bir ad da versin. Sufini, daha çox, səbəb-nəticə zəncirinə sığmaz əcaibliklər, möcüzələr 

maraqlandırırdı, çünki onlar hamısı Yaradanın ucalığını, dünya üzərində istədiyini edə bilməsini göstərirdi.  

Möcüzələrin, əcaibliklərin, - onların dadını bilən, onlardan vəcdə gələn yoxdursa, - nəyin naminə 

edilməsi cavabsız qalar. Allah möcüzələrini bilgələr üçün edir ki, baxıb, Yaradana heyran olsunlar, 

bilməzlər üçün edir ki, başları qəfildən daşa dəysin, özlərini dünyanın rahat axarında duyub, istədiklərini 

etdikləri yerdə birdən bütün bunların nə qədər əbəs olduğunu anlasınlar. Allahdan qorxmayan dikbaşlar elə 

bilirlər ki, dünyanın səbəb-nəticə zəncirinin ucundan tutub, hər şeyi ayaqlarının altına çəkə bilərlər. Allah 

isə öz möcüzələri ilə qəflətən vurub, bu zənciri param-param edir və Allahdan qorxmaz dikbaşlar bir də 

aciz-aciz baxırlar ki, əllərindən «zəncir» qırığı sallanır. 

Sufi arifi də Kant kimi dünya zəncirindən qurtulmağı məsləhət bilirdi. Ancaq bunun üçün pəhrizi (və ya 

pərhizi) məsləhət görürdü. Pəhriz təkcə yeməkdən, iştahadan özünü saxlamaq deyil. Pəhriz dünya 

nemətlərinə tamah salmamaqdır. Daha sonra sufi arifinə səxavət məsləhət görülürdü, yəni o, dünya 

nemətlərinə tamarzı olmadığı üçün də nəyi varsa, insanlara asanca paylamalıdır. Ancaq, hər halda, sufinin 

dünyaya tamaşa edib, onun seyrindən xoşnut olması Buddizmlə tutuşduranda çox idi. Daha sonra, sufi 

«necə etməliyəm?» sualının cavabında öz hərəkətlərinin kökünə Allaha heyranlığı, Allaha qovuşmaq 

səadətini qoyurdu. Kant əxlaqın kökündə səadət motivini görməyə qorxurdu, sufi isə Allaha üz tutmağı, 

hər edəcəyində Allahın istəyini bilib, buna uyğun etməyi və bundan mutlu olmağı əsas götürürdü. 

Buddizm, Daosizm, Sufizm, Maarifçilik, Kant fəlsəfəsi gördük ki, bizə insanın cürbəcür görklərini 

(şəkillərini, modelini) verir. Hərəsi insan anlayışını özünə uyğun tanıdıcılarda açıqlayır, insanın varlığını 

bir-birindən fərqli olaraq ayrı-ayrı qatlara, bölgələrə bölür və bunun əsasında necə yaşamağı, necə etməyi 

öyrədir. Gördük ki, onların hər biri insan haqqında düşüncələrini havadan almır. Qabaqca fəlsəfələrini 

qururlar, onunla dünyanın görkünü, modelini cızırlar, sonra isə bu fəlsəfənin içindən insanın necəliyini 

çıxarırlar. 

Adi, gündəlik bilincin insanda gördükləri hara, fəlsfənin insanda açıqladıqları hara! 

 

 

Marksist fəlsəfədə insan problemi 

 

Ən birincisi: Marksa görə, hər bir insan toplumsal, sosial bağların hörgüsüdür (insan sosial 

münasibətlərin məcmusudur). Burada məntiq belədir: insanın bilinci, psixologiyası ən öncə insandan 

dişarıdakıların insanın içində görünməsidir (fəlsəfədə buna «interiarizasiyon» deyirlər). Yəni mənim 

şüurum bərabərdir mənim uşaqlıqdan gördüklərimin, eşitdiklərimin görklərinin, obrazlarının yığımına. 

Bəs, insan nələri, necə iç dünyasına alır? 

İnsan hansı bir çevrəninsə (mühitinsə, ortamınsa) içində yaşayır. Çevrəsi (ailəsi, işdaşları və s.) onun 

nələri və necə görməsinə təsir edir. Məsələn, var kəndli sinfi, kəndlilər öz aralarında ayrı-ayrı adamlar kimi 

nə qədər fərqlənsələr də, bir sinfin üzvləri kimi onları bir çox cəhətlər birləşdirir. 

Var sinfin öz psixologiyası. Tutalım ki, filan çağla bağlı demək olar ki, kəndlilərin psixologiyasında 

hürkəklik xaqanlıq edirdi. Və ya başqa vəziyyət: ayrı bir çağda kəndli psixologiyasını hiddət bürüyə bilər. 

Ancaq bu söylədiklərimiz hələ psixologiyadır. Siniflərin bilinci, şüuru da var. Şüur sinfin psixologiyasını 

aşağı qat kimi özünə götürür və ona anlayışların dilində anlamaq qatını artırır. 

Deməli, sinfin bilinci onun dünyanı, toplumu və özünü necə anlamasından törəyir. Hər hansı bir sinfi 

özümlü (özünəməxsus) ideyalar, anlayışlar bürüyür. Məsələn, XIX yüzildə, XX yüzilin erkənlərində fəhlə 
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sinfinin bilincində burjua sinfinin topluma ziyanı haqqında dürlü düşüncələr, ideyalar gəzirdi. Bu 

düşüncələri fəhlələrə bağlanmış intellektuallar da söyləyirdilər, gizli dərnəklərdə təzə-təzə savadlanan 

işçilər də deyirdilər. 

Marksizmə görə, hər hansı bir sinfin içində boya-başa çatmış adam bu və ya başqa dərəcədə öz sinfinin 

psixologiyasını, şüurunu alır və onun şəxsiyyəti bu alınanlar əsasında formalaşır. 

Marksizmdə lap anlaqlı şəkildə insan problemini göz qabağına gətirmək üçün təsəvvür edin hər gün 

cibində yetərincə pulu olan adamın özünü necə duymasını, necə düşünməsini və cibi boş adamın mənəvi 

durumunu. 

Hər hansı sinfin xarakterik iqtisadi vəziyyəti var və bu, onun psixologiyasına, şüuruna öz etgisini 

göstərir. Sonucda həmin iqtisadi durum və həmin şüur yeni yetişən adamların da necəliyinə güclü təsir 

göstərir. Bax, bu mənada Marksizm insanı toplumsal ilişgilərdən hörülmüş varlıq sayılır. Sözsüz, belənçi 

hörgünün öz içi, öz gizliləri var. Ancaq uzun vaxt Marksist fəlsəfədə həmin gizlilərə maraq az idi. Hesab 

olunurdu ki, əgər insanın hansı çağda yaşamasını, hansı sinifdən, hansı ulusdan olmasını bilsək və bu çağı, 

bu sinfi, bu ailəni, bu ulusu elmi şəkildə öyrənsək, onun kimliyinin özəlliyini də anlamış olarıq.  

İnsanı anlamaqla bağlı Marksizmin belənçi aydın inamı və insandakı gizlilərə maraqsızlığı onun 

opponentlərində düşüncə oyatmışdı ki, həmin fəlsəfədə insan problemi xırda yer tutur. Əslində Marksizm 

əsasında baş vermiş devrim (inqilab) və Sovet toplumunun qurulması bu fikrin doğru olmasına inamı daha 

da artırırdı. Stalin ideologiyası insanı cəmiyyət maşınının vintcikləri sayırdı. Yəni insanda əsas olan 

yuxarıdan verilmiş ideyaları gerçəkləşdirmək üçün onun vasitə, təkərcik, vintcik olmasıdır. Vətəndaş 

müharibəsində, 38-ci illərdə, İkinci Dünya Savaşında Sovet adamının həyatının dəyərcə aşağı düşməsi də 

buna bir örnəkdir. Məsələn, indi bəlli olur ki, Qızıl Ordunun bir çox sərkərdələri üçün əsgərləri havayı yerə 

ölümə göndərmək adi bir şey idi.  

Baxaq sosialist realizmi sənətinə. Uzun sürə (müddət) kim insanın içinin dərinlikləri, gizliləri ilə məşğul 

olurdusa, ona damğa vururdular ki, burjua fərdiyyətçiliyi il məşğuldur və bu, sənətkarın mənəvi 

xəstəliyidir. Yalnız 50-70-ci illərdə vəziyyət başqalaşır. Sənət daha insan gizliləri ilə məşğul olmaqdan 

çəkinmir. Marksist filosoflar isə çalışırlar, sübut etsinlər ki, Marksın, Engelsin, Leninin düşüncələrində 

insanın kimliyi yetərincə dərindən açılır. Hərçənd indiki zamanda Sovet qanunçuluğunun tənqidi aydın 

edir ki, insan həyatının dəyərini ucuz götürmək 50-70-ci illərdə də var idi, ancaq başqa planda. Məsələn, 

bütün azad cəmiyyətlərin qanunçuluğunda, suçsuzluq, günahsızlıq prezumpsiyası (latınca «güman etmək» 

deməkdir) var. Həmin prezumpsiya bildirir ki, tutulan adam suçsuzluğunu sübut etmək üçün əlləşməsə də 

olar. Tutan çalışmalıdır, cinayəti sübut etsin. Və tutan nəyi sübut edə bilmirsə, bu, həməncə tutulanın 

suçsuzluğunun xeyrinə sayılır. 

Bizdə isə o çağlar tutan nəyisə sübut edə bilməyəndə yenə şübhə qalırdı və bu şübhə tutulana qarşı az 

qala sübut gücünü daşıyırdı. Düşünürlərdi ki, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz.  

Qanunçuluqda günahsızlıq prezumpsiyasının olmaması insan azadlığına sayğının aşağı səviyyədə 

qaldığını göstərir. Ancaq insaf üçün onu da deyək ki, Marksizmə tərəfkeşlik edənlər hesab edirlər ki, Sovet 

toplumunda uzun illərdən bəri insana belə sayğısızlıq Marksizmin pozulması bahasına olmuşdur və 

ideyaya görə sosialist devriminin (inqilabının) məqsədi insan olmalıydı.  

Doğrudan da, Marksizmin klassiklərində insanın azadlığı, dəyəri haqqında çoxlu gözəl düşüncələrə rast 

gəlmək olar. 

 

 

Marksizmdə insan azadlığı 

 

Biz diqqət etsək, görərik ki, Marksizm insanı tam səbəb-nəticə zəncirində götürür və hesab edir ki, insan 

tamamilə toplumdakı səbəblərin sonucudur. Düzdür, sonra da artırır: istedadı, bacarığı sayəsində insan 

toplumda «onsuz da nəyin olacağını» tapıb cəmiyyətə təsir göstərə bilər, sosial gerçəklikdə olmalı olanın 

dolaşıqsız, vaxtında olmasına çalışa bilər. 
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Buradan da Marksizmin azadlıq anlayışını anlamaq olar. Buddizm üçün azadlıq gerçəkliyin səbəb-nəticə 

cərgəsindən çıxanda əldə edilirdi. Kant da təxminən belə sayırdı, özü də artırırdı ki, insanın istəmi bu 

azadlığın buyurduqlarını təbiətə «yedirdə» bilər. Yəni ac olanda səni təbiətin səbəb-nəticə əlaqəsi oğurluğa 

itələyəndə içindəki azadlığın oğurluq etməyə qoymur, deməli, aclıq səbəbinin nəticəsi oğurluq olan yerdə 

azadlıq həmin səbəbin qarşısına əngəl qoyur, nəticə kimi oğurluğun baş verməsinə imkan vermir. 

Marksizmsə azadlığın tamam başqa anlamına söykənir. Deyir ki, azadlıq dərk olunmuş zərurət, 

gərəkcədir. Zərurət nədir? Olmalı olandır, yəni «onsuz da olacaqdır». Bəs zərurəti dərk etmək nədir? Odur 

ki, sən anlayıb, bilirsən, nə olmalıdır, nə olacaq. Və bunu biləndən sonra olmalı olana qulluq göstərirsənsə, 

onun yolunda çalışırsansa, bu çalışmanda azad olursan. Göründüyü kimi, Marksizmin azadlıq anlayışında 

insan «öz»ündən bir şey istənilir. Bil və tabe ol, tabe olduğun üçün çalış-vuruş. 

Həmin məntiqə görə sosialist devriminin onsuz da olacağını bilən və bu zərurəti tarixin irəliləməsi sayan 

adam onun uğrunda çalışması ilə özünü azadlığa çıxarır. Ancaq sosialist inqilabının onsuz da olacağını bilə-

bilə bu zərurət qarşısında əyilməyən, hətta ölümə gedən adam isə heç cürə azad deyil. 

Göründüyü kimi, bu iki adamdan hansının azad olması əslində çox mübahisəlidir, hərçənd Marksizmin 

azadlıq anlayışı birincini azad adlandırır. Ancaq soruşmaq olar: niyə belə hesab etməliyik ki, azad yalnız 

ikisindən biri olmalıdır? Bəlkə onların ikisini də azad saymaq olar?! 

Marksizmdə özgürlük anlayışı bir sorunu da doğurur. İş burasındadır ki, tarixlə bağlı zərurini bilmək 

qorxunc dərəcədə çətindir. Müsəlman deyir ki, «olan oldu, olacağa çarə yox», marksist isə olana belə 

barışqan yanaşmır. Tarixdə olanlara sual verir: sənin olmağın zərurətdən doğub, yoxsa zərurətə 

əngəllərdən? 

Ancaq iş burasındadır ki, belə sualın doğru cavabını vermək çox çətindir. Kim zərurəti gerçəkləşdirmək 

üçün çalışanlardan olub? Bolşevik Lenin, yoxsa Menşevik Martov? 70 illik Sovet tarixi zərurətin 

gerçəkləşməsi olub, yoxsa dünya inkişafının zərurətinin 70 il ləngiməsi olub? İndiyənəcən də bu sualın 

cavabsız olduğunu söyləyən ağıllı adamlar var. 

Bəs yaxşı, zərurəti, olmalı olanı bilmək belə çətindirsə, daha düzü, çox vaxt mümkün deyilsə və yaman 

az adama onu bilmək qismət olursa, ikinci yandan, nəyin zəruri olduğunu çox vaxt uzun illər keçəndən 

sonra bilmək olursa, onda deməli, biz azadlığın arxasına kölgə kimi əllə tutulmaz əsaslar qoyuruq. Kimsə 

nələrisə edir və yalnız filan qədər vaxt keçəndən sonra bilmək olur, azad idi o, yoxsa, yox. Deməli, mən 

nəyisə edəndə edimimdə güc qazanmaq üçün, öyünməyim üçün öz özgürlüyümü duymalıyam, 

yaşamalıyam. İkinci yandan, düşünəndə ki, bəlkə zərurət kimi bildiyim zərurət deyil, deməli, özümü azad 

saymağım aldanışdır və sonra da bu sualların cavabını uzun illərdən o taya qoymağa məcbur olanda, 

mənim azadlıq duyğum da şübhələrlə darmadağın olur. Və belədirsə, davranışım azadlıq duyğusundan 

aldığı təpəri itirmirmi?! 

 

 

Marksizmdə insan və cəmiyyət 

 

Marksizmin insan anlayışı bir sual da doğurur. Sözsüz, insanın toplumsal ilişgilərin düyünü olması 

düşüncəsi güclü ideyadır. Özü də bu ideya Marksizmdən qat-qat öncə də, sonra da dürlü fəlsəfi sistemlərdə 

cürbəcür dərinlikdə işlənmişdir və işlənməkdədir. Məsələn, Aristotel deyəndə ki, insan siyasi heyvandır 

(canlıdır), bunun mənası nə idi? O idi ki, insan da heyvanlar kimi ürəyi, ciyərləri olan varlıqdır. Bir sözlə, 

bioloji varlıqdır. Ancaq bir əsas özəlliyinə görə onlardan fərqlənir. Bu fərq odur ki, insan deyilən canlı, siyasi 

sistemi, yəni dövlət qurumunu yaradıb, onun içində yaşayır. Dövlət qurumu isə toplumsal əlaqələr 

şəbəkəsindən biridir. 

Marksizm topluma da materialist baxımdan yanaşır. Yəni deyir ki, cəmiyyətdə hansı səviyyədə istehsal 

vasitələrinin olması – bu isə bərabərdir toplumun maddi təməlinə – iqtisadi əlaqələrin necəliyinə gətirib 

çıxarır. Siniflər isə içindəki adamların necə olmasının başlanğıcını verir. Bu adamlar incəsənətlə, dinlə, 

fəlsəfə ilə, əxlaqla məşğul olurlar və onların necə olması fəlsəfənin, incəsənətin, əxlaqın, dinin necə olmasını 
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törədir. Yəni içində olduğu sinfin təsiri ilə o, yaşayış səviyyəsindən narazıdırsa, sənətkar kimi yaradanda bu 

narazılıq əsərlərində özünü göstərir və s. 

Göründüyü kimi, məntiq tamam aydın və yetərincə səliqəlidir. Ancaq bir məsələ var: bəs necə olur ki, bir 

sinfin içində böyüyüb, boya-başa çatan kəs sonradan o biri sinfin cəbhəsinə keçir? Bəs necə olur ki, bir sinfin 

tərbiyəsindən çıxan düşünər (mütəffəkir) siniflərin heç birinə tərəfkeşlik etməyən yaradıcılıqla məşğul olur? 

Daha sonra, çağdaş psixologiya, özəlliklə, Freydin Psixoanalizi və Yunqun analitik psixologiyası göstərir 

ki, bir çox yaradıcıların yaradıcılığı onların psixologiyalarının lap dərinliyindən başlayıb, gələ-gələ şüura, 

oradan da əsərə çıxır. Həmin dərinlik isə sosial təsirlərin ya çatmadığı, ya da bir neçə zərrəciklə çatdığı 

dərinlik, qaranlıqdır. Onda deməli, belə yaradıcılara ictimai çevrənin (əhatənin) təsiri az olur. Ya da o 

səviyyədə olur, nə dərəcədə ki hər şey insana təsir edir. 

 

 

 

Marksizm tarixdə şəxsiyyətin rolu haqqında 

 

Marksizmdə insan anlayışı tarixdə böyük adamların rolu məsələsini də çözməyi asanlaşdırmır. Əgər 

Marksizmin dediyi kimi, tarixi zərurətlər irəlidədirsə, onda peyğəmbərlər, napaleonlar, vaşinqtonlar, 

leninlər, qandilər tarixin yaradıcıları sayılmamalıdırlar. Onlara olsa-olsa güclü, istedadlı şəxsiyyətlər kimi, 

zərurətlərin gerçəkləşməsini asanlaşdıranlar kimi baxmaq olar. Hegeldə də təxminən belə idi. Mütləq Ruh 

istəmini gerçəkləşdirmək üçün böyük şəxsiyyətlərin əli ilə iş görür. Marksizmdə Mütləq Qutun yerini tarixi 

zərurət tutur. 

Ancaq tarixə başqa baxış da yetərincə əsaslıdır: bir çox hallarda böyük şəxsiyyət tarixin yaradıcısı olur və 

onun istədikləri toplumda gerçəkləşəndən sonra biz geriyə baxıb, onun işlərinə zərurət adını qoyuruq. 

Xristianlıq, İslam yer üzünü nə qədər dəyişdirib. İndi geriyə baxanda İsa Məsih də, Məhəmməd peyğəmbər 

də zərurəti gerçəkləşdirən kəslər kimi görünürlər. 

Tarixdə nəsə olandan sonra «bu olmalıydı, onun üçün oldu» deməyə nə var ki?!  

Problemə bizim öz baxışımız isə belədir: doğrudan da toplumda adamların çoxu səbəb-nəticə zəncirinin 

içində yetişir və bu zəncirdə ya bilməzə, ya da bilərəkdən davranır. Belə adamlara ictimai münasibətlərin 

yetişdirməsi kimi baxmaq xeyli asan və doğru olur. 

Ancaq adamlar da var ki, özlərini yaratmaqla, yapmaqla məşğuldurlar. Bu zaman bir də görürsən ki, 

filan azərbaycanlı çevrəsindəkilərin üstündən Çin Daosizminə və ya Atatürk şəxsiyyətinə və ya Qərb 

dünyasına doğru boylanıb, düşünə-düşünə özünü dəyişdirir, başqalaşdırır. Başqa birisi isə öz iç 

bolluğundan hansı gələcəyə getməyin üstünlüyünü tapır və gücü çatırsa, tarixin meydanında bu yolun 

başlanğıcını qoyur. 

Adətən, belə adamların düşüncə yönümü, düşüncə vasitələri, dəyər sistemi (nələri dəyərli saymaları) 

çoxluğunkundan ayrılır. Düzdür, belə adamların ruhunu çevrəsi bağlar atıb «noxtalamaq» istəyir. Belə 

adamların ruhunun xeyli hissəsi təbiətdən, toplumdan, işdaşlarından, qonşularından, ev-eşiyindən alınan 

görklərlə dolur və bu mənada sosial ilişgilər həndəvərindən ona uzanıb onun şəxsində özünü göstərir. 

Ancaq bu sosial ilişgilər onun səbəbi, onun necəliyini itələyib, sürükləyən güc olmur. Sadəcə, onun üçün 

özünün özgürlüyünü gerçəkləşdirən meydan olur və sadəcə, yaradıcılığı üçün material olur. 

Futbolçuya öz yaradıcılığını göstərmək üçün bir top, bir meydan və bir də oyunda rəqiblər gərəkdir. 

Eləcə də yaradıcı insan üçün içində olduğu toplumun materialları ruhunun devikməsi, «gəzişməsi», adlayışı 

üçün vasitələrdir, yəni obrazlı desək, «top», «meydan», «qapı» və s.,-dir. 

 

 

Nitsşe Üst insan haqqında 
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Nitsşe, sonralar isə ispan filosofu Orteqa-i-Qasset, bax, beləcə, çevrəsinin burulğanından çıxmış, 

çevrəsinin çəkimindən (cazibəsindən) qurtulmuş adamlardan danışır. Nitsşe insanları yığnağın, çoxluğun, 

sürünün adamlarına və seçmə, yaradıcı adamlara, daha doğrusu, Üst insanlara (supermənlərə) ayırır və 

söyləyir: insan sürüsü, yığnaq adamları üç baxımdan özlərini göstərirlər: birincisi, böyük adamların 

kopyası, - üzünün köçürülməsi, özü də pis köçürülməsi kimi, ikincisi, böyük adamların etdiklərinə əngəl 

kimi, üçüncüsü isə böyük adamların aləti, aracı, silahı kimi. 

Sonra Nitsşe tarixin zərurətlə yeridiyini bildirən qanunlar haqqında soruşur: - «Tarixdə qanun varmı? 

Bəyəm, bu sürünün axmaqlığını, qul kimi yamsılayıb, meymunluq etməsini, sevgisini, aclığını qanun 

adlandırmaq olarmı?» 

Sürünün dünyasını mədəniyyətlə bağlı Nitsşe belə açır: indiki insanlar biri-biri ilə elə darıxırlar ki, 

özlərini maraqlı etmək üçün dürlü sənətlərdən istifadə edirlər. Və bax, beləcə, onlar sənətkarlara ləziz, 

pikant «yeməklər» sifariş verirlər. Sənətkarlar isə Qərb və Şərq ədvası ilə bəzənmiş əsərlərini yaradıb onlara 

yemək üçün yollayırlar. Sözsüz, bu əsərlərin Batı və Doğu ətriyyatı ilə dolu qoxuları var. İnsanlar bu gözəl 

formalara tamaşa edə-edə axırda inanırlar ki, gözəl görünüşün arxasındakı məzmun da gözəl olmalıdır. 

Onun üçün də hər biri darıxdırıcı görünməmək üçün gözəl formalar axtarır, sanki gözəl formanı taxan kimi 

məzmun da darıxdırıcı yox, gözəl olacaq.  

Nitsşe sürünün belə sifarişləri qarşısında buyuruq qulu olan sənətkarlara çox pis baxır, çünki hesab edir 

ki, hər bir adamın borcu çoxluğun, yığnağın xeyrinə yox, ən nadir, ən dəyərli insan ekzemplyarlarının 

(nüsxələrinin) xeyrinə çalışmaqdır. Nitsşeyə görə, insanlıq durmadan ayrı-ayrı böyük adamların 

hazırlanması işində çalışmalıdır. İnsanlığın borcu, bax, budur, daha ayrı şey deyil. 

Sürü üçün nə xarakterikdir? Gərəklərin, istəklərin biri-birinə oxşaması. Əgər adamların yaxşı saydıqları, 

pis saydıqları eynidirsə, deməli, onlar biri-birindən az fərqlənirlər. Fərdilik isə təkcə filankəsin bədəninin 

filankəsinkindən ayrı olması deyil. Fərdilik sənin nəyə üstünlük verməndə, hansı yöndə düşünməndə, 

nədən duyğulanmanda və necə duyğulanmanda özgün, yəni orijinal, bənzərsiz olmağındır. Belə fərdlər az 

olur, seçmə dəstəni əmələ gətirir. Nitsşenin dediyinə görə, ulusları də yaradan bu cür fərdilikləri olmuş 

böyük adamlardır. Yaradıcılıqla yeni ideya, düşüncə ortaya atanlar da onlardır. 

Hamı kimi düşünənin tapdığı hamının tapdığı olur, deməli, yenilik kimi seçilmir. Hamıdan ayrı cür 

düşünüb-davranan kəs isə hamının çətin alışacağı, hamıya gözlənilməz olan yenilikləri ortaya atır. Bütün 

bunları Nitsşe «Vaxtı çatmış düşüncələr», «Böylə buyurdu Zərdüşt» kitablarında bildirir.  

«Avtobioqrafiya» adlanan yazısında isə o, seçkin adamların fərdiliyinə, başqalarına oxşamamasına örnək 

kimi öz şəxsiyyətini göstərir. Məsələn, bir yerdə söyləyir ki, Zərdüşt kitabımla mən insanlığa çox böyük 

ərmağan verdim. Bu kitab ən yüksək kitabdır, dağ havası kimi bir kitabdır.  

Nitsşe bu cür öyünməklə cəmiyyətdə hamının tələb etdiyi «təvazökar ol!» buyuruğunun acığına belənçi 

danışır və sonucda dikbaşlıqla çoxluğun əxlaqı ilə kəllə-kəlləyə gəlmək istəyir (onu da bilək ki, sağlığında 

Nitsşe tanınmış filosof deyildi). 

O, uğurlu olan insan haqqında (bu da seçmə insandır) deyir: belənçi adam bütün bəd hadisələri öz 

xeyirinə çevirə bilir. Nə onu məhv etmirsə, onu güclü edir, yəni məhv olsa, heç, ancaq hadisənin onu yox 

etməyə gücü çatmırsa, o, hadisənin zərərini özü üçün faydalı edir. Məsələn, götürək xəstəliyi. Ağır 

xəstəlikdə adamların çoxu sızıltı və inləməklə, yazıq-yazıq ah-of etməklə yaşayır. Seçmə insan isə xəstəliyi 

nə qədər ki, onu öldürməyib, öz xeyirinə çevirir. Örnək kimi Nitsşe özünü göstərir. Söyləyir ki, xəstəlik 

halında onda yaranmış sağlamlıq istəyindən, həyat istəmindən özünə bütöv bir fəlsəfə yaratdı.  

Nitsşe özünü uzun illər ayıb sayılan, yasaq edilən məsələlərin içində səyahət edən səyyah adlandırırdı. 

Doğrudan da onun açdıqları, söylədikləri heç cürə çoxluğun əxlaqına sığmırdı. Məsələn, o özünü döyüşçü 

adlandırıb, sonra dava etməsinin dörd prinsipini verirdi: 

 

a) mən həmişə qalib gəlmişlərə hücum edirəm; 

b) o şeylərlə döyüşürəm ki, onlara qarşı özümə tərəfdar, köməkçi, qahmar tapmayacam; 
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v) mən heç vaxt şəxsiyyətin özünə həmlə etmirəm. Şəxsiyyətdən ancaq böyüdücü şüşə kimi istifadə 

edirəm. Bu böyüdücü şüşə ilə hamıdakı bəlaları böyüdüb göstərirəm. Yoxsa, konkret adamla mənim nə 

işim?! 

q) kiməsə həmlə edirəmsə, bu, mənim ona xeyirxahlığımdır, hətta təşəkkürümdür. 

 

Nitsşe çağındakı adamlarının əxlaqını bürümüş «suç», «gerçək», «əbədi həyat» (o biri dünyada) – 

anlayışlarını xəstəlik sayırdı və söyləyirdi ki, mən antixristianam, ona görə də xristianlığın mənəvi 

dəyərlərinə, nəyi yaxşı, nəyi pis saymasına düşmənəm. 

O, sevgini də tamam başqa cür anladırdı. «Sevginin fəlsəfəyə yaraşan tərifini yalnız mən sizə verirəm: 

sevgi işlətdiyi vasitələrə görə savaşdır, öz kökünə görə isə qadınla kişinin biri-birinə ölümcül nifrətidir». 

Nitsşe belə Nitsşeydi< 

 

 

İnsan problemi haqqında yekun sözü 

 

Biz insanın necəliyi ilə bağlı fəlsəfənin hansı düzənliklərə çıxdığını, hansı dolanbaclara, döngələrə 

düşdüyünü göstərmək üçün ayrı-ayrı çağlardan, Şərqdən və Qərbdən örnəklərə baxdıq. Bu səyahətimizdən 

sonra yenə kimsə soruşmaq istəyəcək: bəs, insan haqqında filosoflardan hansı doğru deyib, hansı düz 

göstərib? 

 

Bu soruya cavab vermək nəinki çətindir, yəqin ki heç mümkün də deyil. Bir fəlsəfi sistemdən başqasına 

baxanda doğrudan da başqasında çatışmazlıqları görmək olur. Məsələn, Kant maarifçilərə göstərir ki, 

eqoizmi, öz səadətini əxlaqi davranışın kökünə qoyanda hamıya aid, hamı üçün gərəkcə gücünü saxlayan 

qanunlara arxalanmırsan. Əxlaq insan münasibətlərini düzümə, düzgünlüyə salandır, ancaq hər kəs xoşbəxt 

olmaq üçün davrananda hərə bir tərəfə çəkir, dağıntı yaranır. 

Maarifçilər isə yəqin Kanta deyərdilər ki, sənin söylədiyin əxlaqlı adam, yəni öz xeyrini güdmədən 

yalnız borc duyğusundan çıxış edən adam, elə özün də boynuna alırsan ki, çox adamın bacardığı iş deyil. 

Əxlaq isə bir-iki nəfərin igidliyi yox, xeyli adamın münasibətlərini səliqəyə salacaq düzümləmə vasitəsi 

olmalıdır. 

Marksizm Kantı onda suçlaya bilər ki, yalnız tək-tək adamların əxlaqından danışır və adamları bir növ 

ideal baxımından əsl əxlaqa çağırır, hərçənd həm də başa salır ki, əgər bu əsl əxlaqı bilməsələr, nələrdən 

ziyan çəkəcəklər. Ancaq yenə də, Marksizmə görə, insanları filan cür olmağa çağırmaqla onları filan cür 

düzəltmək olmaz. Cəmiyyəti dəyişdirmək gərəkdir ki, insan da dəyişsin. 

Əvəzində Kant da Marksizmə deyə bilərdi ki, sənin insanın səbəblərin qırmancı ilə döyülə-döyülə 

dəyişir. Əsl əxlaqın daşıyıcısı, subyekti isə azad insan olmalıdır. Yəni adamın bu cür də, o cür də 

davranmağa azadlığı olanda hərəkətinə görə cavabdeh olur. Ancaq onun başqa cür davranmağa yolu 

yoxdursa, hərəkətinə görə məsuliyyəti də olmur, deməli, onu əxlaqın sözünə baxmamaqda suçlamaq da 

olmaz. 

Belə-belə yəqin ki, düşüncə dəyişməsi sonsuzluğacan uzana bilər. Kimlərsə bunu acı bağırsağın 

uzanmasına oxşada bilər. Ancaq sonsuzluğa uzanan söhbət doğrudan da maraqlıdır. Bunu «Fəlsəfə nə 

üçündür?» bölməsində söyləmişdik. İndi isə bir az başqa yöndə açaq. 

M. Bulqakovun «Ustad və Marqarita» romanının axırında Ponti Pilatla İsus Ay işığında gedə-gedə 

sonsuz, əbədi söhbətdə bulunurlar. Sokrat ölümdən qorxmurdu, deyirdi ki, ruhum Göy aləmində müdrik 

adamların ruhları ilə birlikdə olacaq və biz yaxşı söhbətlər edəcəyik.  

 

(Yəqin Sokratın arzuladığı aləmdə söhbətlərin sonu yox idi. Bu yerdə «Rəşid Şərif» adında gözəl bir 

rəssamın işi yada düşür. Həmin əsərdə alma boyda ulduzların arası ilə bir yol keçib qaranlıq dərinliklərdə 
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yox olur. Rəssam isə bu yol haqqında bizə belə demişdi: arzum var ki, öləndən sonra ruhum ürək dostumla 

əbədi söhbət edə-edə bu yolla getsin).  

Sonsuz söhbət elə bir söhbət ola bilər ki, heç vaxt darıxqanlıq gətirməsin, yerli-yerində yenilikdən təpgi 

alsın, dolana-dolana təzə-təzə düşüncə çalarlarına, məsələlərinə çıxsın. Fəlsəfi sistemlərin mədəniyyət üçün 

gərəyi onların insan haqqında sonsuz söhbətlərə yol açmasıdır. Dedik ki, yəqin mədəniyyətin bir ölçüsü də 

həmin mədəniyyətin məkanında nə qədər maraqlı söhbətlərin getməsidir. Əgər belədirsə, fəlsəfə insan 

haqqında maraqlı düşüncələr, söhbətlər üçün dürlü problemlər ortaya atır. Bax, beləcə, fəlsəfəni sevənlər, 

həm də fəlsəfi sistemdən özü-özlüyünə həzz alanlar insan haqqında bir fəlsəfədən başqasına adlaya-adlaya 

düşüncələrlə, dialoqlarla məşğul olurlar. 

Ancaq elə adamlar da var ki, fəlsəfədən özü haqqında, necə yaşaması, necə etməsi, necə dəyişməsi 

haqqında buyuruqlar almaq istəyir və bu zaman hansı fəlsəfi sistem ona doğma görünürsə, ona həm də 

doğru görünür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci bölmə. Mədəniyyət 

 

Mədəniyyətin tərifi 

 

Fəlsəfədə insan problemindən mədəniyyət probleminə qapılar taybatay açıqdır. Ona görə də ya 

mədəniyyət problemindən insan probleminə girmək olar, ya da insandan mədəniyyətə çıxmaq olar. İndi də 

mədəniyyət dünyasına tərəf «yeriyək». 

Toplum yalnız insanların toplanması deyil, həm də insan eyləmlərinin və insanın eyləyib, 

düzəltdiklərinin toplusudur. Mədəniyyət anlayışının 259-dan çox tanımı var, biz onlardan birini – indicə 

söylədiyimizi seçdik. 

Avropa dillərində və Türkiyədə mədəniyyəti bildirmək üçün «kultura» (türk deyimində «kültür») 

işlədilir. Həmin söz latınca torpağın şumlanıb, hazırlanmasını bildirir. Torpaq üzərində insan iş görür, 

deməli, insanın xam torpağı şumlaması sonralar hansı bir məntiqləsə mədəniyyət anlayışına gətirib 

çıxarmışdır. Bizcə, burada məntiq belə idi: insan xam torpağı şumlamaqla iş görür və iş görəndə eyləmlə 

(etməklə, eyləməklə, fəaliyyətlə) məşğul olanda xam olan, hələ toxunulmamış, təbii vəziyyətində qalmış 

nəyisə özünə gərəkli yöndən dəyişdirir, mənimsəyir. 

Deməli, mədəniyyət anlayışı xam, ilkin, təbiətdəki kimi olanın insan tərəfindən dəyişdirilib, başqa 

biçimə, başqa dona salınmasını bildirir. Ona görə də bir çox mifoloji dünya görklərində, modellərində, 

fəlsəfi quramlarda Mədəniyyət Təbiətlə qarşılaşdırılır və bu qarşıdurmadan öz anlamını, tanımını qazanır.  

Bu baxımdan biz azərbaycanlıların ərəbcədən götürdüyü «mədəniyyət» sözü maraqlıdır. Ərəb dilində 

«mədinə (tun)» şəhər deməkdir. Deməli, mədəniyyət şəhərə xas olmağı bildirir. Səhradakı bədəvi ərəblərin 



 79 

həyatı ilkin, təbiətə yaxın xamlıqda, qabalıqda sayılırdı. Şəhərə aid olanlarsa incəlmiş, səliqəyə salınmış 

hesab olunurdu. Buradan mədəniyyətə ad vermək üçün «mədinə» sözünə gəlib çıxmaq elə də dolama yolla 

getmək deyildi. 

Mədəniyyətin belə bir anlamı da var: mədəniyyət bioloji, irsi yolda alınmamış informasiyalar (bilgilər, 

soraqlar) toplusudur. 

 

 

Mədəniyyət və informasiya 

 

Soruşmaq olar, bəyəm, binaları, əmək alətlərini, mebelləri informasiya, bilgi adlandırmaq olar? Gündəlik 

bilinc yalnız televiziyon, radio, mətbuat aracları ilə verilən xəbərləri, soraqları informasiya bilir. Əslində isə 

belə deyil. 

İnsana hər nə soraq verirsə, hər nəyin ki nəyisə bildirmək, anlatmaq üçün düzümü (müəyyən qaydada 

təşkili) var, informasiyadır. «Düzümü var» ona görə dedik ki, qarmaqarışıq nəsnə nəyisə güclə sezdirə bilər. 

Doğrudan da, sözləri necə gəldi səpələyin, görəcəksiniz ki, bitmiş düşüncə, bilgi alınmır. Hərfləri necə gəldi 

yan-yana qoyun, görəcəksiniz ki, bəlkə təsadüfən bir söz alına. Vəziyyət hər yerdə belədir: harada ki 

qarmaqarışıqlıq yaranır, informasiya sısqalaşır. Bina, divan, bağ, kostyum həm nəsnədirlər, həm də öz 

düzümləri, quruluşları, strukturları ilə onları yaradan adamların, cəmiyyətin, çağın bilikləri, nəyi sevib-

sevmədikləri, texniki yetənəkləri haqqında soraqlar, informasiyalardırlar. Deməli, onlar yalnız nəsnə kimi 

yaradılmırlar. Bina yalnız içində küləkdən gizlənməkdən ötrü tikilmir, tikilirsə, kasıbçılığı, vecsizliyi, 

bacarıqsızlığı bildirir. Bina həm də gözəlliyi, rahatlığı və ya ciddiliyi, sərbəstliyə çağırışı bildirir. Bax, bu 

mənada o informasiyadır. 

