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SOKRATÖNCƏSİ YUNAN FƏLSƏFƏSİ:
MİLET MƏKTƏBİNDƏN ELEYA MƏKTƏBİNƏ 

QƏDƏR

Aydın ƏLİZADƏ,
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Elsevər SƏMƏDOV,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
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Anaksaqor,  Empedokl. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милетская школа, Элейская школа, 
пифагорейцы, Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл. 
KEY WORDS: the Milesian School, the Eleatic school, pythagoreans, 
Heraclitus,  Anaxagoras, Empedocles.

Giriş

İnsanı digər varlıqlardan fərqləndirən, dəyər qazandıran əsas amil onun düşüncəyə 
sahib olmasıdır. Çünki düşünmə sıradan bir anlayış deyildir. Məhz bu fəaliyyəti ilə insan 
inkişaf etmiş, ixtira və kəşflərə nail olmuşdur. Qədim dövrlərdə insanlar təfəkkür baxı-
mından indikilərdən heç də az inkişaf etməmişdir. O, hələ erkən dövrlərdən kainat, yara-
dılış, varlıqlar, kosmos və s. məsələlər haqqında düşünmüş, fikirlər irəli sürmüşdür. Tarix 
boyu dünyada müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyalar mövcud olmuş, öz unikallıqları 
ilə bir-birindən fərqlənmişlər. Bu mədəniyyətlərin hər birinin düşüncə sistemi mövcud 
olmuşdur. Ancaq bəziləri – qədim Şumer, Akkad,  Babil, Misir, Çin, Hind, İran, həmçinin 
yunan mədəniyyətləri öz mifik, bədii və fəlsəfi dünyagörüşləri ilə bəşəriyyətə qiymətsiz 
xəzinə buraxmışlar. Təbii ki, yunan mədəniyyətinin və fəlsəfəsinin yeri əvəzsizdir. Çünki 
dünya tarixində düşüncəyə, elmə ilk sistemli yanaşan məhz yunan filosofları olmuşdur. 
Qədim mədəniyyət və fəlsəfi düşüncələrdən ilhamlanan yunanlar unikal və əvəzsiz fəl-
səfə yarada bilmişlər. Bu baxımdan yunan filosoflarının yaradıcılıq irsini öyrənmək və 
fəlsəfi düşüncələrini dərk etmək o qədər də asan məsələ deyildir. Əsrlərlə zənginləşən, 
inkişaf edən qədim yunan fəlsəfəsi b.e.ə. V əsrdən b.e. V əsrinədək müəyyən mərhələlər-
dən keçmişdir. Bu müddət ərzində bir-birindən dərin təfəkkürə sahib filosoflar yetişmiş, 
bəşəriyyət tarixinə töhfələr vermişlər. Bu filosofları və onların yaradıcılıqlarını Sokratön-
cəsi və klassik yunan fəlsəfəsi başlığı altında öyrənə bilərik. 
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1. Milet məktəbi

Milet fəlsəfi məktəbi qədim yunan fəlsəfi məktəblərinin ilkidir. Milet şəhəri müasir 
Türkiyənin qərbində - Egey dənizinin sahilində yerləşirdi. Bu məktəbin yetirməsi olan 
filosoflar ilk dəfə dini inanc və əsatirlərdəki kosmoqonik və kosmoloji baxışlara elmi 
praktiki yöndən baxmağa başlamış, müasir fizika, astronomiya, meteorologiya, biologi-
ya, coğrafiya və başqa elmlərin təməlini qoymuşlar. 

Milet filosoflarının irəli sürdüyü ilk problem ontologiya (varlıq problemi) olmuş-
dur. Bu da təbiidir, çünki düşüncə fəaliyyəti birinci növbədə varlıq probleminə yönəlir. 
Varlıq problemindən isə müxtəlif məsələlər ortaya çıxır. Bu baxımdan ilk filosoflar yara-
dılış probleminə önəm vermişlər. Bu anlayışların tərifini, anlamını verməyə çalışmışlar. 
Bununla da, mif və onun əsasında formalaşan dinə baxış dəyişmişdir. 

Milet filosofları hesab edirdilər ki, dünyanın və varlığın başlanğıcında müəyyən 
bir ilk maddə durur. Hətta onlar bu maddənin nə olduğu haqqında düşüncələr də irəli 
sürmüşdülər. Çünki sahib olduğu müxtəlifliklərə baxmayaraq, dünya bir tam və vahiddir. 
Buna görə də onun bir başlanğıcı olmalıdır. Ancaq onlar dünyanın yaradılışı məsələsində 
yaradıcı Tanrı haqqında heç nə qeyd etməmişdilər. Çünki hesab edirdilər ki, dünyanın 
əsasında yaradıcı qüvvə deyil, maddi ünsürlər durur. Tanrılar və insanlar isə artıq var olan 
materiyadan nəyisə yaradırlar. Bu baxımdan ilk maddə haqqında Milet filosofları fərqli 
fikirlər irəli sürmüşdülər.

Eyni zamanda, miletlilər dünyanın geosentrik quruluşu haqqında təsəvvürlərin 
təməlini qoymuşlar. Onlar hesab edirdilər ki, yer kainatın mərkəzindədir. Bu düşüncə 
dünya elmində orta əsrlərə qədər hakim olmuşdur. Yalnız Renessans dövründə şübhə al-
tına qoyulmuş, daha sonra isə iflasa uğramışdır.

