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Dünyanın bir sıra məşhur ensiklopedik filosofları ilə adı
birgə çəkilən, bəşəriyyətin idrak tarixinin yaradıcılarından biri
olan N.Tusi dövrünün ən parlaq simalarından biri olmuşdur.
N.Tusi özünün çoxcəhətli yaradıcılığı, ensiklopedik zəkası,
təkzibedilməz mütəfəkkirlik qabiliyyəti ilə təkcə Şərq fəlsəfəsinə
deyil, ümumdünya təfəkkür tarixinə təsir edə biləcək bir yaradıcılıq yolu keçmışdir. N.Tusi fəlsəfə ilə yanaşı kulturologiya,
astronomiya, riyaziyyat, optika, minerologiya, məntiq, etika və
başqa elmlərə dair orjinal fikirlərə malikdir. Dünya şöhrəti
qazanmış əsərlərin müəllifi olması onun tədqiqatçılarının
müxtəlif elm sahələrindən olmasına səbəb olmuşdur.
Müasir dövr üçün aktual olan mədəni insan problemi
N.Tusi yaradıcılığında geniş təhlil edilmişdir. Bu baxımdan
böyük mütəfəkkirin kamil və müdrik insan kriteriyaları müasir
dövrün mədəni insan probleminin həlledici açarı ola bilər.
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Müdrikliyə ilkin səbəblər və nəyin idrak üçün
daha layiq olması haqqında elm kimi tərif
verildiyi üçün, müdrikliyin mahiyyət haqqında
elm olmasını qəbul etmək lazımdır.
Aristotel
Əqli hərəkət, əxlaqi hərəkətin əsasıdır.
Nəfsi özbaşına buraxsan insanı alçaqlığa, cilovlayıb
istiqamət versən kamala çatdırar.
N.Tusi
ÖN SÖZ
Bəşəriyyətin düşüncə tarixi formalaşdığı gündən başlayaraq insanın kimliyi, onun ümumi mahiyyəti fikir sahiblərini hər zaman narahat etmiş, bu barədə müxtəlif mütəfəkkirlər tərəfindən müxtəlif izahatlar özünü biruzə vermişdir.
İnsanın mahiyyətindən bəhs edən mütəfəkkirlərin yalnız cüzi bir qismi insan barəsində bitkin bir fikir söyləyə
bilmişdir. Antik dövrdə klassik yunan filosofları olan Sokrat, Platon və Aristotelin insan barəsində irəli sürdüyü fikirlər özünün dolğun və bitkin olması cəhətdən diqqət cəlb
edirdi.
Sokrat, Platon və Aristotelin insan barəsində olan bu
cəlbedici ideyalar Orta əsrlərdə yaşamış türk-islam filosoflarının da diqqətini özünə cəlb edə bilmişdi. Bu dövrdə yaranmış fəlsəfi cərəyanlar və bu cərəyanların məşhur nümayəndələri insana islam dini nöqteyi-nəzərindən yanaşır və
yaxud da islam dininin insan haqqında olan fikirlərini
klassik yunan filosoflarının dünyagörüşü aspektindən şərh
edirdilər.
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XIII əsrdə yaşayıb-yaratmış dahi Azərbaycan filosofu
Nəsirəddin Tusi də insanın mahiyyəti haqqında bitkin və
hərtərəfli fikir söyləyən nadir mütəfəkkirlərdən biridir. Tusinin zəngin milli fəlsəfi irsinin toplanılması, tədqiq edilməsi və dərindən araşdırılması həlli keçmiş Sovetlər birliyində tam həllini tapmamış, milli sərvətlərə qiymət verilməsi məsələsi arxa plana keçirilmişdir.
İnsanın müdrikləşməsi və kamilləşməsi üzərində qurulan
belə milli sərvətlərə ən dəyərli nümunə olan Tusinin zəngin
irsi hər zaman xalqımızın diqqət mərkəzində olmalıdır.
Xalqımız təkcə Tusi irsinə deyil, Tusinin timsalında
bütün milli-mənəvi dəyərlərimizə, zəngin mədəni-fəlsəfi
irsinə diqqət göstərməlidir və Tusi irsinin təbliğ edilməsi
xüsusi bir mahiyyət kəsb etməlidir.
Nəsirəddin Tusi kimi nəhəng elm korifeyi ensiklopedik
səciyyə kəsb edən elmi-fəlsəfi yaradıcılığında insana yüksək dəyər verir. Nəsirəddin Tusinin məşğul olduğu bütün
bilik növləri insanın mahiyyəti və onun parlaq gələcəyi
üzərinə qurmuşdu.