Mədəniyyət anlayışının bayaqkı tanımına qayıtsaq, deyə bilərik ki, mədəniyyətdə olanların hamısı 

informasiya, soraq qaynağıdır. Ancaq bu informasiyaları sonrakı nəsil öncəkindən bioloji-irsiyyət yolu ilə 

almır. Bu nə deməkdir? 

Götürək saçın rəngini. Adamın saçının qara və ya sarı olması irsiyyətdən gəlir və buna görə də təbiət 

faktıdır, mədəniyyət yaradıcılığı deyil. Ancaq kosmetikanın verdiyi boyalarla o, saçını qara və ya sarı edirsə, 

bu boyalar, artıq, mədəniyyət faktı olur. Və ya götürək yemək yeməyi. Bədənin təbii şəkildə acması və 

yeməklə özünü doydurması hələ mədəniyyət faktı deyil. Ancaq yemək üçün süfrənin xüsusi qaydada 

açılması, ilkin yemək jestlərinin çəngəl bıçaqla əvəzlənməsi mədəniyyətə aiddir. 

Dağlar, göllər təbiət olaylarıdır. Ancaq onların şeirlərdən, şəkillərdən görünən görkləri və bu əsərlər 

sayəsində aldıqları mənalar mədəniyyətin yaradıcılığı olur. Bax, bu anlamda mədəniyyət irsi yolla 

alınmamış, insanın eyləmi, etdikləri sonucunda düzəldilmiş, yaradılmış dəyərləri özünə toplayır. 

İnsanın iki cür eyləmi var: biri maddi, o birisi mənəvi fəaliyyətdir. 

Əkində-biçində, fabrikdə işləyəndə maddi eyləmdə bulunur. Kitab, musiqi yazanlarınkı isə mənəvi 

eyləmdir. 

Bəs nədir onların fərqi? Demək ki, maddi fəaliyyət yalnız maddəni dəyişdirməklə, maddilikdə nəyisə 

etməklə məşğul olur, düz olmaz. Çünki yazıçı da maddə üzərində çalışır, məsələn, mürəkkəblə kağızı yazır. 

Kağız, yazının cizgiləri isə maddidir. Eləcə də heykəltəraş görkləri palçığın, mərmərin üzərində yapır. Bəs 

maddi eyləmlə mənəvi eyləmin fərqi nədədir? 

 

 

Maddi dəyərlər və mənəvi dəyərlər 

 

Nəsnəl fəaliyyət maddi dəyərlər yaradır, mənəvi eyləmlərsə mənəvi dəyərləri topluma verir. Bəs maddi 

dəyərlərlə mənəvi dəyərlər nədə ayrılırlar? 

Desək ki, birincilər yalnız maddədən, ikincilər yalnız mənəviyyatdan ibarətdir, yenə düz olmaz. Çünki 

nəsnəl dəyər olan dəzgahın, çəkicin düzümündə nəsnəlikdən başqa onları yaradanın, işlədənin düşüncələri, 
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bəzi duyğuları da daşlaşmışdır. Dəzgah, axı, həm də onu düzəldənin «filan işləri görmək üçün təkərcikləri, 

dəstəkləri və s.-ni necə düzəltmək, bağlamaq gərəkdir» düşüncəsini bildirir. 

Götürək mənəvi dəyəri. Burada düşüncə, duyğu tərəfi ilə birlikdə nəsnəl tərəf də var: məsələn, heykəlin 

maddəsi. Bəs onda soruşmaq olar: maddi və mənəvi dəyərlərin hər ikisində də maddi və mənəvi tərəflər 

varsa, niyə birinin adı maddi, o birisininki mənəvi dəyərdir? 

Bu sualın cavabı belədir: maddi dəyərlər ya öz maddəsi ilə başqa maddi dəyərlərin yaradılması üçün 

işlədilirlər (məsələn, benzin, dəzgahlar) və ya çörək, meyvə kimi öz maddələri ilə bizim maddi 

gərəklərimizi ödəyirlər. İnsanın maddi ehtiyacları isə onun bioloji varlıq kimi yaşamasına şərait yaradan 

başlanğıclardandır. 

İnsanın mənəvi gərəkləri də var, məsələn, sənət əsərlərinə olan ehtiyacı, gözəllik içində yaşamaq istəyi. 

Bu gərəklərin ödənilməməsi onun bioloji varlıq kimi yaşamasına, üzdən baxanda, elə də ziyan deyil. Bir gün 

ac qalanda, soyuqdan qorunmaq üçün isti paltarı olmayanda insan xeyli əziyyət çəkir. Ancaq beş-on gün 

musiqi eşitməyəndə, şeir oxumayanda adamların çoxu bundan elə də əziyyət duymurlar. Hərçənd bu 

çatışmazlıq uzun davam edəndə kimlərinsə qanı qaralır, əsəbləri korlanır və bu yolla mənəvi çatışmazlıq 

bioloji yaşamına da təsir göstərir. 

Bir sözlə, mənəvi dəyərlər özlərinin qutlanmış (ruha tutulmuş) tərəfi ilə mənəvi gərəkləri ödəyirlər.  

Mədəniyyətdə maddi dəyərlərin və mənəvi dəyərlərin bir-birinə güclü etgisi, hətta biri-birinə keçidi var. 

Köhnə dəzgahların, avtomobillərin muzeylərdə tamaşa üçün saxlanması ona gətirib çıxarır ki, onlar insanın 

sənaye yetənəkləri haqqında soraq verən mənəvi dəyər vəzifəsini görürlər, yəni insan, məsələn şəklə 

baxırmış kimi onlara tamaşa edərək keçmiş və ya indiki sənaye haqqında informasiya alır.  

Mənəvi dəyər də maddi dəyər kimi işlənə bilər. Mirzə Cəlil Sovet dövründə soyuq otağını qızdırmaq 

üçün əlyazmalarını sobaya atanda, - olayı Anardan oxumuşuq, - qəzəbindən mənəvi dəyərlərini maddi 

dəyərlər kimi işlətmişdi. 

Bundan başqa, toplumda elə dəyərlər də var ki, «maddi-mənəvi» adlana bilər. Belələri tikililər, 

dekorativ-tətbiqi sənət əsərləri (xalçalar, bəzəkli qılınclar) kimi həm nəsnəl, həm də mənəvi vəzifələr yerinə 

yetirirlər. Yəni onların həm maddi, həm də mənəvi tərəfi işlədilir. Bu cur dəyərlərə bifunksional 

(ikifunksiyalı) dəyərlər deyirlər. 

 

 

Maddi və mənəvi dəyərlər arasında  

səbəb-nəticə əlaqələri 

 

Marksist mədəniyyətşünaslıq materialist olduğu üçün «hansı bölgə, - maddi dəyərlər hazırlanan bölgə, 

yoxsa mənəvi dəyərlər düzəldilən bölgə başlanğıcdır, o birisinin necəliyini, çeşidini təyin edir?» sualına 

materialistcəsinə cavab verir. Yəni deyir ki, başlıca dəyişmələr öncə maddi dəyrlər bölgəsində başlayır və 

sonra da mənəvi dəyərlər sahəsində dəyişgilərə səbəb olur. 

Burada məntiq belədir: insanlar qabaqca öz maddi gərəklərini ödəməlidirlər ki, sadəcə, yaşaya bilsinlər. 

Yaşayanda isə mənəvi işlərlə də məşğul ola bilərlər. 

Deməliyik ki, elə idealist filosoflar arasında da bunu danmayanlar vardı. XIX yüzildə yaşamış böyük 

hind filosofu Vivekananda deyərmiş: «Ən böyük günah ac adamla din haqqında danışmaqdır». 

Başqa bir hind filosofu Ramakrişna isə söyləyərmiş: «Ac adamın Allahı olmaz». 

Göründüyü kimi, Marksizm yetərincə aydın məntiqə əsaslanır. Ancaq belə məsələlərdə aydınlıq hələ 

yüksək doğruluq deyil. Bəzi adamlar var ki, çox böyük maddi yoxsulluqda yüksək mənəvi dəyərlər 

yaratmışlar. Xristian zahidlərinin, müsəlman sufilərinin bir xeylisinin həyatı dediyimizə örnəkdir. Böyük 

rəssam Modilyani tanınmadan, aclıq və səfalət içində ölmüşdü. 

Sözsüz, maddi gərəklərin necə və hansı pillədə olması, onların hansı çeşidli maddi dəyərlərlə 

ödənilməsi, bunun üçün nəsnəl dəyərlərin necə düzəldilməsi, toplumda necə paylanması, mənəvi 

dəyərlərin necəliyinə bu və ya başqa güclə təsir göstərir. 
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Biz elə bunu «Yenidənqurma» adlanan çağda yaşayanda yaxşı görmüşdük. İqtisadiyyatda, maddi 

dəyərlərin düzəldilməsində əyər-əskiklər, öncəki mülkiyyət, yiyəlik münasibətlərindən doğan 

bacarıqsızlıqlar hamısı qəzetlərdə nələrin yazılmasına, adamların nədən söhbət etməsinə, necə düşünməsinə 

təsir etmişdi. Ancaq bu təsir çoxluq üçün belədir, yenə də dəyərlər bölgəsində yetərincə yaradıcılar var ki, 

belə təsirlərdən özgürdürlər. Və əgər siyasəti götürsək, demək olar ki, mənəvi dəyərlər dünyasının bir 

bölgəsi olan siyasətdə elə adamlar və ya siyasi dəstələr ortaya çıxırlar ki, toplumda yaranmış vəziyyətdən 

vasitə kimi istifadə edərək öz istəmlərini həyata keçirməklə cəmiyyətin hərəkətini başqa yönümə yönəldə 

bilirlər. Yəni öz mənəviyyatları əsasında cəmiyyəti dəyişdirə bilirlər. 

Onu da deyək ki, maddi dəyərlərin yoxsulluğu, azadlığının azlığı və nəticədə mənəvi dəyərlərin 

yoxsulluğu olan toplumlarda Marksizmin materialist modelinə uyğun vəziyyətlər tez-tez yaranır: yəni 

maddi dəyərlər bölgəsi mənəvi dəyərlərin necəliyinə güclü təkanverici, itələyici, dəyişdirici etgilər göstərir, 

onun necəliyini təyin edir. Ancaq maddi sərvətlər bolluğunu yaratmış, İnsan Haqlarını tanımış azad 

toplumlarda durum marksist modelə sığmaz xarakter alır. Mənəvi mədəniyyət öz bölgələrində sərbəst 

şəkildə gedən axtarışlar nəticəsində dəyişərək özünə istiqamət qazanır və hətta sonra maddi dəyərlər 

sahəsini də yönəldir. 

Bizcə, Marksizmdə maddi və mənəvi sərvətləri biri-birinə tərəf boylandıraraq öyrənmək ideyası xəlvət-

xəlvət «maddi sərvətlər mənəvi sərvətlərə səbəb olur» ideyasına çevriləndə çoxlu uyğunsuzluqlar yaranır. 

Belə uyğunsuzluqlardan birinə örnək: Əski Yunanıstanda sənət, fəlsəfə sonrakı çağlara baxanda xeyli yuxarı 

idi və bunu Marks da qəbul edirdi. Marks özü soruşurdu: bəs necə olur ki, maddi dəyərlərin istehsalına 

görə özündən sonrakı çağların toplumundan geri qalan Yunanıstan onların hamısı üçün üstünlüyünə görə 

əlçatmaz olan mənəvi mədəniyyəti yaratmışdı? 

Bu cür sualın cavabında marksist ədəbiyyatda kitabdan-kitaba, ağızdan-ağıza keçən deyim yaranmışdı: 

maddi və mənəvi mədəniyyət bölgələri qeyri-bərabər inkişaf edir. 

Belə tez-tez deyirlər və sanki bununla Marksizm özünü şaşırdan problemi neytrallaşdırır. Ancaq 

anlayanlar üçün bayaqkı sual suallığında qalır: maddi istehsalatın, iqtisadi münasibətlərin mənəvi 

yaradıcılığa səbəb kimi təsiri o deməkdir ki, birinci qabağa gedəndə ikincini də irəli itələməlidir, geri 

qalanda isə ikincini də arxasınca çəkməlidir. Əgər belə deyilsə, deməli, əlaqə tamam başqa cürdür. Yəni bir 

yerdə, bir çağda maddi dəyərlər ürətimindən (istehsalından) başlanan proseslər mənəvi mədəniyyət 

sahəsində köklü dəyişgilər yaratdığı halda, başqa yerdə, başqa çağda, məhz, mənəvi mədəniyyətdə yetişən 

proseslər maddi mədəniyyəti güclü şəkildə dəyişdirir. 

Toplumun xeyli sahələri var ki, orada «birinci hansı tərəf səbəb olub?» sualı «toyuq-yumurta» 

məsələsinə oxşayır. Çevrənin başlanğıcı, sonu yoxdur. Eləcə də çevrəvi hərəkətin. Bu mənada toplumun elə 

sahələri var ki, orada maddi tərəflə mənəvi tərəf arasındakı əlaqələr, təsirlər durmadan çevrəvi 

əvəzlənmələr xarakteri alır. Yəni bu ona, o buna təsir edir. Beləcə, biri-birinin başına fırlanırlar və bilmək 

olmur, hansı ilkin başlayıb və əslində, bunu tapmağın mənası da olmur. Çünki ola bilər ki, nəsə maddi 

dəyərlərin istehsal bölgəsindən başlasın, ancaq mənəvi sahəyə keçəndə elə artsın, elə güclənsin ki, tarix də 

onun qarşısında dayana bilməsin. O, mənəvi yaradıcılıq dünyasının gücü ilə tarix üçün yeni yol açsın. 

Məsələn, biz İslamın yaranmasına səbəb kimi V yüzilin Məkkəsində hansı iqtisadi ilişgilərin necə 

olmasından nə qədər danışsaq da İslam sayəsində dünya xəritəsinin niyə bu dərəcədə dəyişməsini 

anlamayacağıq. Ancaq İslamın ruhundan gələn gücü, insanlara, tarixə nələr verdiyini, insanları necə 

dəyişdirdiyini anlasaq, onun yayılmasının da, onun başqa uluslar tərəfindən sevilməsinin də necəliyini başa 

düşəcəyik. 

Başqa incəlik. Toplumun nəsnəl varlığında nə olur-olsun, onlar toplumun başqa qatlarında və 

bütünlükdə, toplumun özündə dəyişgilər törətmək üçün öncə adamların duyğularından, düşünüşündən 

keçməlidir. Keçəndə isə burada «səsi» bata bilər, hənirtisi gurultuya çevrilə bilər. Məsələn, götürək təbii 

fəlakət nəticəsində baş vermiş aclığı. Ulus var ki, bu aclığın acıları, qorxusu onun ruhundan keçəndə bu 

ruhu darmadağın edir və sonucda dağılmış ruhu ilə millət dağınıq işlər görüb, toplumu viran qoyur. 
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Ulus da var ki, həmin aclıq onun qutuna təsir göstərəndə burada özünütoplama, səliqəli davranma gücü 

yaranır və nəticədə etdikləri ilə ulus nəinki aclıqdan qurtulur, hətta qonşularından xeyli qabağa gedir.  

Bütün bu «əmmalar» qarşısında təkcə Marksizm yox, bütün fəlsəfə duruxur. Bir yandan, çox rahatdır, 

əlverişlidir cəmiyyətdə bir tərəfi səbəb, o biri tərəfi isə həmin səbəbin nəticəsi kimi götürmək. Bu zaman 

fəlsəfə toplumu insan biçimində modelləşdirir. Yəni insanın gövdəsi (bədəni, cismi), nəsnəl tərəfi var və bir 

də ruhu var. Gövdəni aşağı ilə, ruhu isə yuxarı ilə bağlayırıq (elə dinlərin çoxu da Tanrını yuxarıda, 

Materiyanı aşağıda yerləşdirir). Bizim aclığımız, bədənimizin ağrıları, sinir sistemimizin necə işləməsi, 

gözümüzün necə görməsi hamısı qutumuza öz təsirini, özü də güclü təsirini göstərir. Tikilidə özül üst 

tərəfin dayağı olduğu kimi. Və belə bir obraz əsasında Marksizm toplumun quruluşuna baxır, deyir ki, 

cəmiyyətin də öz gövdəsi və öz ruhu var. Maddi dəyərlər, maddi istəklər, bu istəklərin ödənilməsi və 

ödənilməsi üçün maddi dəyərlərin ürətimi bərabərdir toplumun bədəninə, bədənin işləməsinə. Fəlsəfi, dini, 

əxlaqi, bədii yaradıcılıqlar isə bərabərdir cəmiyyətin bilincinə, qutuna. 

Və Marksizm belə hesab edir ki, toplumda da insanda olduğu kimi bədən ruha güclü təsir edir. Elə güclü 

təsir edir ki, ona toplum ruhunun yaradıcısı, qurucusu, dəyişdiricisi demək olar. 

Bəzi idealist fəlsəfi sistemlər isə deyir ki, aşağı yuxarının deyil, yuxarı aşağının səbəbidir, necə ki Tanrı 

varlığın yaradıcısıdır, necə ki insan bədənini əsasən ruhu davrandırır. Deməli, toplumda maddi dəyərlərin 

istehsalının, paylanmasının necə getməsi asılı olur burada dinin, əxlaqın, fəlsəfənin hansı səviyyədə, 

vəziyyətdə olmasından. 

Bunların hansı doğrudur? Fəlsəfə tarixi hələ ki cavab tapmayıb, hər iki baxış tez-tez elə olaylarla rastlaşır 

ki, həmin əsaslarla bu olayları anlada bilmir. 

Dediyimiz vəziyyəti toplum haqqında aşağıdakı nəzəri modeldə gözdən keçirmək olar. 

 

 

Freyd mədəniyyətin yaranması, mədəniyyət hadisələrinin  

vəzifələri, işi haqqında 

 

Məsələn, baxaq Avstriya alimi Freydin Psixoanalizinə. Bu nəzəriyyə öncə insan, sonra isə mədəniyyət 

haqqındadır. 

Freydizmin ən böyük nailiyyətlərindən biri odur ki, heç bir nəzəriyyə onun kimi insanda və 

mədəniyyətdə səbəbdən nəticəyə gedən təsiri bu qədər incə, zərif naxışlı cizgilərlə aça bilməyib. Buna 

Marksizm sosiologiyası da (cəmiyyətşünaslığı da) idealist sosiologiya da qibtə edə bilər. 

Dialektik materializm fəlsəfi sistemləri bölüşdürəndə materializm, idealizm anlayışlarından başqa vulqar 

(yəni qara camaata xas, qaba) materializm anlayışından da istifadə edir. «Qaba materializm» termini ilə o 

göstərilir ki, bəzi materialist olan filosoflar materiyanı o qədər sevirlər ki, qabalıq edib hətta ruhla, 

mənəviyyatla bağlı necəlikləri də maddi necəliklər kimi açırlar. Yəni biz beyinin düşüncə törətməsini 

mədənin turşu törətməsinə bərabər proses saysaq, vulqar materializmə yol verəcəyik. 

Freydizm öz özüllərinə görə qaba materializm sayıla bilər. Çünki insanın bilincinin, insanın mənəvi 

dəyərlər yaratmasının əsasına seksuallığı qoyur. Seksuallıq isə ən öncə bir cinsdən olan adamın başqa 

cinsdən olan adama şəhvəti, ehtirası, bədən istəyidir. Biz çoxdan gələn ənənələrin təsiri ilə seksuallığı nəsə 

ayıb, deməli, qaba sayırıq, onun üçün də Freydizmi qaba materialist hesab etmək istəyirik. Ancaq di gəl ki, 

Psixoanalizdə bilinclə, mənəviyyatla, mədəniyyətlə bağlı qurulan ilişgi şəbəkələrinin narınlığına çox 

nəzəriyyələr paxıllıq edə bilər və əslində XX yüzilin sənəti, humanitar düşüncəsi və marksist araşdırmalar 

da bu baxımdan Freydizmdən təsirlənmişlər. 

Bir paradoksu da deyək. Marksizm, xüsusilə, Dialektik materializm dərslərində materializmi irəlici sosial 

siniflərin istəkləri ilə bağlamışdı. İnandırmışdı ki, hər materialist filosof və ondan tərbiyə alan ateistlər 

irəlicidirlər (mütərəqqidirlər), ayıqdırlar, dumansız beyindirlər, insanlığa xeyir verəndirlər, idealizm və 

dindarlıq isə geriyə çəkən siniflərin qulluğunda durandır. Bu bölgüyə görə Freydizmə Marksizmin 
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münasibəti ilıq olmalıydı. Freyd həm materialistdir, həm də ateist. Ancaq di gəl ki, Sovetlər Birliyində nə 

vaxtdan bəri Freyd ən tənqid olunan düşünərlərdən olmuşdu. 

İndisə bu Avstriya psixoloqunun insan konsepsiyasından mədəniyyət haqqında öyrətini necə 

çıxarmasına baxaq. 

Ziqmund Freyd insan psixolojisini üç qata ayırır. Onların adı belədir: 

 

Üst-Mən (Super Eqo) 

Mən (Eqo) 

O (İbid) 

 

Düşünərin anlatdığına görə, «Mən» «O»nun üz, ön hissəsi, örtüyü kimi formalaşıb. «O» canlı orqanizmin 

canlılığını, yaşamını saxlayan instinktlər, ilkin çağırışlar bölgəsidir. «O» davamlı həzz almaq üçün həmişə 

nələrisə istəyəndir (seksual istəklər, yemək istəyi və s.). Bunun üçün də həmin «O» özündən qıraqdakı 

dünya, gerçəkliklə ləzzət götürmək ilişgisində olur.  

Gerçəklikdən «O»ya dürlü qıcıqlar gəlir. Bax, bu qıcıqlarla «O»dan çıxan istəklərin toqquşduğu, 

rastlaşdığı bölgədə «Mən»in strukturları formalaşır. Biz «Mən»imizi çox vaxt bədənimizlə eyniləşdirib 

anlayırıq. Düşünürük ki, «Mən» bu bədən və bədənin içinə toplananlardır. Freyd bədənin üzəri hissəsini 

(səthini) xüsusi seçir, söyləyir ki, dişarıdan gələn təsirlər burada qıcıqlar oyadır. Deməli, dişarının qavrayışı 

baş verir. «Mən» dişarı qavrayışla içəri qavrayışın rastlaşması əsasında formalaşır. Bu rastlaşma, 

çarpazlaşma isə ən öncə gövdənin üzərində olur. Ona görə də Freyd söyləyir: «Mən» ən öncə gövdəyə 

aiddir (gövdəsəldir), deməli, üzdəki, üzərdəki «qabıqdır». 

«Mən» «O» ilə dünyanın, gerçəkliyin arasında durur. «O»nun ilkin çağırışlarından biri həzz almaq 

prinsipindən çıxır. Ancaq canlı varlıq yalnız həzz almaq prinsipi ilə dünyaya girsə, çoxlu acılar çəkər. Çünki 

heç də hər şey həzz vermək üçün ona əyilməyəcək və deməli, hər dəfə canlı varlıq istədiyini almayanda 

acılar çəkəcək. Bax, bunun üçün də «Mən» «O»nun həzz almaq prinsipinin qarşısına «gerçəklik prinsipinin» 

şərtlərini qoyur. Yəni bu şərtlər «O»ya deyir ki, reallıqla hesablaş. Reallıqla hesablaşmaq üçün də yeri 

gələndə həzz almaq istəyini sonralaşdırmağı bacar! 

Bu, Ziqmund Freydin insan psixologiyasında «Mən» ilə «O» arasındakı ilişgini anlatmaq üçün verdiyi 

bir açımdır. Onun başqa açımı: körpə oğlanın istəklərinin ilkin obyekti (hədəfi) ananın döşləri olur. Ana 

döşləri bu dünyada dayaq axtarmağın ilkin örnəyidir. Paralel olaraq körpə oğlan atasını da mənimsəyir, 

ancaq anadan fərqli olaraq o, atasını identifikasion (eyniləşdirmə) yolu ilə mənimsəyir. Yəni atasını özünə 

oxşada-oxşada anlayır. Dörd-beş yaşında uşaq seksuallığı oyanmağa başlayanda oğlan atası ilə özünü bir 

hədəfə, yəni anaya yönəlmiş iki istək kimi görür və onun üçün də ataya qısqanclıq, atada rəqib görmək onu 

bürüyür. Atasına, artıq, öz istəklərini həyata keçirmək qarşısında durmuş əngəl kimi baxan uşaq ona qarşı 

düşmənçilik duymağa başlayır. 

Freyd oğlan uşağının anasına bu istəyini və atasına bu düşmənçiliyini Edip kompleksi adlandırır. Çünki 

yunan mifologiyasına görə, Edip özü də bilmədən, qisməti beləymiş, atasını öldürüb, anasına ər olur. 

Freydə görə, Edip olayı uşaq seksuallığının mif dilində bilinməsidir, ona görə də uşaq seksuallığının bu 

tərəfinə o, Edip kompleksi deyir. 

Uşağın bilinci əxlaqla tanış olduqca, həndəvərini bildikcə görür ki, həzz almaq istəyindən törəmiş Edip 

kompleksi onun toplum içində yaşamını dəhşətli biabırçılıqlara düçar edəcək. Uşağın «Mən»i gerçəklik 

prinsipinin basqısı (təzyiqi) ilə Edip kompleksini bilincindən sıxışdırıb, bilincaltına (bilmədiyimiz 

bildiklərimiz yığılmış psixi «zirzəmiyə») salır. Bax, bu bilincaltını Freyd «O» (İbid) adlandırır.  

Edip kompleksinin çərçivəsində «O» obyekt kimi gördüyü anaya üz tutmuşdur. İndi isə, yəni əxlaqi 

tərbiyə prosesində bu kompleks dağılır və «O» həmin kompleksi içinə alıb, gizlədir. Bəs psixika indi hansı 

obyektə tutulsun? Əgər anaya olmazsa, onda atanı obyektə çevirib ona üz tutmaq olar. Ataya belə 

bağlanmaq insanın iç dünyasında «Üst-Məni» yaradır. «Üst-Mən», bir yandan, «Mən»ə buyurur ki, atan 

kimi ol, ikinci yandan da, hədələyir ki, «sən atan kimi ola bilməzsən, ona görə də atanın etdiklərini yapma». 
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«Üst-Mən» ideal «Mən»dir, yəni ideal kimi çağırır ki, mənə oxşa, ancaq həm də xatırladır ki, ideala çatmaq 

olmaz, deməli, sən heç vaxt mənim kimi olmayacaqsan. 

Freyd göstərir ki, «Üst-Mən» Vicdan oluban «Mən»in üzərində xaqanlıq edir və həmçinin, bəlkə də, 

bilincsiz olaraq suç duyğusu kimi durur. Ona görə suç duyğusu kimi durur ki, insan körpəliyində atasına 

rəqibi, düşməni kimi baxmaqla onun qarşısında günaha batmışdı. Doğrudan da, vicdan və günah duyğusu 

biri-birinə qovuşuqdur və Freyd bu qovuşuğun səbəbini çox ilginc açır. 

Beləliklə, «Mən» insan psixolojisində dişarı dünyanın, xarici aləmin nümayəndəsi olur, «O» içəri 

dünyanı təqdim edir, «İdeal Mən» isə bütün yüksək varlıqdan tələb olunanlara cavab verir. Ata haqqında 

həsrəti, ata qarşısındakı günah duyğusunu özündə gizlədən «Üst-Mən», Freydə görə, dinlərin yaranmasının 

kökündə durur.  

Doğrudan da, dinlərin çoxunda Tanrı yiyəlik edən, buyuruq verən ataya oxşayır. Fikir verirsinizmi, 

materialist fəlsəfə kimi Marksizm dinin səbəbini, - din isə önəmli mədəniyyət sahəsidir, - toplumun maddi 

özüllərində axtarırdı. Deyirdi ki, əmək alətlərinin, – əmək alətləri isə toplumun maddi, material əsaslarıdır, - 

primitivliyi insanı təbiət gücləri qarşısında yazıq edir. Və sonucda din yaranır, insana elə gəlir ki, təbiət 

qarşısında gücsüz qalanda təbiət qüvvələrinin yiyəsi olan Tanrılara yalvarmaqla, tabe olmaqla 

təhlükələrdən qurtulmaq olar. Psixoanaliz isə Marksizmdən fərqli olaraq dinin özülünü insan 

psixolojisindəki «Üst-Mən»dən çıxarır. 

Freyd göründüyü kimi insan psixolojisindən dinə doğru çox incə, naxışvari səbəb-nəticə cızığını çəkir. 

Avstriya psixoloqunun fikrincə insan mədəniyyəti insan varlığının nə heyvani, bioloji əsasları varsa, onların 

üstündə ucalmaq sayəsində mümkün olub. Mədəniyyət başdan-ayağa insan bədəninin və psixikasının ilkin 

çağırışlarının ödənilməsi qarşısına divarlar qoymaq sayəsində, yəni ilkin çağırışları basqılamaq (başından 

vurmaq) əsasında qurulub, çünki mədəniyyət bunu etməsəydi, yalnız ilkin çağırışlar, bədən istəkləri ilə 

hərəkət edən adamlar cəmiyyətdə cəm ola bilməzdilər.  

Ancaq insan biolojisinin çağırışları, istəkləri qarşısına əngəllər qoyan mədəniyyətin öz qorxusu var. 

Mədəniyyət formaları ilkin çağırışları geri itələyəndə onlar bilincaltına sıxışdırılırlar (yəni «Ona» keçirlər) və 

burada qaldıqca, işlənmədikcə güc toplayırlar. Güc (enerji) axırda o qədər çoxala bilər ki, püskürüb, insanın 

bütün mənəviyyatını dağıda bilər. Freydə görə, nevrozlar çox vaxt belə püskürmənin sonucu olur. Və ilkin 

istəklərin qorxusundan qurtulmağın bir yolu sublimasiondur, yəni ilkin çağırışları dolayı işlətmək, ilkin 

çağırışları dolayı ödəməkdir. «Sublimə etmək» latınca ilkin anlamına görə həm «uca tuturam» mənasını 

verir, həm də əl-kimyaya keçərək bərk maddənin duru vəziyyətin üstündən adlayaraq buxar halına 

keçməsini bildirir. Bu kəlmə Freydin dilində bədən istəklərinin enerjisini mədəniyyət, yaradıcılıq 

məqsədlərinə yönəltmək anlamını verdi.  

Avstriya alimi seksuallıqla bağlı olana «libido» deyirdi, seksuallıqla bağlı istəkləri isə libidioz istəklər 

adlandırırdı. Ona görə də söyləyirdi: mədəniyyət libidioz istəklərin sublimasionudur. Bu yerdə o, «qadın və 

mədəniyyət» problemini qoyurdu. Yazırdı ki, ilk öncə dişi öz balalarını yaşada bilmək üçün, balalarını 

qorumağa gücü çatacaq erkəyin yanında qalır və onun dediklərinə boyun əyir. Bu andan ailə fenomeninin 

özülü qoyulur. Ailə isə mədəniyyətin təməllərindən birinə çevrilir. Beləliklə, qadın ailənin və ailə ilə bağlı 

olan seksual yaşamın, həyatın mənafeyini saxlayan insan kimi mədəniyyət tarixində özünü göstərir. Ancaq 

elə bu cür də mədəniyyətlə ziddiyyətə girir. 

Biz bilirik ki, tarix boyu mədəniyyət bölgələrinin böyük yaradıcıları kimi həm səviyyə, həm də say 

baxımından qadınlar kişilərə xeyli «uduzublar». Bu faktın dürlü açımı var. Freydin açımına görə, səbəb 

odur ki, ilkin çağırışları sublimə etməkdə qadınların bacarığı kişilərə baxanda xeyli aşağıdır. Mədəniyyət isə 

güclü yaradıcılıq tələb edir. Ona görə də bunu kişilər öz üstlərinə götürməli olublar. 

Yaradıcılıq özü üçün çoxlu enerji istəyir. İnsan isə bitib-tükənməz psixi enerjinin yiyəsi deyil, ona görə də 

libidonu məqsədə uyğun paylamaqla mədəni yaradıcılığı davam etdirmək olar. Deməli, kişilər yaradıcılıqla 

məşğul olmaq üçün enerjini, əsasən, qadınlara verdikləri seksual paydan almalı olurlar. Beləliklə, 

mədəniyyətdə yaradıcılıq tələbləri qadını ikinci plana sıxışdırır və ona görə qalın mədəniyyətlə düşmən 

münasibətə girir. 
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Ərini devrimçi (inqilabi) hərəkatdan çəkindirən, ailə naminə riskli həyat keçirməyə qoymayan, xalq üçün 

yaşamaq əvəzinə ailə üçün qazanmağa yönəldən qadın tipini hamımız yaxşı bilirik. Freyd isə bu hadisəni 

gözlənilmədən yuxarıda göstərdiyimiz incəliklərlə açır. Göründüyü kimi, Marksizm, Freydin yaratdığı 

Psixoanaliz gündəlik şüurun vasitələri ilə çata bilməyəcəyimiz yerlərə gedib çıxır, toplumun, mədəniyyətin 

nə, necə olması ilə bağlı maraqlı strukturları olan modellər verir. 

Yenə də biz görürük ki, hər model nə qədər gözəl, inandırıcı görünsə də çatışmazlıqlardan qurtulmur, 

hansı hadisələrinsə doğurduğu suallara cavab verə bilmir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü bölmə. Filosoflar 

 

 

Tez-tez Kantın və Klassik alman fəlsəfəsinin başqa nümayəndələrinin, məsələn, Şellinqin, Hegelin 

fəlsəfədən, estetikasından olan əsərlərini dilimizə çevirməyin nə qədər gərəkli olması haqqında sözlər 

eşidirik. Düz fikirdir. Ancaq indi biz götürüb onları hazırlıqsız, başdansovdu dilimizə çevirsək (artıq, belə 

tərcümələr var), güman ki, hətta mütəxəssislərin də çətin anlayacağı mətnlər ortaya çıxacaq. Kantın, 

Şellinqin, Hegelin özəl düşüncə yöntəmi (tərzi) onların özgün (orijinal) deyim tərzindən bilinir. Deməli, 

azərbaycanca bu deyim tərzini tutmaq gərəkdir ki, həmin düşüncə tərzini də dilimizdə verə bilək.  

Ancaq bu, uzun hazırlıq tələb edir. Hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Hər şeydən öncə Kantın, 

Şellinqin, Hegelin fəlsəfi-estetik düşüncələrini Azərbaycan dilinə doğmalaşdırmaq, özümsəmək gərəkdir. 

Adi danışıq intonasiyası ilə, normal savadı olan adamın anlayacağı şəkildə Kantdan, Şellinqdən, Hegeldən 

çoxlu yazılar yazılmalı və oxunmalıdır. İndi belə bir yazını biz Kantdan, - bu Könisberqli filosofdan 

başlamaq istərdik. 

 

Kantın fəlsəfəsi və estetikası 

 

Kant şüurun iki işi haqqında 

 

Könisberqli filosofun estetikadan geniş danışdığı əsər «Hökm yürütmək bacarığının tənqidi» adlanır 

(yunanca bizim «tənqid» kimi çevirdiyimiz «kritika» ilk öncə incələmək, təhlil etmək anlamını verir).  

Ancaq qabaqca bir az Kantın fəlsəfəsindən danışmaq gərəkdir, çünki onun estetikası onun fəlsəfəsindən 

məntiqi bir «ritmlə», «addımlarla» çıxıb açılır. Bir də deyək ki, Kant fəlsəfəsinin bəzi ideyalarını kitabımızın 

öncəki səhifələrində söyləsək də yenidən təkrar etməkdən qorxmuruq. Kant fəlsəfəsi yetərincə çətindir və 

onu dəfələrlə azərbaycanca mənimsəməyi «məşq etmək» bizim üçün də, oxucu üçün də eyni dərəcədə 

xeyirlidir. 

Kant bilincin, düşünmək işinin iki yönünü açıb-göstərir. Birincisi, duyduqlarımızı (eşitdiklərimizi, 

gördüklərimizi, toxunduqlarımızı) anlamağa çalışırıq və ya duyuyabilinər nəsnələri anlamaq istəyirik. Kant, 

beləcə, duyuyabilinər nəsnələr dünyasına «bizim təcrübəmiz» deyir. Onun üçün belə də söyləmək olar: 

bilmək-anlamaq işinin bir yönümü odur ki, şüurumuz təcrübəmizi düşünməklə məşğul olur. 

Sonra Kant «Təmiz zəkanın tənqidi» əsərində göstərir ki, bilincimizin ikinci bir «xasiyyəti» də var. O, 

duyuyabilinməz, yəni duyulması nə birbaşa, nə də dolayı yolla mümkün olan hadisələri də düşünməyə can 
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atır (aydın məsələdir ki, belə hadisələr duyuyabilinməzdirlərsə, bilmək olmaz, doğrudanmı onlar var, yoxsa 

onlar bilincimizin «hadisə» adı altında yaratdığı aldanışlar, illüziyalardır). 

Şüurumuz elmi yolla, yəni məntiq-sübutla, tutalım, Tanrının varlığını-yoxluğunu anlamağa çalışır. Və ya 

istəyir belə suallara elmi doğruluğu olan cavablar tapsın: dünyanın başlanğıcı var, ya yox? Yoxsa nə 

başlanğıcı, nə də sonu var? 

Kant yazır ki, Tanrının nə olmasını, nə də olmamasını, dünyanın başlanğıcını, ya sonsuzluğunu elmi 

yolla düşünə bilmərik. Çünki onları görüb-eşidə bilmərik, yəni onlar təcrübəmizin içinə girə bilmir, 

təcrübəmizin hədəfi olmur. Halbuki əsl elm duyulası, görüləsi şeylər dünyasında iş görə bilir. Yanılan kimi 

təcrübəyə baxıb, özünü düzəldir. Ona görə də yalnız təcrübəni elmi yolla düşünmək olar. Yalnız təcrübə ilə 

bağlı hamıya sübut olunan, deməli, hamının doğru kimi qəbul edəcəyi biliyi qazanmaq olar.  