Bundan başqa, miletlilər canlı aləmin yaradılışı haqqında ilk nəzəriyyələri irəli sürmüş-
lər. Bu nəzəriyyələrdə canlıların təkamül nəticəsində formalaşdığı ehtimalına da rast gəlinir.

Milet fəlsəfi məktəbinin fəaliyyətinə b.e.ə. V əsrdə son qoyulmuşdur. O zaman Mi-
let şəhəri Əhəmənilər tərəfindən ələ keçirilmişdi. Buna baxmayaraq, miletlilərin təlimi 
başqa yunan şəhərlərinə yayılmış və inkişaf etmişdir. Milet məktəbinin əsas filosofları  
Fales, Anaksimenes və Anaksimandros sayılır.

Bu fəlsəfə məktəbinin ilk yetirməsi Fales (təxminən b.e.ə. 640/624-548/545) idi. 
Dövrünün ən bilikli insanlarından sayılan Fales çoxlu səfərlər etmiş, dünyagörüşünü ge-
nişləndirmiş, beləliklə, öyrəndikləri əsasında dünyanın yaranması və quruluşu haqqında 
düşüncələrini irəli sürmüşdür. Onun fikrincə, varlıq sudan yaranmışdır. Yerin müstəvi və 
suyun üzərində durduğunu  qeyd edən [1, I, s. 3] Fales deyirdi ki, yer səthi hər tərəfdən 
su ilə əhatə olunmuşdur və hər şey suyun buxarlanmasından əmələ gəlir. Su və ondan 
yarananların həyatverici ruhu vardır, onlar ölü deyillər. Bunu əsaslandırmaq üçün Fales 
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maqnitin dəmiri özünə doğru çəkməsini misal göstərirdi [2, I, s. 2]. Bu fikir sonralar hilo-
zoizm (maddi aləmin canlı olması) adlandırılmışdır.

 Fales ilk dəfə Ay işığının əslində Günəş şüalarının əksi olduğunu iddia etmişdir. 
O, Günəşin tutulmasının səbəbi kimi Ayın onun qabağına keçməsini göstərmişdir. Eyni 
zamanda o, həndəsə elmində Fales nəzəriyyəsi adlanan qanunauyğunluğu kəşf etmişdir.

Milet məktəbinin ikinci tanınmış filosofu Anaksimandros (təxminən e.ə. 610-547) 
olmuşdur. O, dünyanın yaranması, quruluşu və başqa problemlər haqqında fikirlərini “Tə-
biət haqqında” adlı kitabında açıqlamışdır. Bu kitab yunanların ilk elmi vəsaiti olmuşdur. 
Lakin günümüzədək kitabın bəzi fraqmentləri gəlib çatmışdır. 

Anaksimandros ilk dəfə “qanun” anlayışını cəmiyyətə deyil, həm də elmə və tə-
biətə aid etmişdir [3]. O, Yunanıstanda ilk dəfə günəş saatını kəşf etmiş, bununla yanaşı, 
günümüzədək gəlib çatmayan dünya xəritəsini çəkmişdir.

Filosofa görə, Yer kainatın mərkəzindədir, silindr formasındadır və sütuna bənzəyir. Onu hər 
tərəfdən od bürüyür. Hər şey “apeyron” adlanan ilk maddədən yaranmışdır [4, s. 26]. O da özündə 
bütün varlığın əsaslarını birləşdirir. Bu baxımdan  kainat canlıyabənzər varlıqdır. O yaranır, yaşayır, 
sonra yenidən yaranmaq üçün məhv olur. Sonda hər şey “apeyrona” qayıdır.

Onun fikrincə, həyat dənizdən başlamış [4, s. 26], təkamül nəticəsində bütün can-
lılar yaranmışdır. İlk olaraq oradan iynə dərili heyvanlar yaranmış, sonra isə onlar lildən 
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çıxaraq iynələrini itirmişlər. İnsanlar isə çox zəif olduqlarından, başqa cür yaranmış-
lar. Anaksimandrosa görə, insan öncə balıqların daxilində olmuş, sonra oradan çıxaraq 
müstəqil yaşamağa başlamışdır.

Milet məktəbinin daha bir filosofu Anaksimenes (təxminən e. ə. 528-524) “havanı” 
ilk ünsür saymış və hər şeyin ondan yarandığını iddia etmişdir [5, s. 116]. Başqa şeylər 
isə havanın qatılaşması və seyrəkləşməsindən əmələ gəlmişdir. Onun iddiasına görə, hava 
seyrəkləşdikdə oda, qatılaşdıqda isə bərk maddə və mayelərə çevrilir.

Fales kimi, Anaksimenes də yeri müstəvi kimi təsəvvür edirdi [6, s. 20]. O qeyd 
edirdi ki, havada üzən yer həyatvericidir. Ruhlar havanın nəfəsi və onun əsməsidir. Həm-
çinin hava planetləri səmada saxladığı kimi, ruhları da saxlayır. Anaksimenes planetlərin 
yerə yaxınlıq məsafəsini də düzgün təyin etmişdir. O deyirdi ki, Yer kürəsinə ən yaxın 
olan Aydır, ondan sonra Günəş gəlir. Ən uzaqda olanlar isə ulduzlardır.