Elfira Məlikova
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Böyük insanların məqsədləri vardır,
digərlərinin isə yalnız istəkləri.
V. Ġrvinq
GĠRĠġ
Bəşəriyyətin birgə və mənəvi mədəniyyətinin ən dəyərli
sahiblərindən biri kimi, dünyanın dərk edilməsində xüsusi
rolu olan fəlsəfə elmi varlığın ümumi problemlərinə baxışlar sistemidir. Fəlsəfə insan sivizasiyasının ən böyük nailiyyəti, insan biliyinin ən qədim növlərindən biridir. Xüsusi
elm kimi fəlsəfənin əsas məsələsi təfəkkürün varlığa, şüurun materiyaya münasibəti problemidir. Kainat, dünya haqqında ümumi nəzər yaradılması vacibliyindən, məntiq və
idrak nəzəriyyəsinə, gerçəklik haqqında rasional şəkildə
əsaslandırılmış təfəkkür metoduna tələbatdan doğmuşdur.
Bir elm kimi fəlsəfə öz inkişafının müxtəlif dövrlərində
müxtəlif məsələləri şərh etməklə, öyrənməklə, təhlil və izah
etməklə məşğul olmuşdur. Antik dövrdə elmlər elmi hesab
olunan fəlsəfə, sonralar ayrı-ayrı xüsusi elmlərin məşğul
olmağa başladığı bir sıra problem və nəzəriyyələrin tədqiqi
ilə maraqlanırdı.
İlk əvvəllər fəlsəfə içərisində ehtiva olunan biliklər daha sonralar düşüncə sahibləri tərəfindən edilən elmi kəşflər
və elmin sürətli tərəqqisi nəticəsində ayrı-ayrı elmlər
fəlsəfədən ayrılmağa başladı. İnsanların dünyaya baxışının
ən ümumi ifadəsi olan, müdriklik haqqında elm olan fəlsəfə
digər elmlərdən öz univesallığı ilə fərqlənir.
Cəmiyyətin və fəlsəfə elminin inkişafı sayəsində elmlər
arasında bölgü əmələ gəldi və zaman keçdikcə bu bölgü
artmağa başladı. Elə bu səbəbdəndir ki, bəzi filosoflar səhv
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olaraq artıq fəlsəfənin bir elm kimi çoxdan bölündüyünü,
predmetinin isə artıq parçalandığını qeyd edir, bu haqda öz
fikirlərini irəli sürürlər.
Bu fikirlərlə ona görə razılaşmaq olmaz ki, heç bir digər elmlər fəlsəfə kimi insan və dünya haqqında ən ümumi
fikir söyləyə bilməz. «Fəlsəfənin çoxsaylı tərifləri vardır ki,
onların əksəriyyəti bir-birinə ziddir. Lakin, o təriflərdə
ümumi cəhətlər də vardır ki, orada fəlsəfənin mahiyyəti
açılır. Bir sözlə fəlsəfə insan fikrinin yaranmasını, inkişafını göstərmişdir. Fəlsəfə orjinal xüsusiyyətlərə malikdir.»
(70, səh.11).
Qeyd etmək lazımdır ki, bir obyekt müxtəlif elmlər
tərəfindən öyrənilə bilər. Lakin, fəlsəfə ictimai şüurun
qədim formalarından biri olmaqla varlığın və idrakın ən
ümumi qanunauyğunluqların inikası olmaqla yanaşı eyni
zamanda həm də dünyagörüşü metodologiyasıdır. «Bilindiyi kimi ilk zamanda fəlsəfə içərisində yer alan elmlər
daha sonrakı zamanlarda xüsusilə elm sahələrində edilən
kəşflər, göstərilən nailiyyətlər və sürətli tərəqqi onu fəlsəfə
çatısı altından ayırmışdır.» (100, səh.15).
Dünyagörgörüşünün isə mahiyyət və məna tarixdə və
günümüzdə materializm və idealizm olması ilə iki qrupa
ayrılır. Bu bir-birinə zidd olan iki qrup arasında sanki barışdırıcı mövqe tutan fəlsəfi cərəyanlardan da biri peripatetizm adlanır.