Kant, bax, belə biliyi, yəni hamının doğru saydığı, saya biləcəyi biliyi obyektiv adlandırır. Göstərir ki, 

təcrübəmizi düşünən bilincimiz bu işi anlayışlar vasitəsilə, məsələn, «səbəb-nəticə», «münasibət», «zərurət» 

kimi anlayışlar vasitəsi ilə görür. Belə şüuru o, təfəkkür də (ruscaya «rassudok» kimi çevirirlər) adlandırır. 

Deməli, təfəkkürümüz anlayışlara əsaslanaraq təcrübəmizi düşündüyü üçün elmlə məşğul olur, anlaya 

bilir. Duyulması heç cürə mümkün olmayan hadisələri düşünməyə çalışan şüur isə bu işini ideyalar, 

məsələn, «Tanrı», «sonsuzluq», «azadlıq» kimi ideyalar vasitəsilə görür. Bu şüur forması ağıl, zəka və ya 

təmiz düşünüşdür (ruscaya «razum» kimi çevrilir). 

Kant yazır ki, bütün öncəki filosoflar arasında ona görə düşüncə barışmazlığı olub və ona görə onlar 

obyektiv (hamının doğru saya biləcəyi) fikrə gəlməyiblər ki, anlayışlarla deyil, təcrübəni deyil, ideyalarla 

transendent olanı (yəni həmişə təcrübədən «o tayda» qalanı) düşünməyə can atıblar. Fəlsəfə bu 

«dumandan» çıxıb, «ayılsa» elmə çevrilər. 

Bəs bu dumandan ayılmaq üçün fəlsəfə nəyi bilməlidir? 

 

 

Kant fəlsəfəsində «özündə qalan nəsnə» və  

«bizə bilinənlər» 

 

Bu dumandan ayılmaq üçün fəlsəfə bilməlidir: birincisi, onu ki biz anlayanda bilincimizdən dişarıda 

olan nəsnələri yox, qavrayışımızda, şüurumuzda bizə bilinənləri anlayırıq.  

Hamımız ona öyrəşmişik ki, nəsnənin görünüşü onun özünə «yapışıqdır», onun özününküdür. Kant isə 

deyir, biz nəsnənin özünü deyil, görünüşünü bilirik. Yəni şüurumuzda peyda olan şeyin özü deyil, 

görünüşüdür. Şeyin özü isə həmişə özündə qalır və əgər özündə qalan bizə keçmirsə, onun özünü necə 

bilmək olar? 

Kant şüurumuzda bilinən görünüşü nəsnənin öz şəkli, görkü saymır. Ona görə də bu görünüşü şeyin 

özündən ayırdığı üçün, onlar arasında keçilməz uçurum qoyduğu üçün bu görünüşü görüntü 

adlandıracağıq. 

Bəs özündə qalan və heç vaxt özünü bizə göstərməyən şeyi Kant necə adlandırır? Buna o, noumen deyir 

(bu söz Platonda qavrayışa «bilinənlərə» qarşı duraraq dünyanın özündəki nəsnələri, qavrayışla yox, ağılla 

tutulanları bildirirdi). Azərbaycan dilində Kantın «noumen» termini ilə bağlı «özündəşey» qəbul olunub. 

Ancaq klassik dilimizdə gözəl bir söz – «nəsnə» sözü işlənib. Bu kitabda biz «nəsnə»ni indiyənəcən «şey»in, 

«cisim»in qarşılığı kimi işlətmişik. Ancaq Kantın fəlsəfəsi ilə bağlı «nəsnə»ni «noumenin», «özündə qalan 

nəsnə»nin qarşılığı kimi söyləyəcəyik, çünki «nəsnə» nə olduğu bilinməyən nəsədir, Kant üçün də 

«noumen» nə olduğunu heç vaxt bilmədiyimiz özlərində qalmış şeylərdir.  

Könisberqli filosof haqlı olaraq göstərirdi ki, təcrübə və ya duyularla bilmək hələ tam anlamaq, elmi 

şəkildə bilmək deyil. Bəs onda necə olur ki, biz elmi şəkildə obyektiv biliklər qazanırıq? Kant soruya belənçi 

cavab verir: anlayışların transendantlığı sayəsində. İndisə transendantlıq probleminə baxaq. 
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Kant anlayışların transendantlığı haqqında 

 

Filosof «Təmiz zəkanın tənqidi» kitabında yazır ki, təcrübəmizdə dürlü-dürlü məkan, zaman biçimində 

görüntülər iç-içə, yan-yana, üst-üstə düzülüb. Sonra o, «təbiət» sözünü alışmadığımız şəkildə işlədərək 

yazır: təbiət bizdən dişarıda olan nəsnələr dünyası deyil, təcrübəmizin içidir, yəni qavrayışımıza düzülmüş 

görüntülər (Kant buna yunanca oluşub bilinənlər anlamını verən fenomenlər deyir) dünyasıdır. 

Təfəkkürümüz, anlayışlarla işini görən düşünüşümüz təcrübəmizin içində axtarışlar aparır və bu zaman 

obyektiv düşüncələr tapır. Sonra Kant yenidən soruşur: bəs bu obyektivliyin, yəni hamı üçün doğru 

olmağın kökü nədədir? Və cavabı belə verir: məsələn, hamı inanır ki, səbəbsiz heç nə baş vermir, hər şey 

nəyinsə nəticəsidir. Əgər biz bu inamı dünyadan, təcrübəmizdən (və ya təbiətdən) alsaydıq, gərək bütün 

sonsuz şeyləri yoxlayaydıq. Yəni nə olubsa, nə olursa, nə olacaqsa, hamısının səbəb nəticəsində baş 

verdiyini yoxlayaydıq. Bu isə mümkün deyil, hər şeyi yoxlamağa bir ömür, bir cüt göz, qulaq bəs etməz. 

Deməli, təfəkkürümüzdə təcrübədən qabaq, təcrübədən asılı olmayan belə bir qanun var ki, «səbəbsiz heç 

nə olmur».  

Kant təfəkkürdəki anlayışları və anlayışlar əsasında düzəldilmiş qanunları təcrübədən alma saymırdı. 

Belə hesab edirdi ki, onlar təfəkkürümüzdə irəlicədən var və ona görə də obyektivdir, yəni hamı üçün 

ortaqdır. Anlayışların, beləcə, təcrübədən qabaq olmasına Kant onların transendantlığı deyirdi (beləcə, o, 

duyularımzdan o taydakılar anlamını verən «transendent»i Tanrı, Sonsuzluq və s., ilə bağlı işlədirdi, həmin 

anlamda «transendent»in başqa deyilişi olan «transendant»ı isə anlayışlara aid edirdi). Deməli, anlayışların 

transendantlığı onların obyektivliyinin əsasıdır. Bunu bir az da anladaq. 

Bir çox filosoflar hesab edir ki, bilinc anlayışları, qanunları özündən dişarıdakı təbiətdən öyrənib yığır. 

Yəni insan ABC1 hadisəsinə baxır, görür ki, onda «A» var. Sonra bu «A»nı ABC2, ABC3, ABC4, ABC5 

olaylarında da görür və beləcə, ümumiləşdirir ki, «A» bütün «BC»lərda (BCn-də ) var. Bax, qanunlar da, 

anlayışlar da, bütün ümumiləşdirmələr də (bütüncələşdirmələr də) belə qurulur. 

Könisberqli filosof isə deyirdi: sən ABC1, ABC2, ABC3, ABC4, ABC5-də «A»nı görə bilərsən, ancaq 

ixtiyarın yoxdur deyəsən ki, bu «A» bütün sonsuz sayda olacaq «BC»lərın (BCn-in) hamısında mütləq təkrar 

olunacaq. Dünyanın özü bunun üçün sənə heç bir güvənc (qarant) vermir. Deməli, «bütün «BC»lərda 

mütləq «A var» qanununun obyektivliyini, yəni hamı tərəfindən doğru sayılmasını, həmişə doğru olmasını 

sən təcrübədən ala bilməzsən. 

Bəs onda bu obyektivliyin əsası haradadır? Kant cavab verir: təfəkkürümüzün özündə. Çünki təfəkkür 

şüurumuzun içində olan təcrübəmizin qanunvericisidir. İnsan anlamaq üçün təfəkkürün verdiyi anlayışlar 

şəbəkəsindən doğan əlaqələrdə, ilişgilərdə təbiəti açır. Təfəkkür deyir: «səbəb filan cür olmalıdır». Və insan 

təcrübəsində nədə «filan cür olmağı» görürsə, onu səbəb kimi anlayır. 

Başqa cür də demək olar. insanların hamısında təfəkkürün quruluşu eyni cürdür. Və bu təfəkkür 

deyəndə ki, bütün «A»larda «A» var, bu, hamı üçün, həmişə doğru olur, çünki heç kimdə, axı, təfəkkür 

sonra başqa quruluşa düşmür. 

Deməli, anlamaq, yəni yalnız duymaqla yetərlənməmək, həm də duyduğunu düşünmək o deməkdir ki, 

sən təfəkküründən bir olan anlayışı götürüb, bir çox ayrı-ayrı görüntüləri (fenomenləri) ona aid edirsən, 

onun içinə və ya altına salırsan. Məsələn, hər birisi təkcə olan proseslərin hamısını bir olan «səbəb» 

anlayışına bağlayıb, düşüncə söyləyirsən: «onların hamısı səbəbdir». Ona görə də Kant əlavə edir: hökm 

sürmək, hökm yürütmək bacarığı təkcəni bütüncəyə (ümumiyə, anlayışa) tabe etdirmək bacarığıdır. 

Məsələn «Sokrat (təkcə) insandır (ümumi)». 

Doğrudan da, diqqət edək bizim «anlamaq» sözünə. Artıq kitabımızın birinci bölümündə demişdik ki, 

azərbaycanca «anlamaq» sözü «anmaq» sayəsində anlamağı nəzərdə tutur. Bəs nəyi anırıq? Ümumini. 

Təkcəni görəndə onun aid olduğu ümumini təkcənin nəliyini tanıyırıq. Deməli, bu türk sözü də Kantın 

dediyini deyir. Deyir ki, ümumi yazılmış anlayışlarımız təcrübənin bizə verdiyi təkcələrdən öncə 

transendental olaraq bilincimizdə var. Təcrübəni anlayanda biz təcrübədən öncə (aprior) olan anlayışları 

anırıq. 
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Kantın estetika haqqında söhbətlərini, bax, buradan başlayıb, açmaq olar. 

 

 

Kant reflektləşdirici hökm yürütmək bacarığı ilə estetik  

qavrayış haqqında 

 

Könisberqli filosof anlamaq, hökm yürütməklə bağlı yuxarıda göstərdiyimiz formadan fərqlənən tamam 

başqa düşünüş gedişini də seçib-göstərir: bir də görürsən, təkcə (konkret olan) qarşımızda durub, ancaq 

onun hansı ümumiyə aid olduğunu, hansı anlayışa girdiyini hələ bilmirik, onun üçün də həmin ümumini 

axtarmaq istəyirik. Məsələn, təfəkkür deyir: hər dəyişginin öz səbəbi var. Bu, ən ümumi qanundur. Ancaq 

səbəb və nəticə əlaqəsinin dürlü variantları var. Bədəndə bir xəstəliyə gətirib çıxaran səbəb-nəticə zənciri 

Göy cisimləri arasında özünü göstərən səbəb-nəticə ilişgisindən xeyli ayrılır. Bu ayrıntılara görədir ki, 

ümumi səbəb-nəticə ilişgisi içində ayrı-ayrı özəlliyi əhatə edən,- bu özəllik az şeyə aid olduğu üçün nisbətən 

az əhatəlidir, - aşağı qata aid ümumi kimi olan çoxlu qanunlar var ki, hamısı səbəb-nəticənin variantlarıdır. 

Biz konkret olayı həmənki səbəb-nəticə variantlarından birinə aid etməklə bu təkcənin necəliyini anlayırıq. 

Məsələn, götürək, «soyuqdəymə (səbəb), - sətəlcəm (nəticə) zəncirini». Kiminsə xəstələnməsini bu səbəb-

nəticə variantına aid edəndə onun xəstəliyinin özəlliyini tapırıq. Bilirik ki, sətəlcəmin hansı cəhətləri varsa, 

hamısı bu xəstədə var. 

Kant «hökm yürütmək bacarığının tənqidi» adlı əsərində göstərir ki, biz konkret hadisəyə (təkcəyə) rast 

gələndə onun özəlliyini açan nisbətən dar tutumlu ümuminin (yəni ayrıcanın) olmasına inanırıq. Və Kant 

buna inanıb, özünü həmin ümumini axtarmağa boş buraxmış düşüncəyə «reflektləşdirici hökm  yürütmək 

bacarığı» deyir. («Reflektləşdirmək» terminini bu mənada ilk dəfə ingilis filosofu Lokk işlədib. 

Reflektləşdirən şüur özündə axtarışlar aparan şüurdur). 

Estetik hadisələrin başlıca cəhətlərini, estetik dadbilimini (zövqünü) bir bacarıq kimi anlamaq üçün Kant 

başlayır reflektləşdirici hökm yürütmək bacarığını öyrənməyə. Adi adam səbəbini anlamadığı hadisələrin 

arasına düşəndə başını itirir, vahiməyə düşür. Ancaq bu bilinməzliklərə başqa cür baxmaq da olar. Belə 

baxmanı ən çox dünyanı ləzzətlə, vurğunluqla tamaşa edən adamın bilincində və ya elmi axtarışlarında 

görmək olar. Bu zaman insan hansısa hadisəni idarə edən qanunu bilmir, ancaq ona tamaşa edəndə bundan 

üzülmür, çünki belə bir inamı var: onları idarə edən, yönəldən nəsə qanunlar var. 

Bəs bu inam onda haradandır? Başqa bir inamdan. Bu inama görə, dünyada şeylər, olaylar elə düzülüb, 

elə gedişdədir ki, sanki onlar ümumi bir məqsədlə yerbəyer ediliblər və hərəsi həmin məqsədin 

gerçəkləşməsində ona ayrılmış rolu yerinə yetirərək səhnədən çıxır. Buna məqsədəuğunluq (teleologiya) 

deyirlər.  

Ancaq yox! 

Kant istəmir desin ki, dünyanın özü kiminsə tərəfindən məqsədəuyğunluqla ölçülüb biçilib. Filosoflar 

olub ki, - bunu, artıq, indi oxuduğunuz kitabda söyləmişik, - dünyada müəyyən uyğunluğu, bir hadisənin 

başqasına gərəkliyini görüb, nəticə çıxarıblar: dünya səhnəsində məqsədəuyğunluq (amacauyğunluq) var, 

yəni olaylar irəlicədən qoyulmuş məqsədə uyğun şəkildə öz gələcəklərinə keçirlər. Həmin məqsəd isə onları 

idarə edən, ağıl ilə ölçüb biçən Tanrının bilincində durur. Artıq, demişik ki, dünyanı məqsədəuyğun 

qurulmuş sistem kimi görməyə teleologizm deyirlər. 

Kant varlığın teleoloji biçimdə olmasını tamam danır. Məqsədəuyğunluğu yalnız bir məsələdə qəbul 

edir: bizim reflektləşdirici hökm yürütmək bacarığımıza irəlicədən belə bir prinsip qoyulub: «neyləyirsən 

elə, ancaq dünyaya elə bax, sanki o, nəsə ağıl tərəfindən ağılla ölçüb-biçilib». 

Sonra Könisberqli filosof davam edir: reflektləşdirici hökm yürütmək bacarığındakı bu inama görədir ki, 

təcrübəmizdə bütün təsadüfi görüntülərə (fenomenlərə) baxmayaraq təcrübəmizdə bir bütövlük, sintetiklik 

var. Biz öz təcrübəmizi şeylərin, olayların dağınıq yığnağı kimi görmürük, hətta ən bilinməz hadisələr də 

təcrübəmizi dağıtmır, bizdə inam qalır ki, onun aid olduğu ümumini tapacağıq və biliyimizin şəbəkəsində o 

öz xanasını tutacaq. 
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Bütün bu düşüncələr əsasında Kant bir nəticə çıxarır: hadisələri, təbiəti məqsədəuyğunluq əsasında 

duymaq, düşünmək onların özündə amacauyğunluğu görmək deyil, onların bizi anlamaq bacarığına yad 

olmadığını, düşüncə tərzimizə nəsə doğma, uyğun olduğunu duymaq, sezməkdir. 

Kant insan bilincinin təbiətə bu münasibəti ilə bağlı həzz, bəyənti duyğusunu gözdən keçirir. Söyləyir: 

istədiyimizin həyata keçməsi, ödənişi bizdə həzz doğurur, bunu biz bəyənirik. 

Həzzimizin bir qaynağı da var: məsələn, dürlü qanunları bir araya sığışdıran daha ümumi, tutumlu 

prinsipi tapanda təbiəti məqsədəuyğunluqda görmək istəyimiz ödənilir və ona görə də biz başlayırıq həzz 

almağa. Reflektləşdirici hökm yürütmək bacarığı ilə biz dünyaya baxanda və onun mənimsənilə bilindiyini 

duyanda bundan böyük həzz alırıq. 

Sonra Kant həzzlə bağlı bir düzəliş verir. Bilincimizdə olan anlayışla biz şeyi anlayırıq, ancaq şeyin 

oyatdığı həzz duyğusu ilə biz onu anlaya bilmirik. 

Sonralar, - XX yüzildə «Neopozitivistlər» adını almış filosoflar bundan nəticə çıxardılar: poetik söyləm 

(misra, beyt və s.) emotiv, yəni duyğudan doğan, duyğulu hökmlərdir. Təbiətcə «ah-of» nidalarına bənzəyir. 

«Ah-of»la isə olayların nəliyini anlamaq olmaz. Deməli, poeziya əsl bilimlə (idrakla) məşğul ola bilməz. 

Kantın çıxardığı sonuc isə bir az başqa cür idi. Onun fikrini öz sözlərimizlə açıqlayaq. Tutalım ki, 

qarşımızda çinar durub. O, təkcədir (konkretdir). Və biz onu düşünüb, deyirik: «bu (təkcə), ağacdır 

(ümumi)». Bax, belə düşünəndə biz bilim ilə, anlamaq ilə məşğul oluruq. Tapırıq ki, gördüyümüz nəsnə 

filan cəhətləri olduğu üçün ağacdırsa, çinardısa, deməli, onun mahiyyətində ağacı ağac (=bütüncəyə), çinarı 

çinar edən (= ayrıcaya) cəhətlər durub. 

Ancaq həmin çinara başqa cür də baxmaq olar. Sən ona tamaşa edirsən, di gəl ki, düşünüşün nə onun 

ağac olması, nə də çinar olması üzərində dayanır. Sən «bu» ağacın siluetini, budaqlarının sıralanmasını, 

əyrisini-düzünü qavrayışla yığırsan, özü də bircə-bircə deyil, hamısını birdən əhatə edirsən və bunu 

bacardığından həzz alırsan. Kant bax, bu həzzə estetik həzz, bəyənti deyir, bu cür tamaşa etməyi isə estetik 

qavrayış adlandırır. 

Beləliklə, estetik qavrayış üçün xarakterikdir: birincisi, hadisənin görünüşünü, daha dəqiq, formasını, 

bilintisini qavramaq, ikincisi, qavranılanları heç bir anlayışla məhdudlaşdırmamaq (yəni sən baxıb, deyəndə 

ki, «bu ağacdır» və bununla yetərlənəndə estetik qavrayış baş vermir). Ona görə də estetik qavrayışda 

hadisə bizə nəliyi, «nədirliyi» ilə yox, daha çox «nəsə»liyi ilə açılır. 

Üçüncüsü isə, estetik qavrayışımız hadisənin formasındakı məqsədəuyğun düzümü görəndə, onun 

bizim anlamaq, bilmək bacarığımıza uyğunluğunu duyur ki, bundan da insan həzz alır.  

Beləliklə, biz hər hansı bir şeyin formasına məqsədəuyğunluq kimi tamaşa edəndə estetik yaşantı 

keçiririk, yəni olayı estetik cəhətdən yaşayırıq. Bax, burada insan bilincinin reflektləşdirici hökm yürütmək 

bacarığının estetik həssaslığın yaranmasında rolu görünür. Reflektləşdirici hökm yürütmək bacarığı elə edir 

ki, insan hələ anlamadığı cisim və hadisələrdən ruhun rahatsız halına düşmür, onlara elə yanaşır ki, sanki 

onların necə və nə üçün olduğunu həmişə tapmaq olar. Və o zaman ki konkret bir şeyə belə baxır, estetik 

qavrayış baş verir. 

 

 

Kant yaxşı olanlarla gözəl olanların fərqi haqqında 

 

Kant yaxşı nəsnələrin məqsədəuyğunluğunu gözəl şeylərin amacauyğunluğundan ayırır. Məsələn, yaxşı 

stulun məqsədəuyğunluğu onun «rahat oturmaq» amacına uyğunluğudur və bu məqsədə nə qədər çox 

cavab verirsə, o qədər yaxşıdır. Bizim ayrı-ayrı gərəklərimiz var. Gərəyimizi ödəyən şeyləri bəyənib, 

onlardan həzz alırıq. Ancaq bir məsələ də var. Bizdə olan bir tələbat başqasında olmaya da bilər. Ona görə 

də ummuruq ki, yaxşı saydığımız, bəyəndiyimiz «bu» şeyi hamı bəyənsin. Yaxşı saydığımız şey bizim və 

gərəyi bizimkindən olanların çərçivəsi ilə məhdudlaşır. Halbuki bir şeyin gözəl olması haqqında hökm 

yürüdəndə elə mühakimə sürürük ki, sanki onun hamı üçün gözəl olmasına inanırıq və ya umu-küsü 

edirik. 
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Yadımıza salaq Könisberqli filosofun obyektivliyi necə almasını. Bundan çıxış edib, söyləyə bilərik ki, 

Kantın fikrincə gözəllik haqqında düşüncələr və bəyənti obyektivliyə can atır. Yəni biz gözəllik haqqında elə 

danışırıq, elə bil o, hamı üçün gözəl olmalıdır, hamı ondan həzz almalıdır. 

Sonra Kant soruşur: bu istəyimizdə nəyə görə özümüzü haqlı sayırıq? 

Onun cavabı. Çünki gözəl saydığımızı dar məqsədimizlə, umacağımızla bağlayıb, gözəl saymırıq. Bizim 

gözəlliyə münasibətimiz təmənnasızdır (umacaqsızdır). 

Bəzən belə deyirlər ki, gözəlliyə münasibətin umacaqsız olduğunu Kant üzə çıxarıb. Düz deyil. Əski 

Yunanıstanda, bizim Şərqdə bunu yaxşı bilirdilər. Kantın yeniliyi başqa şeydədir. O düşüncədədir ki, biz 

nəsnəni umacaqsız olaraq gözəl saydığımız üçün hesab edirik ki, o təkcə bizim üçün yox, hamı üçün gözəl 

olmalıdır. Yəni əgər bizim konkret gərəyimizi ödədiyi üçün nəsnəni gözəl saysaydıq, başqaları deyə 

bilərdilər ki, bundan bizə nə. Ancaq nəyisə özü-özündə gözəl saydığımız üçün istəyirik ki, başqalarının da 

bu gözəlliyə gözləri açılsın. 

Kant nəhayət maraqlı bir sonuca gəlir: əgər gözəl bir şeyə bizim münasibətimiz umacaqsızdırsa, deməli, 

onun məqsədəuyğun formasını, görünüşünü biz heç bir məqsədə bağlamırıq. Deməli, gözəllik məqsədsiz 

məqsədəuyğunluqdur. 

Bəs məqsədsiz məqsədəuyğunluq mənəviyyatımızda nəyi ödəyir ki, bizdə həzz, sevinc, bəyənti oyadır? 

Kant cavab verir: gözəlliyin məqsədsiz məqsədəuyğunluğu bizim mənəvi qüvvələrimizi 

(düşüncələrimizi, duyğularımızı, təfəkkürümüzü, təxəyyülümüzü) elə canlandırır ki, onlar başlayırlar 

ayrıca məqsədə yönəlmədən uyarlı şəkildə azad qüvvələr kimi oynaşmağa, səs-səsə verməyə, anışmağa. 

«Oyun» sözünü Kant təsadüfən işlətmir. Oyun, oynaşma hər hansı bir düzümdə, qaydada baş verir. 

Ancaq oyunun heç bir praktiki məqsədi yoxdur (söhbət ondan gedir ki, anlayışına görə oyun praktiki 

məqsəd üstündə qurulmur, hərçənd qıraqdakı kimlərsə ondan qazanmaq üçün də istifadə bilərlər. Örnək 

kimi totalizatoru göstərmək olar). 

Oyun kimi gözəllik sayəsində də mənəvi qüvvələr azad şəkildə oynayanda konkret idrak, öyrənti 

məqsədi güdmürlər. 

 

 

Kant estetik ideyanın, incəsənətin çoxmənalılığı  

haqqında 

 

Könisberqli filosof gözəlliyin yuxarıda söylədiyimiz özəlliyindən nəticə çıxarır: ona görə də gözəlliyin bir 

dürü olan incəsənət əsərinin oyatdığı estetik ideya (yəni bədii obraz, məzmun) elə ideyadır ki, heç bir 

konkret düşüncə demir, ancaq zəncirvari törətmə prinsipi ilə «min» düşüncəyə təpgi verir, özü də bu vaxt 

heç bir anlayışa sığmır. Gözəlliyin mənəvi qüvvələrdə oyatdığı oynaşma bir məqsədə yönəlmir ki, bir 

məqsədin çərçivəsində qısılıb qalsın. 

Kant bu düşüncəsindən incəsənət üçün ayrıca sonuclar çıxarır. Artıraq ki, həmin sonuclar bizim Ortaçağ 

sənətimizin bəzi tərəflərini anlamaq üçün də faydalıdır. Ancaq bu haqda bir az sonra. Hələlik isə Kantın 

incəsənət haqqında öyrətisinə baxaq. Birincisi, o, incəsənəti adi sənətdən fərqləndirir. Dəmirçilikdə, 

dulusçuluqda düzəldilən şeylər məqsədəuyğunluq ölçüsü ilə biçilir və konkret amaca qulluq edir. 

İncəsənətdə isə bədii əsər konkret amacı olmayan məqsədəuyğunluqla biçilir. 

Könisberqli filosof incəsənəti xoşnutluq doğuran sənətlərdən də (məsələn, süfrə bəzəməkdən, 

əyləncədən, zarafatdan da) fərqləndirir. Axırıncılar yalnız ləzzət vermək üçündür, incəsənət isə çoxlu 

düşüncələr oyadır, çoxanlamlı estetik ideyalar vermək sayəsində həzz, bəyənti törədir.  

Anlayışlarla, bu dəqiq, dar mənalı bilmək alətləri, aracları ilə alim işləyir, çoxanlamlı estetik ideyalarla 

isə sənətkar. Dünyanı məqsədsiz məqsədəuyğunluqda görmək sayəsində sənətkarın mənəvi qüvvələri azad 

qüvvələrin sərbəstliyi ilə oynamağa başlayır. Onun təxəyyülü, (fantaziyası) dürlü-dürlü görklər quramalar 

sayrışması verir və onlar təfəkkürün, düşünüşün hər hansı anlayışına sığışmasalar da, bütünlükdə 

təfəkkürün təbiətinə uzlaşmış qalırlar. Tərsinə olsaydı, yəni təxəyyül öz oyununda ümumi şəkildə 
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təfəkkürlə uzlaşmasaydı, bu, tam ağılsızlığa gətirib çıxarırdı: təxəyyül dağınıq obrazlar səpintisinə çevrilib, 

çaşqınlıqda qalardı. Sənətkar isə təxəyyülündə peyda olan ən əcaib bir obrazda belə öz ağılı üçün böyük 

tapıntılar, çoxlu düşüncələr imkanı duyur və bu düşüncələr eyni anda çox olduğu üçün, sayrışdığı üçün heç 

cürə anlayışa sığmır. Bədii əsərlər yalnız estetik ideyaların dili ilə özlərini bildirirlər. 

 

 

Kanta görə dahilik yalnız sənətdə ola bilər 

 

Könisberqli filosofun fikrincə yalnız dahi yüksək, güclü estetik ideyaların yaradıcısı ola bilər. Kant hətta 

məsələni belə qoyur: dahilik yalnız incəsənətdə mümkündür, elmdə isə yox. 

Burada Könisberqli filosofun arqumenti: alimliyi öyrənmək və öyrətmək olar, dahiliyi isə nə öyrənmək, 

nə də öyrətmək olar. Ona görə əsl sənətkarlığı da öyrənmək mümkün deyil. 

Bəs dahilik üçün hansı tanıdıcılar özəldir, xarakterikdir? 

Kant bu suala belə cavab verir: dahi əsl estetik ideyaların yaradıcısıdır. Deməli, öncə açmaq gərəkdir ki, 

bədii əsər necə olsa, estetik ideyalar verər, estetik ideyalar necə olsa, zəngin düşüncələr törədər və dahi necə 

olsa, bütün bunları yarada bilər. 

Göstərilən sorularla bağlı Kantın tapıntıları: bədii əsərin formasında düzüm-biçim hər hansı şərti qayda-

qanunun buxovundan, bütünlükdə, hər hansı məcburilikdən azad görünür. Bədii əsərdə amacauyğun 

düzüm bilərəkdən verilsə də əsərin formasında təbiətdəki kimi özü-özünə alınmış düzüm donunda 

görünməlidir. Deməli, dahi də təbiətə bənzəyir, onun kimi yaradır: yüksək yetkinlikləri hər hansı bir 

anlayışa (bilimə, idraka) əsaslanan qaydalar yolu ilə gedib yaratmır. Bədii əsərdə ağılsız dağınıqlıq olmasın 

deyə o, sözsüz, qaydalara əsaslanmalıdır. Ancaq dahinin sayəsində bu qaydalar qıraqdan, başqasından 

götürmək, öyrənmək yolu ilə alınmır. Dahi hər əsəri üçün daxili, özgün (orijinal) qaydalar tapır. Bu 

qaydalar düşüncə ilə, anlayışlarla tapılmır. Dahinin bilincində spontan şəkildə (özü-özünə) törəyir, təbiətin 

spontanlığının davamı kimi, təbiətin dahiyə verdiyi vergi kimi törəyir. 

 

 

Kant və «sənət sənət üçündür» estetik prinsipi 

 

Beləliklə, Kanta görə, bədii əsərdən doğan estetik ideya qıraqdan, başqasından götürülmüş hazır, bəlli 

qaydalara tabe olmadığı üçün həmin qaydaların dili, aydınlığı və açarı ilə açılmır. Ancaq əvəzində, estetik 

ideyanın «nəfəsi» hər hansı bir anlayışa toxunanda onun çərçivəsini əridir və o, aydınlığını itirib, başlayır 

özündən min çalarlı mənaları göstərməyə. Doğrudan da, yadınıza salın, tarixin hər çağında mədəniyyət 

«suç», «peşmanlıq», «yaxşılıq», «yanımcıllıq», «ləyaqət» və s. haqqında aydın mənalı anlayışlar hazırlayır, 

incəsənət isə ortaya atdığı estetik ideyalarla (bədii obrazlarla) həmin anlayışları olmazın sınaqlarına salır və 

bu zaman gözlənilməz sonuclar alınır. Məsələn, sənətin sayəsində insanlar günah anlayışına öncələr aid 

etmədikləri hadisələrdə birdən-birə qorxunc günahlar tapırlar, birdən-birə görürlər ki, indiyənəcən 

alışdıqları filan işləri, əslinə baxsan, dərin peşmanlıq hissi ilə yaşamalıdırlar və s. 

Kantın anlayış və estetik ideyanın ilişgisi haqqında sözləri elm və incəsənət ilişgisini də maraqlı yöndən 

açır: incəsənət anlayışlarla deyilməmiş, adi gözə görünməyən çoxlu anlamlar verir və anlayışların dönüb, bu 

zənginliyə çevrilmək imkanını həzzlə duymamız bizim dünyanı öyrənmək bacarığımıza can verir. 

Kantın incəsənət haqqında öyrətisinə, ən çox, dekorativ sənət uyğun gəlir. Doğrudan da naxışlar 

düzgünlük (məqsədəuyğunluq) prinsipi ilə qurulur, ancaq bu məqsədəuyğunluq üçün konkret praktiki 

məqsəd göstərmək olmur. Hərçənd kim istəsə, təxəyyülü ilə təfəkkürünü naxışların oynaşmasında dürlü 

əlaqələrə sala bilər. Və nəhayət, naxışlar, dekorativ sənət ictimai gerçəkliyin əxlaqi-siyasi dərinliklərini 

anlamaqla məşğul olmur, yəni məqsədsizdir. 

İndi götürək bizim Ortaçağ miniatür, xəttatlıq, xalçaçılıq sənətlərini. Kantın dedikləri bu sənət 

növlərində yaradan sənətkarların və onların yaradıcılığını qavramış Ortaçağ adamlarının mənəvi halını, 
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durumunu yaxşı açır. Naxışlarla, miniatürlərlə orta əsr adamı toplumun dərdi üzərində baş sındırmırdı. 

Çox nadir hallarda siyasi məqsədlər güdürdü. Ona görə də kimlər üçünsə belə sual ortaya çıxır: incəsənət 

durmadan gerçəkliyi öyrənməlidir və əgər miniatür sənəti, Ortaçağ dekorativ-tətbiqi sənəti bu işi 

görməyibsə, deməli, onlar sənətdə formalizm axımına aid olublar. Deməli, onlar «sənət sənət üçündür» 

prinsipinə söykəniblər. 

Ancaq bu sualın əvəzində başqasını verək: bəyəm çağdaş memarlıq dünyanı öyrənməklə məşğuldur? 

Biz bir şeyi qarışdırmamalıyıq. İncəsənətin mərkəzində, əsasında dünyanı siyasi, əxlaqi, hətta iqtisadi 

tərəflərdən bilmək istəyən janrlar, cərəyanlar durur. Onların sayəsində bədii mədəniyyətin huşuna, 

yaddaşına varlıq haqqında zəngin bilgilər toplanır və incəsənət bu bilgilərlə toplumun qulluğunda durur. 

Belə sənət hətta toplumsal sifarişlə işləyir və onu anqaje olunmuş sənət də adlandırırlar. 

Ancaq incəsənətdə elə növlər, janrlar da var ki, onun özünə qulluq edir. 

(Məsələn, parodiya – imkanını itirmiş janrları gözdən salıb, sənəti onlardan arındırır. Yanılmırıqsa, bu Y. 

Tınyanovun fikridir).  

İncəsənətin özünə xidmət edən əsərlər dünyanı anlamaq, siyasi-əxlaqi problemlərdən baş çıxarmaq üçün 

onun istifadə etdiyi vasitələrin korşalmışlarını dağıdaraq, təzələrini sənətin dilinə gətirir. Dünya, insan 

incəliklərinin sənətdə göstərilməsi üçün sənətin görükdürmə həssaslığını artırır. Nəticədə belə bir durum 

yaranır: toplumsal sifarişlə və hətta buyuruqlarla işləyən incəsənət birbaşa topluma qulluq edir və bunun 

sayəsində dolayısı sənətin özünə xeyir verir. İncəsənətin özünə birbaşa qulluq göstərən sənət isə dolayısı 

topluma xidmət edir. Modilyani, Pikasso, Kandinski, Leje kimi sənətkarların bir çox əsərlərinin dəyərləri 

sənətə xidmətləri ilə, sənət dilini zənginləşdirmələri ilə ölçülür. Ortaçağ təsviri sənətimizi, dekorativ-tətbiqi 

sənətimizi də belənçinə dəyərləndirmək gərəkdir. Bir də yadda saxlamalıyıq ki, əgər incəsənətin dünyanı 

özəl yolla öyrənməsinə miniatürlərdə oxşartı tapmaq istəyiriksə, bunu demək yetər: Ortaçağ təsviri 

sənətimiz gerçəkliyin gözəlliyini öyrənib tapırdı. Əslində, 80-ci illərdə rəssamlarımızın İçərişəhərdəki 

Miniatür sənətləri mərkəzində göstərdikləri işlərdən görünür ki, onları miniatürün bədii dili gözəlliyi 

öyrənmək, bədii görükdürmə çərçivələrini genişləndirmək baxımından onları özlərinə çəkirdi. 

İndi yenidən qayıdaq Kanta. Yuxarıda dediyimiz kimi, dünyanın estetik qavrayışı, gözəllik və sənət 

əsərinin bədiiliyinin necəliyi haqqında onun söylədikləri ən güclü şəkildə özlərini naxışlarda (arabesklərdə), 

dekorativlikdə doğruldur. Bu sənət növlərində məzmunun nə və necə olmasını sözlə, anlayışla göstərmək 

çox çətindir, formaları isə göz qamaşdırır. Ona görə də bir çox araşdırıcılar haqlı olaraq hesab edirlər ki, 

sənət haqqında formalizmi doğruldan bilgilər, arqumentlər Kantdan öz fəlsəfi özülünü, söykəncini almışdır. 

Ancaq bir şeyi unutmayaq. Bütün bunlarda Könisberqli filosofun özünün suçu hamıdan azdır. Əslində o, 

bədiiliyin özəlliyini anlayışların, sübutların dili ilə açıb-anlatmaq istəmişdi: incəsənət toplumda min iş görə 

bilər. Bunun üçün əski Çin filosofu Lao-szının bir deyimini yenə söyləyək: su çox yumşaqdır, ona görə də 

qüdrətlidir, axıb, hər şeyi basa bilər. Eləcə də incəsənət su kimi yumşaqdır, axandır. Ona görə də toplumun 

mənəviyyatında, bilmək, duymaq, dəyərləndirmək, əylənmək işində harada bir çatışmazlıq, əskiklik olursa, 

«çökək» əmələ gəlirsə, incəsənət axıb oranı tutur. Şellinq deyərdi ki, təbiət boşluğu sevmir, onun üçün də 

hara boşalsa, həməncə oranı tutur. Oxşar olaraq incəsənət də mədəniyyətdə boşluğu sevmir, boşalan yerləri 

tutur: əgər fəlsəfə zəifdirsə, onun işini özü çiyninə götürür. Əgər vicdan ölməyə başlayırsa, onu dirildir, 

duyğular korşalıbsa, onlara həssaslıq, duyğunluq verir, hadisələri sənədləşdirib, qeyd etmək və saxlamaq 

yetərincə deyilsə, sənədləşdirmək işini öz üzərinə götürür (Soljenitsinin romanları kimi). Bir sözlə, incəsənət 

hər işi, - qara işi də, ağ işi də görə bilir və ölən mənəvi güclərə can verir. 