2 . Pifaqor və pifaqorçular

Pifaqor (təxminən e. ə. 570-490) Samos şəhərində dünyaya gəlmiş, sonradan cə-
nubi İtaliyanın Kroton şəhərinə köçmüşdür. O, dövrünün ən bilikli adamlarından olmuş, 
bir çox elmi nəzəriyyə irəli sürmüşdür. Onun ən məşhur elmi kəşfi “Pifaqor teoremi” 
adlanan düzbucaqlı üçbucağın hipotenuz ilə katetlərinin nisbəti qanunudur [7, VIII, s. 
11]. Cütrəqəmli və təkrəqəmli ədədlər haqqında riyazi təlimi, rəqəmlərin həndəsi anlamı 
nəzəriyyəsini də Pifaqor irəli sürmüşdür. O, “kosmo” anlayışını müasir anlamda, bütün 
dünyanı əhatə edən sonsuzluq mənasında işlətmiş, onun ahəngini və qanunauyğunluqla-
rını göstərməyə çalışmışdır.

Pifaqor haqqında bütün məlumatlar onun davamçıları tərəfindən verilmişdir. Bir 
çox tədqiqatçı filosofun əsər yazmadığını hesab etsələr də, tarixçi Diogen Laertius yazır 
ki, Pifaqor “Tərbiyə haqqında”, “Dövlət haqqında” və “Təbiət haqqında” kitablarının 
müəllifidir. Lakin bu kitablar dövrümüzədək gəlib çatmamışdır [7, VIII, s. 6).

Pifaqor Krotonda “Pifaqorçular birliyi” adlı dini-fəlsəfi qardaşlıq yaratmış və ona 
başçılıq etmişdir. Gizli fəaliyyət göstərən birlik barəsində məlumat verilmirdi. Yeni üzv-
lər ora yalnız müəyyən sınaqları keçdikdən sonra daxil ola bilərdilər [8, XVII, s. 71]. Pi-
faqorun ideyaları bir çox hallarda mistikaya yaxın idi. Ona görə də sonralar pifaqorçuluq 
yeni platonçuluğa keçmişdir.

Filosof bir sıra mənəvi və əxlaqi prinsiplər irəli sürmüşdür. Onun təliminə görə, 
insanlar yetkinliyə doğru inkişaf etməlidir. Buna isə yalnız gözəlliyə, eləcə də faydalı 
şeylərə yönəlməklə çatmaq mümkündür. Yunanıstanda ilk dəfə “Kamil insan” ideyasını 
irəli sürənlər elə pifaqorçular olmuşlar. Pifaqora görə, kosmosun gözəlliyi yalnız mənəvi 
cəhətdən yetkin, intizamlı insan üçün açılır. Həyatın mənası da kosmosun ahənginin insan 
həyatında əks olunmasıdır. 
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Pifaqor reinkarnasiyaya  (ruhların bir bədəndən digərlərinə köçməsinə) inanırdı 
[8, XVI, s. 68]. Onun fikrincə, hər şey müəyyən vaxtdan sonra dünyaya yenidən gəlir və 
əslində, yeni olan heç nə yoxdur. Ruh günahların ağırlığına görə bədəndə qalmağa məh-
kumdur. Məqsəd isə onu bədəndən azad etməkdir. Buna görə də mənəvi həyat yaşamaq 
üçün ət, paxla kimi bəzi qida növlərindən çəkinmək lazımdır [7, VIII, s. 34]. Burada qeyd 
etmək lazımdır ki, Pifaqorun bu yanaşması ilə Hind dünyagörüşü arasında bənzərliklər 
vardır.

Pifaqorçular hakimiyyət məsələlərinə də diqqət yetirirdilər. Onların fikrincə, cə-
miyyət hakimiyyətsiz yaşaya bilməz. Bu baxımdan ən yüksək hakimiyyət tanrılara məx-
susdur. Onlara hamı ibadət etməlidir. Tanrılardan sonra hökmdarlar, hörmətli insanlar, 
valideynlər və ən sonda qanunun aliliyi gəlir. Bu, onların hakimiyyət məsələsindəki iye-
rarxik sistemi idi.

Pifaqorçulara görə, biliyin mənbəyi vardır və o, “matemata” adlanır. Bunun hikmə-
tini isə yalnız yüksək məqama çatmış müdriklər bilir. Onlar bu biliyi tələbələrinə ötürür-
dülər. Tələbələr isə bunları sual vermədən, qeyd-şərtsiz qəbul etməli idilər - buna “akus-
mata” deyirdilər [8, XVIII, s. 81-83]. Bu prinsiplər sonralar dinlərin, mistik təriqətlərin, 
mənəvi qardaşlıqların qaydalarında təkrarlanmışdır.