Mənşəyini «birinci müəllim» adlandırdıqları Aristoteldən götürən peripatetiklər fəlsəfə adlı bir elmin inkişafına
bir sıra parlaq dühaların yaradıcılıq fəaliyyətlərilə güclü
təkan vermişdirlər. Elladanın sonuncu nəhəng filosofu olan
Aristotelin davamçıları olan peripatetik filosofların içindən
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daha çox zəka sahibləri, hərtərəfli düşüncə mütəffəkirləri
özünü biruzə verir.
Şərq peripateizimi cərəyanının nümayəndələri qədim
yunan filosoflarının yaradıcılığı ilə yaxından tanış idilər.
Bu cərəyanın nümayəndələri xüsusilə Platonun və Aristotelin gerçəklik haqqında fikirlərinə böyük bir önəm verirdilər. Şərq peripateiziminin nümayəndələri Ptolemeyin astronomiya barədə söylədiklərini və Evkilidin həndəsi ideyalarını mükəmməl bilməklə yanaşı bu fikirləri dəstəkləyir.
Bu cərəyanının nümayəndələrinim «Müəllimi-əvvəl»
(«Birinci müəllim») deyə adlandırdıqları ensiklopedik düha
olan Aristotelin nəhəng və əvəzsiz fəlsəfi irsini islam dini
nöqteyi nəzərindən izah edir, bu fəlsəfi irsə islami bir rəng
verirdilər. Peripatetik məktəbi (yunanca Peripatetio-gəzişirəm, ərəbcə əl-Məşşaiyyə) e.ə. 335-ci ildə Aristotel tərəfindən yaradılmışdı, bu sözün mənşəyi isə filosofun Likey
xiyabanında gəzişərək öz tələbələrəinə dərs deməsi ilə bağlı
idi. Aristotelçiliyin davamı kimi meydan gəlib formalaşan
peripatetizm cərəyanında digər antik filosofların müəyyən
görüşləridə öz əksini tapmışdı. Bu filosoflara Platonu
(e.ə.428-348) və Plotini (205-270) göstərmək olar.
Aristotel elmi-fəlsəfi yaradıcılığını insan biliyinin həqiqi ensiklopediyası adlanıran filosof Ağayar Şükürov bu barədə öz tədqiqatlarında yazırdı. «Çox vaxt orta əsrlər fəlsəfəsini Aristotel nüfuzunun bölünməz ağalığı sahəsi hesab
edirlər. Bu şübhəsiz doğrudur, lakin müəyyən hədd-hüdud
daxilində. Hər şeydən əvvəl, Aristotel yeganə yunan filosofu idi ki, bütün əsərləri ərəb dilinə, sonralar isə latın dilinə
tərcümə olunmuşdur.» (70, səh.194).
Orta əsr Şərq fəlsəfəsində məşşaiyyə (məşşailik) adı ilə
də tanınan Şərq peripatetikləri içərisində Əbu Yusif Yaqub
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ibn İshaq ibn Səbbah əl-Kindi (801-873), Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Tərxan ibn Uzlağ əl-Fərah əlFarabi (870-950), Əbu Əli Hüseyn ibn Abdullah ibn Həsən
ibn Əli İbn Sina (980-1037), Əbülhəsən Bəhmənyar ibn əlMərzban əl–Azərbaycani (993-1066), Əbu əl-Valid Məhəmməd ibn Əhməd ibn Rüşd (1126- 1198), Siracəddin
Mahmud Əbubəkr oğlu Urməvi (1198-1283), Xacə Nəsirəddin Əbucəfər Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Həsən
Tusi (1201-1274) və başqaları bu cərəyanın ən güclü nümayəndələri idi.
Bu dövrdə dünya fəlsəfə tarixinə Azərbaycanın töhfə
etdiyi dahi filosoflardan biri olan ensiklopedik zəka sahibi,
dövlət xadimi, görkəmli alim və mütəfəkkir Xacə Nəsirəddin Məhəmməd Tusi fəlsəfə tarixində möhtəşəm bir iz
qoymuşdur. Bu metafizik filosofun zəngin və orijinal irsi
təkcə Şərq müsəlman dünyası tədqiqatçılarının deyil, Qərb
araşdırmaçılarının da diqqətini özünə cəlb edə bilmişdir.