Bəs bu çevikliyi incəsənətə verən nədir? 

Kant bizə, bax, burada kömək edir. İncəsənətin, gözəlliyin törətdiyi estetik ideya heç bir anlayışa tam 

sığmadığı üçün hər şeydən danışa bilir. Deməli, incəsənət estetik ideya (yəni bədii obraz) dili ilə hər yerə, 

hər kəsə, hər şeyə üz tuta bilir. 

İndi götürək bədii əsərin məqsədsiz məqsədəuyğunluğunu. Əsər ən müxtəlif, qısa və uzun ömürlü 

amaclara xidmət edə bilər. Hətta ola bilər ki, onu pis məqsədlərə çəksinlər (faşist elitası Vaqneri özlərinə 
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doğma sayırdı). Ancaq əgər əsər özünü o günün darısqallığından çıxmayan məqsədlərə bağlayıbsa, təsiri də 

davam edəcək elə bu gün ərzində. Sabahdan başlayaraq unudulacaq.  

Halbuki əsl incəsənət əsəri köhnəlmir, nədən danışır-danışsın, günün hansı məqsədlərinə qulluq edir-

etsin, yenə də heç bir amac, heç bir istiqamət onu öz çərçivəsinə qısdıra bilmir. Və indi Kantdan çıxış edərək 

deyə bilərik: bədii əsəri günün hansı konkret məqsədinə cavab kimi anlayırıq-anlayaq, həzzimiz bir də 

ondan artır ki, əsərin bu amaclardan çox geniş, zəngin olduğunu duyuruq. 

 

 

Şellinqin fəlsəfəsi və estetikası 

 

Şellinqin sistemində fəlsəfə və estetika necə baxışır? 

Şellinq obyektiv idealistdir, yəni bütün olanları elə başlanğıcdan çıxarır ki, bu başlanğıc dindəki Tanrı 

təsəvvürünə daha yaxındır. Hərçənd idealist fəlsəfə heç də, sadəcə, dinin ağıl, düşüncə prinsipi ilə yozulub 

təkrar edilməsi deyil. Onun üçün də varlığın substansiyası (özülü) kimi götürdüyü qeyri-maddi, ideal (yəni 

ideya xarakterli) güc hər hansı bir dinin Tanrısından istənilən qədər ayrılır. 

Şellinqin estetikaya həsr olunmuş düşüncələri başlıca olaraq onun xeyli çətin anlaşılan «İncəsənətin 

fəlsəfəsi» əsərində toplanmışdır. Kitabın adında «fəlsəfə» sözü güclü təsir göstərmək xatirinə işlənməmişdir. 

Onun estetik düşüncələri fəlsəfi düşüncələrinin o biri üzüdür. Estetikası fəlsəfədən çıxıb o qədər uzağa 

getmir, çıxan kimi də tez geri qayıtmağa tələsir. Şellinq hətta bunu əsaslandırır da. Deyir: məni empirik 

incəsənət maraqlandırmır. 

(Empirik incəsənət onun üçün dürlü sənət növlərindəki əsərlərdən «yığılır». Empirik təcrübi olanlardır, 

yəni duyularla qavranılanlardır).  

Şellinqə görə, empirik incəsənətlə sənətşünaslıq elmləri məşğul olur. Filosofu isə, onun fikrincə, 

incəsənəti incəsənət edən əsaslar, tanıdıcılar maraqlandırır. Özü də bu əsaslar yalnız empirik incəsənət 

sahəsində təzahür etmir. Onlar həm də universuumun, yəni bütün dünyanın törəməsi, olması gedişində öz 

işlərini görürlər. Ona görə də incəsənət yalnız incəsənət deyil. İncəsənət həm də universuum özüdür. 

Şellinqin bu yozumunun antik yunan fəlsəfəsində kökləri var. Məsələn, Stoyalı filosoflar deyirdilər ki, 

təbiət ən böyük incəsənətdir, çünki incəsənət kimi o da bəlli yolla, qaydalarla baş verir.  

Şellinq estetikasını anlamaq üçün qabaqca onun fəlsəfəsinin dayaqları olan bir neçə anlayış və məsələni 

mənimsəyək. 

 

 

Mütləq olan və ya Absolyut 

 

«Absolyut», artıq, söyləmişik, latın sözüdür, mənası heç nə ilə tutuşdurulmaz, heç nə ilə şərtlənməz 

deməkdir. Şellinq dünya varlığını belə bir başlanğıcdan çıxarır. Dünyada nə varsa, başqasından asılıdır, 

başqasına baxanda nəliyini qazanır. Absolyut isə belə «baxandalıqdan» azaddır.  

 

 

Absolyut və dünyadakı çoxluq, cürbəcürlük 

 

Şellinqin Absolyut olan kateqoriyasında bütün yuxarıda söylənilən mənalar var. Ancaq bir də var başqa 

mənalar. Onlara baxaq. 

Gerçəklik ölçüsünə, çeşidinə görə, bir-birinə az oxşar şeylər, hadisələrlə doludur. Ancaq onlar tam başqa, 

tam ayrı olsaydılar, uçub yox olan ətir kimi səpələnib heçə çevrilərdilər, çünki dünyada biryerdəlik 

qalmazdı, onda dünya da qalmazdı. Dünya çoxlu şeylərin biryerdəliyidir, axı. Dünya bir bütöv kimi 

birləşib. Birləşmək nədir? Müxtəlifliklərin eynilik kökündə birləşməsi. Mənfi tərəflə müsbət tərəf biri-birinə 

tərsdirlər, ancaq bir-birini cəzb edirlər. Niyə? Çünki onların ikisi də üçüncü bir şeyin içində biri-birinə qarşı 
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durduqlarından biri-birinin tərsi olurlar (yəni mənfi ya müsbət olurlar) və məhz bu üçüncü bir şeyin içində 

olmaqdan ötrü də bir-birinə can atırlar ki, toqquşsunlar. Bax, həmənki üçüncü şey onların eyniyyət 

köküdür. Onlar bu kökdən çıxmış haçalardır. Deməli, dünyadakı bütün nəsnələr hətta ən uzaq nəsnələr 

belə, eyniyyətdə birləşdikləri üçün bütöv olan aləmin (universuumun) içində birləşirlər. 

Materialistlər deyir: bu eyniyyət odur ki, nəsnələrin hamısı maddidir, yəni dünyanın substansiyası 

(özülü) materiyadır. Ancaq idealist Şellinq üçün bütün nəsnələrin eyniliyi onların maddiliyində deyil, 

onların bir Absolyut başlanğıcdan törəmə olmalarındadır. Dini dünya açımına çox oxşayır, düzdürmü? Yəni 

Allah hər şeyi yaradıb. 

Ancaq yox, yenə də fərqlər var. Həmin fərqlərə baxaq. 

Absolyut düşünən olanla düşünməz olanının haçasından qıraqdır. Dinlərə görə, Allah ən yetkin 

düşünən varlıqdır. Şellinq isə söyləyir: Absolyut nə düşünəndir, nə də düşünməzdir. Görək, Şellinq 

dediyini necə doğruldur. O yazır: düşünmək o zaman olur ki, düşünüşlə düşünülən (obyekt, dünya) 

arasında nisbi, yarımçıq birgəlik var. Filosofun bu fikrini açaq. 

Düşünüşlə düşünülənin, şüurla dünyanın birgəliyi, vəhdəti nədir? Odur ki, dünyada olanlar şüurda, 

bilincdə də öz görkünü, şəklini tapır. Məsələn, adam dağı düşünür, bu zaman dağın ora-burası onun 

şüurunda obrazlar, düşüncələr biçimində peyda olur. Deməli, dağın «ora-burası» dağın özündə də olur, 

şəkil şəklində düşünüşdə də olur. Bax, bu, düşünüşlə düşünülənin vəhdətidir, ancaq tam yox, yarımçıq 

vəhdətidir. Çünki dünyada olan hər şey şüurda görk donunda tam təkrarlansa, şüurla dünya arasında tam 

vəhdət yaranar. Onda şüur hər şeyi bilər, yəni dünyada nə varsa, məlumat şəklində onda da olar. Ancaq 

axı, bir şey də var. Düşünmək bilməməkdən bilməyə keçiddir. Şüur bilmədikləri olduğu üçün düşünməyə 

həvəs göstərir. Deməli, bizlərin şüuru ilə dünya arasında tam yox, nisbi, yarımçıq birgəlik var, ona görə də 

bilmədiklərimiz var, ona görə də düşünməyə gərəyimiz var. 

Şellinqin nəticəsi: Absolyutda düşünüşlə düşünülənin tam vəhdəti (tam vəhdət isə tam eynilikdir) var, 

çünki nə varsa, ondan törəmədir, deməli, hər şey onunkudur, deməli, hər şeyi bilir, deməli, hər şeyi bildiyi 

üçün də düşünüb-bilməyə ehtiyacı qalmır. 

Ancaq Absolyut düşüncəsiz, düşünməz də deyil. Axı, biləndirsə, bilməyə düşüncəsizlik də demək 

olmaz. 

 Beləliklə, bir də təkrar edək: Şellinqə görə, Absolyut nə düşünəndir, nə düşünməzdir. Yəni düşünən 

– düşünməz haçasından, dixatomiyasından o taydadır. 

 

Absolyut azadlıq və azadsızlıq haçasından da o taydadır 

 

Sonra Şellinq Absolyut haqqında başqa bir düşüncə söyləyir: o nə özgürdür, nə özgürlüksüzdür. Bu 

fikrin də açımına baxaq: Şellinqə görə, azadlıq imkanla gerçəkliyin, yəni ola biləcəklə olanların nisbi 

ziddiyyətinə və nisbi vəhdətinə söykənir. Şellinqin söylədiklərini anlamaq üçün XVIII yüzildə yaşamış 

alman filosofu Leybnitsin bir fikrini yada salaq. O göstərirdi ki, bütün olasılar (imkanlar) hamısı birdən 

ellikcə olsaydı, onda dünya donub qalardı. Doğrudan da, hərəkət hələ olmayanın olmasıdır. Deməli, 

hərəkət, devikmək üçün olası ilə olanın nisbi, yarımçıq birgəliyi gərəkdir ki, bu da olasının pay-pay olana 

çevrilməsidir. İkinci yandan, onlar arasında ziddiyyət də var. Bu, hələ olmamışla, artıq, olmuşun bir-birinə 

tərs durmasıdır. Məhz belənçi ziddiyyətlər hərəkətə gətirir, hərəkət isə azadlığın şərtidir. Doğrudan da, 

hərəkətsizlik kölə kimi əl-qolu bağlanmağa bənzəyir. 

Hərəkət üçün, azadlıq üçün gərəklilər. Nələrsə imkan donunda qalmalıdır ki, azadlığı olan sərbəstcə onu 

seçsin, gerçəkləşdirsin. Absolyut isə, Şellinqə görə, onun üçün azad deyil ki, onda imkan və gerçəklik tam 

şəkildə eyniləşir, yəni ola bilən nə varsa, hamısı olandır. Yada salaq, axı, Absolyut heç nədən asılı deyil. 

Deməli, əgər onda imkan gerçəklikdən, olası olmuşlardan fərqlənsəydi o, yarımıçıq olardı, yəni ola biləcək 

nələrsə onda olubdur, nələrsə hələ olmayıb. Bəs yarımçıqlıq bu deyil, nədir? Yarımçıq olan isə tam asılısız 

ola bilməz, çünki nöqsanlıdır, əskiyi var, deməli, Absolyut deyil. 
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Bundan sonra Şellinq tərs fikri deyir: Absolyut özgürsüz də deyil. Çünki onun qatında, onun 

mərtəbəsində ondan güclü, üstün ikinci bir güc yoxdur ki, onu nəyəsə məcbur etsin.  

 

 

Şellinq fəlsəfəsində «ayrıca» kateqoriyası 

 

Şellinqin başqa bir əsas anlayışı, yəni kateqoriyası «ayrıca»dır. Şellinqin «ayrıca» kateqoriyası ilə 

anlatdıqlarının çoxu indiki fəlsəfədə bizim işlətdiyimiz «təkcə» kateqoriyasına uyğun gəlir. Təkcə isə yada 

salaq, konkret nəsnələri, olayları bildirir. 

«Ayrıca» sözünün lüğəti anlamına fikir verək: «ayırmaq», «aralamaq», - bunlar təkcə məkanca, yercə 

uzaqlaşdırmaq deyil, həm də bir nəsnəni, bir bölgəni fərqləndirməkdir, yəni onun nəliyini (keyfiyyətini) 

yanındakının nəliyindən seçməklə fərqləndirməkdir. Deməli, ayrıca bizə seçilib-bilinəndir, konkret olaraq 

nəliyi (nə olması) seçiləndir. Özü də ayrıca nə qədər kəskin sınırlarla (sərhədlərlə, civarlarla) başqalarından 

ayrılsa, o qədər yaxşı seçilir, deməli, o qədər çox ayrılır və ayrıcalaşır. Ancaq bir şey də var. Sərhədi olan 

həm də sonu olandır (sonludur), yəni varlığının filan sərhəddə qurtaracağı var. 

Şellinq belə hesab edir ki, bütün ayrıcalar Absolyutdan törəmədir. Dinlərdə çox vaxt Tanrı o tayda 

durub, bu taydakı aləmi törədir. Şellinqə görə isə ayrıca nəyi varsa, hamısını Absolyutdan alıb və deməli, 

hər şeyi ilə ona tabe olur.  

Bunu bir az yaxşı açıqlayaq. Bütün ayrıcalar öz cəhətlərini Absolyutdan götürürlər. Cəhətlər, özəlliklər 

hələ ayrıcanın cizgilərinə çevrilməzdən qabaq, yəni ümumi halda Absolyutdadır. Onların toplusundan 

bəziləri ayrıcalara düşüb, müəyyən hörgülərlə həmin ayrıcaların «şəklini cızırlar». Götürək iki daşı 

(ayrıcadırlar). Sonra yada salaq ki, var «bərklik», «qabarıqlıq», «soyuqluq», «hamarlıq», «kələ-kötürlük», 

«girdəlik», «uzunsovluq», «istilik», «çil-çillik» və s. və i. Bunlar hamısı ümumi keyfiyyətlərdir, əlamətlərdir, 

yəni bir nəsnəyə aid deyillər, çoxlu-çoxlu şeylərdə iştirak edirlər. İndi götürək birinci daşı. Görürük ki, o 

bərkdir, qabarıqdır, soyuqdur, hamardır, girdətəhərdir. Fikir verin, birinci daşın məhz «bu» cür olması 

(ayrıcalığı) saydığımız ümumi əlamətlərin bir düyündə bir-birinə bağlanması kimi əmələ gəlir.  

Baxaq ikinci daşa. O bərkdir, qabarıqdır, - görürsünüzmü, hələ ki birincidən ayrılmır və < indi 

başlayacaq başqa ümumi əlamətlərin sayəsində ayrılmağa, - istidir, kələ-kötürdür, uzunsovdur, çil-çildir. 

Bir sözlə, hər bir ayrıca, ümumi əlamətlərin məhz «bu» (yəni konkret) düyünüdür. Mahiyyət nəsnənin 

nəliyini verəndir, onu məhz filan nəsnə edəndir. İndi ki hər bir nəsnəni «bu nəsnə» edən əsaslar 

Absolyutdan gəlir, deməli, hər şeyin mahiyyəti odur, hər şeydə mahiyyət kimi iştirak edir. 

Belə bir sual çıxır: axı, Mütləq olan Asılısızdır, deməli, heç bir məhdudiyyətdən, eləcə də hər hansı 

sərhəddən asılı deyil. Deməli, o sonsuzdur. Bəs belədirsə, bu sonsuzluq sərhədi olan ayrıcaya, hər hansı 

nəsnəyə necə sığışır? Bəlkə hər ayrıcaya ona sığacaq qədər özündən pay verir? Şellinq bunu tamam danır. 

Absolyut bölünməzdir, çünki onda vəhdət, birlik o qədər maksimaldır ki, birlikdən bir az da olsun qopan 

yoxdur, deməli, bir az da olsa paylanma yoxdur. Şellinqin çıxardığı nəticə. Absolyut bölünmədiyi üçün 

mahiyyət kimi hər ayrıcada bütünlüklə iştirak edir. 

Bəs bu necə mümkündür? Ona görə mümkündür ki, Absolyut sonsuz olduğu üçün hər yeri tutur, 

deməli, onun tutmadığı yer yoxdur ki, ayrıca çıxıb orada dursun, deməli, bütün ayrıcalar onun özündədir. 

Şellinq fikrini bir az dini əsasda da deyir: Tanrı universuumdur, əgər universuumu onu bütöv kimi yığıb-

saxlayan, onun hər nöqtəsinə sirayət edən eynilik, vəhdət baxımından götürsək. Tanrı hər şeydir, ondan 

qıraqda heç nə yoxdur (yada salaq, azərbaycanlı filosof və sufi Şəbüstəri də söyləyirdi ki hətta hər ağac da 

«Mən haqqam» deyir). 

Bəs necə olur ki, sonlu olan ayrıca sonsuz Absolyutu özünə sığışdıra bilir? Şellinqdə buna birbaşa cavab 

biz tapmadıq. Ancaq onun fəlsəfəsindən təsirlənmiş Hegelin vasitəsi ilə suala cavab vermək olar. Hegel 

söyləyir: əgər ayrıcanı sonlu kimi sonsuzluqdan ayırsaq, hərəsini bir tayda götürsək, belə çıxır ki, sonsuz 

olan ayrıcaya çatanda dayanır, öz sonuna çatır. Onda sonu olan necə sonsuz ola bilər? Deməli, sonsuzluq 
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ayrıcalara da sirayət edir. Zahirən belə görünür ki, ayrıcaların sərhədi var. Əslində isə ayrıcalar sonsuz 

keçidlərlə bir-birinə keçirlər. 

Məsələni yaxşı anlamaq üçün Leybnitsə də üz tutaq. O yazırdı: götürün hər hansı düz cızığı. Onun 

içində ən yaxın duran elə iki nöqtə tapmaq olmaz ki, aralarında üçüncü nöqtə durmasın. Bu üç nöqtənin 

arasında da nöqtələr yerləşir və beləcə sonsuzluğacan ara nöqtələrin sayı artır. Deməli, cızıq üzdə sonludur, 

«A» nöqtəsindən «B» nöqtəsinəcəndir. Əslində isə içəridən hər qoşa nöqtə sonsuzluğa açılıb. 

Gəlin, Şellinqin estetikasından indi aparacağımız söhbətdə onun Absolyut, ayrıca kateqoriyaları 

haqqında dediklərini unutmadan söhbətə davam edək. 

 

 

Fəlsəfədə həqiqət, sənətdə gözəllik və gerçəklikdə  

Absolyut 

 

Şellinq yazır: bizim tarixdən, incəsənətdən, təbiətdən öyrəndiklərimiz öz kökündə eynidir. Çünki hər 

üçü ayrıca olsalar da Absolyutun (yəni bir özülün) dürlü, ayrı-ayrı açımıdır. Fəlsəfə Mütləq olanı axtarıb 

anlamaq üçün çalışır. Təbiətdə və incəsənətdə də Mütləq olanı axtarmaq mümkündür, ona görə də təbiətin, 

həm də incəsənətin fəlsəfəsi var. 

Fəlsəfə özü gerçəklə məşğul olur. Absolyuta isə bu gerçəyin kökü kimi baxır. İncəsənət haqqında 

fəlsəfəyə gələndə, o gözəlliyi anlamaqla məşğul olur və Absolyuta bu gözəlliyin əsası kimi baxır. 

Fəlsəfə bunu öyrənir: necə olur ki, Absolyut Tək və sadə olduğu halda (hissələri olan mürəkkəbdir, onun 

isə hissələri yoxdur), çoxluğa, mürəkkəbliyə (məsələn, təbiətə) keçir? Sənət haqqında fəlsəfə isə çalışır aydın 

etsin, Mütləq gözəllikdən ayrıca nəsnələrin gözəlliyi necə törəyir? 

Həqiqət və gözəllik Absolyuta tamaşa etməyin iki yönümüdür. Həqiqət və gözəllik hərəsi Absolyuta bir 

pəncərədir. Fəlsəfə ayrıca olana (konkretə) baxıb, məsələn, çevrəvi bir nəsnəyə baxıb başlayır çevrəvilik 

ideyasına tamaşa etməyə. Bax, ayrıcanın içindən fəlsəfə Absolyutu görəndə bu ayrıca ideya verir. Şellinq 

örnək göstərir: çevrəvi nəsnədən çevrə ideyasını görürsən. Çevrəviliyə tamaşa edəndə isə əbədiliyi, 

həmişəliyi seyr edirsən. Bu yerdə Şellinq dairəvi nəsnə ilə dairə ideyasının bir fərqinə çıxır. Çevrəvilik 

dairəvi nəsnənin mahiyyətidir, həmin mahiyyəti dəyişdirmək, böyüdüb-kiçiltmək mümkün deyil, dairəvi 

nəsnəni isə ölçücə dəyişdirmək olar. 

Fəlsəfə ayrıca nəsnələrə baxıb, onların əsasında duran mahiyyətə-ideyaya təmiz, təsadüfi görünüşlərə 

bulanmamış varlıq kimi tamaşa edir. İncəsənət isə ayrıca nəsnələrə baxıb, gözəllik ideyasını seyr etdirir, 

həm də bunu (gözəllik ideyasını) filan nəsnənin öz görünüşü ilə eyniləşmiş şəkildə göstərir. 

Şellinqin başqa yozumlarına baxaq. Gözəllik yalnız ümumi (mahiyyət, ideya) deyil və yalnız ayrıca da, 

real olan da deyil. Gözəllik hər iki tərəfin bir-birinə keçməsi, bir-birində ayrılmaz dərəcədə əriməsidir. Yəni 

onda məzmunla forma, mahiyyətlə zahir, özlə üz bir-birindən fərqlənmir. Bax, bu, gözəllikdir. 

Şellinqə görə, ayrıca öz anlayışına (məsələn, filan insan «insan» anlayışına) tam uyğun olanda həmin 

anlayışa ayrıcanın görünüşündə konkret donda tamaşa edilir və bu zaman ayrıca olur gözəl. 

Başqa bir əlavə. Həqiqətə zərurət, yəni «olmalılıq» xasdır. Yəni «bəlkə» ilə həqiqət qurulmaz. Əxlaqda 

Yaxşılıq isə zərurət yox, azadlıq təməlində mümkündür. Yəni məcbur olub, zərurətə boyun əyib yaxşılıq 

etmək əxlaqilik deyil. İnsanda həm pis davranmaq, həm yaxşı davranmaq azadlığı olanda və o, şüurlu 

şəkildə yaxşılığı seçəndə əxlaqlı adam olur. Sonra Şellinq deyir: zərurətlə özgürlüyün bir-birinə qarışıb 

fərqlənməməsi yalnız gözəllikdə baş verir. Məsələn, o nəsnə gözəldir ki, törənişində elə bil təbiət böyük 

azadlıqla və eyni zamanda qayda-qanuna uyğun olaraq böyük usdufla, götür-qoyla iş görmüşdür. O şeir 

gözəldir ki, yaranışında ən yüksək azadlıq özünü zərurətin (qayda-qanunun, məsələn, qafiyə, vəzn 

qaydalarının) çərçivəsinə salmışdır. İncəsənətdə də Şellinq üçün azadlıqla zərurətin ilişgisi bilərəkdən, 

düşünərək etməklə, bilməzə, düşünməzə etməyin əlaqəsi kimidir. Əsl bədii əsərdə yaratma həm bilərəkdən, 

həm də bilmədən baş verir. «Bilərək» və «bilməzə» bir-birində əriyib eyniləşir. Əsərin yetkinliyi bu eyniliyi 

göstərmə dərəcəsinə uyğun olaraq artır. Örnək kimi rəqsi götürmək olar. Əsl rəqqas rəqs fiqurlarını yüz 
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dəfə təkrar edə bilər. Ancaq oynayanda bədəni, qolları, artıq, düşüncə əsasında yox, öz-özünə fiqurları cızır. 

Doğrudan da, dəli bir templə oynayan ayaqları necə düşünə-düşünə sıralamaq olar? 

Yadınızda qalıbsa, incəsənət haqqında Şellinqin söylədikləri Kantda da var idi. Bu estetik prinsipin 

oxşarına Çindəki Fen-lyu məktəbində də rast gəlmək olar. Şellinq üçünsə həmin prinsip romantizm 

cərəyanını əsaslandırmaqla bağlı önəmli idi. 

 

 

Gözəllik və anlayış 

 

Gözəllik dünyada olanlarda tamaşa edilən Absolyutdur. Mifologiyada tanrılar bu gözəllik qanunları ilə 

qurulur, sonra isə incəsənətə keçir. 

Qabaqca «gözəlliyin Absolyut olanın ayrıcadan tamaşa edilməsi» ideyası ilə bağlı ortaya çıxan bir suala 

baxaq. Oxucu deyə bilər: Şellinq öncə göstərir ki, ayrıca bir nəsnə özündə öz anlayışını tam 

gerçəkləşdirəndə gözəl olur. Yəni insan əgər şikəstdirsə, rəng-rufundan xəstəlik yağırsa, gözlərindən 

kütlüyün donuqluğu görünürsə, deməli, onda «insan» anlayışına yazılmış «sağlamlıq», «dərrakə» kimi 

əlamətlər gerçəkləşmir, deməli, belə insanda həmin anlayış yarımçıq gerçəkləşib, ona görə də gözəl deyil. 

Ancaq sonra Şellinq gözəl bir nəsnəni Absolyuta tamaşa etməyə imkan verdiyi üçün gözəl adlandıranda 

məsələ xeyli qarışır. Axı, belə başa düşdük ki, filosof üçün Absolyut elə bir ümmandır ki və orada 

zənginliyin maksimum olmasından, müxtəlifliklərin əriyib bir-birinə qarışmasından elə bir müəmmadır ki, 

onu heç cürə aydınlıqda görmək olmaz. Anlayış isə nəsə aydın bir şeydir, məsələn, çətin deyil saymaq ki, 

«insan» anlayışına hansı ümumi əlamətlər, tanıdıcılar yığılıb. Gözəllik həm Absolyutu, həm anlayışı 

özündən tam göstərirsə, deməli, Absolyutla bağlı birinci durumda gözəllik müəmmadır, sonsuz dərinlikdir, 

ikinci durumda isə xeyli aydınlıqdır. 

Belə bir suala Şellinqin əsərində cavab axtarsaq, çox dolaşıq şeylərə rast gələrik. Ancaq güman etmək 

olar ki, anlayışla Absolyutun bir-birinə keçidini Şellinq «hər şey hər şeydədir» (hər şey hər şeydə var) fəlsəfi 

prinsipində düşünürdü. Bu yerdə fikirləşmək olar ki, Şellinqə görə, hər bir anlayışdan «addım-addım» hər 

şeyə çıxmaq olar.  

Argentina yazıçısı Borxesin dil haqqında bir söyləmi Şellinqi burada anlamaqda bizə kömək edə bilər. 

Yazıçı göstərir ki, hər söz mənasından sonsuzluğa açılıb, məsələn, biz «şir» sözündən onun ovladığı marala, 

maraldan onun gövşədiyi ota, otdan onun bitdiyi torpağa, torpaqdan Yer kürəsinə və beləcə, dünyada nə 

varsa, hamısına bircə-bircə çıxa bilərik. Deməli, hər sözdən, hər anlayışdan sonsuzluğa çıxmaq olar.  

Görünür, Şellinq üçün anlayış bax, bu mənada sonsuzdur və ona görə də Absolyuta qapısı var. 

Şellinqin bütün bu estetik quramalarının spekulyativliyi, yəni təcrübədən uzaq fəzada mürəkkəb 

naxışlar cızması göz qabağındadır. Ancaq onları faydalanmaq üçün anlamaq istəsək, gözəlliklə bağlı bir 

maraqlı düşüncəyə gəlmək olar. Gözəllik hər hansı bir nəsnəni elə təsirli, duyğutörədici edir ki, insan onun 

sayəsində həmin nəsnənin anlayışını min cür düşünərək min fikrə gəlir. Ancaq yenə də, əgər Şellinq bunu 

anlatmaq istəyirsə, bunu Kant Absolyutsuz-filansız daha aydın söyləmişdi: «Gözəllik odur ki, çoxlu 

düşüncələr oyadır və onlar heç bir anlayışa sığmır». 

 

İncəsənət və mifologiya 

 

İndi Şellinqin başqa bir fikrini gözdən keçirək. Yadınızdadırsa, o, mifologiyadakı tanrıları gözəllik 

qanunları ilə qurulmuş sayırdı. Şellinq istəsə də, istəməsə də onun bu fikri yunan əsatiri üçün doğrudur 

(misirlilərin çaqqalbaş, qartalbaş tanrılarını yəqin ki gözəl saymaq Şellinq üçün çətin idi). 

Bu alman filosofu yazır ki, incəsənət Absolyutu (heç nədən asılı olmayanı) ayrıca nəsnələrdə, olaylarda 

üzə çıxarmağa çalışır, yəni məhdud olanda məhdudsuzun əngəlsiz bilinməsini açır. Belə ayrıcalar gözəldir, 

çünki, adətən, hüdudsuzla, hüdudlu bir-birinə tərsdirlər, qarşıdırlar, gözəllik isə bu ziddiyyəti əridir, qeyri-

məhdud olan məhdud sınırlarda olan ayrıcalarda gerçəkləşir. Sonra Şellinq artırır: həmin ziddiyyət ilk dəfə 
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ən yüksək dərəcədə mifologiyanın Tanrı obrazlarında əridilir. Mifologiyada hər bir tanrı ayrıcadır, ancaq 

eyni zamanda hər belə tanrı (və ya onun obrazı) Absolyutla tam zənginləşir. Ona görə də tanrılar haqqında 

ilkin rüşeym təsəvvürlər poetik təxəyyülün sayəsində bir bütövə çevriləndə (məsələn, Homerin 

«İliada»sında) görək nə baş verir? Nəticədə öz sınırlarında, çərçivəsində bitginləşmiş mifologiya sistemi 

(məsələn, yunan əsatirləri korpusu) yaranır. Bu mifologiya öz bütövlüyü sayəsində müstəqilləşir, daha 

qıraq şeylərin təsirinə düşmür. Bircə-bircə öz imkanlarını açmaqda bulunur. Bu mifologiya içində hər 

Tanrının Absolyutdan gələn zənginliyi özünü onda göstərir ki, hər Tanrı başqa Tanrı ilə bütün mümkün 

əlaqələrə girməyə başlayır. Bütün Tanrı obrazları bir-biri ilə bütün mümkün hörgülərə düşür. 

Şellinq mifologiyanı sənət üçün ilkin material və ilkin görk sayır. Bu nə deməkdir? Birincisi, o deməkdir 

ki, sənət yaradıcılığı sənətdən öncə ümumiyyətlə yaradıcılıq prinsipləri formasında qabaqca universuumun 

törənişində, sonra isə mifologiyanın törənişində işləyib. Və yalnız sonralar həmin prinsiplər mifologiyadan 

çıxaraq başqa bir yaradıcılıq bölgəsini, yəni bizə tanış olan incəsənəti qurub-düzəldib. 

Bu prinsiplərin bir neçəsinə baxaq. Şellinq söyləyir: mifologiyada Tanrı görkünün törənməsində onun 

(Tanrının) ayrıcalığında (təkcəliyində) ümuminin, Absolyutun əriməsi önəmli iş görür. Oxşar durum 

incəsənətdə də var. Sənətkar bədii görkləri, gerçəklikdən seçdiyi kəsimi (fraqmenti) Tanrı, mif modelində 

bədiiləşdirir. Yəni bütün böyük sənətkarlar dünyanın onlara açılmış parçasını mənaca bir bütövə çevirirlər 

və onun materiallarından sanki öz miflərini yaradırlar. Məsələn, Şekspir çağının adətlərindən, xalqının 

tarixi materiallarından çoxlu əsərlər yazsa da son nəticədə bütöv bir mif kimi dünyanın görkünü yaratmışdı. 

Şellinqin bu ideyası indi də estetikada önəmli prinsip kimi qalır. Həmin prinsipi belə də yozmaq olar: 

bədii əsər, sözsüz, gerçəkliyin, hamısını yox, parçasını göstərir. Ancaq sonucda o, bütün dünyanın obrazına 

çevrilir. Bədii əsər bütün dünyanın durumunu duydura bilir, bütün dünya üçün qaçınılmaz halları, çıxış 

yollarını görükdürə bilir.  

Bədii əsərin obraz kimi belə tutum, genişlik qazanmasını açıqlayaq. Əgər o, məsələn, gerçəkliyin bir 

parçasında əxlaqi, siyasi ziddiyyət, problem tapırsa və onları dəyərləndirirsə, bütün bunlar qlobal xarakter 

daşımalıdır, yəni belə duyulmamalıdır ki, bütün bunların yalnız Leyli adlı filan qızla Məcnun adlı filan 

oğlana dəxli var. 

Yuxarıda deyildiyi kimi, belə bir ideyanın kökündə Şellinqin başqa düşüncəsi durur: incəsənət üçün 

xarakterik olan yaradıcılıq ən öncə mifdə özünü göstərir». 

 

 

Şellinq sxematizm, alleqorizm, simvolizm haqqında 

 

Mifologiya ilə incəsənət arasındakı ilişgilərin başqa tərəfini anlamaq üçün Şellinqin simvol haqqında 

öyrətisini gözdən keçirmək gərəkdir. 

 

Simvol bildirən və bildirilən tayların özəl münasibətindən doğur. Şellinq yazır ki, sxematizm və 

alleqoriyada da bildirən və bildirilən tərəflər var. Ancaq burada onların ilişgisi başqa cürdür. Sxematizm 

nədir? Bunu filosof belə açır: ümumi, məsələn, üçbucaq ayrıcaları, məsələn, üçbucaq nəsnələri bildirəndə bu 

olur sxematizm. Xarrat üçbucaq fiquru əsasında konkret üçbucaq şeyləri düzəldir, düşünür, seyr edir. 

Deməli, sxematizmin rolu iş görəndə böyükdür. 

Alleqoriya sxematizmin tərsidir, yəni burada ayrıca ümumini bildirir. Şellinqin belə açıqladığı alleqoriya 

anlayışı məsəlləri (pritçaları) da əhatə edir, çünki məsəl adi nəsnələr, olaylarla dünyagörüşü üçün önəmli 

ümumiləri bildirir. Örnək kimi buddist sutralarına baxmaq bəs edər. 

Təmsillər də alleqoriyadır, çünki heyvanların ilişgiləri (bərabərdir ayrıcaya) ümumi olan əxlaqi ibrətləri 

bildirir. 

Şellinqə görə, simvol sxematizmlə alleqoriyanın bir-birində əriyib yox olmasıdır. Simvolda ayrıca ilə 

(bildirənlə) bütüncə (bildirilən) tam şəkildə üst-üstə düşür, bir-birində əriyir, biri həm də o birisi olur. 

Simvol olmyan situasiyalarda isə bildirmək prosesi elədir ki, bildirən tərəf bizi bildirilənə aparıb çıxarandan 
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sonra və ya bildiriləni bizə gətirəndən sonra, yəni işini görüb qurtarandan sonra gərəyini, dəyərini azaldır 

və ya itirir. Simvolda isə bildirilən tamamilə bildirənə verilib, bildirənlə bildirilən arasında heç bir fərq, ara 

qalmır.  

Sonra Şellinq göstərir ki, yunan mifləri simvollardır, Şərq mifologiyası isə alleqorikliyə can atır. Görək 

bunu filosof necə doğrultmağa çalışır. Simvolda ayrıca ümumi qədər olur, çünki həm ayrıcadır, həm də 

ümumi. Simvolda sonlu (bərabərdir ayrıcaya) sonsuz qədər zəngindir. Görək bütün bu əlamətləri Şellinq 

yunan mifologiyasında necə yoxlayır.  

 

 

Yunan mifologiyasında və incəsənətində simvolizm 

 

Filosofa görə, yunan estetikasında, ruhunda çərçivəyə salma, məhdudlaşdırma çox üstündür. Nəyə görə? 

Ona görə ki, ayrıcanı belə əldə etmək olar və aydınlığın özünə də bu cür çatmaq olar. Yada salaq, gözü 

uzaqdan pis görən adam gözünü qıyanda (deməli, məhdudlaşdıranda) daha aydın görür. Görünür, Şellinq 

üçün yunan mifologiyası və düşüncə yöntəminin plastikliyi bu məhdudlaşdırmanın, ayrıcalaşdırmanın 

sonucudur. 

Araşdırmaları ilə ün salmış A. Losev və S. Averintsev yunan fəlsəfəsinin özəlliyi kimi plastikliyi 

göstərmişdilər. İndi bu ideyanın Şellinq fəlsəfəsində duran kökünü də görmək olar. 

Yunan üçün plastik aydınlığın nə olmasını elə S. Averintsev yaxşı açıb anladır: məsələn, sonsuzluğu 

uzanıb-uzanıb ənginliklərin qaranlığında yox olan cızıq kimi göz qabağına gətirmək yunana yad idi, çünki 

qaranlıqda itib-batma, aydınlığını itirmək onun üçün nəsə eybəcər, qorxunc idi. Ona görə də yunan 

sonsuzluğu (məsələn, kosmosu) çevrəvi, yumru formalarda göz qabağına gətirirdi. Kürrə ayrıca bir 

nəsnədir, özü də məhduddur, ancaq nə başlanğıcı var, nə də qurtaracağı, axı, onun hər nöqtəsini başlanğıc 

və qurtaracaq saymaq olar. 

Yunan düşüncəsi hər yerdə gözəllik törədən məhdudlaşdırma aparırdı, Şərq düşüncəsi isə sonsuzu 

sonluya sığışdırmağı mümkün saymırdı və alleqoriyadakı kimi ayrıca nəsnədən məhdud olmayana, 

duyuyabilinməz sonsuzluğa, təbiətüstü, transendent olanlara can atırdı. Yunan mifologiyasında möcüzə 

mümkün deyil, çünki burada Absolyut ayrıcada, yəni təbiətlə bağlı formaların içində əridilmişdir. Ona görə 

də yunan mifologiyası aləmi duyuyabilinər və ya duyuyabilinməz bölgələrə ayırmır. Halbuki möcüzə 

təbiətdən qıraq güclərin təbiətdəki hadisələr gedişini istədiyi kimi dəyişdirməsidir. 