Pifaqorçuların kosmoqonik  baxışlarına görə, hər şey 4 ünsür – od, su, yer və hava-
dan yaranmışdır. Yer kürə şəklindədir [7, VIII, s. 25], sonsuz və əbədi boşluqdan yaranıb, 
o boşluqla nəfəs alır. Bunun nəticəsi olaraq dünya genişlənir və daralır. Nəticədə məkan, 
zaman, göy cisimləri və onların hərəkəti yaranır. Dünyanın mərkəzində od, baş tanrı Zev-
sin məbədi, təbiətin qanunu –  “fatum” və ya “loqos” durur. Sonra isə oddan yaranmış 
və onun ətrafında fırlanan yer, planetlər və ulduzlar gəlir. Beləliklə, pifaqorçular Yeri 
kürə şəklində təsəvvür etmiş və onu dünyanın mərkəzinə (geosentrizm) yerləşdirmişlər. 
Bu düşüncə orta əsrlərin sonunadək dünya elmi və fəlsəfəsində qüvvədə olmuş, Nikolay 
Kopernik (XVI əsr) Yer kürəsinin dünyanın mərkəzində olmadığı iddiasını ortaya qoy-
duqdan sonra geosentrik baxışlardan imtina edilmişdir. 

Pifaqorun çox maraqlı rəqəmlər fəlsəfəsi olmuşdur. O hesab edirdi ki, dünya və çev-
rəmizdə olan şeylər heç də bizim gördüyümüz və duyduğumuz kimi deyildir. Onlar duy-
ğularımızla yox, düşüncəmizlə qavranıla və anlaşıla bilər. Hər şeyin arxasında birlik durur. 
Əlbəttə dağ – dağdır, insan – insandır, daş – daşdır, ancaq bu kimi müxtəlifliyin bir başlan-
ğıcı, birləşdirici nöqtəsi vardır. Bu da rəqəmlərdir, çünki istənilən şeyi rəqəmlə göstərmək 
mümkündür, hər şeyin rəqəmlə ölçülən ölçüsü vardır. Məsələn, suyun miqdarını litrlə, ağır-
lığın çəkisini kiloqramla, bitkilərin sayını ədədlə göstərmək olar. Deməli, hər şeyin əsasında 
rəqəmlər durur. Beləliklə, Milet filosoflarından fərqli olaraq, Pifaqor hər şeyin ilkin səbəbini 
maddədə deyil, dərk olunmayan şeylərdə axtarırdı. Sonralar isə bu fikri Platon daha da 
inkişaf etdirərək ideyalarda təcəssüm etdirmişdir. Bu baxımdan Pifaqoru fəlsəfi idealizmin 
yaradıcısı hesab etmək mümkündür. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi fikirlər 
ondan öncə Misir və Babil kahinlərinin arasında da yayılmışdı. Ehtimal olunur ki, Pifaqor 
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mistikanı məhz onlardan öyrənmişdir. Eyni zamanda, rəqəmlər həndəsi mənada anlaşılırdı. 
Nöqtə “1” rəqəmini ifadə edirdi. Bu rəqəm isə hər şeyin başlanğıcı və əsası hesab olunurdu. 
Pifaqor üçün “1” həm də Tanrıdır. Başqa şeylər isə müxtəlif rəqəmlərin cəmidir. Belə ki, iki 
nöqtədən düz xətt alınır, üç nöqtə artıq müstəvidir. Dörd nöqtə isə fəzadır. Bu rəqəm dörd 
ünsür –  od, yer, su və havanın əsasında durur ki, bu da bütün hər şeyin başlanğıc səbəbidir. 
Həmçinin bu nöqtələrdən üçbucaq, dördbucaq və s. anlayışlar yaranır. Üçbucaq dünyaya 
gəlməyin və hər şeyin yaradılış səbəbidir. Dördbucaq Tanrı təbiəti obrazının daşıyıcısıdır. 
Pifaqorun ardıcıllarının əsas rəmzi isə beşguşəli ulduz (pentoqram) olmuşdur. Bu gizli rəmz 
vasitəsi ilə onlar bir-birini tanıyırdılar [7, VIII, s. 25-27]. 

Pifaqorun ardıcıllarının müqəddəs rəqəmi “36” idi. Çünki “36” rəqəmi “1+2+3” 
kombinasiyasından yaranır. “Bir” – dünyanın birliyinin rəmzidir. Hər şey ondan baş-
layır deyə, o, Tanrı ilə eynilik təşkil edir. “İki” – hər şeyin xeyir-şər, işıq-qaranlıq kimi 
dualistik göstəricisidir. “Üç” isə kamil rəqəmdir. Çünki onda başlanğıc, orta və son var-
dır. Həm də 36 rəqəmində elə sirlər var ki, onlar başqa rəqəmlərdə yoxdur. Məsələn,  
1+2+3+4+5+6+7+8=36 [9, s. 69].

Beləliklə, rəqəmlər pifaqorçuluqda universal obyektlərdir. Onlar təkcə riyazi deyil, 
həm də həqiqətin çoxluğunun göstəricisidir. Pifaqorçulara görə, hər şeyin, o cümlədən 
mənəvi məsələlərin riyazi mahiyyəti vardır.

3. Efesli Heraklit

Heraklitos (təxminən b.e.ə. 530-470) indiki Türkiyənin ərazisində yerləşən antik 
dünyanın mədəni mərkəzlərindən hesab edilən Efesdə anadan olmuş və orada yaşamışdır. 
Rəvayətlərə görə, abid həyatı sürmüşdür və “Təbiət haqqında” kitabının müəllifidir. Ki-
tabın bəzi fraqmentləri günümüzədək gəlib çatmışdır. 