Dünyanın bir sıra məşhur ensiklopedik filosofları ilə
adı birgə çəkilən, bəşəriyyətin idrak tarixinin yaradıcılarından biri olan N.Tusi dövrünün ən parlaq simalarından
biri olmuşdur. Orta əsrlərdə özünün inkişaf səviyyəsini
Şərq yaradıcılığında biruzə verən fəlsəfə Azərbaycan xalqının dünyagörüşündə də müəyyən izlər buraxmışdı. Daha
çox Avropasentirizm mövqeyindən çıxış edən bəzi Qərb
fəlsəfə tarixçiləri Şərq fəlsəfəsinə qarşı laqeyd münasıbət
göstərsələrdə Orta əsrlərdə ərəbdilli filosofların yardıcılığı
özünü daha qabarıq bir şəkildə biruzə verirdi.
N.Tusi özünün çoxcəhətli yaradıcılığı, ensiklopedik
zəkası, təkzibedilməz mütəfəkkirlik qabiliyyəti ilə təkcə
Şərq fəlsəfəsinə deyil, ümumdünya təfəkkür tarixinə təsir
edə biləcək bir yaradıcılıq yolu keçmışdir. N.Tusi fəlsəfə
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ilə yanaşı astronomiya, riyaziyyat, optika, minerologiya,
məntiq, etika və başqa elmlərə dair dünya şöhrəti qazanmış
əsərlərin müəllifi olması onun tədqiqatçılarının müxtəlif
elm sahələrindən olmasına səbəb olmuşdur.
Gərgin əməyin nəticəsi olan Marağa rəsədxanasını qısa
müddət ərzində Şərqin elm mərkəzinə çevirməyi bacaran
bu böyük alim dövrünün bir sıra məşhur elm xadimlərini
buraya toplamağa müvəffəq olmuşdu. N.Tusinin rəhəbrliyi
ilə elmin müxtəlif sahələrinə aid qiymətli əsərlər də yazılmışdır. Əsasən astronomiya və həndəsəni əhatə edən bir
sıra mükəmməl dərslikləri isə N.Tusi şəxsən özü yazmışdı.
XIII əsrdə bu Azərbaycan filosofunun zəngin irsi tədqiq
dairəsinə malikdir. Təkcə ərəb ölkələrinin, İran və Türkiyənin tədqiqatçıları deyil, bir sıra Avropa, rus və Orta Asiya
tədqiqatçıları da bu işlə məsuliyyətli bit şəkildə məşğul
olmuşlar və bu hərtərəfli, zəngin xəzinə öz layiqli qiymətini
bütün dünyada tapmağa nail olmuşdur. Dünya fəlsəfə
tarixinə dair araşdırmalar aparan bir sıra məşhur alimlər
C.Zeydan, Ö.Fərrux, M.Rizəvi, H.Ziya, K.Brokkelman,
İ.Y.Kraçovski, E.Braunun N.Tusi yaradıcılığına verdiyi
yüksək qiymət xüsusilə təqdirə layiqdir.
Əsərlərinin orijinallığı, mövzularının elmi dərinliyi ilə
seçilən bu filosofun adına dünyanın bir sıra məşhur ensiklopediyalarında, dünya kitabxanalarının kataloqunda da rast
gəlmək mümkündür. N.Tusi haqqında ilk tarixi həqiqətləri
şagirdlərinin yaradıcılığında ön plana çıxsa da, sonrakı
dövrlərin məşhur tarixçiləri, salnaməçiləri və tərcümeyi-hal
yazanları bu filosof haqqında geniş söhbət açmış, onun
keçdiyi həyat yolu tarixin qaranlıq səhifələrindən işıqlandırılmışdır.
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N.Tusi yaradıcılığını dəyərləndirən professor Ağabala
Rzayev belə yazırdı: «N.Tusi elmin bütün sahələri ilə
intensiv məşğul olan bir akademiyadır. N.Tusi hər gün
hamımızın müraciət etməyə ehtiyac duyduğumuz ensiklopediyadır.» (65, səh.19.)
Şərq peripatetiziminin ən önəmli nümayəndələrindən
biri kimi məşhur olan Nəsirəddin Tusi yaşadığı dövrdə
«üçüncü müəllim» kimi də tanınmışdı. Onu da qeyd edək
ki, «birinci müəllim» qədim yunan filosofu və ensiklopedik
alimi Aristotel (e.ə.384-322), «ikinci müəllim» isə türk
mənşəli ensiklopediyaçı alimi Əbunəsr Məhəmməd ibn
Məhəmməd əl-Fərabi (870-950) idi.