Yunanlarda özünə sonsuzluğu yığmış sonlu, ayrıca olanın dəyəri o qədər üstündür ki, o hətta ilahi gücə 

qarşı qiyam da qaldıra bilir və bu zaman azmanlıq, ucamanlıq (ülvilik) əmələ gəlir. 

 

 

Xristian mədəniyyətində sxematizm 

 

Xristianlıqda ayrıcanın dəyəri özünü bütüncəyə tabe etməsi ilə ölçülür. Yunan mifologiyası ilə 

xristianlığın göstərilən fərqindən Şellinqin çıxardığı sonuc: yunanlar üçün ərənlik (qəhrəmanlıq) 

xarakterikdir, çünki burada ayrıca (konkret insan) tanrılara qarşı qiyam da qaldıra bilər və bununla ucaman 

olar. Xristianlıq isə yumşaqlıq, həlimlik göstəricilərinə cavab verən və bu əlamətlərinə görə də özünü ilahi 

gücə tabe etdirən şəxsiyyətə üstünlük verir. Yunanların sərt qəhrəmanlarını Xristianlığın sevgi və yaxşı 

olmaq istəyində əndazəyə salınmış qəhrəmanları əvəz edir.  

Şellinqin Xristianlıq haqqında söylədiklərindən başqa bir sonuc da çıxır: bu dinlə bağlı Ortaçağ 

mədəniyyətində ayrıcanın öz müstəqilliyini itirməsi ona gətirib çıxarır ki, ayrıcanın plastik «mənəm-

mənəmi» itir və nəticədə biz Xristian rəssamlığında anti-plastik sxematizmi görürük. İncəsənət təbiətdəki 

formaların baxımlı boyalarını, qabartılarını, oyunlarını zorla görməyə başlayır, ona görə də estetik 

mədəniyyətdə, məsələn, gözəllikdə cismani tərəf unudulur. Halbuki Müsəlman Şərqində, - bu, artıq, bizim 
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əlavəmizdir, - gözəlliklə bağlı bərbəzəyin, dad, qoxu aktivliyinin önəmli olması, zərif, nəfis, ətirli 

cismaniliyin gözəlliklə necə sıx bağladılmasını göstərir. 

Beləliklə, simvol, alleqoriya anlayışlarının Şellinqi necə mifologiyadan incəsənətə çıxardığını gördük. 

İndi məsələyə daha çoxtərəfli baxaq. 

 

 

Təbiətdə sxematizm, alleqoriya, simvol 

 

Demişdik ki, Şellinqə görə, incəsənət ən öncə özünü universuumda göstərir. Ona görə də filosof 

sxematizm, alleqoriya, simvol kimi sənətə xas yaratma prinsiplərini təbiətdə də tapır. Məsələn, onun 

fikrincə nəsnələrin sayı, neçəliyi (kəmiyyəti) tipik sxematizmdir. Say ölçüləri ayrı-ayrı nəsnələri nəzərdə 

tutur (məsələn, «bir» sayı Günəşi, Ayı, Yer yumrusunu və s.,-ni), bu isə o deməkdir ki, ümumi (kəmiyyət) 

ayrıcaları bildirir. 

Bitkilərə Şellinq alleqoriya kimi baxır. Bunun üçün bitki ilə insanı tutuşdurmaq gərəkdir. Hər insanın 

görünüşü, səsi, xasiyyəti güclü şəkildə onun ayrıca bir adam olduğunu bildirir. «İnsan» soyu bu ayrıcanın 

içində fərdiliklə əriyib qarışmışdır. Deməli, hər insan orqanizmi simvoldur. Bitkidə isə fərdilik 

minimumdur. Doğrudan da, iki eyni ölçülü laləni zorla fərqləndirmək olar. Belə çıxır ki, onların ayrıca 

olması müstəqil önəmə malik deyil, elə bil ki, vasitə olub ümumini və ya növü yəni orqanikliyi (üzvi 

olmağı) bildirmək üçündür. 

 

 

Sənət növlərində simvol, alleqoriya, sxematizm 

 

Şellinqin bitkilərin alleqorikliyi haqqında söylədiklərindən incəsənət üçün çıxardığı nəticə: varlıq 

planında alleqoriya olan bitkilər mifoloji planda alleqorikliyə can atan Şərqə daha sevimli olur və sonra da 

Şərq sənətinin alleqorikliyində iştirak edir. Şellinq yazır ki, bitkisayaqlıq bütün hind sənətini xarakterizə 

edir. Hind memarlığının kökündə bitki quruluşu (strukturu) durur. Sonra filosof artırır: adam az qalır bitki 

quruluşu və görünüşlərindən istifadə edən qotik memarlığın özünü də hind arxitekturasının təsirində 

görsün. Başqa yerlərdə isə filosof sənət növü kimi memarlığı xarakterizə edəndə söyləyir: memarlıqda gözəl 

formalar qeyri-üzvi olanlarla (daş, taxta və s.) üzvü olanın (bitkilər və s.) alleqoriyasını yaradır. 

Qotik binaların bitki quruluşuna əsaslanması. Onların gövdəsi nisbətən nazikdir, yuxarıları isə budaq-

budaq açılmağa bənzəyir. Bu, özünü həmin binaların yan qüllələrinin sayının artması sayəsində binanın 

genişlənməsində göstərir. 

Şellinqə görə, sənətin əsas növlərində alleqoriyadan, simvolizmdən geniş istifadə olunur. Məsələn, o, 

Rubensi alleqorik obrazlar yaradan rəssam sayır. Simvola isə rəssamlıqda Maqdalina obrazını örnək 

göstərir. Dirçəliş rəssamlığında tez-tez çəkilən Maqdalina, Şellinqin fikrincə, bu qadından qıraqda olan 

«peşmançılıq» ideyasını bildirmək üçün verilmir. Əsl əsərdə Maqdalina özü başdan-ayağa peşmanlıqdır. 

Şellinqin «sənətdə simvolizm» haqqında öyrətisinin bizim üçün bir önəmli sonucu var. Görmək çətin 

deyil ki, o, sənətdə olan simvollarda ayrıca ilə bütüncə, ideya arasındakı hər hansı fərqi ortadan götürür. 

Alleqorik obraz nərdivana bənzəyir, qalxıb ikinci mərtəbəyə keçəndən sonra lazım olmur. Simvol isə elə 

zəngindir ki, özündən qırağa heç bir baxışı, hərəkəti yayındırmır, hamısını «udur». Simvolda ayrıca 

görünüş məna zənginliyi ilə sonsuzluq kimi, hər şey kimi görünür. Hərçənd Şellinq bir şeyi də əlavə edir: 

simvol, məsələn, simvolik mif elə zəngindir ki, onu alleqoriya prinsipi ilə də yozmaq olar. Ancaq mifin özü 

simvol olduğu üçün belə yozum şərti olacaq. 

 

 

Şellinqin estetik düşüncələri və çağdaş sənət 
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Şellinq estetikasından sonra çətin deyil görmək ki, bir çox tənqidçilər, sənətşünaslar bədii əsər haqqında 

yazanda ona alleqoriya kimi yanaşırlar. Belə araşdırıcıların yozumu nə qədər fərqlənsə də «sənətkar 

bununla onu demək istəmişdir» prinsipinə söykənir. Belə çıxır ki, Hamletlər, Məcnunlar hansı bir ideyaya 

isə adamları çıxaran pilləkənlərdir, vəssalam! Halbuki Lev Tolstoydan soruşanda ki, «Anna Karenina» 

romanı ilə nə demək istəmisiniz, - bu isə romanı alleqoriya kimi yozmağı tələb edən sual idi, - yazıçı 

söyləmişdi, bunu anlatmaq üçün gərək romanı başdan-ayağa danışım.  

Bel cavab verməklə Tolstoy öz romanını, Şellinqin dilində desək, simvol kimi gördüyünü göstərmişdi. 

Yəni romanın bildirmək istədiyi qıraqda durmuş ümumi-ideya deyil, romanın bildirdiyi – özündəki sözlər, 

cümlələr, intonasiyalar qədər çoxdur və bütün romanın forması ilə iç-içədir. 

Şellinqin simvol haqqında söylədikləri bədii görklərin öz-özünə dəyərli olduğunu açır, yəni onların 

dəyəri əsərdən qıraqda duran nəyəsə gərəkli olmaqla ölçülmür. Belə görklərdə ayrıca ilə bütüncə bir-birinə 

o qədər qarışır ki, bir-birində o qədər əriyir ki, ayrıcanın özünü bütün dolğunluğu ilə düşünüb-duyanda 

ümumini, ideyanı düşünüb-duyursan. Uyğun olaraq bədii obrazı, görkü də belə bir vəhdətdə araşdırmaq 

gərəkdir. 

Çağdaş incəsənətdə Şellinqin anlatdığı simvol prinsipi ilə yaradılmış bədii əsərlərə Q. Markesin 

«Tənhalığın yüz ili», «Patriarxın payızı» romanları, A. Tarkovskinin «Stalker», «Nostalji» filmləri örnəkdir. 

Markesin romanları elə qurulub ki, obrazlar bir çox hallarda sanki alleqoriya kimi açılmağa gedirlər və 

birdən elə dönürlər, elə nöqtələr peyda olur ki, ağlımıza gələn alleqoriyada yanıldığımız bəlli olur. Nəticədə 

romanların hər görkü bir məna deyil, min məna bildirir. Dolaşıq görünən dolğun olana çevrilir. 

Azərbaycan teatrında Şellinqin dediyi simvol prinsipinə Vaqif İbrahimoğlunun «Mən Dədə Qorqud» və 

«Ağrı» tamaşaları uyğun gəlir. Ona görə də bu tamaşalara «müəllif filan şeyi demək istəmişdir» prinsipi ilə 

yanaşanda hər şeyi alırsan, bircə, onların zənginliyindən başqa. 

Aydın məsələdir ki, simvol dolğunluğunda olan bədii əsərdən maraqlı söhbət açmaq üçün 

mütəxəssisdən alleqorik açım yolu deyil, başqa düşüncə yöntəmi, tərzi tələb olunur, məsələn, araşdırıcı 

«filan mövzuda fantaziya» prinsipi ilə əsər haqqında düşüncələr səpələyə bilər. 

Beləliklə, biz Şellinqin spekulyativ fəlsəfə dilində qoyduğu «mifologiya və incəsənət» problemini gözdən 

keçirdik və gördük ki, filosof üçün mifi də, sənət əsərini də yetkinlikdə bir-birinə yaxınlaşdıran odur ki, ikisi 

də alleqoriklikdən, sxematizmdən qurtulub simvola çevrilir. 

 

 

Şellinq ülvilik və faciəvilik haqqında 

 

Şellinqin azmanlıq, ucamanlıq və faciəvilik haqqında söylədiyi düşüncələr də yetərincə ilgincdir. O 

göstərir ki, ayrıcanın görünüşü, forması sonlu, məhdud olsa da, ülvilikdə o qədər böyüyür ki, sonsuz cildinə 

girir. Yəni əsl sonsuzluğa çevrilməsə də azmanlığı, böyüklüyü ilə sonsuzluğu andırır. Mənəvi və intellektual 

lırtlıq, qorxaqlıq belə ucamanlıqdan çəkinir, çünki onun qarşısında miskinliyini duymuş olur. İgid 

şəxsiyyətlərin isə təbiətdəki, faciədəki ucamanlıqdan ruhu arınır. Daha sonra Şellinq artırır: xırdalıqlar, 

eybəcərliklər artan çağlarda təbiət möhtəşəmlikləri ilə ünsiyyət sağaldıcı rol oynayır, uca düşüncələr 

qaynağı olur. 

Ucamanlıq və gözəllik. Onlar arasında Şellinq maraqlı keçidlər tapır. Ucamanlıq ən yüksək hüdudunda 

gözəlliyi özünə qatır. Yəni əsl ucamanlıqda həm də gözəllikdən nəsə olur. Eləcə də gözəllik şiddətlənəndə 

həm də ucamanlıq, ülvilik təsiri bağışlayır. Doğrudan da, gözəlliksiz ülvilik qorxunc, dəhşətli olur, şiddətli 

gözəllik isə həmişə möhtəşəm, «dəhşətli» gözəllik olur. 

Faciəvilikdə ülvilik. Əsl faciədə şəxsiyyət azmanlığın (möhtəşəmliyin) qarşısında əldən düşsə də, eyni 

anda öz mənəvi dəyanəti ilə ona qarşı durur və hətta ona qalib gəlir. Faciəvi qəhraman üçün başlıcası budur 

ki, məsələn, təbiətin azmanlığına başqa təbiət gücü vasitəsi ilə və ya təsadüfən bəxti gətirdiyindən qalib 

gəlmir. Qalib gəlir məhz öz mənəvi dəyanəti, ucalığı ilə. Faciədə əxlaqi ucamanlığın görünməsi üçün 
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bədbəxtlik, fiziki ölüm gərəkdir, çünki yalnız bədbəxtlikdə, şərlə, yamanla çarpışmada yaxşılıq yoxlana bilər 

və şiddətli dərəcədə görünər. Eyni ilə igidlik də bütün əzəməti ilə təhlükə, qorxuncluq qarşısında açıla bilir. 

Şellinqin estetik düşüncələri yalnız gözdən keçirdiyimiz məsələlərlə bitmir. Ancaq elə bu məsələlərdən 

də gördük ki, onun estetikası indiki düşüncə mədəniyyəti üçün törədici gücünü saxlamış ideyalarla 

doludur. 

 

 

Hegelin fəlsəfəsi və estetikası 

 

Azərbaycanın bugünkü kitab, qəzet, televizyon və radio dünyasında incəsənətdən, gözəllikdən çox 

danışırlar. Ancaq tez-tez bu söhbətlərdən özünü bir eyib göstərir. Yazanların, danışanların çoxu belə hesab 

edir ki, «incəsənət nədir?», «gözəllik nədir?» suallarına cavab vermək üçün nə qədər onları öysən, o qədər 

güclü, tutumlu cavab verərsən. Onun üçün də belə deyimlər səpələyirlər: «Sənət mübariz olmalıdır!», 

«Sənət yüksək biliyə əsaslanır!», «Gözəllik sağlamlıqdır!», «Gözəllik sevincdir!» və s. 

Ancaq nədirsə, bu qədər çoxlu öygülərdən sonra aydınlıq qazanmırsan, elə bil içinə min dənə necə gəldi 

şeylər yığılmış otağa düşürsən və nə qədər edirsən, onların arasından gedib, qapıya çata bilmirsən. 

İncəsənətin, gözəlliyin elm tanımını tapmalıdır. Artııq, söyləmişik, nəyisə təyin etmək onu tanıtmaqdır. 

Təyin əsasında tanıyırsan, o nədir. Deməli, təiyn etmək nəyinsə tanımını verməkdir, onun əsas tanıdıcılarını 

seçib-sonalamaqdır. Nəsəlikdən çıxarıb, filan nəsnə, hadisə kimi göstərməkdir. 

Hərdən adama elə gəlir ki, XX yüzilin estetik düşüncəsi XIX yüzilin alman estetikasına baxanda xeyli 

geriləyib, xeyli maraqsızlaşıb, xeyli dayazlaşıb. İndiki estetikaya baxanda elə bilirsən ki, haçansa parlaq, 

güclü estetik ideyalar olmayıb. Elə bil biz sıfırdan başlamışıq, ona görə də estetik düşüncə belə dayazdır.  

Ancaq öz vaxtında hər şey olub. 

Kant, Şellinq, Hegel, Şopenhauer, Nitsşe bir vaxtlar fəlsəfədə bir düşüncədən o birisini çıxara-çıxara 

axırda elə estetik ideyalar ortaya atıblar ki, qaranlıqdan şaxıyan ildırım kimi adamın gözlərini qamaşdırır 

(oxuduğumuz kitabda göstərmək istədiklərimizdən biri də bu olub). Adam lap mat qalır. Bir şey haqqında 

da bu qədər daban-dabana zidd olan, barışmaz olan, ancaq eyni səviyyədə ağıllı, gözəl, inandırıcı olan 

düşüncələr söyləmək olarmı?! 

Nə isə< 

Keçək Georq Vilhelm Fridrix Hegelin fəlsəfəsinə, oradan da estetikasına. Burada da alman filosofunun 

bəzi fəlsəfi düşüncələrini təkrar açıqlayacağıq. Kimin bu təkrara ehtiyacı yoxdursa, gərək bizi bağışlaya. 

 

 

 

Hegelin idealizmi: dünya və İdeya 

 

Hegel idealistdir. Bunu, deyəsən, hamı bilir. Ancaq fəlsəfə ilə yaxın olmayan ziyalılarımızın çoxu bu 

idealizmin aydın tanımını verə bilmir. Bu filosofun idealizmini onun özünün söylədiyi qəribə bir düşüncə 

yaxşı açır: «ağılauyğun nə varsa, dünyada var və dünyada nə varsa, ağılauyğundur». 

Xəbər verək ki, XVIII-XIX yüzillərdə Avropada çoxları üçün nəyinsə ağılauyğun olması onun var olmağa 

haqqını, onun yaxşılığını göstərirdi, onun ərdəmini, dəyərini bildirirdi (belə düşünməkdə maarifçilərin də 

etgisi, təsiri vardı). Ancaq elə bu düşüncə də Şopenhaueri, Nitsşeni yaman hiddətlənmişdilər: necə yəni, 

dünyada bu qədər yaramazlıqlar var, deməli, indi onlar var olduqları üçün ağılauyğundurlar, yaxşıdırlar?! 

Tələbələr Engelsin «Lüdviq Feyerbax və alman klassik fəlsəfəsinin sonu» adlanan kitabçasını oxuyanda 

Hegelin həmin düşüncəsini Engelsin necə açdığına rast gəlirlər. Ancaq çox qəribədir, elə eyni cür Hegel 

özü-özünü izah etmişdi. Engels isə nə üçünsə bunu yada salmır. 
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Hegel söyləyirdi: «Dünyada olmaq hələ doğrudan da var olmaq deyil. O qədər nəsnələr, hadisələr var ki, 

olan deyillər, öləndirlər, ölümlərinə görə də doğrudan da olanlar siyahısına düşmürlər. Yalnız ağılauyğun 

olanlar doğrudan da vardırlar». 

Azərbaycanca biz deyəndə ki, «filan şey (düşüncə yox, xəbər yox, nəsnə) doğrudur», əslində bilməzə 

idealizmə yol veririk. Dilin, danışığın da öz idealizmi var< 

Doğru, həqiqət nədir? Artıq, biz demişik ki, Aristotel anladandan sonra hamı görüb ki, həqiqət, gerçək 

şüurdakı düşüncələrə, görklərə, anlayışlara aid xarakterizəedici «damğadır». O düşüncə, o anlayış, o obraz 

ki haqqında olduğu nəsnələri düz göstərir, onlara oxşayır, həqiqi, doğru düşüncə, anlayış, obraz adını alır. 

Anlayışın (fikrin və s.,-nin) gerçəkliyi onun haqqında olduğu nəsnələri doğru göstərməsidir, yəni onlara 

oxşamasıdır. Hegel isə bunun tərsini deyir. 

Görün nə deyir. 

Dünya heç nədən asılı olmayan, heç nə ilə tutuşmayan (yəni mütləq, absolyut olan) İdeyanın 

törətməsidir. Filosof Platondan gələn modelə söykənir: dünyada ağacın olması üçün qabaqca «necə olsa, 

ağac olar», «nəlik ağacı törədir» biliyi, «fikri» olmalıdır. Ağacın nəliyi haqqında bilik və ya anlayış ağacın 

özündən qabaq gəlir. İdeya nəsnədən qabaqdır. 

Bir çoxları üçün anlayış nədir? Bunu yada salaq. 

İnsanın nəsnələri anlamasının sonucunda şüurunda anlayış yaranır. Yəni insan ayrı-ayrı nəsnələrə baxıb 

onların qohumluğunu, ortaq cəhətlərini tapır. Yəni ayrı-ayrı ağaclarda (təkcələrdə) bütün ağacları ağac edən 

əlamətləri tapıb, tanıyır. İnsan ağacların tanımını biləndə ağac anlayışını tapır. Anlayış sanki insana deyir: 

necə olur ki, dünyada ağaclar olur. Və ya anlayış insana ağacın nəliyini açıb anladır. 

Ağac anlayışını bildiyi üçün insan hər dəfə yeni ağaca rast gələndə onu tanıyır, daha çaşıb qalmır. 

Platon, sonra isə Hegel belə hesab edirdilər ki, insanların bilincində olan anlayışlardan başqa anlayışlar da 

var. Onlar varolanların kökündə durur. Deməli, hər ağac ağac olmaq üçün Tanrının Şüurunda, Mütləq 

İdeyada olan ağac anlayışına oxşar olmalıdır. Oxşar olduğu qədər də ağacdır. 

Ona görə də Hegel söyləyir: Dünya Mütləq İdeyada gedən düşünüşdən törəyir. Bu dünya Bilinci özü-

özündə düşünə-düşünə anlayışlar tapır. Bu anlayışlar isə törədici güclə dolğun olduqları üçün öz 

prinsiplərinə uyğun (ağılauyğun) nəsnələr törədir. O nəsnə doğrudur ki, Mütləq İdeyadakı anlayışına 

uyğundur. 

Deməli, Aristoteldə nəsnəyə oxşayan düşüncə doğrudur. Hegeldə isə fikrə uyğun nəsnə doğrudur, 

həqiqətdir (sözsüz, insan fikrinə yox, Mütləq İdeyadakı fikrə). Bu mənada biz azərbaycanlılar deyəndə ki, 

«filan şey (düşüncə yox, xəbər yox, məhz nəsnə) doğrudur» Hegel idealizminə yol veririk. 

Alman filosofuna görə, Mütləq İdeya bir bilik pilləsindən o birinə çıxır, bir anlayışdan o birisini tapıb 

çıxarır (necə ki biz yaxşılıq və pislik anlayışlarından əxlaqın başqa anlayışlarını çıxara bilərik). Bax, bu 

Mütləq İdeya özündə nəyi tapırsa, həməncə o tapıntı təbiətdə öz nəsnələrinin, öz növlərinin yaranmasına, 

peyda olmasına gətirib çıxarır. 

Biz, artıq, göstərmişik ki, XX yüzildə fenomenologiya fəlsəfəsinin yaradıcısı Husserl açırdı: hər düşüncə 

nəyisə düşünməkdir. Deməli, düşüncə - haqqında olduğu nəsnədən ayrılmazdır. Nəsnələrin 

görüntülərindən, nəsnə haqqında soraqlardan arınmış bom-boş düşüncə ola bilməz. 

Bu ideyanı yadda saxlayaq və qayıdaq Hegelə. 

Din və idealizm üçün çox ciddi, çətin bir sual var. Tanrı niyə bu dünyanı yaratmışdır? Öz sonsuz 

Ucalığından niyə aşağı düşüb, bu dünyaya əlini «bulamışdır»? 

Desən ki, darıxdığı üçün, gülməli çıxar, çünki darıxmaq yarımçıq varlıqların alın yazısıdır. 

Desən ki, maraq üçün, yenə gülməli çıxar, çünki maraq «nəyisə bilmədiyinə görə öyrənmək istəyi ilə» 

bağlıdır. Tanrı isə hər şeyi gün kimi aydın bilir. 

Xristianlıqda deyilir: Tanrı sevgi ilə dolu və dolğun olduğu üçün sevdiyini (insanları və dünyanı) 

törədib. 

Hegeldə bu sualın güclü cavabı yoxdur. Ancaq bir cavabını Husserlin deyimindən sonra anlamaq olur. 

Mütləq İdeya Düşünüşdür. Düşünüşdə tapmadır, düşünüşdə gəlişmə, irəliləyişdir. Düşünüş həmişə nəyisə 
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düşünmək olduğu üçün Mütləq İdeyada, Düşünüşdə yaranan anlayış da bir düşünüş halqası kimi öz 

nəsnələrini özündən törədir ki, nəyinsə haqqında olsun və deməli, düşünüş olsun. 

Sübutların ardıcıllığına baxın. Düşünmək həmişə nəyi isə (nəsnəni, olanları) düşünməkdir. İnsana 

düşünüşü üçün bu nələrsə, əsasən, hazır verilir. Hərçənd yaradıcı kəslər, görürsən ki, öz düşünüşlərini yeni 

nəsnələrə bağlamaq üçün, yeni nəsnələrlə doldurmaq üçün özləri də yeni nəsnələr yaradırlar. Örnək kimi 

memarın yaratdığı tikilini göstərmək olar. 

Mütləq İdeya isə ilkin durumunda Tək olur, hələ onun qarşısında Dünya durmur. Bax, o zaman ki 

Mütləq İdeyada düşünmək eyləmi işə düşür, Düşüncə düşüncə olmaq üçün özündən düşündüklərini 

(dünyadakı nəsnələri, olayları) törətməyə başlayır. Beləliklə, düşüncə üçün gərəkli olan iki tayın ikisi də 

yaranır: düşüncənin özü və düşüncənin haqqında olduğu. 

Deməli, Mütləq İdeya Düşünüş olduğu üçün də Dünyanı yaratmalıydı ki, düşünə bilsin, düşünüş olsun. 

Düşünüş biri o birisindən ayrılan nəsnələri, olayları anlamağa yönəlib. Bu nəsnələr, olaylar arasından 

fərqlənmələri, sərhədləri götür, onda konkretlik tam itəcək, heç nə bilinməyəcək. Bir şey başqasından 

ayrılanda, fərqlənəndə görünür, bilinir. Zülmətdə niyə görmürük? Ona görə ki heç nəyi heç nədən ayıra, 

seçə bilmirik. 

Elə Hegel özü də deyir. Yatanda niyə düşünüş yox olur? Çünki yatmışlıqda, artıq, heç nə bizə bilinmir. 

Yuxugörmələrdə isə düşünüş yenidən işə düşür, çünki konkret (təkcə) nəsnə, hadisə görünüşləri peyda 

olur. Təbiət Mütləq Ağılın, Düşünüşün törəməsidir. Memar proyekti düşünüb-tapır, sonra onun əsasında 

ustalar bina tikirlər. Çünki proyektə baxıb-bilirlər, necə etsələr, nə olsa, bina olacaq. Eləcə də varlıqlar< 

onları Düşünüş tapır və onun əsasında nəsnələr var olur. 

Biz, hələ ki bu sualların həndəvərində fırlanırdıq: «Hegel idealizmi necədir?», «Hegeldə Dünya 

Düşünüşdən niyə törəyir?» İndi isə başqa bir suala cavab verək. 

 

 

Hegeldə Dünya Düşünüşdən necə törəyir? 

 

Hegel qəribə bir fikir söyləyir. Adi, elmsiz, biliksiz şüur abstrakt düşünür. 

Ona görə qəribədir ki, biz öyrəşmişik deyək: elmi düşüncə abstrakt, mücərrəd düşüncədir. Əgər insan 

bilinci abstraktlaşdırmağı öyrənməsəydi, dünyanı elmi yolla öyrənməyi də bilməzdi.  

Alim insan problemini dərindən düşünəndə Məmməd, Vəli demir, «insan» anlayışından, 

bütüncələşdirməsindən istifadə edir. «Filankəsin dünənki öfkəsi (hirsi)» demir, ümumiyyətlə öfkə deyir. 

Biz, artıq, bilirik ki, abstraksiya etmək ayrıntı aparmaqdır, yəni təkcə nəsnələrdən qurtulub, onların 

hamısında olan cəhətləri onlardan ayırıb çıxarmaqdır. Elmə bu çox gərəkdir. 

Hegel isə deyir: gündəlik bilinc, elə-belə şüur abstrakt düşünür. Ancaq görün, bu düşüncə sonra nə 

maraqlı açılır. Adi şüur pəncərədən görür ki, oğrunu aparırlar, cəza versinlər. Düşünür ki, yaxşı edirlər. 

Oğru kimdir? Başqasının malını yiyəsinin icazəsi olmadan ələ keçirən. Adi şüur «oğru» anlayışını bu cür 

abstrakt şəkildə bilir və dərinə getmədən cəzanı düz sayır. 

Bilgin adam isə həm «oğru» anlayışının mücərrəd tanımını bilir, həm də «oğru» anlayışının dərinində 

gizlənmiş zənginliyi, konkretliyi bilir. Bilir, oğru var ki, acından ölən bir uşağı doydurmaq üçün oğurluq 

edir və «oğru» damğasını qazanır. Ona görə də bilgin şüur oğurluqları da konkretlikdə anlamağa çalışır və 

ona görə də onun bilincində «oğru» anlayışı zəngin biliklərə qapı olur. 

 

(Bu yaxınlarda «Lens Morrou» adında bir nəfər Hegelin bu anlatdığından çıxış edərək marksist «sinfi 

mübarizə» ideyasının maraqlı tənqidini vermişdir. O, XX yüzildə əsas bəlalardan biri kimi kateqoriyalarla 

düşünməyi göstərir. Örnək kimi deyir: Marksizm burjua sinfini insanlığın düşməni adlandıranda bu burjua 

sinfinin içində cürbəcür adamlar olmasını, ürəyi yumşaq, millətini sevən və s. adamların olmasını 

unutdururdu. Burjua sinfi kateqoriyası nifrətin hədəfi edilirdi, sonra isə ağına-bozuna baxmadan hər bir 
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burjua nifrət obyektinə çevrilirdi. Hegelsayağı desək, marksist ideoloji mübarizə adi şüurun abstrakt 

düşünməsindən özü üçün istifadə edirdi). 

 

Hegelin mücərrəd məzmunda olan anlayışlardan zəhləsi gedirdi. Onları içi boş, ölgün sayırdı. Ona görə 

də belə hesab edirdi ki, Mütləq İdeya Düşünüşünü inkişaf etdirmək üçün, anladığını dərinləşdirmək üçün 

tapdığı mücərrəd anlayışları Təbiətdə ayrı-ayrı nəsnələrə çevirməlidir ki, həmin anlayışlar zənginləşsinlər, 

konkret məzmun qazansınlar. 

Mütləq İdeya Özünü Özgəyə çevirir, Özünü «Təbiət» adını almış meydanda Özgələşdirir ki, zənginlik 

qazansın. 

 

 

Hegel Mütləq İdeyanın Mütləq Ruha çevrilməsi  

haqqında 

 

Hegelin verdiyi bu modeldən çıxış edib deyə bilərik ki, sənətkar və alim də öz bilinclərindəki 

mücərrədliklərdən qurtulmaq üçün ayrı-ayrı əsərlər yaradırlar. Və ya başqa bir örnək: bir nəfər özünü 

düşünərək gündəlik yazır. Özünü gündəliyə çevirir, deməli, özgələşdirir. Bu özgələşmədə özü haqqında elə 

şeyləri tapıb bilir ki, gündəlik yazmasaydı, bilməzdi. 

Hegelin Mütləq İdeyası Materiyada gündəlik yazan Yaradıcı Varlığa bənzəyir. 

Bu yerdə gərək deyək ki, iki cür düşünüş var. Bir var özündən qıraqdakı nəsnələri düşünmək. Bir də var, 

həm onları, həm də özünü düşünmək. Heyvanlar özlərindən qıraqdakı nəsnələri bilirlər, özlərini isə 

düşünmürlər. Uşaq öncə yan-yörəsindəkiləri düşünür, sonra özünə «Mən» deyib, özünü ayırır və özünü 

düşünür. 

Hegelə görə, yalnız Ruh həm həndəvərindəkiləri düşünür, həm də özünü düşünür. Ona görə də Mütləq 

İdeya özünü Təbiət donunda özgələşdirəndə, düşünüş axtarışlarında nəsnələrə gerçəklik verəndə, 

anlamağın, bilməyin ilkin pilləsində olur. O zaman ki Mütləq İdeya öz axtarışlarında gəlib çıxır «insan», 

«toplum», «ulus» anlayışlarına və həmin anlayışlardan insanları, toplumları, ulusları törədir, bax, o zaman 

Mütləq İdeya öz irəliləyişinin yeni pilləsinə adlayır. Mütləq İdeya insanların, cəmiyyətlərin, millətlərin 

şüuru, ruhu vasitəsi ilə başlayır addım-addım özünə baxmağa, özünü anlamağa və beləliklə, özünün həm 

də Mütləq Ruh olduğunu anlayır. 

Bu necə olur? 

Məsələn, insanın bilinci qabaqca görür ki, həndəvəri, çevrəsi ondan olmayan, başqa cür olan, yalnız 

nəsnə, cisim olan şeylərlə doludur. Sonra fəlsəfi düşüncə toplumda gəlişib-irəliləməyə başlayır və insan 

onun sayəsində görür ki, hər bir olanın içözü ideyadan, anlayışdan alınıb. 

Bu məsələdə məntiq belədir: Sokratın, Pifaqorun, Platonun sayəsində insanlıq tapır ki, nəsnələrin 

mahiyyəti təkcə onların öz içində deyil, həm də anlayışa, ideyaya «yazılıb». Platonun sayəsində isə insanlıq 

tapır ki, həmin anlayış təkcə insanın bilincində durmur, həm də insan şüurundan asılı olmadan var olur və 

nəsnələrə onların mahiyyətini proyeksiya edir, göndərir. 

Hegelin fikrincə insan fəlsəfənin sayəsində bunu tapanda, görəndə ki necə onun şüurunda anlayış var, 

eləcə də Təbiətdəki nəsnələrin arxası anlayışlara (ideyalara) bağlıdır, Təbiətlə özü arasında birgəliyi tapır. 

Görür ki, təkcə o yox, Təbiət də ruhdan qopub. Beləcə, insan Təbiətdə ruhunu, özündə isə təbiəti anlayır. 

Bütün olanları Ruhdan qopmuş görür. 

Hegelin nə dediyini estetik qavrayış əsasında yaxşı anlamaq olar. Göz qabağına gətirin ki, sevə-sevə 

yamyaşıl ağaclara baxırsınız, onların gözəlliyinə heyran olursunuz. Sonra bilirsiniz ki, bunlar əsl ağac deyil, 

sintetik materialdan düzəldiliblər. Onların gözəlliyi həməncə gözünüzdə öləziyəcək. Nəyə görə? Ona görə 

ki, birinci vəziyyətdə ağaclardan Təbiətin Ruhu yağırdı, ikincidə isə, artıq, Ruh bilinməz olur. 

Bax, Hegelə görə, idealist fəlsəfənin sayəsində insanlar özlərini də, Təbiəti də eyni Ruha bürünmüş 

görürlər. Mütləq Ruh incəsənətin, dinin, fəlsəfənin vasitəsi ilə öyrənə-öyrənə pillə-pillə özündə gizlənmiş 
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zənginlikləri tapır, özünü bilmə ilə məşğul olur. Dahi sənətkarlar, filosoflar, belə çıxır ki, Qutun özünü 

anlamasına qulluq edib Mütləq Ruh üçün arac, araçı olurlar. 

Hegel deyir ki, Ruh özünüanlamada irəliləmək üçün bir ulusu seçir və onun maddi, mənəvi 

irəliləyişində özünü bilmək yolunda irəliləyir. Həmin xalq daha Ruhu irəliyə apara bilməyəndə Qut onu 

özbaşına buraxır, təsadüfi məqsədlərin ixtiyarına verir, başqa ulusu seçir, onun etdikləri, gördükləri və 

anladıqları ilə irəliləyir. Beləcə, Şərq xalqları ilə ucalıb, sonra yunanlara, sonra romalılara keçir. 

Adam bunları düşünəndə fikirləşir, indi, bizim xalq hansıdır? İnsanlığın Qutu Qərb mədəniyyətləri 

vasitəsilə ucalıb irəliləyirsə, deməli, biz orada-burada peyda olan məqsədlərin dalına düşüb vurnuxan 

xalqıq? Sonra təskinlik tapırsan. Bəyəm bu ruh Yaponiya sayəsində irəliləməyibmi? Bəlkə hər xalqın başını 

qarışdıran məqsədlər də İnsanlığın məzmununu abstraktlıqdan çıxarıb zəngin edir?  

Hegel estetikasına indi keçmək olar. 

 

 

Hegel incəsənətin özəllikləri haqqında 

 

«Estetika» kitabının I cildində o ən öncə «incəsənət nədir?», «incəsənət nə üçündür?» sorularına cavab 

axtarır. Yazır ki, sənətin xidmətini hər yerdə görmək olar. O həndəvərimizi, çevrəmizi işıqlı və sevindirici 

nəsnələrlə, əsərlərlə dolu edir. Sənət yaşayışın ağırlığını, çətinliyini yumşaldır, bizi qoymur darıxmağa. 

Hətta toplumda yaxşı bir iş görməyəndə belə pisin yerini tutur və bu, yenə də pisin özündən yaxşı olur. 

Sonra Hegel bir sonuc çıxarır: ancaq hər halda incəsənət daha çox insan qutunun dincəlməsi, 

gərginlikdən qurtulması ilə bağlıdır. Hələlik bu sonuc elə də maraqlı deyil, hərçənd Hegelin sonrakı açımı 

onun ağıllı dərinliyini üzə çıxarır. Hegel yazır: substansional mənafelər, maraqlar, istəklər insan ruhunu 

gərginlikdə saxlayır. Burada «substansional» terminini filosof «dünyada maddi daşıyıcısı, dayağı olan» 

mənasında işlədilir. Məsələn, yiyələnmək, sahibçilik marağı dünyada olan nəyəsə yiyələnməyə tuşlanıb və 

belə olanda həmin nəsnə (nəsə) həmin marağı substansional, nəsnələşmiş edir.  

 İkinci yandan, dünyada olanları əldə etmək – arada durub, əngəl olanların müqavimətini qırandan 

sonra mümkündür. Ona görə də dünya əngəlləri ilə üzləyən insan qutu gərginliyə düçar olur. 

İncəsənət isə bizə nəsnələri yox, onların görklərini, görünüşlərini verir. Sənət simvollar, bildiricilər, 

görükdürücülər aləmidir. Ona görə də bu aləmdə bizim maraqlarımız, istəklərimiz substansionallığından 

arınır (qurdumuzu doğruçu şeylərlə yox, obrazlarla öldürürük). 

Hegel bundan sonra deyir, bax, incəsənət, beləcə, gerçək nəsnələr aləmi yox, onların görünüşlərindən 

«yığılmış» aləm olduğu üçün də tarixdə bir çoxları onun gərəksiz, boş bir şey kimi pisləyib 

urvatsızlaşdırıblar. 