Heraklitin fəlsəfəsinin əsasında dünyanın dəyişkən olması ideyası durur [1, XIII, s. 
4]. Bu baxımdan “İki dəfə bir axara girmək olmaz” – düşüncəsi onun bu ideyasını açıqla-
yır. O, dialektikanın əsasını qoyan filosoflardan biridir [1, IV, s. 5]. Heraklit qeyd edir ki, 
dünyada hər zaman varlıqlararası mübarizə gedir. Bir varlıq digərini məhv etməyə çalışır 
və bunu etdikdə həyat qazanır. Beləliklə, soyuq-isti, qaranlıq-işıq kimi əksliklər bir-biri 
ilə ziddiyyətdə və savaşdadır. Bu kimi qarşıdurmalar isə nəticədə inkişafa və dəyişikliyə 
gətirib çıxarır. Eyni zamanda, əksliklər bir-biri ilə vəhdətdədir. Məsələn, qaranlıq olma-
saydı, işığın və ya soyuq olmasaydı, istinin nə olduğu bilinməzdi.

Milet məktəbinin davamçıları kimi, Heraklit də dünyanın yadılışında ilk maddəni 
əsas götürmüşdür. Bu maddə, onun fikrincə, oddur [7, IX, s. 7]. O, odun şölələnməsində 
varlığın forma dəyişdirdiyini görürdü. Hər şey oddan yaranır və oda qayıdır; bu proses 
daim təkrarlanmaqdadır. Bu səbəbdən Heraklit qeyd edirdi ki, əgər dünya məhv olarsa, 
odun şölələnməsi nəticəsində başqası yaranar [7, IX, s. 7]. Tədiqiqatçılara görə, Herakli-
tin bu baxışları Zərdüştiliyin təsiri altında formalaşmışdır.
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Heraklitə görə, dünyanı heç kəs yaratmamışdır, o əbədidir, hər zaman hərəkətdədir 
[4, s. 30]. Onu idarə edən bir prinsip var: Loqos (qanunauyğunluq, mütləq qanun, fələk, 
tale və alın yazısı). Hər şey Loqosa tabedir [5, s. 31, 51].

4. Empedokles

Cənubi İtaliyanın Aqraqant şəhərində dünyaya gələn Empedokles (təxminən b.e.ə. 
490-430) çox ziddiyyətli şəxs olmuşdur. Rəvayətlərə görə, o, özünü tanrı elan edərək püs-
kürən vulkana atmışdır. Onun “Təbiət haqqında” və “Təmizlənmələr” adlı kitablarından 
dövrümüzə bəzi fraqmentlər gəlib çatmışdır. Parmenides kimi, Empedokles də varlığın 
əbədiliyini və dəyişməzliyini iddia edirdi. Ancaq Parmenides bütün varlığı tamlıq şəklin-
də görürdüsə, Empedokl növlərin də var olmasını inkar etmirdi. Deməli, dünyada həm 
tam, həm də növlər vardır.

Onun fikrincə, hər şeyin əsasında od, hava, su və torpaq durur [7, VIII, s. 51]. Hər 
şey bu ünsürlərin birləşməsindən yaranır. Dünyanı heç kəs yaratmamışdır, çünki yoxluq-
dan varlıq yarana bilməz.

Empedokles fəlsəfəsində bir-biri ilə savaşan Sevgi və Nifrət dualizmi vardır [10, s. 14-
15]. Bunlar ünsürləri hərəkətə gətirir. Öncə Sevgi hökmranlıq edir, bütün dünyanı birləşdirir, 
tamlıqda saxlayır. Sonra Nifrət gəlir, hər şeyi parçalayır, ayırır və sonda növlər yaranır. Bu 
proses də daim təkrarlanmaqdadır. Tədqiqatçılara görə, Empedoklesin bu fikirləri ilə Zərdüşt-
lük arasında bənzərliklər vardır. Belə ki, Zərdüştlükdə xeyrin substansiyası olan Hörmüzün, 
şərin təcəssümü olan Əhrimənlə qarşıdurması dünyanın əsasını təşkil edir.

Empedokles hesab edirdi ki, canlılar cansızlardan yaranmışdır. Öncə ayrı-ayrı cansız 
bədən üzvləri yaranmış, sonra sevginin hakimiyyəti gücləndikcə onlar birləşmiş və beləliklə, 
canlılar yaranmışdır. Sonra canlılar arasında mübarizə getmiş və ən güclüləri yaşamış, zəiflər 
isə məhv olmuşdur. Burada “təbii seçim” nəzəriyyəsinin ilk təzahürləri müşahidə olunur ki, 
onu da XIX əsrdə Çarlz Darvin öz bioloji təlimində istifadə etmişdir [11, s. 50]. 