N.Tusi irsinin öyrənilməsinə təbii ki, öz həmvətənləri
biganə qala bilməzdi. Xüsusilə Abbasqulu Ağa Bakıxanovun və Mirzə Fətəli Axundzadənin diqqət mərkəzinə
dönən bu elmi irs Həmidullah Məmmədbəylinin, Ziyəddin
Göyüşovun, Zakir Məmmədovun, Zümrüd Quluzadənin də
diqqətini özünə cəzb etmişdir. Məşhur şərqşünas Rəhim
Sultanov və tarixçi Ziya Bünyadov da N.Tusinin böyük
heyranlarından idi.
800 ilə yaxındır ki, bu elm xadiminin həyatı, keçdiyi
zəngin yaradıcılıq yolu dünyagörüşü, onun astronomiyaya,
ilahiyyata, riyaziyyata, hüquqa, fəlsəfəyə və başqa elm sahələrinə aid yazdığı əsərləri dünyanın ən ucqar ölkələrində
belə dəfələrlə nəşr olunur, geniş surətdə yayılır.
Dövrünün tanınmış adamlarını, yüzdən artıq elm fədailərini başına topladığı Marağa rəsədxənasını xüsusilə dəqiq
elmlərin sahəsi ilə məşğul olan filosofun elmi traktatları
haqqında «İranın Kembiric tarixi» adlı çox cildli ensiklopediyasında da məlumat verilir. A.Bauzyaninin,
D.Boylun, Y.Rıpkanın adı çəkilən əsərlərdəki məqalələrində
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Marağa rəsədxənasının yaradlmasında və burada gedən
dəqiq elmi tədqiqatların ortaya çıxmasında, dövrün bir sıra
elm sahələri ilə dərindən məşğul olmasında N.Tusinin hansı
rola malik olması haqqında düzgün məlumat veriblər.
Son dərəcə dəqiqliyi, universallığı və peşəkarlığı ilə bir
çox tədqiqtçılarını heyran buraxmağı bacaran filosof
tariximizə elmşünaslığın banisi, onun formalaşdırıcısı və
inkişaf etdiricisi kimi də daxil olmuşdur.
Çox təəssuflər olsun ki, dünya alimləri tərəfindən geniş
araşdırılan N.Tusi yaradıcılığı öz həmyerliləri tərəfindən
1951-ci ildən başlayaraq geniş bir surətdə tədqiq olunuşdur.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 2011-ci ildə çağırdığı
elmi sessiyada filosofun elmi irsinin öyrənilməsi haqqında
fikirlər irəli sürüldü. Bu dövrdən etibarən ciddi araşdırmalar aparan tədqiqatçılar N.Tusi fəlsəfəsi timsalında Şərq
fəlsəfəsinin sadəcə ilahiyyatdan ibarət olmadığı ortaya
çıxdı. Filosofun irsinə verilən bu qiymətin nəticəsində bu
dünya şöhrətli alimin 780 illik yubileyi hökümətin qərarı
ilə 1981-ci ildə keçirildi. Günümüzdə də mütəmadi olaraq
Nəsirəddin Tusiyə həsr olunmuş beynəlxalq və respublika
əhəmiyyətli konfranslar təşkil olunur.
Zəngin yaradıcılığa, qeyri-adi istedada malik olan
N.Tusi nin yaradıcılığı hər zaman tədqiqatçıların diqqət
mərkəzində olmuş, yerli və xarici araşdırmaçıları özünə
cəlb edə bilmişdir. Orta əsrlərin məşhur tarixçilərindən
tutmuş müasir dövrümüzə qədər bütün tədqiqatçılar
tərəfindən N.Tusi nin yaradıcılığı yüksək dəyərləndirilmiş,
N.Tusi nin görkəmli alim və filosof olması vurğulnmışdır.
Sonralar Molla Sadra adı ilə də tanınan fars ilahiyyatçısı
Şihabəddin Fəzlullah Şirazinin (1571-1641) «Tarixi-Vəssaf» («Vəssafın tarixi»), ərəb sosioloqu və filosofu Əbu
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Zeyd-Əbd ər-Rəhmani ibn Məhəmməd İbn Xəldunun
(1332-1406) məşhur «Müqəddimə» əsərində N.Tusi yə və
onun yaradıcılığına böyük bir önəm vermişlər.