Bir çoxları isə sənəti bu urvatsızlıqdan çıxarmaq üçün çalışırlar ki, onu toplum üçün çox önəmli 

məqsədlərlə bağlasınlar. Məsələn, belə bir ideya var: sənət insanda istəklə borcun buyurduqları arasında 

yaranmış ziddiyyətləri aradan götürür. İstəklə borc, olmalılarla olanlar arasında uyarlıqlar axtarır. 

Bu nə deməkdir? 

Məsələn, əxlaq deyir ki, ərdəmli (fəzilətli) olmaq üçün vətəni, öz ulusunun irəliləyişini işlərində əsas 

tutmalısan. Toplumda yaranmış çətinlər, dolaşıqlar isə tələb edir: «nəyşin var, özünə fikir ver, öz xeyrini 

əsas götür». 

Bax, bu, olmalı ilə olanın haçalanıb aralanmasıdır. Dolanışığın gerçəkliyi ideyanın gerçəkliyindən çoxları 

üçün daha güclüdür. Ona görə də başlayırlar əxlaqi borcun buyuruqlarına yox, dünyanın buyuruqlarına 

tabe olmağa. Bu yerdə incəsənət işə qarışır: heç kim əxlaqi borcu vecinə almayanda toplumda yaranan hamı 

üçün dəhşətli vəziyyəti göstərir, tamaşaçını, oxucunu həmin səhnə ilə sarsıdır. Bu sarsıntıdan sonra, sənətin 

sayəsində insanlar inanır ki, həyatı əxlaqi borcla uyarlıqda qurmaq gərəkdir (Kantın əxlaq və sənət 

haqqında düşüncələrindən təxminən belə nəticələr çıxarmaq olar). 

Hegel isə sənəti bu yolla gərəkli etmək istəyən tutarqaları – sübutları bəyənmir. Deyir, incəsənət özünü 

hətta ciddi məqsədlərin, amacların qulluğunda saxlayanda belə, bu vəzifəsini yalanlar, uydurmalar vasitəsi 
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ilə edir (axı, sənət gerçək şeylər deyil, nəsnələrin görüntüsüdür). Halbuki doğru-düzgün məqsədləri yalan 

yollarla əldə etmək olmaz. Əldə etmək yolları amacın ucalığına, ərdəminə (fəzilətinə, ləyaqətinə) tən 

gəlməlidir. 

Hegel hesab edir ki, estetika, əsasən, incəsənəti öyrənir və istəyir görsün, nəyə görə sənət elm tərəfindən 

öyrənilməlidir? Və Hegel sənətin belə bir açımına gəlib çıxır: azad sənət heç bir qıraq amaclara qulluq 

göstərmir. Azad sənət din və fəlsəfə kimi xalqın ruhunun bütünləşdirici, əhatəli həqiqətlərini öyrənə bilir. 

Sənət əsərlərində ulusun ruhu rahatlanıb, özünün ən məzmunlu daxili seyrinə dalır.  

Bizə bir cür bəlli olan hadisələri Hegel tamam başqa yöndən çevirib göstərir. Biz nəyi görürük? Biz 

görürük ki, böyük sənətkar ortaya çıxır, özünün heyranedici əsərini bizə verir və bizlər onu qavrayıb 

duyğulanırıq, düşünürük. Hegel isə hesab edir ki, bu, durumun üz tərəfidir. Əslində isə ayrıca sənətkarın 

yaradıcılıq aktında, qavrayış prosesində millətin Ruhu yaradır, yaratdığına bizlərin gözüylə tamaşa edir. 

Məntiq belədir: biz hamımız milli Ruhun çox və ya az dərəcədə daşıyıcılarıyıq. Nə ediriksə, həm də həmin 

Ruh üçün edirik. Öz növbəsində isə bu Ruh Mütləq İdeyanın bir təzahürü olur. 

 

 

Hegel incəsənət və fəlsəfənin əlaqələri, fərqləri haqqında 

 

 

Alman filosofu yada salır ki, incəsənət çox vaxt hikməti və dini anlamaq üçün açar olur, özü də bəzi 

uluslarda yeganə açar olur. Daha sonra Hegel fəlsəfə ilə incəsənətin ayrılıqlarını anlatmağa başlayır. 

Düşünüş, elm nəsnələrin görünüşündən istifadə etməklə, bu görünüşü «oxumaqla» onların «içərisinə» 

adlayıb, gizlilərinə, mahiyyətinə çıxırlar. Və ya başqa cür deyək: nəsnələri törədən və Mütləq İdeyada 

«yerləşən» hər bir anlayışı gözlə yox, düşünməklə tapmaq olar, ona görə də düşünüş, elm nəsnələrin 

görünüşündən körpü kimi istifadə edirlər ki, anlayışlara çıxsınlar. Beləliklə, Hegel də Platon kimi varlığı iki 

bölgəyə bölür: 

 

a) duyuyabilinər, yəni gözə görünən, qulağa eşidilən varlıqlar; 

b) ağıla bilinər varlıqlar. 

 

Düşünüş duyuyabilinər varlıqdan ağılabilinər varlığa keçib, onu birinciyə qarşı qoyur. Beləliklə, 

düşünüşə vurğun olmuş adam üçün gerçəkliyin bu tayı ilə o tayı arasında uçurum yaranır. İnsanın bilinci 

həmin uçurumu adlaya bilməyəndə, duyuyabilinər varlıqla ağıla bilinər varlığın arasındakı ziddiyyətlərdə 

dolaşıb-qalanda yarımçıq şüur olur. Belə yarımçıq bilinc yalnız sənət vasitəsi ilə yarımçılıqdan qurtula bilər. 

Bütün bunlardan Hegelin çıxardığı sonuc: varlığı törədən Qut öz anlayışları ilə öncə nəsnələri, hadisələri 

yaradır. Sonra O, toplumu yaradır. Toplumun içində yaranan incəsənət isə Ruh üçün nəsnələri göstərir. 

Beləliklə, Mütləq Qutun anlayışlarından nəsnələr qopur, anlayışlar sırasından nəsnələr sırası ayrı düşür. 

Ruh özündən incəsənəti törədib, ondan dişarı, duyuyabilinər, keçici olanlarla (nəsnələrlə) təmiz düşüncə 

arasında vasitəçi (araçı) düzəldir, çünki sənət əsərləri görünüşü göstərməklə içəridə olanı göstərməyə 

çalışırlar. 

Kimsə soruşar: «Axı, Tanrı niyə öz güclü, tam Doğru olan anlayışları ilə yetərlənmir, körpü atır ki, 

nəsnələrlə anlayışlar arasında get-gəldə olsun?» 

Hegel cavab verir: həm də anlayış olan hər hansı gerçək, həqiqət bilinmirsə, öz törədici gücünü (yəni 

nəsnə doğurmaq gücünü) gerçəkləşdirmirsə, içi boşdur və əslində heç gerçək, həqiqət də deyil. Gerçək, 

doğru özü üçün doğru olduğu kimi başqası üçün də gerçək, doğru olmalıdır. Ona görə də Doğru 

nəsnələşməyə (cism və hadisələrə çevrilməyə) can atır. Təbiəti yaradır. Yaratmasa, bəs onun yaradıcı gücü 

nəyə sərf olunar?! 
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Hegel idealizminin öz energetizmi var. Əgər Mütləq İdeya nəsnələri (dünyanı) yaratmırsa, onun enerjisi 

hara gedir? Enerji həmişəlik özü-özündə qalırsa, bu heç enerji də deyil, çünki enerji törətmək, yaratmaq 

gücüdür.  

İkinci yandan, əgər Mütləq İdeya öz enerjisini yalnız özündə olan bir anlayışdan başqa anlayışı 

törətməyə sərf edirsə, bu, enerjinin çoxunu boşuna sərf etməkdir. Çünki nəsnələrsiz anlayışlar abstraktdır, 

mücərəddir. Doğrudan da, biri var bir neçə cümlə ilə tanımı bilinən «insan» anlayışı (məsələn, «insan 

danışan canlıdır»), biri də var Məmmədlərin, İvanların, Frislərin çoxluğunda görünən «insan» anlayışının 

dərinliyi. Bir var Mütləq İdeyanın (Tanrının) «insan» anlayışından «toplum» anlayışını yaratması, çıxarması, 

bir də var Onun «insan» anlayışı ilə çoxlu-çoxlu insanları, onlar arasındakı ailə, dostluq və s. ilişgilərini 

yaradıb, onlardan cəmiyyət anlayışına, sonra isə bu axırıncıdan konkret topluma çatması. İkinci yol Mütləq 

İdeya üçün daha zəngin təəssüratlı səyahətdir. 

Hegelin məsələ ilə ilgili yürütdüyü başqa düşüncə: biz alışmışıq duyularımıza bilinən nəsnələri və 

hadisələri, bir də içimizdəki duyğuları (sevinc və s.,-ni), içimizdəki düşüncələri əsl gerçəklik sayaq. Sonra 

isə bu iki bölgənin (dünyanın və hiss aləmimizin) gerçəkliyini, doğrudanlığını incəsənətin verdiyi 

görüntülərə qarşı qoyaq. Axırda da hesab edək ki, incəsənət yalandır, o biriləri isə gerçəkdir. 

Əslində isə bizi ən çox gözümüz, qulağımız aldadır. Duyularımıza açılan empirik (yəni təcrübəyə aid) 

dünyanın özü başdan-ayağa aldanışlardır (illüziyalardır). Bu empirik dünyanın gizlisində Ruh substansiya 

kimi durur və sözsüz, dolayısı olaraq dünyanın görünüşündən, üzündən bilinir. Ancaq bu bilinti ötəri, 

qarmaqarışıq cəhətlərin arasında itib-batır. İncəsənət isə nəsnələri, hadisələri görükdürəndə onların əsl içini, 

məzmununu üzə çıxarır və bunun üçün də təsadüfi, keçici nə varsa, nə əngəl olursa, onları arıtlayıb atır. 

İncəsənət gerçəkliyi arınmış biçimdə görükdürür. 

Hegel söyləyir: gerçəklik incəsənətdə Ruha yoluxmuş halda görünür. 

Hegelin bu fikri çağdaş sənətə tam yatmır. Prustun, Coysun özlərini düşünüş axımına buraxmış 

nəsrlərində səbəbi bilinmədən peyda olan detallar, anılar (xatirələr) düşüncənin təsadüfi sapıntıları ilə 

doludur. Araşdırıcılar elə onlardan qabaq Çexov nəsrində impressionistsayağı təsadüflərin, başlıca 

məsələyə dəxli olmayan əlavələrin olduğunu göstərmişlər. Çağımızı götürsək, Markesin romanlarında 

dolambaclar, düşüncə «sarmaşıqları», «qarmaqarışığı», çağın-hovurun-zamanın gedişində dəyiş-düyüşlər 

heç cürə Hegelin göstərdiyi aydınlıqda, arınmışlıqda deyil. Markesin yaratdığı dünya modelində 

nəsnələrin, hadisələrin basırığı var. 

Ancaq Hegelin sözlərindən yapışıb, onu sadələşdirməyək. Kitabının daha əsas yerlərində onun Əski Şərq 

sənəti, Ortaçağın romantizmi haqqında söylədikləri bugünkü sənətdə olanları da anlamağa kömək edir. 

O ki qaldı filosofun söyləməsinə ki, nəsnələr sənətdə ruha yoluxmuş halda görünürlər, buna qarşı heç nə 

deyə bilmərik. Pasportda şəklimiz niyə bədii olmur, darıxdırıcı görünür? Ona görə ki, çox az adam pasport 

şəklində canlı, qutlanmış görünür. 

Götürək natürmortu, filmdə görünən əşyaları. Onlar dil açıb danışanda, insan və ya insanlarla bağlı, 

toplumla bağlı güclü bilintilərlə nəyisə söyləyəndə bədiiləşirlər. Danışmaq, söyləmək isə nəsnə üçün qutla 

yoluxanda mümkündür. 

Hegel deyəndə ki sənət gerçəkliyi arındırıb, onu ruha yoluxmuş halda görükdürür, - bunu məqsədli 

söyləyir. Məqsədi isə Platonla razılaşmamaqdır. Platon sənəti dəyərcə – görükdürdüyü nəsnə və olaylardan 

aşağı sayırdı. Deyirdi: təbiətdə nə varsa, göylərdə olan hansı bir ideyaya isə özünü oxşatmaqla əmələ gəlir. 

Dağ «necə olsa, dağ olar», çəmən «necə olsa, çəmən olar» bilgisini özündən nurlandıran ideyalar əsasında 

yaranır. Deməli, maddinin hər hansı bir kəsimi filan ideyanı yamsılamaqla, ona özünü oxşatmaqda nəliyini, 

necəliyini, nəsə olmasını qazanır. Ancaq oxşayan oxşadığından aşağıdır (köçürmə əsldən aşağıdır), çünki 

heç vaxt oxşadığında nə varsa, hamısını ala bilmir, sadəcə, filan qədər oxşayır. Ona görə də hər bir dağ Dağ 

ideyasından dəyərcə aşağıdır, elə ona görə də dağlar dəyişir, dağılır, Dağ ideyası isə həmişəliyində, 

əbədiliyində qalır. Platona görə, doğru, gerçək elə ideyanın özüdür, kim gerçəyi mənimsəmək istəyirsə, 

nəsnələrə (bu köçürmələrə) yox, İdeyaya (əslə) göz dikməlidir, çünki nəsnələr İdeyadan sapındıqları qədər 

də qavrayanı aldadırlar. 
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Nəsnələr dünyaüstü ideyaları yamsılayırlar, incəsənət isə həmin nəsnələri yamsılayır, onların 

görüntüsünü verir. Ona görə də sənət, necə deyərlər, «suyunun suyudur». İncəsənət İdeyalardan, bu əsl 

həqiqətlərdən, - təbiətə baxanda daha uzaqda durur. Təbiət İdeyaları yamsılayır, sənət isə təbiəti. Deməli, 

Doğru (İdeyadakı Doğru, gerçək) təbiətdən sənətə çatanacan daha çox itkilərə uğrayır, azalır. 

Platonun bu düşüncəsi dürlü dəyişmələrdə, çevrimlərdə bütün estetika tarixi boyu yaşayıb. Yada salaq 

sənətkarı təbiətdən öyrənməyə çağıran çağırışları. 

Hegel Platona qarşı yeni bir fikri qoyur. Nəyə görə sənət əsəri təbiətdən aşağıda durmalıdır? Təbiətin də 

içində Ruh işləyib yaradır, sənətkarın da içində. Ancaq təbiətdən fərqli olaraq insanda, toplumda Ruh 

kortəbii, özünübilmədən yaratmır, addım-addım özünü daha dərindən bilərək işini görür. Ona görə də 

toplumda Ruhun yaratdıqları Təbiətdə yaratdıqlarından daha qutludur, deməli, daha üstündür. 

İndi yadımıza salaq, bütün bu məsələlərə Hegel onun üçün baxır ki, «incəsənət nə olan şeydir?» sualına 

cavab versin. Bu yönümdə o, düşüncələrini belə «yeridir»: insanın gerçəkliyə iki münasibəti var – biri 

nəzəridir, o birisi isə praktiki eyləmlərin, etmələrin içində işini görür, özünü göstərir. Praktiki eyləm nədəsə 

nəyisə etməkdir. Fikir verək: nədəsə, nəyisə. İkisində də «nə» sözü var. «Nə?» isə cismə, hadisəyə verilən 

sualdır. Eyləm nədəsə, yəni hər hansı bir cisimdə, hadisədə nəyisə, yəni hansı bir başqa cismi isə edib 

düzəltməkdir. Eyləm nəsnəyə yönəldiyi üçün də ümumiyə yox, təkcəyə, yəni öz yeri, başqalarından 

ayrıntıları (fərqi) olan nəsnələrə, olaylara yönəlir. 

Praktiki eyləm təkcələrə tuşlandığı üçün də bəziləri sənəti ona aid edərək yaradıcılığı praktiki iş sayırlar. 

Çünki sənətdə də sənətkar nələrinsə üzərində (daşda, gildə, kətanda) nəsə yapır. Çünki sənətkar da 

dünyadakı təkcə olanları (konkret dağ, konkret adamı), görüb-duyub-düşünüb, əsərdə onların 

görüntüsünü, görkünü «düzəldir». Sənət nəsnələrin duyusal, yəni duyuyabilinər, görülən, eşidilən 

tərəflərini görüb-göstərir. Və bu yerdə Hegel deyir: incəsənət üçün dünyanın duyusal, duyuyabilinər 

tərəfləri insanın ruhuna gərəkli olan qədər önəmlidir. Yəni incəsənətdə nəsnələrin duyusal bilintisi gözə, 

qulağa bilindiyi üçün önəmli deyil, gözdən, qulaqdan sonra ruha çatıb, orada düşüncələr, duyğular qarışığı, 

oynaşması oyatdığı üçün əhəmiyyətlidir. 

Ancaq ruhun duyuyabilinər nəsnəyə başqa bir ilişgisi də var. Buna tamah demək olar. Tamahı düşən 

adam nəyisə şiddətlə istəyir ki, əldə etsin və özü üçün sərf etsin. Hegel söyləyir: bu münasibətində insan 

sənətdəki kimi təkcəyə bağlanır, yalnız təkcəliyində olan nəsnəni istəyir, ancaq bir fərqlə, istəyir ki, onu alıb 

sərf etmək üçün dağıtsın, tükətsin. Sərf etmək, işlətmək, tükətmək həmişə dağıtmaqdır, aşındırmaqdır. 

Nəsnəni nəsnə kimi işlətdikcə o ya qırnıq-qırnıq, ya da sal-sal dağılır, tükənir. Ancaq, - Hegel birdən əlavə 

verir, - insan tamahı ilə nəsnəyə bağlananda, hətta nəsnəni dağıtsa da və deməli, ondan güclü görünsə də 

əslində ruhu, qutu ondan azad olmur, çünki tamah saldığı ayrıca, təkcə bir şey onun ruhunu özünə 

bağlayır, əsir-yesir edir və özü qədər bu qutu balacalaşdırır: insanın qutu yığılıb bu nəsnənin «qutusuna» 

girir. 

Nəzəri, fəlsəfi münasibətdə isə ruh təkcədən, konkret nəsnədən qurtulur. Çünki onu bir şey yox, 

bütünlər maraqlandırır, ağacların bütün hamısında olanlar, insanların bütün hamısında olanlar ilgiləndirir. 

Hegelin fikrincə, incəsənət dünyaya olan hər iki münasibəti, həm praktiki, həm də fəlsəfi, nəzəri 

münasibəti danır, inkar edir. Sənət əsərlərində göstərilənlərə tamah yaranmasın deyə, onları işlətmək, sərf 

etmək həvəsi olmasın deyə nəsnənin özü yox, «guya ki o olan» görüntüsü, görkü verilir. Onun üçün də 

sənətdə bizə duyduranlar aldadıcı görüntülərdir, şeylərin, hadisələrin özü deyil. 

Ancaq fəlsəfi, nəzəri münasibətlərdən fərqli olaraq incəsənət təmiz, teyxa düşünüş aləmi də deyil. Bədii 

əsər duyuyabilinər nəsnələr dünyası ilə duyulmaz, ağıla bilinər ideyalar dünyasının arasında durur. 

İncəsənətdə duyusallıq torpaq, daş kimi maddiliyə bağlı deyil, ona görə də bu cür maddiliyin 

«ağırlığına» baxanda ideal gerçəkliyin (düşüncə aləminin) «fəzalığında» görünür, ancaq yenə də< sənətdə 

ideal olan nəsə nəsnə görüntülərində, üzü, görünüşü olanlarda yaşayır və onların «üzündən» bilinir.  

Hegelin söylədiyinə bir haşiyə:  
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Bəziləri deyir ki, sənət əsərində alma elə çəkilməlidir ki, baxanda onu yemək istəyəsən. Ancaq onda 

sənət əsərinə heç bir gərək qalmazdı. Daha yaxşı olardı əsərin yerinə qəşəng bir alma qoymaq və hər dəfə 

yeyiləni yenisi ilə əvəz etmək. Bu birincisi. 

İkincisi, nəsnələr iki cür işlədilə bilər. Nəsnənin nəsnəliyini işlətmək olar (məsələn, çəkiclə mıxı 

vurursan), bir də nəsnəni mənasına, anlamına, informasiyasına görə işlətmək olar. Bizim Nəsirəddin 

Tusinin bir söyləmini yozub demək olar ki, nəsnə nəsnəliyi ilə işləndikcə aşınıb yox olur. Nəsnə mənası ilə 

işləndikcə məzmunca artıb, bilgi zənginliyini, bolluğunu qazanır (görün Şekspirin faciələri teatrda 

işləndikcə nə qədər bolluq qazanıb ki, bu bolluq heç cürə Şekspirin şüuruna «yerləşə» bilməzdi). 

Bax, mənasına görə işlənən nəsnələrin bilgivericiliyini qorumaq üçün də onların nəsnəliyini qoruyurlar. 

Məsələn, heykəlin daşı onun nəsnəliyidir və muzeylərdə onun maddəsini mənavericiliyinin uzun ömürlü 

olması üçün qoruyurlar. İllər keçir, onun bilgivericiliyi o qədər güclənir ki, hətta maddəsində əmələ gələn 

əskiklər də məzmununu əskiltmir. Məsələn, Miloslu Veneranın sınıb itmiş qolları onun məzmununu 

əskiltməyib, bəlkə də artırıb. 

Üçüncüsü. Hegel deyəndə ki, incəsənətdə aldadıcı görüntülər olması qoymur ki, görünənlərə münasibət 

- götürüb nəsnə kimi işlətmək, sərf etmək həvəsinə çevrilsin, Kantın tapıntısını başqa sözlərlə təkrar edir. 

Kant deyərdi ki, gözəlliyə münasibət yaxşı olana münasibətdən fərqli olaraq umacaqsızdır, təmənnasızdır. 

Biz nəyisə ona görə yaxşı sayırıq ki, hər hansı maddi (yemək, içmək, geyinmək və s.) gərəyimizi ödəyir. 

Gözəllik isə tələbatımızı ödədiyi üçün yox, özü-özünə bizə xoş gəlir. İndi, Hegelin söylədikləri də buna 

oxşayır. 

Kant və Hegelin bu fikrini elm sonralar «estetik distansiya» anlayışına yığdı. İndi biz deyirik ki, bədii 

əsəri qavramaq estetik distansiya tələb edir, yəni mən əsəri qavrayanda gördüklərimin dünyanın özü 

olmadığını həmişə yadımda saxlamalıyam, həmişə bilməliyəm ki, gördüklərim dünyanın özü deyil, onun 

görüntüsüdür. Yoxsa ekranda mənə tərəf güllə atılanda, qatar gələndə qorxaram. Bir vaxtlar şəbeh 

tamaşalarından sonra Şümürü oynayan adamı «parçalamaq» istəyən şiə tamaşaçılar estetik distansiyanı 

unutduqları üçün Şümürlə onu oynayan aktyoru çaş salırdılar. 

Sənət əsərini qavrayanda qavrayıcı gərək həmişə «həyatın özüdür», «yox, guya həyatın özüdür» 

ziddiyyətlərinin arasında qalsın. Ancaq Hegelin yaşadığı çağa baxanda indiki sənət daha da mürəkkəbləşib. 

Pornoqrafik filmlər, vampirlərdən olan qorxu filmləri insanı «həyatın özünü görürəm» inamında saxlamağa 

çalışır, Fellininin, Vaydanın filmləri isə qavrayışda insanın həm fiziologiyasını, həm də mənəviyyatını boş 

qoymur. 

 

Hegel haşiyəyə çıxarmaqla yarımçıq qoyduğumuz fikrinə «Estetika» kitabında belə davam edir: bəziləri 

hesab edir ki, incəsənətin toplumda xeyiri onun düzünəqulu yox, xəlvətcə, sezilmədən öyüd verməsidir. 

Ancaq alman filosofu bunu da danır. Öyüd vermək ümumi buyuruqları, nəsihətləri təkrar etməkdir, 

məsələn, «adam gərək alçaq olmasın» və s. Əsl sənətdə isə ümumi təkcənin içində seçilməz dərəcədə 

əriməlidir. 

Hegelin bu düşüncəsinə bir açıqlama verək. Əsər yalnız öyüdcül olanda onu sənət əsəri saymaq nəsə 

düz alınmır. Deyəsən, sənətkarı əxlaq müəllimi saymaq maarifçilərdən bizə qalıb. Bu ideya Sovet 

estetikasında da aparıcı olmuşdu. Ancaq di gəl bir məsələ var. Teatrda görkəmli aktyorlar, rejissorlar 

arasında qısqanclıq üstündə umu-küsü, soyuqluq yaxşı bəllidir. Böyük sənətkarlar arasında rəqabətdən 

gələn düşmənçilik, biri-birini bəyənməmək, bir-birinin paxıllığını çəkmək haqqında da çox eşitmişik. O biri 

yandan, nə qədər sənətkar öz ailəsi, dostları üçün əzab gətirən çətin adam olub. Ona görə də sual yaranır: öz 

yaşayışında bəzən adi əxlaq problemlərini çözə bilməyən adamı sənətdə nəyə görə əxlaq müəllimi saymaq 

olar?! 

Düzdür, bunun bir cavabı var. Dolanışıq uğrunda vurnuxan sənətkarla masa arxasında tənhalığa çəkilib 

yaradan sənətkarı, – eyni adam olsalar da, - ayırmaq gərəkdir. Birinci vəziyyətdə o bizlərdən biridir, ikinci 

vəziyyətdə isə o arınıb tam əxlaq mövqeyinə çıxır. 
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Hərçənd burada bir «əmma» var. Nəyə görə əxlaqında əyər-əskiyi olan bir adamın əxlaqi çağırışlarına 

etibar etmirik? Və hətta günümüzün sənətkarı da, eşidəndə ki, belədir, ondan soyuyuruq? Keçmişin 

sənətkarlarına gələndə isə onların masa arxasındakı əxlaqi arınmışlıqlarına tam etibar etmək zorununda 

qalırıq. Nəyə görə? 

Nə isə< başqa bir yerdə bu cür problemləri araşdırmağına dəyər. 

Bu yerdə isə Hegelin bayaq dediyimiz fikri üstündə dayanaq: sənət əsərində mücərrəd məzmun tam 

konkretləşir. Buradan o, gözəllik haqqında başlıca düşüncəsinə çıxır. İdeya özü-özlüyündə Doğrudur, 

Gerçəkdir. Ancaq Ruhda qalıbsa, nəsnələşməyibsə, nəsnədə görünüş, bilinti qazanmayıbsa, onun doğruluğu 

mücərrəddir, ümumidir. 

Bu İdeya konkret nəsnəni formalaşdıranda, nəsnələşəndə gözəllik yaranır. İdeya və onu göstərən nəsnə 

arasındakı uyğunluq dərəcəsini açmaq üçün Hegel artırır: hər hansı bir mənanın, məzmunun özünə uyğun 

formadan bilinməsi düzgünlükdür, yəni forma öz məzmununu düzgün göstərir. Ancaq bu məna idealdan 

uzaq, yanlış məna da ola bilər. 

İdeal isə Doğrunun – İdeyanın konkret formadan düzgün bilinməsidir.  

Hegelin başqa bir sonucu: İdeyanın düşüncə formasında düşünməklə anlamaq onu Doğru kimi 

anlamağa gətirib çıxarır və bu olur fəlsəfi axtarışlar. Deməli, fəlsəfə həqiqəti düşüncə yolu ilə əldə etməkdir. 

İdeyanın nəsnələr, olaylar görünüşündə, bilintisində qavramaq isə olur gözəlliyi qavramaq. Bu qavrayışa 

biz estetik yaşantı deyirik. 

 

 

Gözəllik və eybəcərlik 

 

Hegelin gözəllik haqqında bu açımı indi də önəmini saxlayır. 

Nə üçün nəsə bizə gözəl görünür? Ona görə ki, ondan bizim qavrayışımıza həqiqətin dolğunluğundan 

doğan mənalar axır. 

Burada Hegelə əlavələr vermək olar. Birincisi, Doğru, - nəsnədən, olaydan güclü (təsirli) bilinəndə 

gözəllik alınır. Deməli, həqiqətin elə-belə bilinməsi hələ gözəllik vermir. Estetik hadisə güclü, təsirli 

ifadəliliyi (bilintisi) olan hadisədir. Götürün gözəl, eybəcər, ucaman, alçaq (rəzil) nəsnələri, komik, faciəvi 

hadisələri, - onların hamısı estetik hadisələrdir. Ancaq onların hamısına bir ad, - «estetik hadisə», «estetik 

nəsnə» adını veririksə, deməli, onlar hamısı bir nöqtədə, bir anlayışda, bir ümumidə birləşirlər. 

Onları birləşdirən odur ki, hamısı ifadəli hadisələrdir, hamısı güclü, təsirli bilintidədir. Elə-belə görünüş 

eybəcər olmur, çünki eybəcər olan da bizə güclü təsir etməlidir. Elə-belə görünüş gözəl olmur, çünki gözəl 

olan da bizə güclü etgi göstərməlidir.  

Hegel yəqin deyərdi: bir nəsnə öz görünüşündən güclü şəkildə Yalanı göstərirsə, yağdırırsa, olur 

eybəcər. Ancaq indiki zamanda Hegelə belə bir əlavə vermək olar: gözəl nəsnələrdə, hadisələrdə bizim yaxşı 

saydıqlarımız, müsbət hesab etdiklərimiz güclü, təsirli şəkildə bilinməlidir.  

Bəs insan üçün müsbət olanlar hansılardır? Bilikdə doğru, əxlaqda yaxşı, ərənlik, yanımcıllıq və s., dində 

möminlik, həlimlik, siyasətdə azadlıq, demokratiya və s. 

Uyğun olaraq eybəcərlikdən, çirkinlikdən, bizə tərs mənalar, yəni böyük mənfiliklərdən doğmuş 

mənalar yağacaq («yağmaq» elə şiddətli bilinməyi anladır). Bilikdə yalan, əxlaqda xainlik, paxıllıq, 

amansızlıq və s. mənfi olanlardır. Dində küfr, siyasətdə fəndgirlik kim üçün pisdirsə, onu güclü bildirən 

davranışlar, hadisələr, adamlar eybəcər olacaq. 

İndi yenidən Hegelə qayıdaq. Deməli, yada salaq. Hegel «sənət nə olan şeydir?» sualına cavabdan 

başlayır. Bütün başqa cavabları bircə-bircə yoxlayıb qırağa qoyur, axırda gəlib çıxır belə bir cavaba: sənət 

İdeyanı-Doğrunu duyusal (duyuyabilinər) biçimlərdə, yəni konkret görünüşlərdə dolğunluqla bildirməkdir. 

Deməli, sənətdə əsas məsələ hansı məzmunun hansı formadan necə bilinməsidir. Əgər bu məzmun 

Doğrunun (İdeyanın) konkretləşmiş dolğunluğundadırsa və formadan tam, düzgün bilinirsə, onda bu sənət 

əsəri yetkin olur, gözəllik biçimini alır. Hegelin bir fikri də budur. 
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İkinci fikri isə odur ki, incəsənət tarixi heç də bütün çağlarda gözəllik biçimini qazanmış əsərlər 

verməmişdir. 

Nəyə görə? 

 

 

 

Hegel Əski Şərq sənətinin simvolik xarakteri  

haqqında 

 

Həmin suala cavab vermək üçün o başlayır incəsənət tarixi ilə məşğul olmağa. Göstərir ki, incəsənət 

tarixi özü-özünü axtaran, özü-özünü anlamaqla məşğul olan və bunun üçün də təbiəti, sonra da toplumu 

yaradıb, bu «kitablarda» özü-öz əməllərini «oxuya-oxuya» (seyr edə-edə) mücərrəd ideyalarını nəsnələrin, 

hadisələrin konkretliyində bilən Ruhun tarixidir.  

Millətlərin ruhuna çevrilmiş Mütləq Qut incəsənətin birinci çağında hələ özünü aydınca anlamır. Onun 

ideyaları hələ ki bəsbəlli, aydın tanımlı (təyin edilmiş) deyil. Düzdür, bu ideyalar səki xırdalıqlara bölünüb, 

ancaq onların nə «başı bəllidir, nə ayağı». Bu xırdalıqlar içi boş İdeyanı zənginləşdirən dolğunluq deyil, nəsə 

qarışıqlıq, aydınsızlıq törədən necə gəldilikdir, yığnaqdır. 

Ruhun ideyaları ilk öncə, bax, bu vəziyyətlərində sənət əsərinə keçib oradan bilinirlər. Məzmun qeyri-

müəyyəndirsə (bəllisiz, tanımsızdırsa), aydınca təyin edilməyibsə, formadan da elə bilinəcək.  

Hegel incəsənət tarixinin ilk pilləsindəki sənəti Simvolik sənət adlandırır. Bu çağında İdeya öz 

aydınlığını, dolğunluğunu tapa bilmədiyi üçün sənətdə özünə yaraşan, özünə tay forma, görünüş qazana 

bilmir. İdeya abstrakt olduğu üçün, özünün aramsız davamı kimi özünə doğma forma törədə bilmədiyi 

üçün təbiətdən nəsə bir şey, canlı götürüb özünə simvol edir. Simvol üçün elə bir nəsnə, edə bir canlı seçir 

ki, onlar hansı bir özəllikləri ilə isə İdeyaya xas filan cəhəti göstərə bilsin. Məsələn, şir üçün güc 

xarakterikdir. Ona görə də Simvolik sənətdə şir İdeyanın (Tanrının) gücünü bildirən rəmzə çevrilir.  

Ancaq yenə də < İdeya belə nəsnələrlə, olaylarla incəsənətdə ilişgiyə girməyə məcbur olanda bu yad 

şeylərdən əzab çəkməyə başlayır. Özündə öz aydınlığını tapıb rahatlanmadığı üçün, aydınlığa aydınca 

yığıla bilmədiyi üçün ölçüsüzlüyə düşür. Əsəbi, sinirli bir vurnuxmada başlayır özünə simvol kimi seçdiyi 

nəsnələri özünə uyuşdurmaq üçün dəyişdirməyə. Onları öz ucalığına, azmanlığına layiq etmək üçün 

dəyişdirir, şişirdir, onlara qeyri-təbii ölçülər verir. Şərq sənətinin nəhəng əjdahalarında, binalarında bunları 

yaxşı görmək olar. 

İdeya bu halında bəllisizdir, simvol kimi seçdiyi şeylərin görünüşü isə müəyyəndir, yəni bilirsən nədir. 

İdeya onları sənətdə özünə oxşatmağa başlayanda onların da görünüşcə aydınlığını (bəlliliyini) dağıdır, 

onlar əcaib, qeyri-müəyyən (bəllisiz) görkəm alır. Hegel güman ki, bu sözlərlə Şumer, Midiya, Skif 

əşyalarında olan əcaib heyvan, quş obrazlarını deyirdi və beləcə, hər Əski Şərq sənətini tipik Simvolik sənət 

sayırdı. 

Hegelə görə , Şərq sənətində panteizm var və bu panteizmin necəliyi də onun fikrini təsdiq edir. Yada 

salaq, panteizm hesab edir ki, Tanrı təbiətin bütün nöqtələrdə iştirak edir. Hegel söyləyir ki, Əski Şərqdə 

özünə nəsnələrdə görünüş, görüntü axtaran və bu nəsnələrə tamaşa edib özünü anlamaq istəyən Mütləq 

Ruh incəsənətdə hətta bekara şeyləri belə, özünə simvol seçir, onlara mütləq anlamlar verir (görünür, Şərq 

totemizmi, ilahi sayılan ilan, canavar və s. nəzərdə tutulur). 

İdeya hər şeyi zorla öz simvoluna çevirir. Sonucda İdeyanın mütləq mənası bu nəsnələrə keçib onlardan 

bilinmək istəyəndə bu uyğunsuzluq qroteskləşdirir, bayağılaşdırır, sirli qaranlıq gətirir. Sənət obrazları 

tapmacasayağı olurlar. 

Simvolik sənətin başlıca göstəricilərindən biri ucamanlıq, ülvilikdir. Deyəsən, Hegel üçün İdeyanı sirli 

aydınsızlıqda, qarmaqarışıq burulğanda bildirən şeylər ülvidir. Avropalı kimi o, Şumer-Akkad 

zikkuretlərini, Misir ehramlarını, Əski Hind tapınaqlarını, Çin paqodalarını əcaib, qrotesk sayırdı. Sonra isə 

onları Simvolik sənətə örnək göstərir. 
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Özünübilimlə məşğul olan Ruh ilk öncə belə simvollarda, onların ucamanlığında özünü bildirir, bu 

bilintilərə tamaşa edib özünü düşünür. 

Hegelə görə, Simvolik sənət gözəl deyil və ideala da çatmır. Yada salaq. İdeal özünü aydınca anlamış 

İdeyanın nəsnədə, əsərdə beləcə də (yəni düzgüncə) bilinməsidir. Simvolik sənətdə isə İdeya nə özünün bu 

aydın anlamına çatıb, nə də özünü düzgün göstərən obrazlar tapıb. 

 

 

Hegel Antik yunan sənəti haqqında 

 

Simvolik sənətdə ruh Şərq uluslarının qutu ilə vurnuxaraq, çırpınaraq özünü anlayır o qədər, nə qədər 

ki, buna Simvolik sənət imkan verir. Anlamaq imkanı burada bitəndə Mütləq Ruh Doğu uluslarının qutunu 

buraxıb, Yunan xalqının qutuna keçir və bu qutun «əli» ilə, düşünüşü, işi ilə özünü anlamaqla məşğul olur. 

Nəticədə Klassik sənəti yaradır. İdeal yalnız Klassik sənətin verdiyi görklərdə gerçəkləşir. Klassik sənət 

çağında İdeya konkretləşir və deməli, aydınlaşır. Burada sənət əsərində iç və dış (məzmun və forma), 

anlayış və onu gerçəkləşdirən nəsnələr biri-birinə tən gəlir, tuş olur, bərabər biçimə düşür. 

Klassik sənətdə İdeya öz konkretliyi ilə mənəviyyat xarakteri alır. Mənəviyyat nədir? Kiminsə «bu» 

düşüncələri, «bu» duyğuları. İdeya da konkretlik və aydınlıq qazananda özünü həmin düşüncələr içində 

tapır. Ona görə də Absolyut Qut Klassik sənətdə özü üçün bilinmə, gerçəkləşmə vasitəsi axtaranda insanı 

tapır, çünki insan düşünən varlıqdır. İdeya konkret insanın mənəviyyatı kimi sənət əsərinə düşür. Klassik 

sənət insanın bütün üz və bədən görünüşünü mənəvi məzmunu güclü, təsirli göstərən görkə çevirir. 