Empedokles belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, fəzada işığın yayılması üçün ona müəy-
yən vaxt lazımdır. Ancaq işığın sürəti o qədər sürətlidir ki, biz onu duyğu orqanlarımızın 
sərhədlərini aşdığı üçün müşahidə edə bilmirik. Bu fikirlər yalnız müasir dövrdə elmlərin 
inkişaf etməsindən sonra təsdiqlənmişdir [11, s. 49-50]. Empedoklesə görə, dünyanı dərk 
etmək və qavramaq bədən üzvlərinin quruluşundan asılıdır. Onlar dərk edilən obyektə 
uyğun olmalıdır. Bu uyğunluq olsa, onlar dərk edilir, əks halda edilmir. 

5. Anaksaqor

Anaksaqor (təxminən b. e. ə. 500-428) Klazimen şəhərindən idi. Afina hökmdarı 
Periklesin yaxın adamı olmuşdur, sonralar düşmənləri onu tanrılara inanmamaqda ittiham 
etmişlər. Səbəb isə onun günəşi tanrı deyil, adi planet sayması idi. Bu düşüncəsinə görə 
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sürgün edilən filosof deyirdi ki, yunan əsatirlərini hərfi deyil, məcazi mənada başa düşmək 
lazımdır. Bu məsələdə onun mövqeyi Ksenofanla üst-üstə düşmüşdür [1, XIV, s. 4].

Anaksaqora görə, Yer kürəsi müstəvi şəklindədir və havada durmuşdur. Ulduzlar 
efirin fırlanması nəticəsində yaranan daşlardır. Günəş Pelopones yarımadası boyda böyük 
daşdır [7, II, s. 8]. Dünyanı idarə edən qüvvə isə taledir. Filosofun fikrincə, hər şeydə 
başqa bir şeyin əlaməti vardır. Məsələn, ağda qaranın, qarada ağın əlaməti olduğu kimi. 

Anaksaqorun məqsədi yunan fəlsəfəsindəki dünyanın əbədilik ideyasını real duy-
ğulara uyğunlaşdırmaq idi. Onun fikrincə, dünya sonsuz sayda “toxumlardan” ibarətdir 
[7, II, s. 8]. Onlar sonsuzluğa qədər bölünürlər. Ancaq bundan başqa o, hər hansı bir 
fövqəlgücün varlığını da zəruri hesab edirdi. Çünki bu dünyanı hərəkətə gətirən güc də 
olmalıdır. Filosof onu “nous” (əql) adlandırmışdır [1, XIV, s. 4]. 

Anaksaqorun kosmoqoniyası ondan ibarətdir ki, əql öncə başqa şeylərdən azad ol-
muşdur. Sonra o, başqa nəsnələrlə əlaqəyə girmiş, nəticədə dairəvi hərəkət yaranmışdır. 
Öncə bir olan varlıq parçalanmağa başlamış: quru nəmdən, işıq qaranlıqdan, isti soyuq-
dan ayrılmışdır. Beləliklə, iki aləm yaranmışdır: odlu efir və hava. Sonra qatılaşma prose-
si başlamış və nəticədə buludlar yaranmışdır. Buludlardan isə su, sudan yer, yerdən daşlar 
əmələ gəlmişdir [11, s. 51]. Anaksaqorun (eləcə də Empedoklun) materializmi sonralar 
Levkipp və Demokritin maddəçi fəlsəfəsi üçün zəmin yaratmışdır. 

6. Eleya məktəbi

B.e.ə. VI-V əsrlərdə qədim Yunanıstanın mənəvi və elmi mərkəzi cənubi İtaliyaya 
köçmüş, Eleya şəhəri mədəni mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir. Eleyalı filosoflar varlıq 
haqqında düşünmüş, onun nə olduğunu təyin etmək istəmiş, bu problemi çözərkən mən-
tiqi düşüncənin real duyğularla ziddiyyətdə olması ehtimalını da irəli sürmüşdülər. Onlar 
həm də bütün dünyanın birliyini iddia etmişdilər. Eyni zamanda, Eleya filosofları yunan 
dininin bir çox aspektlərinin tənqidçiləri kimi tarixə düşmüşlər. 

B.e.ə VI-V əsrlərdə yaşamış Ksenofan Eleya məktəbinin ilk filosofu hesab edilir. 
O, indiki Türkiyənin qərbində yerləşən Kolofon şəhərində dünyaya gəlmiş, sonradan cə-
nubi İtaliyaya səfərlər etmiş və Eleyada yaşamışdır.

Ksenofan çoxtanrılı yunan panteonunu şiddətlə tənqid etmişdir. O, hesab edirdi 
ki, Olimp dağında yaşayan yunan tanrıları əslində şairlərin uydurduqları və xalq təxəy-
yülündə formalaşan mifik obrazlardır. İnsanlar özlərinə bənzər tanrılar yaratmışlar. Bu 
baxımdan hər bir xalqın tanrılar haqqında təsəvvürləri öz dünyagörüşləri əsasında forma-
laşmışdır. Ksenofana görə, əgər öküzlərin, atların və başqa heyvanların şüuru olsaydı və 
tanrılarını təsvir etsəydilər, onlar da elə özlərinə oxşayacaqdı [12, s. 3].