Simvolik sənət olan Doğu incəsənətində insan görünüşləri mənəvi iç dünyanı göstərmək baxımından çox 

sısqa idilər. Bədən əzələlərinin, üz mimikalarının çoxunu bu sənət hələ obraza, bildirmək üçün görkə çevirə 

bilmirdi. Klassik sənət isə insanın bədənini, üzünün bütün əzalarını, mimikalarını onun psixoloji-mənəvi iç 

durumunu bildirmək aracına, vasitəsinə çevirir. 

 

 

Hegel Romantik sənət haqqında 

 

Sənətin irəliləməsinin üçüncü pilləsini Hegel Romantik sənət adlandırır. Klassik sənətdə Qut özünü daha 

çox anlasa da bu, onun hələ açılmamış dərinlikləri üçün az olur. Həmin vaxtlar o öz aydınlığına təkcələrin 

(ayrı-ayrı yunan qəhrəmanlarının) mənəviyyatı kimi çatır. Ancaq, axı, Ruh əslində təkcə deyil, bütüncədir, 

bütün olanları, nəsnələri bir görkə bağlayan substansiyadır. Klassik sənətdə Ruh özünü bu tutumda, 

genişlikdə mənimsəmir. Ona görə də Mütləq Ruh Klassik sənəti buraxıb, Romantik sənəti yaradır ki, onun 

dili ilə özünü «modelləşdirsin», anlasın. 

Romantik sənətdə İdeya ilə onu bildirən nəsnə arasındakı uyuşqanlıq yenidən pozulur. Ancaq bu 

pozulma yalnız üzdə Simvolik sənətdəki pozulmağa oxşayır.  

Əslində isə < 

Əslində isə Romantik sənətdə Ruh bilinməzliyin əsəbi gərginliyində deyil. Anlayışına, mahiyyətinə görə 

Ruh Mütləq İdeyanın sonsuz subyektivliyidir. Hegel ona görə «subyektivliyidir» deyir ki, Ruhun 

varlıqtörədici başlanğıc olduğunu göstərsin. Fəlsəfədə subyekt hər hansı eyləmi edəndir. Sonsuz 

subyektivlik Qutun fəaliyyət imkanlarının tükənməzliyini anladır. Romantik sənət Ruhu məhz bu sonsuz 

subyektivlik, tükənməz yaradıcılıq imkanları baxımından açıb göstərir. 

Hegel Romantik sənəti Xristianlığın yaranması və yayılması ilə bağlayır. Filosofa görə, yalnız Xristianlıq 

Ruhun sonsuz ənginliklərinə gözləri və ürəkləri açır. Özü də, artıq, bu ənginliklər qarmaqarışıq xırdalıqlar 

kimi yox, tanımagirər (təyin edilən), bəllilənən konkretlikdə açılır.  

Çox eşitmişik ki, Hegel böyük dialektikdir. Dialektik kimdir? Dəyişmələrlə irəliləmə qanunlarını 

anlayan. Bu qanunlardan biri də İnkarı inkar qanunudur. Hegelin «Estetika»sında Qut elə bu cür də 

irəliləyir. Öncə Klassik sənət Simvolik sənəti inkar edir. Sonra Romantik sənət Klassik sənəti inkar edir. Və 
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bu zaman Simvolik sənətdən Ruhun sonsuzluğunu götürüb, onu yeni yönümdə, - Klassik sənətdən aldığı 

aydın konkretlikdə anlamağa başlayır. 

Sözsüz, indi biz bilirik ki, dünya sənət tarixi Hegelin söylədiyi şəkildə «qəşəng» düzülüb yerləşməyib. 

XX yüzil ibtidai icma quruluşunun sənətindən, Çin-yapon estetikasından çoxlu örnəklər alıb və beləcə, 

göstərib ki, onlar Hegelin düşündüyü kimi keçmişdə qalmayıb. Ancaq hər halda «Klassik sənət», «Simvolik 

sənət», «Romantik sənət» anlayışlarına Hegelin verdiyi məzmunu götürüb, hətta bizim çağın incəsənətini də 

maraqlı yönümlərdən öyrənmək olar. Bu zaman görərik ki, Latın Amerikası romanları daha çox Romantik 

sənət biçimindədir, sürrealizm isə daha çox «Simvolik sənətə» çəkir. 

Hegel haqqında bu qədər. Sözsüz, anlaqlı etmək üçün onun düşüncə dolambaclarından çox «döngələri» 

atmalı olduq. Onun «Fəlsəfi elmlərin ensiklopediyası və «Estetika» kitablarının cildlərində olanların heç 

mində birini də deyə bilmədik. Bizim yazımız Hegellə tanışlıq üçün birinci görüşdür. Qüsura baxmayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Şopenhauerin fəlsəfəsi, insan haqqında  

təlimi və estetikası 

 

Şopehauer fəlsəfədə kimləri sevib, kimləri sevməyib 

 

Bu adam yəqin alman fəlsəfəsində ilk dalaşqan filosofdur. Sonra Nitsşe gəlir. 

Şopenhauerin fəlsəfi öyrətisi Hegelin sağlığında kölgədə qalmışdı, yalnız Hegeldən və Şopenhauerin öz 

ölümündən sonra birdən-birə onun fəlsəfəsi yada düşdü, məşhurlaşdı və yeni fəlsəfi sistemlərin 

yaranmasına təpgi verdi. Sağlığında isə Şopenhauer yanıb-tökülürdü ki, bu camaat Hegeldə nə tapıb ki, onu 

görmür. Ona görə də acığını almanlara tökürdü. Bir yerdə yazırdı, fransızlar, ingilislər üçün «ideya» 

sözünün mənası adidir, alman isə «ideya» eşidəndə başı gicəllənir, özünü elə duyur, elə bil bu dəqiqə şarla 

göyə qalxacaq. 

Şopenhauer Hegelin qurduğu azman fəlsəfi sistemi hətərən-pətərən sayırdı: Mütləq İdeyanın özünü 

anlamasından dünyanı çıxarması fikri üstündə Hegeli ələ saldığından idi ki, «ideya» sözü haqqında belə 

kinayəli danışmışdı. 

Əvəzində, bu filosof Kanta vurğun idi, hərçənd tez-tez öfkələnib, onu da danlayırdı. 

Şopenhauerin Kantdan götürdüyü. Belə hesab edirdi ki, Könisberqli filosof düz deyib: bizim 

qavradıqlarımız nəsnənin özü deyil, görüntüləridir. Yəni, ağacları, dağları, irmağı biz necə görürük? 

Məsələn, görürük ki, ağacın yanlara budaqları çıxıb, üstündə yarpaqları var, yarpaqların özünün forması 

var və s. Bu cümlədə biz «yan» sözü, «üst» sözü, «forma» sözü işlətdik. Hamısı da məkan biçimini bildirən 

sözlərdir. Deməli, yanı, üstü, formanı çıxsaq, ağacı da görmərik. İrmağı, çayı biz yenə məkana görə, bir də 

suyun axımına baxanda məkan üzrə, zaman üzrə hərəkətinə görə qavraya bilirik.  

Sual çıxır, məkan, zaman nəsnələrin özündəki biçimlərdir, yoxsa, yox? Kant deyirdi yox. Məkan, zaman 

bizim gözümüzün, qulağımızın, bir sözlə, qavrayışımızın verdiyi şəbəkədir və biz yalnız bu şəbəkədə 

şəkillənmiş, görünüş almış olanı görürük. Əski filosofların bir çoxu belə hesab edirdi ki, gözümüzdən 

cisimlərə işıq düşür və bu işığın sayəsində onları görürük. Kantın məkan, zaman haqqında söylədikləri 

buna yaman oxşayır. Məkan, zaman qavrayışımızdan, bilincimizdən düşən «şüalardır» və onlar bizə 

görüntülər (təsəvvürlər) verir.  
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Bəs nə ilə sübut etmək olar ki, məkan, zaman apriordur, yəni təcrübədən qabaq bizdə var, yəni bizim öz 

qavrayışımızın nəsnələrə verdiyi biçimdir? Kantın sübutlarından biri: biz heç bir cismi, olayı məkan və 

zaman biçimindən arınmış donda görə bilmərik, ancaq məkanı və zamanı nəsnəsiz-filansız göz qabağına 

gətirə bilərik. Deməli, məkan və zaman qavrayışımızın özününkü olduğu üçündür ki, onları qavrayışın 

içində şeylərsiz, hadisələrsiz təsəvvür edə bilirik. Deyə bilmərik ki, bu, güclü sübutdur, ancaq Kantın 

dediyinə qüvvət, ayrı-ayrı canlıların qavrayışında dünya xeyli fərqlənən məkan-zaman biçimlərində 

görünür. 

Şopenhauer Kantın bu ideyasından çox möhkəm yapışır. Söyləyir ki, bizim qavrayışımızdan bizə bilinən 

nəsnələr, onların özü deyil. Bizə bilinənlər qavrayışımızın məkan və zaman biçimlərindən özlərinə don 

almış görüntülərdir. Ona görə də Şopenhauer özünün ünlü kitabını «Dünya iradə və görüntü kimi» 

adlandırır. 

Şopenhauerə görə, dünya nəyə görə görüntüdür, təsəvvürdür, bunu anladıq. Bəs dünya nəyə görə 

iradədir? Bunu da anlamağa çalışaq.  

 

 

Dünya iradə kimi 

 

Şopenhauerdə dünya niyə iradədir (istəmdir)? Bunu anlamaq üçün dünyanın niyə görüntü olması 

haqqında bu filosofun daha nəyi anlatdığına bir az da fikir verək. 

Şopenhauerdə görüntü (təsəvvür) subyektliklə obyektivliyin birgəliyidir. Subyektlik o deməkdir ki, 

görüntüdə nə varsa, «Mən»dən gəlmədir. Yəni cisim və hadisələrə görüntü kimi məkan və zaman biçimini, 

donunu «Mən»in bilincinin, qavrayışının şəbəkəsi verir. Gördüyüm cisimlər «Mən»im şüurumun məkan və 

zamandan qurulmuş «ekranında» şəkillənmiş, görüntü, görkəm almış nəsnələrdir. Bu şüur elə qurulub ki, 

yalnız səbəb-nəticə ilişgisində görüntüləri düzəndə onları anlamış olur. Deməli, subyektlik görüntülərdə bir 

də odur ki, səbəb-nəticə düzümünü də onlar şüurdan alırlar. 

Bəs görüntülərdə obyektlik nədir? Obyektlik odur ki, mən görüntülərə mənim içimdə olmayan, məndən 

dişarıda, qıraqda duran nəsnələr kimi baxıram. Daha doğrusu, mənim şüurum, qavrayışım görüntüləri 

bilmək, anlamaq istəyəndə, onlarla nəsə bir iş etmək istəyəndə özünü onlara sarı yönəlmiş sayır. Bizdə isə 

belə bir alışqanlıq var, «yönəlmiş» deyəndə özündən qırağa çıxmağı, başqasına can atmağı duyuruq. Bax, bu 

görüntülərə bu yönəlmişliyə görə də onları obyekt kimi görürük.  

Deməli, bizim qavrayışımıza bilinən gerçəklik dünyanın əsli deyil, dünyanın əslini, özünü pərdə kimi 

tutub görünməz edən görüntülərdir. Bu pərdəni Şopenhauer «maya» sözü ilə də bildirirdi. «Maya» əski 

hind fəlsəfəsində işlənən termindir və onu bildirir ki, insanların hamısının gözünü illüzor, aldanışlı 

şəkillərlə dolu pərdə örtür. 

Şopenhauer əski hind fəlsəfəsini yaman sevirdi və deyirdi ki, maya anlayışı ilə hindlilər Kantın dünyanın 

özünü qavramadığımız haqqında söylədiklərini neçə min öncə qabaqlayıblar. 

Daha sonra Şopenhauer soruşurdu: yaxşı mənə bilinən dünya görüntülər sırasıdırsa, bəs həmin 

görüntülərdən, yəni mənim qavrayışımdan o taydakı əsl dünya nədir? Mən necə bu görüntülər pərdəsini 

götürüb, dünyanın özünə baxa bilərəm? Mən necə nəsnələri görüntülər tərəfdən yox, içəridən bilə bilərəm? 

Cavabında filosof deyir: biz yalnız özümüzü içəridən bilməyi bacarırıq. Özümüz isə dünyada olanlardan 

biriyik. Deməli, özümüzə içəridən baxıb anladığımızı sonra təxmini də olsa, dünyanın içərisinə aid etmək 

olar. 

Hər bir adamın içi bədənlə (gövdə ilə ) çevrələnib. Şopenhauer söyləyir: bu bədən əslində görüntüdür, 

yəni duyularımızda alınmış şəkillərdir. Biz əlimizlə əzələmizi sıxırıq, bərkliyi duyuruq, gözümüzlə 

dərimizə baxırıq, zərifliyini görürük. İnanırıq ki, qavrayışımızdan qıraqda olanların özünü görürük. Əslində 

isə bu bərklik də, bu zəriflik də qavrayışımızda yaranan görüntülərdir. Bəs bu gövdəmizin içindən biz nə 

bilirik? Gövdəmizin içindən onu bilirik ki, gövdəmiz həmişə iradəyə tabedir, iradə ilə yönəldilir, idarə 

olunur. 
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Bəs iradə nədir? İradə istədiyini etmək təpəridir (əski türklərdə iradəni «ərk» sözü bildirirdi). İradə 

istəmdir. Çağdaş türklərin «iradə» sözünün sinonimi kimi «istəm» kəlməsini işlətməsi iradədə istəyin əsas 

güc olması ilə bağlıdır. 

Şopenhauer söyləyir ki, biz özünübilməklə məşğul olanda görə bilərik ki, həmişə istəmin subyektiyik, 

yəni istəyən, istədiyini doydurmağa çalışan başlanğıcıq. Necə olur ki, nəyisə öyrənirik, nəyisə təsəvvür 

edirik? Bütün bunları qabaqca istəyirik sonra da edirik. 

Bizim içimizdə həmişə, durmadan iradə, istəm öz işindədir. Bəzən belə olur ki, içimizdə öz işində olan 

istəmi biz bilmirik. Bizə elə gəlir ki, bilincimizdə filan görüntü, filan düşüncə qəfildən, özü-özünə peyda 

oldu. Ancaq istəmsiz heç bir düşüncə şüurumuza çağırılmaz. Sadəcə, tez-tez iradəmiz elə yeyin işləyir ki, 

onun etdiyindən bilincimiz xəbər tutmur. Məsələn, bizim ürəyimizi, böyrəklərimizi və s.-ni işlədən hansı 

gücdür? Şüurumuzun xəbərsiz qaldığı iradə. Bütün orqanlarımız istəmin, iradənin obyektləşməsidir, yəni 

hər hansı görüntüdə bilinməsidir. Məsələn, dişlər, mədə- bağırsaq nədir? Şopenhauerə görə, onlar hamısı 

aclığın, yemək istəminin obyektləşməsidir. Yəni aclıq yemək istəyidir və bu istəyin gücü haçansa uyğun 

orqanları doğurub-düzəldib. Bu zaman Şopenhauerdən soruşmaq olar: axı, sizin dediyinizə görə, bütün 

maddi nəsnələr, - deməli, insan bədəninin orqanları da, - görüntüdür? Əslində maddə yoxdur? 

Şopenhauer söyləyir: sözsüz, maddə yoxdur, orqanlar görüntüdür. Bu mənada hər şey şüurun içindədir. 

Ancaq bəzən rahatlıq olsun deyə, dilimiz öyrəşdiyi üçün biz elə danışa bilərik ki, guya bu orqanlar görüntü 

deyillər, elə özləridir ki, var. 

Bilinclə istəmin ilişgisini Şopenhauer maraqlı açır: insanın şüuru onun istədiyini anlayanda və bu istək 

onu filan cür davranmağa yönəldəndə belə anlanılmış istək motiv olur. Bizim davranışlarımızın neçəsi isə 

motivləşdirilmiş hərəkətlərdir, yəni bildiyimiz istəklərimizlə itələnən hərəkətlərdir. Ancaq daha çox 

hallarda iradə şüursuzdur (istəm bilincsizdir). Bunu bədən orqanlarımızın işində gördük. Artırmaq olar ki, 

heyvanlarda da iradə bilincsizdir.  

Şopenhauer bir şeyi də deyir. Söyləyir ki, mənə qədərki filosoflar üçün insan bildiyini istəyən varlıqdır, 

mənim üçünsə insan istədiyini bilən varlıqdır. Bu o deməkdir ki, insan həmişə içində aramsız iş görən 

istəmlə ora-bura sürüklənir. 

Bütün bunları gözdən keçirəndən sonra Şopenhauer dünya haqqında öz sonucunu çıxarır: dünya bizə 

bilinən tərəfindən görüntüdürsə, içəridən teyxa iradə, istəmdir. Bu istəm kor-koranə, yəni bilinclə, şüurla 

aydınlaşdırılmamış, yönəldilməmiş iradədir. İradə nə istədiyini düşünmədən elə hey can atır və nəticədə 

onun obyektləşməsi baş verir. Dünyada nələr varsa, hamısı yel kimi, külək kimi durmadan əsməkdə olan 

istəmin nəsnəlləşməsidir (obyektləşməsidir) və bu nəsnələşmə bizə qavrayışımızın məkan-zaman 

biçimlərinə, düşüncəmizin səbəb-nəticə qəliblərinə düşəndə görüntülərə çevrilir. 

Fikir verin Şopenhauerin Hegeldən fərqinə. Hegelə görə, nəsnələr özünü bilməklə məşğul olan İdeyanın 

(Dünya Ağılının) törəməsidir. Şopenhauerə görə isə, dünya özünübilməz, dayanmadan can atan İstəmin 

obyektləşməsidir. 

Varlığın özülündən Hegelin Mütləq İdeyasını çıxarıb, yerinə qaranlıq, vəhşi instinkt kimi görünən 

İradəni, İstəmi qoymaq Şopenhauerin nəyinə gərək olub? Sözsüz, ona görə ki, bu özülü qoyanda 

Şopenhauer dünyanın ayrı cür metafizik binasını tikə bilir, modelini yaradır. Buna baxaq. 

 

 

Şopenhauerin pessimist metafizikası 

 

Bütün idealist filosoflar Dünyanın substansiyası kimi götürdükləri yaradıcı başlanğıca heyran idilər, ona 

İşıq kimi baxırdılar. Hegelin özündə İdeya dəyişə-dəyişə Dünyanı dəyişdirir və beləliklə, Özü də gəlişib 

irəliləyir. Şopenhauerdə isə belə nikbinlik yoxdur. Görək nəyə görə. 

Şopenhauer hesab edir ki, görüntülər aləminin arxasında əsib-kükrəyən İstəm Bircədir (yada salın o biri 

filosoflarda Tanrının bircəliyini). Bu İstəm Bircə olduğu üçün də kəsimlərə bölünmür. Axı, kəsimlərə 
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bölünmək məkanın verdiyi meydanda ola bilər, məkan isə yalnız qavrayışda şəkillənən görüntülərdə var, 

onların arxasında isə nə məkan, nə də zaman var. 

Dünyanın kökündə duran İradə Bircəliyində qala-qala çoxlu görüntülər verirsə, deməli, onların 

hamısında tamamilə iştirak edir. Şopenhauerdən qabaq bunu Allahla bağlı deyirdilər: O, dünyanın hər 

nöqtəsində hansı bir hissəsi ilə isə yox, hər nöqtədə və eyni anda bütünlüklə iştirak edir.  

Alman filosofu isə deyir: bilincsiz İstəm, kor güc kimi bütün yönlərə can atan və hər yönümdə 

obyektləşərək görüntülər törədən İradə dürlü nəsnələr verir. Nəsnələr, daha dəqiq desək, görüntülər onun 

manifestə olunmasıdır (yəni bilinməsidir). 

Bax, burada bədbin məqama keçirik. Bir olan İstəm çoxlu-çoxlu görüntülərdə obyektləşəndə, 

nəsnələşəndə bu çoxluqda birinin o birisi ilə uyğunsuzluğundan, düşmənçiliyindən ziddiyyətlər yaranır. 

Hər şey var olmağa çalışır və varlığın, həyatın da özəlliyi belədir ki, bir nəsnə var olmaq üçün 

başqalarından nəyisə zorla qoparıb almalıdır. Və İstəm cürbəcür nəsnələrdə obyektləşəndə biri-birini 

dağıdan, didən nəsnələrin hamısının içində olduğu üçün, onları içəridən işə saldığı üçün, əslində, özü-

özüylə didişir, əlləşir. Bircə olan İstəm çoxca olan nəsnələrdə özü-özü ilə didişmələrdə bulunur. Şopenhauer 

hətta belə deyir: Dünya İradəsi həmişə özü-özünü basıb yeməklə məşğuldur, çünki görüntülər illüziyadır və 

əslində, İradənin özündən başqa varolan bir şey yoxdur. Ona görə də didişən görüntülər deyil, İradənin 

özüdür, özü ilə didişir. 

Dünyada cazibə qüvvəsi, itələmə qüvvəsi, enerji və s. var. Şopenhauer onların hamısını bir anlayışda, 

iradə, istəyib etmək anlayışında birləşdirir. Deyir ki, canatım gücü ilkindir və bu, elə iradədir. Can atmaq 

odur ki, olanla doymursan, yenisini, başqasını istəyirsən. Bax, dünya içəridən belə bir istəmə bürünüb. Və 

bu istəm heç vaxt olanla yetərlənmədiyi üçün həmişə acdır. Və bu ac İradə həmişə özü-özünü basıb yeməklə 

məşğuldur. Axtarışların, həsrətin, əzabların da qaynağı Dünya istəminin aclığıdır. Biz hamımız özümüzdə 

görürük ki, nə qədər yaxşı yaşayırıq-yaşayaq, yenə də birdən qutumuzu darıxqanlıq, həsrət, kədər bürüyür. 

Əgər bütün bunlar bir gün qurtarırsa, vaxt keçir, yenə qəfildən, bəzən hətta səbəbsiz-filansız ürəyimizi üzür. 

İndi, Şopenhauer belə hallarımızın metafiziki (yəni bütünlükcə varlığa xas olan) kökünü göstərir: səbəb 

odur ki, varlığın kökündə duran İstəm həmişə acdır, doymazdır, heç nə ona bəs etmir. 

Şopenhauerə görə, dünya görüntülərinin arxasında həmişə həmlə edən, əsib hər tərəfə yel kimi cuman 

İradə bütün hüdudları, sınırları vurub keçmək istəyir, sonsuzluğa tərəf şütüyür, heç yerdə dayanmaq 

istəmir. Ancaq di gəl ki, onun qarşısına da əngəllər çıxır. Onun nəsnəlləşməsindən yaranan nəsnələr ki, biri 

o birisi ilə dolanışıq üstündə didişir, bu iradəni öz dolaşıqlarına salırlar. Gözünüzün qabağına gətirin 

düzənlik boyu həmlə edən küləyi, şəhərə girən kimi başlayır dalanların, evlərin arasında dolaşmağa, 

azmağa. 

 

 

Şopenhauer Dünya İradəsinin obyektləşməsinin  

pillələri haqqında 

 

Sayğılı oxucu, yadınıza salın, artıq, bizim bu kitabda oxumusunuz ki, Neoplatonizm fəlsəfəsində 

Bircədən pillə-pillə dünya mərtəbələri, ierarxiyası törəyir. Hegeldə də Mütləq İdeya Təbiətin qatlarını 

inkişaf xətti ilə yaradır. Təxminən oxşar model Şopenhauerin metafizikasında, ontologiyasında da qalır. 

Dünya İstəmi nəsnəlləşməsi ilə dürlü yetkinliyi olan qatlar verir. Ən yetkin qat Platonun haqqında danışdığı 

ideyalar qatıdır. Yada salaq Platonda ideya nədir. İdeya, məsələn, ağacların hamısının mahiyyətini, 

anacizgilərini, prinsipini özündə yazmış, şəkilləndirmiş anlayışdır, fikirdir və Platona görə, konkret ağaclar 

ağac olmağı ondan «öyrənirlər». Beləliklə, ideyalar sistem kimi bir yerə yığılır və dünyadakı nəsnələri 

törədirlər. 

Şopenhaueri ideyalar bir az başqa yöndən maraqlandırır. İnsan həndəvərindəki nəsnələrdən onların 

ideyalarına çıxanda və bu ideyalara tamaşa edəndə Dünya İradəsinin nəliyini daha yaxşı anlayır. Çünki bu 

ideyalarda Dünya İstəmi ən yetkin şəkildə obyektləşir, bilinir. 
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Dünya İstəminin obyektləşməsinin ən aşağı pilləsi qeyri-üzvü dünyadır, burada görüntülər arxasında 

işini görən İstəm cazibə və s., qüvvəsi şəklində üzə çıxır. Heyvanlar aləmi Dünya İstəminin manifestə 

olunmasının, bilinməsinin, görüntülərdə şəkillənməsinin daha yuxarı qatıdır. İnsana gələndə isə bu 

baxımdan onun daha yuxarı forma olmasını danmaq çətindir. Özü də İnsanacan kor qalan, özünü bilməyən 

İstəm özünün bir təzahür, bilinmə növü olan insan iradəsində özünübilmə qazanır. 

Sözsüz, Şopenhauerin qurduğu bu ontoloji, metafizik model xeyli suallar doğurur. Məsələn, alman 

filosofu deyir ki, Dünya İstəmi özünün nəsnəlləşməsinin aşağı pilləsində olanları yuxarı pillədə olanlara 

qurban verir. Misal da göstərir: otların heyvanlara, heyvanlarınsa insanlara yem olmasını. Ancaq soruşmaq 

olar, Dünya İradəsi haradan bilir ki, onun törətdiyi filan görüntülər o birilərindən pilləcən aşağıdır? 

Hegeldə məsələ aydın idi, Mütləq İdeya Düşüncə olduğu üçün yaratdıqlarına tamaşa edib, onları anlamaqla 

məşğul olurdu. Şopenhauerin anlatdığı Dünya İstəmi isə durmadan can atan özünübilməz «yeləsimidir», 

həmlədir, istəyib etmədir. Onun heç obyektləşməsinin nəticəsi olan görüntülərdən də xəbəri olmamalıdır. 

Görüntü nədir? Görən gözə, qavrayan qavrayışa görünənlər. Özü də necə görünənlər? Subyektin 

qavrayışının verdiyi quruluşda, fiqurlarda görünənlər. Deməli, Varlığın dərin qatı durmadan devikən, can 

atan Dünya İradəsinin küləyinə, əsiminə bürünüb. Bu «külək» gözlərin, qavrayışın «pəncərəsinə» dəyəndə 

isə taqqıltı salır, yəni görüntülər törədir. Ancaq bu taqqıltını Dünya İradəsinin özü eşitmir, çünki eşitməyə 

qulağı, qavramağa duyusu yoxdur. Şopenhauer həmin «taqqıltıya» İstəmin nəsnəlləşməsi deyir. Və bu 

nəsnəlləşməni, manifestə olmanı (bilinməni), obyektləşməni «pəncərənin» arxasında duran bizlər bilirlər. 

Bax bu mənada soruşmaq olur: verdiyi görüntülərindən xəbəri yoxdursa, Dünya istəmi nə bilir onların 

hansı yüksəkdir və ümumiyyətlə xəbəri yoxdursa, hansı prinsiplə bu iradə nələrisə aşağı, nələrisə yuxarı, 

yetkin nəsnələr kimi yaradır? 

Şopenhauerin fəlsəfi qurmalarını yozmaqla məşğul olanlar bu suallara cavab tapmalıdır. 

Sayğılı oxucu sizin üçün isə bu oxuda önəmli olan bir məsələni unutmayın. Biz subyektiv dünyamız, 

bilincimiz, şüurumuz deyəndə özümüz də bilmədən onları filan ölçülü qafamıza, bədənimizə yığılmış 

saydığımız üçün ruhi dünyamızı kiçik çərçivədə duyuruq. Kant, Şopenhauer isə həmin dünyanı bütün 

təbiət ölçüsünəcən genişlikdə, axar-baxarlıqda bilməyi bizə öyrədir. 

 

 

Şopenhauer insan haqqında 

 

Bir neçə abzas yuxarıda bu alman filosofuna suallar verdik və sonra da söylədik ki, onu yozmaq gərəkdir 

ki, həmin suallara cavab tapılsın. İndi insan fenomeni əsasında bununla məşğul olaq. 

Şopenhauerə görə, insan iradəsi Dünya İstəminin təzahürünün ən yüksək formasıdır, çünki burada iradə 

bilmək, anlamaqla birgələşir, işıqlanır. Və ona görə də Dünya İstəmi insan iradəsi sayəsində kor gücdən, 

özünübilməz canatmadan özünüdüşünər qüvvəyə çevrilir. 

Soruşmaq olar ki, mənim iç dünyamda istəmimin bilməmlə bağlı olması mənim içimdə qalır və bunun 

məndən qıraqdakı azman Dünya İstəminə nə dəxli var? Bu suala cavab Şopenhauerin bir ideyasında 

gizlənib. O söyləyir ki, Dünya İradəsi bölünməz Bircədir və hər yerdə hissələri ilə yox, bütünlüyü ilə iştirak 

edir və hər birimizdə idrakla, bilməklə bağlananda bütün varlıq qatında da bilimlə bağlanır. 

Bu, Şopenhauerin zəhləsi getdiyi Şellinqin, Hegelin dediklərinə çox oxşayır. Yada salaq. Hegelə görə də 

Mütləq İdeya kor-koranə Düşünüş kimi düşünüb yaradaraq, axırda gəlib çıxır cəmiyyətə xas olan ruh 

pilləsinə. Və burada Ruh kimi, Qut kimi o başlayır həm də özünü bilməyə. Çünki Ruh ən öncə Özünü bilən 

Özünü düşünən varlıqdır. Mütləq İdeya Obyektiv Ruha çevrilir ki, özünübilmə ilə də məşğul olsun. 

Şopenhauerdə də belədir. Dünya İstəmi (istəyib-etməsi) insan iradəsi kimi təzahürünü tapanda 

özünüdüşünmədə bulunur. 

Ancaq Hegeldə bir başlıca fərq var. Hegel fəlsəfəsində Ruh kimi özünü düşünən Mütləq İdeya ucalır. 

Şopenhauer isə Dünya İstəminə sevgi ilə yanaşmır, onu bir çox əzabların qaynağı sayır. Və ona görə də 

insan qatında bilimin köməyi ilə istəklər torundan qurtulmaq məsələsini qoyur. 
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Şopenhauer anladır ki, insan düşünməyə gözünü açan kimi özünü yaşamaq istəminin (yaşamaq üçün 

istəyib-etmənin) canatımında görür.  

 

(Bu filosofun «yaşamaq istəmi» anlayışının sonrakı fəlsəfi dilə təsiri oldu. Məsələn, Nitsşe «Böylə dedi 

Zərdüşt» kitabında söylədi ki, bütün dünyaya hakimiyyət istəmi xaqanlıq edir, hər nə varsa, nələrinsə 

üzərində hökmranlıq etməyə can atır. Bir az da keçdi, Freyd başqa bir anlayışı, - ölüm istəmini ortaya atdı. 

Söylədi ki, insan yaşamaq istəmi ilə ölüm istəminin arasında vurnuxur. Yaşamaq yeniləşdirməni tələb edir, 

ölüm isə dayanmadır, yeniliyin təkrara çevrilməsidir. Adamlar təkrarlara düçar olanda, məsələn, bir 

melodini qulaqları ləzzətlə dinləmədən elə-belə dəqiqədə bir fitlə çalanda bu onu göstərir ki, bilməzə 

onların ruhuna ölüm istəmi hakim olub). 

 

Şopenhauerə qayıdaq. O göstərir ki, Dünya İradəsi insanda yaşamaq istəmi kimi iş görür. Və bunun da 

əzablı sonucları olur. Həmin əzablı, üzüntülü sonuclara baxaq. Keçmiş yoxdur, keçib gedib, gələcək də 

yoxdur, çünki hələ gəlməyib. Olan yalnız indidir. Ancaq indi də hər an keçmişə qaçır. İnsanın varlığı həmin 

hər an keçmişə dönən indinin «bir anlığında» mümkündür. Fikir verirsinizmi? Biz «yaşamaq» deyəndə nəsə 

uzanan bir «lent» ağlımıza gəlir. Şopenhauer isə anladır, varolma həmişə indinin, yəni anın içindədir. Bu an 

isə olan kimi də keçmişə çevrilib yox olur. Və buradan filosof sonuc çıxarır: var olmaq həmişə indini ölmüş 

keçmişin qaranlıq uçurumuna tullamaqdır. 

Keçmiş indidən bir an sonradır. Deməli, keçmişin yoxluğu indidən bir an sonra «qaralır». Bu mənada 

yoxluq həmişə varlığın qulağının dibindədir. İnsanda yaşam istəmi hər an, bax, belə yaxında duran 

yoxluqla çarpışır. Burada Şopenhauer örnəklər göstərir: bizim hər addımımız yıxılmağın qarşısını 

almamızdır, hər nəfəs almağımız boğulmaqdan qurtulmaqdır. Bir sözlə, bədənimizin həyatı hər an 

ləngidilən ölümdür. Yaşayışımız hər an ölümün ertələnməsi, sonralaşdırılmasıdır. 

Bax, bu ölümü dəf etmək üçün insanda hər an varlıq (yaşamaq) istəmi iş görür. Ancaq insan hər dəfə 

varlığı əldə edəndə bilmir bu varlıqla nə etsin. Çünki varolumunda insanı darıxma izləyir və darıxmadan 

qurtulmaq üçün insan «vaxtı öldürməklə» məşğul olur. Və bu zaman görürsən ki, insanlar onları əzən 

yükləri boyunlarından atanda özləri-özlərinə yük olurlar.  

Beləliklə, yaşam istəmi hər an ölümü itələyib varlığı saxlamaq üçün çalışır, ancaq varlıq saxlananda özü-

özünə yük, əzab olur. 

Niyə varlıq əzab olur? Buna bir də baxaq. Şopenhauer həmin əzabın səbəbini insanın istəyən varlıq 

olmasında görür. İstək nəyinsə çatışmamasından, deməli, bu çatışmazlığın törətdiyi əzabdan doğur. Səadət 

həmin çatışmazlığın aradan götürülməsidir. Aradan götürmək isə yox etməkdir. Deməli, bizim səadətimizin 

əsasında nələrisə yox etmək durur. Yox etməyin üstündə isə (yoxluq nə özüldür ki) möhkəm bir bina 

tikmək olmaz. Bu səbəbdən bizim sevincimiz uzun çəkmir, bir əzabı yox edən kimi yox etməli min əzaba 

çıxırıq. 

Sevincimiz ona görə uzun çəkmir ki, biz yiyəsi olduğumuz yaxşıların, dəyərlərin qədrini az bilirik, yalnız 

onları itirəndə nə qədər dəyərli şeyi itirdiyimizi qanırıq. Bax, bütün bunlara görə də epik, dramatik əsərlər 

əzablardan qurtulmaq, səadət uğrunda çarpışmaq əhvalatlarını olaylar silsiləsi ilə göstərir, qəhrəmanlar 

səadətə çatanda isə pərdələr enir. Xoşbəxtlik uzun bir əhvalat kimi sənətin obyekti ola bilməz. 

Şopenhauer göstərir ki, eyni hal musiqidə də var. Melodi həmişə əsas tondan sapınmaq, dissonanslara 

çatacaq qədər dolaşmaqdır. Və sonra melodi əsas tona qayıdır. Bu zaman musiqini içəridən hərəkətə gətirən 

iradə, istəm məmnunlaşır, əsas tona qayıtdığı üçün sakitləşir, dincəlir. Ancaq bir az keçir, bu vəziyyəti yox 

etmək istəyi yaranır, çünki əsas tonda çox qalmaq monotonluq (darıxdırıcılıq) yaradır. 

Beləliklə, dramatik əsərlər də, musiqi də göstərir ki, yaşamaq istəminin axınına düşmüş insan heç yerdə 

dinclik, rahatlıq qazanmır, əldə etdiklərinin qədrini bilmədiyi üçün darıxır, itirdikləri isə onu üzür. 

Şopenhauer söyləyir: görün tale bizi necə ələ salır? Bizim yaşayışımız bir tərəfdən faciənin bütün 

dəhşətləri içindədir. İkinci yandan isə, özümüzü faciə qəhrəmanlarının ləyaqətində, ərənliyində saxlamaq 

bizə verilməyib. Komediya qəhrəmanlarının bayağılığı ilə həyat yolunu keçmək bizə alın yazısı olub. 
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Bütün bunlardan sonra Şopenhauer söyləyir: indi ki yaşam istəmi, iradə insanı sürükləyib-üzüntülərə 

düçar edir, onda insan üçün bir əlac qalır. Bu əlac insanın özündə yaşam istəmini, bütün istəkləri, iradənin 

qaynaşmasını söndürməkdir. 

 

 

Şopenhauer iradənin qaynaşmasını  

söndürmək haqqında 

 

Şopenhauer göstərir ki, insanların çoxu iradəsinin quludur. Gör iş nə yerə çatıb ki, yalnız iradələrini 

hərəkətə gətirən, istəmlərini şirnikdirən, yerindən tərpədən şeylər onlarda maraq doğurur. Məsələn, belə 

adamlar uzaq ölkələrdən gətirilmiş əcaib heyvanları görəndə onları elə hey şitəndirmək istəyirlər, heç cürə 

sakitcə durub baxmaq onlar üçün maraqlı olmur. Görməli yerlərə düşəndə isə divarları yazmaq istəyirlər. 

İradələri belə işlərdə fəallaşanda həmin yerlərdə olmaq da onlar üçün maraqlı olur. 

Bəs qurtuluş haradadır? Necə olsa, insan onu vurnuxduran istəmin, istəklərin qaynaşmasından azad ola 

bilər? 