Tanrıların təbiəti və başqa özəllikləri haqqında doğru bilik əldə etmək olmaz, ancaq 
ehtimal oluna bilər. Buna görə də o, qədim yunan şairləri Hesiod və Homeri insani xüsu-
siyyətləri tanrılara da aid etməkdə günahlandırmışdır [7, IX, s. 18].
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Ksenofan ateist deyildi, o, dini və Tanrını özünəməxsus tərzdə təsəvvür edirdi. Onun 
fikrincə, yunan cəmiyyətindəki baxışlar ibtidai xarakterə malik olmuşdur. Ksenofan insan-
ların dini dünyagörüşləri ilə razılaşmayaraq, öz fikirlərini açıqlamışdır. Onun fikrincə, Tanrı 
birdir və bölünməzdir, dünyadan ayrı deyil [12, s. 18-21]. Beləliklə, Ksenofan Tanrını dünya 
ilə eyniləşdirmiş, onu təbiətdən ayırmamışdır. Buna görə də dünya yaradılmamış, o, həmişə 
mövcud olmuş və hər zaman da olacaqdır. Bu kimi dini dünyagörüşü fəlsəfədə panteizm ad-
landırılır. Onun əsasını qoyan filosoflardan biri olmuş Ksenofan güman edirdi ki, dünya əbədi, 
məhvedilməz və vahiddir. Ona görə, vahidlik məhz Tanrıdır.

Ksenofan Ay, Günəş və ulduzları tanrılaşdırmamış, onları fiziki cisimlər kimi təsəv-
vür etmişdir. Onun fikrincə, insanlar və başqa canlılar isə su və torpağın qarışığından 
yaranmışdır [12, s. 25-31].

Parmenid (təxminən b.e.ə. 540-470) də ən tanınmış Eleya filosoflarından idi. Kse-
nofanın tələbəsi olmuşdur. O, “Təbiət haqqında” adlı kitabın müəllifi hesab edilir. Kita-
bın fraqmentləri dövrümüzə gəlib çatmışdır. Parmenidin fəlsəfəsi Heraklitin dünyagörü-
şünə qarşı yönəlmişdir. Onun fikrincə, dünya və bütün varlıq bir kürədən ibarətdir. Orada 
boşluq yoxdur və hərəkət mümkün deyildir. Parmenid ilk dəfə Yerin kürə  şəklində oldu-
ğu fikrini irəli sürənlərdən idi [7, IX, s. 21].  

Bu kimi iddialar ondan irəli gəlmişdir ki, Parmenidin fəlsəfəsində varlıq və yoxluq 
problemi kəskin şəkildə qoyulmuşdur. Var olan şey yoxluqdan yarana bilməz. Deməli, 
var olan şeylər hər zaman mövcud olmuşdur. Əks təqdirdə, belə anlaşılır ki, onlar nə 
vaxtsa olmamışlar. Bu isə imkansızdır, çünki yoxdan heç nə var ola bilməz. Həmçinin 
heç bir şeyin məhvi mümkün deyil. Çünki bu halda, o, yenə yox olmalıdır. Deməli, hər 
zaman mövcud olacaqdır. Hər şey əbədi və sonsuzdur, formasını dəyişə, bir haldan başqa 
hala keçə bilər, ancaq məzmunca hər zaman vardır. Beləliklə, Parmenidə görə, reallıqdakı 
yalnız varlıqdır, yoxluq isə yoxdur, o zaman onun haqqında düşünülməz [13, VI]. Yoxluq 
olmadığı üçün yaradılış və məhv olma prosesləri də mümkün deyil. Belə deyilsə, onda 
yoxluq anlayışı ortaya çıxır. Bu isə qeyri-mümkündür. Yoxluğun mümkün olmamasına 
görə varlıq hərəkətsiz və birdir. Hərəkət olsa, deməli, o, məhvə getməlidir, bu isə var 
olan bir şeyi yoxluğa gətirib çıxarır. Ona görə də hərəkət ola bilməz. Varlıq isə vahiddir, 
hərəkətsizdir və sükunətdədir. Çünki o, hissələrdən ibarət olsaydı, onlar bir-birindən ay-
rıla bilərdilər. Bu isə varlığın məhv olmasına gətirərdi. Həmçinin varlıqda boşluqlar da 
yoxdur, əks halda, nəsnələr hərəkət edərdilər.

Bununla belə, insan hər şeyin dəyişkənliyini, hərəkətdə olmasını görür. Beləliklə, 
burada duyğularla düşüncələrin qarşıdurması baş verir [13, IV, s. 5]. Belə olan halda 
isə düşüncələrə üstünlük verilməlidir, çünki “Düşünmək və var olmaq eyni şeydir” [13, 
IV, s. 6]. Parmenid insanları öz duyğularına inanmamağa çağırmışdır. Onun fəlsəfəsində 
həqiqət idealizmlə əvəz olunur ki, bunu da sonralar Platon inkişaf etdirmişdir.
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Parmenidin təsəvvüründə dünyanın mərkəzində sevgi tanrıçası (Afrodita) durur və 
varlığı idarə edir. O, ruhları görünən və görünməyən dünyalarda yerləşdirmişdir. Hər şey 
kişi və qadın başlanğıcların (substansiyaların) qovuşmasından yaranır [13, XII, XIII].