Şopenhauer söyləyir: biz iradə, istəyib etmə subyekti olmaqdan çıxıb təmiz idrak, bilim, anlamaq 

subyektinə çevriləndə bu qurtuluş baş verir. Təmiz bilim subyektinə çevrilmək isə dünyanın təmiz 

tamaşasına dalmaqdır. Təmiz tamaşa burada nəyi bildirir? Onu bildirir ki, sən umacaqla, xeyir götürmək 

üçün tamaşa etmirsən. Tamaşa sənin üçün özü-özülüyündə dəyərli olur. Bax, belənçi olanda istəklər sənin 

idrakına, seyr edib bilməyinə qarışmır. Qarışmırsa, sən filan konkret şəxs olmaqdan da, fərdilikdən də 

arınırsan. Çünki filankəs olmaq nədir? Filankəs olmaq filan istəklər, filan cür davranmaq üçün iradəsi, 

istəmi olan konkret şəxs olmaqdır. İnsan istəmin püskürtüsünü özündə söndürəndə fərdiliyin dar 

çərçivəsindən də çıxır. 

Fərdilikdən arınmaq üçün başqa bir gərəkli iş nəsnələrin hər birinə baxanda həm onu, həm də ideyasını 

seyr etməkdir. Yadınızdadırsa, bu haqda Şopenhauerin sevmədiyi Şellinq də, Hegel də yetərincə 

yazmışdılar. Şellinq söyləmişdi ki, sxematizmdən, alleqoriyadan fərqli olaraq simvolda nəsnə ilə onun 

anlayışı, ideyası arasında başqalıq, ayrılıq yoxdur. Nəsnə tamaşa edən üçün ideyasını qıraqdan çağırmır, 

özündən göstərir. 

Hegel eyni problemi gözəllik əsasında anlatmışdı. Gözəllik odur ki, konkret olan öz görünüşündə 

həqiqətə tamaşa etdirir. İndi Şopenhauer də söyləyir: o adam yetkindir ki, Platonun dediyi ideyaları ayrı-

ayrı nəsnələrin içindən baxaraq seyr edir. Və bu zaman ideyalara o qədər dalır ki, özünü, öz fərdiliyini 

unudur, şüuru özündə yox, həmin ideyalara qapılmış durumda olur. 

Bu yerdə Şopenhauer dahilik anlayışını da açır. 

 

 

Şopenhauer dahilik haqqında 

 

Bu filosofa görə, dahilik umacaqsız təmiz tamaşaya dalaraq ideyaları, lap elə nəsnələr dünyasını da seyr 

etmək bacarığıdır. Adi insan bu cür təmiz seyri özündə çox saxlaya bilmir, bir az baxandan sonra hövsələsi 

çatmır, gördüyü nəsnəni anladan anlayışı tapır ki, nəsnəni onun altına qoyub başa düşsün. Adi insanın 

dəqiqədə bir anlayış axtarıb ona söykənməsi tənbəl adamın bir az ayaq üstə durandar sonra kətil 

axtarmasına bənzəyir. 

Burada Şopenhauerin anlayışlar əsasında düşünməyə yaxşı baxmadığı görünür. Biz Kantdan gördük ki, 

təfəkkür təcrübədəki görüntüləri uyğun anlayışın işığına tutmaqla nəyisə elmi şəkildə anlamış olur. 

Şopenhauer isə söyləyir: hər anlayış özünə uyğun nəsnələr dəstəsi haqqında az saylı xarakterik cizgilər 

göstərir (deməli, Şopenhauer Şellinq kimi anlayışların sonsuzluğunu qəbul etmir). Ona görə də anlayış 

nəsnə haqqında çox şeyi söyləyə bilmir. Və adi adamın təmiz tamaşaya hövsələsi çatmayıb, tamaşa etdiyi 

nəsnəni anlayışın altına salanda görün nə baş verir. Anlayış nəsnə haqqında xarakterik cizgiləri göstərən 
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sorağı verir. Adi şüura elə gəlir ki, nəsnədə anlayışın söylədiklərindən başqa heç nə yoxdur, deməli, 

nəsnənin anlayışını tapanda nəsnəni tam bilmiş olursan. 

Buradan Şopenhauer maraqlı bir sonuc çıxarır: adi şüur, anlayışlarla işləyən bilinc hər şeyi çox tez 

tükənmiş sayır. Rast gəldiyi nəsnəyə çox tez marağı sönür, ona görə də təmiz seyrlə məşğul ola bilmir. 

Təbiət mənzərələrinə, bədii əsərlərə baxanda elə hesab edir ki, anlayışların sayəsində onları tükənənəcən 

mənimsəyib. Ona görə də adi adamların təbiətin qoynunda uzun-uzadı qalmağa hövsələsi çatmır. Onlar 

təbiətdə darıxırlar. 

Dahilik anlayışsız tamaşa etmə olduğu üçün hər nəsnədə sonsuzluğa dalır. Kantdan sonra bilirik ki, 

estetik ideya da bir anlayışa sığmır. Ona görə də Şopenhauer belə hesab edir ki, dahilik yalnız incəsənətdə 

olur. 

Şopenhauer gülüşün səbəbləri haqqında 

 

Bu alman filosofu dahiliyə əngəl olan anlayışlarla düşünməkdən danışırdı ki, anlayışları tənqid etsin. 

Daha sonra həmin tənqid Şopenhauerin gülüş haqqında söylədiklərindən yeni materiallar qazanır. 

Filosofun fikrincə gülüş gördüyün hadisə ilə ona aid saydığın anlayış arasında qəfil uyğunsuzluğun 

ortaya çıxmasından doğur. Sən bir olayı, nəsnəni hansı bir cəhətdənsə filan anlayışa bağlayırsan və birdən 

də görürsən ki, onlar bu anlayışa heç cürə uyğun deyillər. Doğrudan da bəzən niyə Molla Nəsrəddinin 

etdikləri bizi güldürür? Biz Mollanı «müdrik adam» anlayışında düşünürük və sonra isə gülməcədən bəlli 

olur ki, etdiklərinə görə o müdrik-filan anlayışına heç uyğun deyil. 

Gülüşü törədənlərin bir növü hazırcavablıqdır. Hazırcavab bir-birindən uzaq duran, bir-birinə dəxli 

olmayan kimi görünən iki hadisəni bir anlayışda birləşdirib eyniləşdirəndir. Örnək üçün Şopenhauerin 

özünün haradasa dediyi hazırcavab sözləri yada salaq: «Kitab da güzgüdür, eşşək ona baxanda özünü 

mələk kimi görə bilməz». 

Bu deyimdə kitabla güzgünün eyniləşdirilməsi, kitabı oxuyanla şəklinə güzgüdə baxan heyvərə adamın 

eyniləşdirilməsi deyimi hazırcavab, duzlu edir. 

Gülüşü törədənlərin başqa dürü: anlayış özünə uyğun nəsnə ilə filan cür davranmağı düzgün edir, 

məsələn, «yemək» anlayışı yeməli şeyləri yeməyi təbii bir iş kimi anladır. Sonra kimsə yanlış olaraq hansı 

bir obyektisə yeməli şey anlayışına uyğun sayıb yeməyə başlayanda və bəlli olanda ki əslində, həmin obyekt 

yeməli deyil, buradan da gülüş doğur. 

Şopenhauerə görə, bu axırıncı uyğunsuzluq həm gülüşün, həm də axmaqlığın əsasında durur, ona görə 

də çox vaxt axmaqlıq da adamları güldürür. Şopenhauer göstərir ki, axmaqlığın bir növü də işdə, əxlaqda 

pedantlıqdır. Pedant bütün etdiklərində ağılı rəhbər tutmaq istəyir. O bilmir ki, anlayışlar mücərrəd, kəskin 

çərçivəli olduqları üçün onlara aid hadisələrin bütün çalarlarını, incəliklərini, dəyişmələrini nəzərə ala 

bilmir. Ona görə də anlayışdan çıxış edən, heç bir reallığı nəzərə almayan pedantın etdiklərində dünya ilə 

anlayışların uyğunsuzluqları ortaya çıxır. Məsələn, pedant əxlaqi ideal olan «doğruçulluq» anlayışından 

çıxış edib, xəstəni aldatmır, onun bu gün-sabah öləcəyini xəbər verir. Buna görə də danlaq eşidəndə 

doğruçulluq əqidəsinə xəyanət edə bilməməsi ilə özünü təmizə çıxarır. 

 

 

Şopenhauer iradə problemindən gözəlliyə,  

ülviliyə necə çıxır? 

 

Gülüşdən sonra başqa estetik hadisələr haqqında Şopenhauerin anlatdıqlarına baxaq. O soruşur: nəyə 

görə işıq, nur güclü estetik, etik təsirlər göstərir? Doğrudan da bir çox mədəniyyətlərdə işıq gözəlliyin 

bilinməsi kimi sevilir, nur əxlaqi saflıqla anışır.  

Verdiyi sualın cavabını Şopenhauer belə açıqlayır: çünki görülən, eşidilən, dadılan, toxunulan bir çox 

şeylər duyu orqanlarında xoşnutluq və ya pis hal yaratmaqla iradəmizi fəallaşdırır, işıq isə orqanlara belə 

fizioloji təsir göstərmədiyi üçün iradədən, istəmdən arınmış təmiz bilim, idrak halını xatırladır. Bu açıqlama 
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filosofun gözəlliyi anlatmasına açar olur. Gözəl o nəsnədir ki, seyrində bizim istəmimizi, iradəmizi 

dəbərtmir, çağırmır. Gözəlliyin qavrayışı təmiz tamaşadır. 

Yadınıza salın, Kant gözəlliyin qavrayışını umacaqsız seyr adlandırırdı, Şopenhauer isə umacaqsızlığı öz 

fəlsəfəsi əsasında yeni mənada yozur. İnsanda istəyib etmə (iradə, istəm) enerjisi sönəndə umacaqsız 

qavrayış baş verir? Şopenhauer göstərir ki, ucamanlıq da insanın istəmini söndürür. Ucamanlığın 

möhtəşəm, azman görünüşü iradəni öz nəhəngliyi ilə hədələyir. İnsan bədəni ki, istəmin obyektləşməsidir, 

ucamanlığın yanında, qarşısında öz zəifliyini görür. Deməli, ucamanlıq öz gücü ilə iradəni söndürür. 

Sözsüz, estetik qavrayışda ucamanlıq təmiz tamaşanın hədəfi olur, bu isə o deməkdir ki, təmiz tamaşada 

ucamanlığın qorxuncluğu, iradəni kiçiltməsi, gerçək dağıdıcı təhlükə kimi yox, ideya kimi qavranılır. 

 

 

Şopenhauer incəsənət haqqında 

 

Bu alman filosofu sənətdə yaradılan görkləri təmiz tamaşaya çağıran başlanğıclar hesab edir. Sənətkar 

özünün tamaşa obyektini məkandakı və zaman cərəyanındakı səbəb-nəticə sıralanmasından çıxarır və 

onları dünyadakı dəstə-dəstə şeylərin, hadisələrin örnəyinə çevirir. Beləliklə, hər obraz Platonun haqqında 

danışdığı ideyalar aləminə bir pəncərə olur. Sənətkarın yaratdığı görklər ona görə ideyaya yaxın olur ki, o 

hər obrazı dünyadakı təsadüfi, önəmsiz cəhətlərdən təmizləyir. 

Görürsünüzmü, bir çox estetik öyrətilərə görə incəsənət dünyada olanları anlayıb-anlatmaqla məşğul 

olur. Şopenhauer üçünsə sənət olanlardan yuxarıda duran, əsl mahiyyətləri özünə yığmış ideyaların təmiz 

seyrinə dalmaq üçün bizləri gərəkli duruma, şəraitə salır. 

Sənət öyrənəndə də görüntülərin arxasında durmuş Dünya İstəminin necə obyektləşməsini anladır. 

Məsələn, memarlıq Şopenhauerə görə, Dünya İstəminin nəsnələşməsinin (obyektləşməsinin) ən aşağı 

pilləsini anlayıb-anlatmaqdır. Bu pillədə istəyib-etmə maddi kütlənin kar və kor, bilincsiz canatımını 

törədir. Ancaq elə bu qatda da İstəm nəsnələşəndə cisimlərdə, maddədə ikiləşir, bir-birinə qarşı duran 

tərəflərə bölünür. Memarlıq bunu maddə kütləsinin ağırlığı və çeviksizliyi ilə onların arxitektura 

formalarında çevik ritmə salınmasının ziddiyyətində göstərir. 

Faciə Dünya İstəminin özü-özü ilə ziddiyyətdə didişməsini ən yüksək pillədə, insan iradələrinin 

çarpışmasında dəhşətli ölçülərdə və tam aydınlığı ilə üzə çıxarır. 

Musiqi haqqında Şopenhauer söyləyir: bas tonuna yaxın səslər Dünya iradəsinin obyektləşməsinin aşağı 

pilləsini açır. Bu pilləni qeyri-üzvi aləm tutur. Melodi oxuyan səs İradənin obyektləşməsinin yuxarı pilləsini, 

- insanı bildirir. 

Beləliklə, Şopenhauerin estetikası ilə də tanış olandan sonra biz nəyi görürük? Onu görürük ki, sistem 

düzəldən özündən öncəki filosoflar kimi o da tapdığı başlıca metafizik ideyanı, - dünyanın İstəm və 

görüntü olmasını götürüb onu etika, estetika problemlərindən keçirir. Onun əsasında yeni etik-estetik 

nəzəriyyələr düzəldir. 

 

 

Freyd, Psixoanaliz, incəsənət< 

 

Freydin Psixoanalizi 

 

Bir nəfər yazmışdı: XX yüzilin necəliyinə üç yəhudi əl qoyub, - Marks, Freyd, Eynşteyn. Eynşteyn isə 

Freydə məktubunda onun tapdıqlarını özünün tapdıqlarından qat-qat artıq sayırdı. Bəlkə də ona görə ki, 

Eynşteynin fikrincə insanın iç dünyasına baxanda dişarı dünyanı öyrənmək xeyli asandır. 

Freyd isə, ideyalarını ortaya atanda, Avstriya (onun vətənidir) camaatının çoxu onu əxlaqsızlıq gətirən, 

pozğunluqlara baş vuran alim saymışdı. İndinin özündə də ucundan-qulağından eşitdikləri əsasında Freydi 

əxlaqsızlıqla bağlayanlar az deyil. Məntiq belədir: indi ki Qərbdə seksual devrim Freyddən də olmasa, onun 
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davamçılarından başlayır, indi ki Freyd insan haqqında belə ayıb-ayıb şeylər danışır, deməli, əxlaqi 

cəhətdən o özü «yönnü bir adam olammaz». 

Freyd isə insanları əxlaqi bəlalardan, psixi dərdlərdən qurtarmaq üçün çalışırdı, mürşidlik edirdi. O 

istəyirdi ki, əxlaqsızlığa, nevroza (psixi sapıntılara) gətirib çıxaran səbəbləri göstərsin və sonrasa desin ki, 

onlardan filan cür sağalmaq olar. 

Bəs dedikləri nə oldu? Dediklərinin, doğrudan da, başına çox işlər gəldi. Sevimli tələbəsi Karl Yunq 

ondan ayrılıb xeyli başqa nəzəriyyəni hazırladı. Freyd öz nəzəriyyəsini Psixoanaliz adlandırmışdı, Yunq isə 

qəsdən bu adı tərsinə çevirdi və öz öyrətisini Analitik psixologiya adlandırdı. 

Psixoanaliz insanın iç dünyasını, psixolojisini incələyə-incələyə öyrənmək deməkdir. Ancaq elm kimi 

Psixoanaliz təmiz psixologiya elmi də deyil. Freydin Psixoanalizi insanı və mədəniyyəti öyrənirdi və buna 

görə də ona mədəniyyət fəlsəfəsi kimi də baxmaq olar. Freyd özü fəlsəfəni, özəlliklə XIX yüzil alman 

fəlsəfəsini sevmirdi, bərk şübhələnirdi ki, burada bilik adı altında boş və dolaşıq düşüncələri soxuşdururlar. 

İşdə Freydin yazı tərzi də Kantdan, Şellinqdən, Hegeldən, Şopehauerdən fərqlənir. Bu filosofları bir az 

da olsa, anlamaq üçün gərək fəlsəfənin tarixini yaxşıca mənimsəmiş olasan. Freydi isə psixologiya haqqında 

ilkin soraqlar əsasında da anlamaq olar. 

Ancaq bu «asanlığa» baxmayaraq məhz Freydin sayəsində insan haqqında elmi düşüncələr görünməmiş 

dərinliklərə çata bilmişdir. Təkcə elmi düşüncələr yox, elə bədii əsərlər də Freydin sayəsində insanın xeyli 

dərin qatlarına gözlərimizi açıb. 

Elmi kitablar, adətən, tez köhnəlir. Tapıntıları olan elmi araşdırmanın əsas ideyaları görürsən ki, başqa 

kitablarda tez-tez təkrar olunur və hamı bu ideyalara öyrəşir. Nəticədə sonrakı nəsillər bu ideyalara 

öyrəşdikləri üçün həmin ideyaları ilk dəfə ortaya atmış kitabı oxuyanda, artıq, ideyanın təzəliyini duymur, 

ona görə də oxudan böyük həzz almır. Çox qəribədir, bu hal Freyd əsərlərinin oxusunda özünü göstərmir, 

onun yazılarını darıxa-darıxa oxumaq mümkün deyil. 

Freydi qanan adam (bu sözdən diksinməyək, yaxşı sözdür) oxuyanda ona inanmaya bilmir. Razı olmaq 

istəməsə, gərək onun açdıqlarına qarşı başqa nəzəriyyələrin açımlarını qoysun, bəlkə onda inanmasın. 

İndisə Freydin nəzəriyyəsinə keçək. Bu nəzəriyyənin bəzi anlayışlarını, ideyalarını, artıq, kitabımızın 

mədəniyyət haqqında bölməsində işıqlandırmışıq. Yadınızdadırsa, Ziqmund Freyd insan psixolojisini üç 

yerə ayırır: «Mən», «Üst Mən», «O». «Mən» psixolojinin üst tərəfidir, başqa insanlara çox və ya az görünən 

tərəfidir. «O» insan şüurunun altıdır, buna bilincaltı da demək olar. «Üst Mən» isə «Mən»lə «O» arasında 

duran Nəzarətçidir. 

 

 

Freyd insan psixolojisinin strukturu haqqında 

 

Gəlin şüur haqqında yazdıqlarımızı təkrar edək: şüur nədir? Bildiyimizi bilməkdir. Yəni mən bir şeyi 

düşünəndə və onu düşünmədə olduğumu biləndə proses şüurda, bilincdə gedir. 

Ancaq insanın iç dünyasında, ruhunda elə soraqlar, obrazlar, istəklər, çağırışlar da var ki, insan 

şüurunun onlardan xəbəri yoxdur. Freyd sübut edir ki, onların bir çoxu bilincaltında durur, ona görə də 

şüur onları bilmir. Bəs şüuraltı necə yaranır? 

Freydə görə, körpəlikdən bizdə libido, yəni həzz almaq istəyi güclü olur. Özü də bu həzz almaq istəyi bir 

çox hallarda yasaq edilmiş şeylərə yönəlir. Bunun səbəbi odur ki, insana yasağı pozub qadağan edilmiş 

şeyləri əldə etmək ayrıca ləzzət verir. Ona görə də məsəl var: qadağan edilmiş meyvələr ləzzətli olur. Bu 

səbəbdən də libido tez-tez insanı ya ürəyində, ya da etdiyində bəzi əxlaq qaydalarını pozmağa zorunlayır. 

Ancaq, axı, insan etdiyi və ya düşünüb istədiyi ayıbın ayıblığını yaxşı bilir. Şüurun da belə bir xasiyyəti var, 

bir şeyi özündə ayıb sayırsa, pis, dözülməz sayırsa, bir az keçir onu unudur. Doğrudan da, kimsə baş vermiş 

faciəni unutmasa, ya dəli olar, ya da üzülüb ölər. 

Bəs ayıblı, pis şeyləri unutmaq nə deməkdir? Freydə görə, unutmaq şüur aydınlığından, şüur işığından 

sıxışdırıb çıxarmaqdır. Bilinc ona əziyyət verən, onu utandıran şeyləri sıxışdırıb özündən çıxarır. Bəs 
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sıxışdırıb hara atır? Sözsüz, insan bədənindən qırağa yox. Ayıb, ağrılı düşüncələr, pis istəklər bilincdən 

sıxışdırılıb çıxarılanda ruhun işıqlı bölgəsindən qaranlıq bölgəsinə, - bilincaltına düşür. Şüurdan 

sıxışdırılanlar şüuraltına yığılır. 

Bilincaltı qaranlıq aləmdir, cəhənnəmdir, çünki burada pis, ayıblı, saldırqan (təcavüzkar) istəklər, 

canatımlar toplanıb. Bütün bu istəklər Şopenhauerin kor və kar güc olub qaynaşan Dünya İstəminə çox 

oxşayır. 

Freydə görə, bilincaltında dəhşətli psixi enerji toplanır. Bilincdə olanlar açıq-aydın işlənir, işləyir, ona 

görə də öz psixiki enerjilərini israf edib boşaldırlar. Bilincaltında olanlar isə çıxıb işlənmədikcə psixi 

enerjilərini saxlayırlar. Psixi enerjinin yığılıb artması isə o dərəcəyə çata bilər ki, axırda vurub bütün 

mənəviyyatı darmadağın edən qorxunc, qaranlıq güc olar. Ona görə də şüur altında olanlar şüura düşüb 

orada işləməyə, onları qovruldan enerjidən yaxalarını qurtarmağa can atırlar. Ancaq iş ondadır ki, şüurla 

şüuraltı (yəni «Mən» ilə «O») arasında gözətçi, qarovulçu, Senzor kimi Üst Mən durur. O elə bil insanın 

içində toplumun gözüdür, hədələyici barmağıdır. Üst Mən bilincaltından çıxan ayıb-ayıb istəkləri, obrazları 

ağzından vurub geri qaytarır.  

Ona görə də yığılmış enerjisindən azad olmaq istəyən bilincaltı istəklərin bir əlacı qalır, Üst Məni 

aldadan əyin-başa, dona girib şüura keçmək. 

Ziqmund Freyd bilincaltında olanların öz enerjilərini işlətmək üçün, beləcə, donlarını dəyişib üzə 

çıxmasına, gerçəkləşməsinə sublimasiyon deyir. O belə hesab edir ki, sənətkarların əsərlərində onların 

bilincaltı istəkləri, obrazları sublimə olunur. Freydə görə, fantaziyalar, xəyallar və bir çox yuxular 

sublimasionun törəmələridir. 

 

 

Freyd yuxu haqqında 

 

Psixoanalizə bizim gördüyümüz yuxuları tamam yeni yöndən anladılır. Tarix boyu yuxulara gələcək 

haqqında bilik, soraq qaynağı kimi baxıblar. Freyd isə başqa açım verir: yuxular gələcəkdən yox, keçmişdən 

soraq verir. Daha doğrusu, bilincaltına bütün keçmiş yaşam boyu yığılmış istəklər, görklər donlarını 

dəyişdirib yatan adamın şüuruna yuxular kimi girirlər. 

Freyd yuxular haqqında maraqlı şeylər deyir. Birincisi, yuxulardakı obrazların çoxu dünyadakı 

hadisələrin eşidilməsindən, qoxusundan yox, görünüşündən alınmış obrazlardır. İkincisi, yuxu 

bilincaltındakılarının dona girmiş obrazlarıdır. Üçüncüsü, bilincaltı istəklər yuxularda yalandan da olsa, 

özlərini doydururlar. Dördüncüsü, yuxuları düz yoza bilsən, taparsan ki, sənin bilincinin altında nələr 

gizlənib səni içəridən, gizlindən oyur. Onları bilmək isə öz dərinliyini bilməkdir və deməli, səni xəlvətcə 

qovruldan, üzən istəkləri, çağırışları tapıb üzə çıxarmaqdır. 

Freydin əxlaqi sağaldıcılığı da bunlardır: insan öz bilincinin altında olanları biləndə özünü bir çox psixi, 

deməli, əxlaqi pozuntulardan qurtarmaq üçün qoruyucu mexanizm qazanır.  

Bəs, yaxşı, yuxuları necə yozmaq olar ki, şüuraltını da biləsən? Freyd söyləyir: yuxuların dilini, 

xarakterik simvollarını bilmək gərəkdir. Yuxularda dəyişməz, davamlı təkrar olunan obrazlar var. Onlar 

simvollardır və özlərində çox vaxt eyni məzmunu gizlədirlər. Həmin simvolların dilini öyrənmək gərəkdir. 

Freyd maraqlı bir şeyi də tapır. Yuxudakı simvollar miflərdəki bir çox obrazlara ekizdir. Məsələn, Assur 

əsatirinə görə, Saraqon uşaqlıqda sudan tapılır. Eyni ilə Tövrata görə də Musa peyğəmbəri uşaqlıqda sudan 

tapırlar. Deməli, miflərdə sudan tapılmaq dünyaya gəlməklə bağlıdır. Ona görə də yuxuda sudan çıxmaq 

doğulmaq, suya düşmək ana bətninə (ilkinliyə) qayıtmaq istəkləri ilə bağlıdır. 

Bəs miflərlə yuxuların bu simvol ekizliyinin səbəbi nədir? Freydə görə, səbəb odur ki, miflərin də 

yaranmasında, yuxuların da görülməsində bir müəllif – şüuraltı işləyir. 

Freyd söyləyir ki, yuxularda divarları çıxıntısız, hamar olan ev kişiləri simvolizə edir. Artırmaları 

(eyvanları) çıxan evlərsə (yada sal qadın döşlərini) qadınlara eyham vurur. Beləliklə, Psixoanaliz bircə-bircə 
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yuxularda işlənən, dəyişmədən təkrarlanan simvolları toplayıb miflərdəki, söyüşlərdəki obrazlarla 

tutuşdurur və onların çoxunda eyni, ya da oxşar, yaxın mənalar tapır.  

Təkrar edirik, bütün bunlardan Freyd nəticə çıxarır ki, miflərin də, xəyalların da, yuxuların da, 

incəsənətin də yaranış qaynağı, əsasən, şüur yox, şüuraltı istəklərdir. O biri yandan, şizofrenikin ruhunu 

bürüyən, çəkdiyi şəkillərdə üzə çıxan obrazlarda mifə, yuxulara böyük oxşartı var, çünki şizofreniyada şüur 

şüuraltının həmlələri ilə dağılır və ruhu bilincaltının törətdiyi görklər doldurur. 

Freyd insan qutunda peyda olan, birdən işaran heç bir görkü, duyğunu təsadüfi saymır. Ruhda elə-belə 

heç nə olmur. Ona görə də söyləyir: əgər yuxuların əsasında özünü, öz şüurunun altındakıları anlamaq 

istəyirsənsə, yuxunu danışanda hər hansı obrazla bağlı ağlına nə gəlirsə, onları da nəzərdə tut. Freyd bunu 

Psixoanalizin köməyi ilə nevrozu sağaltmaq istəyən həkimlərə də buyurur. Deyir, nevrozlar, əsasən, 

uşaqlıqdan alınmış psixi zədələrin, sarsıntıların bilincaltına keçməsidir, orada qalıb enerji toplamasıdır və 

xeyli keçəndən sonra vurub bütün gücü ilə şüura çıxaraq onu əyintiyə salmasıdır. Onun üçün də nevrotiki 

məcbur etməlisən ki, özünü öz düşüncələrinin axınına buraxsın. Bir şeyi danışanda, yuxuları söyləyəndə 

bilincinə izahedici, assosiativ nə «axırsa», onları gizlətməsin. 

Psixoanalitik bütün bunları bircə-bircə toplaya-toplaya, xəstə ilə söhbətdə ola-ola, tapdıqlarını ona aça-

aça xəstəyə onun psixolojisinin, - şüurunun və şüuraltının mənzərəsini canlandırır. Pasient nevrozunun 

uşaqlıqdan gələn səbəbini, - psixi zədəsini, sarsıntısını dərindən-dərinə xatırlayıb düşünür. Anlayır ki, onun 

şüurunu viran edən, onu rahat buraxmayan üzüntülü düşüncələrin kökündə qorxunc qara qüvvələr yox, 

filan adi şeylər durur ki, vaxtı ilə uşaq sadəliyinə görə onu sarsıtmışdı. Və bunu anladıqca xəstə sağalmağa 

başlayır. Gördüyümüz kimi nevrozdan sağaltma dərindən təsir edən sözlərlə gedir. Psixoanaliz dərmandan 

istifadə etmir. Psixoanalitik sözlərə qulaq asıb nevrozun səbəbini tapır və sözlərlə də təsir edib sağaldır.  

Sonralar tapdılar ki, yeni nəzəriyyə olan Psixoanaliz sözün gücünə belə inanmasına görə yaman ovsuna, 

caduya oxşayır. 

 

 

Psixoanaliz və incəsənət 

 

Bu yerdə Psixoanalizlə XX yüzil sənətinin bir ilişgisini göstərmək olar. Prustun, Coysun düşünüş axımı 

kimi qurulan romanları oxucudan teksti anlamaq üçün az qala Psixoanaliz texnikası ilə mətnə yanaşmağı 

tələb edir. 

XX yüzil sənətində yuxular da Psixoanaliz ruhunda tekstə gətirilir. Sənətkar personajın yuxularını 

göstərməklə onun şüurunun altında olanlardan şifrələr verir. Qabaqlar isə qəhrəmanlar daha çox yuxu 

görürdülər ki, sabahı bilsinlər, kimdənsə qorxub-çəkinsinlər. 

İndi isə götürək Psixoanalizi və sürrealizmi. Ünlü sürrealist rəssam Salvador Dali işlərini psixi 

avtomatizm axımında yaradırdı. Yəni belə hesab edirdi ki, tablonu çəkmək prosesində bilincinin altından 

bilincinə (və həm də yuxularına) axan bütün görkləri, şifrələri oradan şəklə axıtmalıdır. 

Psixoavtomatizm şifrələnmiş obrazlar axıdan bilincaltı qarşısına əngəllər qoymamaq idi, onu öz-özünə 

işləməyə boş buraxmaq idi. Buna görə də biz Salvador Dalinin yaradıcılığında sirlərlə dolu, ruhun ən əcaib 

oyunlarını görükdürən şifrələr, simvollar dünyasına düşürük.  

Freydin «Dostoyevski və ata qatili» məqaləsi çox məşhurdur. Burada o, Psixoanalizi incəsənətə yönəldir. 

Dostoyevskini oxuyanlar yaxşı bilir ki, onun romanlarında gərgin düşüncə axtarışları, ruhi sarsıntılar, 

özünü ruh işgəncələrinə salmaq önəmli yer tutur. Freyd bütün bunların nədən belə olmasını axtarır. 

Götürür yazıçının uşaqlığını və söyləyir ki, beş-altı yaşınacan olan bütün oğlanlar kimi onun da libidioz 

duyğuları anasına doğru yönəlmişdi. Ancaq atası ilə ürəyindəki rəqabətində özünün zəifliyini anlayanda 

bir əlac qalır. Atanı güc ilə yox, sevgi ilə fəth etmək əlacı. 

Freydə görə, uşaqlarda ataya duyğu ambivalentdir (yəni ikivalentlidir, ikibaşlıdır). Rəqibə sevgisizliklə 

doğma adama nəvaziş bir-birinə qarışıqdır. Atadan qorxusuna görə uşaq libidioz duyğularını anadan 

çevirib başqa obyektlərə yönəldir. Beş-altı yaşından sonra isə libidioz istəklərinin ilkin obyektinin kim 
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olduğunu unudur. Daha doğrusu, unutmur, şüur əxlaqın, ayıbın nə olduğunu bildikcə onları sıxışdırıb 

bilincaltına salır. 

Freyd maraqlı bir sual verir: nəyə görə uşaqlar beş-altı yaşınacan olan həyatlarından çox az şey yadda 

saxlyırlar? Axı, bu vaxtlar yaddaşın ən iti çağıdır. Məhz bu vaxtlar uşaq asanca yabançı dili öyrənir. 

Freydə görə, uşağın həyatı ilə bağlı yaddaşsızlığı ondandır ki, ilkin libidioz istəklərinin pisliyini anlayan 

kimi onlar şüurdan sıxışdırılıb, bilincaltına salınır. 

Psixoanaliz yaradıcısının fikrincə Dostoyevskinin uşaqlığında da həmin proseslər baş vermişdi. Görün, 

bu yerdə Freydə hansı əlavələri edir. Deyir ki, əgər ata cod, əzazil adamdırsa, uşağın psixolojisində Üst Mən 

atanın həmin xasiyyətlərini özünə götürür. Belə uşaqda Üst Mən sadist olur, yəni əziyyət verməkdən, 

danlamaqdan ləzzət alır. Belə uşağın Mən-ində mazoxist, yəni işgəncə çəkməkdən ləzzət almaq xasiyyəti 

peyda olur. Nəticədə uşaq böyüdükcə Vicdanı, özünə verdiyi amansız suallar qarşısında əzab çəkən, ancaq 

əzabdan qaçmaq əvəzinə özünü hər dəfə yeni mənəvi işgəncələrə düçar edən adama çevrilir. 

Freydə görə, Dostoyevski məhz belə psixolojisi olan sənətkar idi və əsərləri də bunu güclü göstərir. Üst 

Məni qarşısında onun Məni özünü suçlu, günahkar sayırdı, ona görə də həmişə cəza almağa can atırdı.  

Dostoyevskinin qumarbaz olması bəlli faktdır. Adətən, o nəyi vardısa, uduzurdu. Freyd göstərir ki, 

Dostoyevski beləliklə, özü-özünə (özü də bilmədən) cəzalar verirdi və adətən, tam uduzandan sonra 

ruhunun yaradıcılığa hazır olduğunu duyurdu. 

 

 

Psixoanaliz bilməzə edilənlər haqqında 

 

Sədr ağzını açıb iclası açıq elan etmək istəyir, ancaq çaşıb bağlı elan edir. Freyd bunu belə açır: deməli, 

sədrin iclaslara bezginliyi var və böyük şüuraltı istəyi iclasdan can qurtarmaqdır. Ancaq bu istəyindən özü 

də qorxur, ona görə də şüuru onu sıxışdırıb bilincaltına salır və həmin istək oradan vurub onun dilini 

çaşdırır (yada salaq, bizlərdə deyirlər, ağız çaşıb düzünü deyər). 

Və ya başqa bir məsələ. Hamlet obrazının bir gizlisi çoxdan araşdırıcıları düşündürür. Nəyə görə Hamlet 

bilə-bilə ki, əmisi atasını öldürüb, intiqam almağa tələsmir, elə hey tərəddüd edir? (Deyəsən, ilk dəfə bu 

sualı Qöte vermişdi). Bunu nə Danimarka şahzadəsinin qorxaqlığı, nə də fürsət gözləməsi kimi izah etmək 

olur. 

Məsələyə Freyd öz açımını verir. Libidioz istəyinə mane olduğu üçün uşaqlığında Hamlet rəqibi kimi 

atasına ölüm arzulayırdı. Sonra isə bu istək bilincaltına sıxışdırılır və onun üçün bilinməz qalır. Hamlet özü 

də bilmir niyə öc (intiqam) almağa əli gəlmir. Səbəbi isə Psixoanaliz açır. Əmisi əslində Hamletin 

uşaqlığındakı istəyini gerçəkləşdirib. Deməli, onun şüuraltı istəkləri ilə əmisinin şərikliyi onu intiqam 

almaqdan xeyli vaxt saxlayır. Hərçənd Hamlet özü də bilmir nədəndir bu tərəddüd. 

Bizim dilimizdə belə deyimlər çoxdur: «Nəsə xoşum gəlmir», «Nəsə getmək istəmirəm» və s. Psixoanaliz 

belə bilməzə edilənləri, istənilənləri, istənilməyənləri açmaq üçün öz yozumunu verir. 

Beləliklə, Freyd insanın bilincaltı istəkləri və etdikləri arasında uyğunsuzluqlar, uyğunluqlar açır. Ona 

görə də Psixoanaliz belə bir problemə çıxır: 

 

 

Şüuraltı istəklər və mədəniyyət 

 

«Mədəniyyətdən narazılıq» məqaləsində Freyd yazır: insanı bioloji varlıqdan ayıran nələr varsa, 

mədəniyyəti əmələ gətirir. Mədəniyyət insan bədəninin bir çox ilkin çağırışlarına yox demək, onları inkar 

etmək əsasında qurulub. Deməli, mədəniyyətin ilkin prinsipi güclü ilkin duyğu və istəklərin qarşısını 

almaq, onların ödənilməsinə əngəllər qoymaqdır. Mədəniyyət ilkin bədən çağırışlarını basqılayır və itələyib 

bilincaltına salır. Ancaq mədəniyyətin bu boğucu işi elə də qorxusuz deyil, çünki ilkin istəklərin enerjisi 

nədəsə və nə üçünsə işlənməsə böyük sarsıntılar baş verir. 



 127 

Və Freyd örnək göstərir. İlkin bioloji çağırış bir də seksual istəklərdir və onun hədəfi qadındır. Ancaq bu 

seksual istəkdə, canatımda tormozlaşma da baş verə bilir. Görək bu necə olur? Özünü doydurmaq üçün 

istək işə düşür, ancaq «yolda» dayanır, öz obyektindən yayınıb, başqa obyektə üz tutur. Məsələn, dostluq 

sevgisi ilkin sevginin obyektinin başqa obyektlə (qadının dostla) əvəzlənməsidir və deməli, ilkin sevginin 

tormozlanmış variantıdır. 

Beləliklə, mədəniyyət ilkin bədən çağırışlarını tormozlaşdırılmış istəklərə çevirə-çevirə, onların 

obyektləri yerinə mədəniyyət üçün gərəkli obyektləri qoya-qoya bilincaltı enerjinin sərf olunması üçün 

yollar açır. 

 

Freyd yazır: insanda psixi enerji qaynaqları tükənməz deyil. Ona görə də hər kəs öz vəzifələrini yerinə 

yetirmək üçün psixi enerjisini ağıllı işlətməlidir (libidonu doğru-düzgün paylamalıdır). İnsan mədəni 

yaradıcılıq üçün işlətdiyi psixi enerjini qadınlara istəkdən, seksual həyatdan alıb götürür. Və beləliklə, 

intensiv mədəni yaradıcılıqla məşğul olanlar üçün qadın ikinci plana keçir. 

Biz Ziqmund Freyd haqqında söhbətlə bu kitabımızı başa vururuq. XX yüzil fəlsəfəyə bol-bol cərəyanlar 

vermişdir. Ümid edək ki, həmin cərəyanların ideyalarını azərbaycanca mənimsəmək üçün yeni-yeni kitablar 

tezliklə yazılacaq. 

 

 

End of the Text 