Parmenidin tələbəsi Zenon (b. e. ə. 490-430) isə müəllimini şiddətli tənqidlərdən 
qurtarmaq üçün yeni ideyalarla çıxış etmiş, bir neçə paradoksal müddəa (aporiya) irəli 
sürmüşdür. Aporiyalar və ya paradokslar – həlli olmayan ziddiyyətlərdir. Zenon onların 
vasitəsilə varlığın tam, boşluqsuz, vahid və hərəkətsiz olduğunu sübuta yetirməyə cəhd 
etmişdir. Zenonun “aporiyaları” haqqında Aristotel “Fizika” əsərində xəbər vermişdir.

“Dixotomiya” (ikiyə bölünmə) adlı aporiyasında isə Zenon iddia edir ki, hər bir 
məsafəni keçmək üçün əvvəlcə onun yarısını keçmək lazımdır, sonra isə yarısının yarısı-
nı, sonra o yarının yarısını və s. Bu keçidlər sonsuzluğa qədər davam edəcəkdir. Sonsuz-
luğu isə keçmək mümkün deyildir [14, VIII, s. 8].

Məhz bu fikirdən çıxış edərək Zenon “Axilles və tısbağa” adlı aporiyasında sübut edir 
ki, Axilles (yunan əsatirlərinin tanınmış qəhrəmanı) nə qədər sürətlə qaçsa da, tısbağanı ötə 
bilməz. Çünki Axilles məsafəni qısaltdıqca bu məsafə sonsuz hissələrə bölünəcək və onların 
hamısını keçmək lazım olacaqdır. Axilles onları keçmək üçün hərəkət edərkən, tısbağa bir 
addım qabağa irəliləyəcək və nəticədə Axilles tısbağaya çata bilməyəcək. [14, VI, s. 9].

“Ox” aporiyasında isə Zenon sübut edir ki, buraxılan ox əslində hərəkət etmir və 
sükunətdədir. O yenə də zamanı sonsuz anlara, fəzanı isə sonsuz hissələrə bölür. Belə-
liklə, hər an atılan ox müəyyən yer tutur. Bu yer onun uzunluğuna bərabərdir. Bu isə o 
deməkdir ki, ox sükunətdədir, çünki hərəkət ehtimal edilsə də, belə çıxır ki, ox həmin an 
fəzada özündən daha da çox yer tutur, bu isə mümkün deyildir. Deməli, əslində, hərəkət 
yoxdur və o, sükunətlərin cəmidir. Beləliklə, hərəkət anlayışının olduğu ehtimal edilərsə, 
mütləq ziddiyyətlərlə səbəb olacaqdır [14, VI, s. 9]. Onu da demək lazımdır ki, bu apo-
riyanın müddəalarını müasir dövrdə animasiyalarda görmək mümkündür. Orada hərəkət 
edən şeylər, əslində, sükunətdə olan şəkillərin cəmidir.

Aristotel Zenonu dialektikanın yaradıcısı hesab etmişdir. Dialektika isə qədim yu-
nan düşüncəsində mübahisədə rəqibin sözlərində ziddiyyət tapıb, onları ortadan qaldıra-
raq həqiqəti üzə çıxarmaqdır. 

Eleya məktəbinin daha bir tanınmış filosofu Meliss (təxminən b.e.ə. 485-425) olmuş-
dur. O da başqaları kimi, varlığı vahid kimi təsəvvür edib, hərəkətin varlığını və boşluqların 
olmasını inkar edirdi. Melissa görə, varlıq elə kainatdır və zaman içində sonsuzdur [14, I, s. 
2]. Deməli, sonsuzluq təkcə zamana deyil, həm də fəzaya aid edilir. Ehtimal olunur ki, kai-
natın sonsuzluğu fikrini ortaya ilk dəfə o atmışdır. Meliss qeyd etmişdir ki, tanrılar haqqında 
fikir yürütmək mümkün deyildir, çünki onlar dərkedilməzdirlər [7, VIII, s. 24].
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Айдын Ализаде

Эльсевер Самедов

ДОСОКРАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: 

ОТ МИЛЕТСКОЙ ДО ЭЛЕЙСКОЙ ШКОЛЫ

РЕЗЮМЕ

Досократическая философия Древней Греции является основой философской 
и научной мысли человечества. Это была первая ступень на пути дальнейшего 
развития науки и философии. В настоящей статье был дан общий краткий обзор 
философских воззрений досократиков милетской и элейских школ, а также 
Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Эмпедокла. 

При написании статьи авторы старались преподнести материал предельно 
доступным и простым языком, используя при этом ссылки на авторитетные 
исследования других авторов и первоисточники по истории античной философии.

Aydin Alizada

Elsevar Samadov

PRE-SOCRATIC PHILOSOPHY OF ANCIENT GREECE: 

FROM MILESIAN TO ELEATIC SCHOOL

SUMMARY

Pre-Socratic philosophy of Ancient Greece is the basis of philosophical and scien-
tific thought of mankind. This was the first step on the way for further development of 
science and philosophy. The article gives general overview of the philosophical views of 
the Pre-Socratic Milesian and Eleatic school, as well as views of Pythagoras, Heraclitus, 
Anaxagoras, Empedocles. 

In the process of writing the article authors tried to present the material in entirely 
accessible and plain language, referring to the reliable studies of other authors and source 
materials on the history of ancient philosophy.