Azərbaycanın məşhur tarixçisi Abbasqulu Ağa Bakıxanov Qüdsinin (1794-1847) qələmə aldığı «Gülüstani
İrəm» («Qızılgül bağçası») əsərində Nəsirəddin Tusi haqqında qısa da olsa məlumat verilir. Burada Tusinin Elxani
xanları ilə yaxın münasibətdə olduğu, Elxani hökmdarların
Tusiyə hər zaman etibar etdiyi və Marağada rəsədxana inşa
etməsi barədə məlumata da rast gəlmə mümükündür.
Nəsirəddin Tusi yaradıcılığı haqqında sovet hakimiyyəti dönəmində Fərman Eyvazov, Həbibulla Məhəmmədbəyli, Ağabala Rzayev, Zakir Məmmədov kimi tədqiqatçılar öz fikir və mülahizələrini bildirmişdir. Tanınmış şərqşünas alim Rəhim Sultanov bu dünya şöhrətli alimin məşhur «Əxlaqi-Nasiri» əsərini farscadan tərcümə etmiş, bu
əsər haqqında sanballı bir rəy də yazmışdır.
N.Tusinini 800 illiyi münasibətilə onun bir sıra əsərləri
tərcümə olunmuş, zənginliyi və rəngarəngliyi ilə fərqlənən
Tusi yaradıcılığı geniş tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.
Təkcə N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında bu
dünya şöhrətli alimin 800-illik yubileyi ilə bağlı olaraq 8
konfrans keçirilmiş, 11 kitab və 18 jurnal çap olunmuşdur.
Bu yaxınlarda da Nəsirəddin Tusinin 810-illik yubileyi
ilə əlaqədar olaraq respublikamızda beynəlxalq səviyyəli
konfrans keçirilmişdir. 2011-ci ilin iyun ayında təşkil olunan bu beynəlxalq konfrans möhtəşəm və sanballı olması
ilə yadda qalıb. Bu ensiklopedik alimin 810 illik yubileyində Azərbaycan alimləri ilə yanaşı Türkiyə, Rusiya,
Fransa, Almaniya, ABŞ, İngiltərə, İsveçrə, Çin, ərəb ölkələri və digər ölkələrin nümayəndələrinin iştirak edib.
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Yaddaş bizi heç kəsin qova
bilməyəcəyi yeganə cənnətdir.
F.Rixter
I FƏSĠL
TUSĠNĠN YAġADIĞI DÖVRDƏ
SOSĠAL-SĠYASĠ ġƏRAĠT
1.1. N.Tusi dünyagörüĢünün formalaĢdığı ictimai-siyasi
və sosial-mədəni mühit.
Nəsirəddin Tusinin yaşadığı XIII əsr təkcə Azərbaycan
üçün deyil, bütün Yaxın və Orta Şərq dünyası üçün çox
ziddiyyətli və keşməkeşli bir dövr idi. Azərbaycan
Atabəylər dövlətinin zəifləməsi və sonuncu atabəy hökmdarı Sultan Müzəffərəddin Özbəyin (1210-1225) ölməsi ilə
ərazidə yaranan anarxiya və özbaşnalıqdan istifadə edən
sonuncu Xarəzmşah Cəlal əd-Din Məngburni (1220 - 1231)
regionda öz mövqeyini gücləndirdi. XIII əsrin əvvəllərində
Mərkəzi Asiyada Temuçin Çingiz xan Yesugey (12061227) tərəfindən yaradılmış Monqol İmparatorluğu (12061368) geniş bir əraziyə malik idi. Turk və müsəlman
sülalərinin bu ərazidəki hegemonluğu ilə razılaşmayan Ali
Monqol xaqanı Münke 1255-ci ildə Orta Şərqdə hakim
mövqeyə mailk olmaq və bu ərazidəki torpaqların fəthini
bitirmək məqsədi ilə qardaşı Hülakü xanı bu əraziləri işğal
etmək üçün göndərdi.
Ali Monqol xaqanı Münke xan (1251-1259-cu illər arasında monqol hökmdarı olan Münke xan Mengü xan
kimi də tanınır) tərəfindən bölgədəki ərazilərin hökmdarı
təyin edilmiş monqol şahzadəsinin rəhbərliyi ilə mon-
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qolların bu əraziyə edilmiş üçüncü yürüşün sonucunda beşinci monqol ulusunun yaradılmasına nail oldu. 1256-cı ildə Çingiz xanın nəslindən olan Hülakü xan (1256-1265)
Azərbaycan və İran ərazisində Elxanilər (El, il, vilayət xanları) dövləti kimi də tanınan Hülakülər dövlətinin əsası qoyuldu.
Dövrünün görkəmli elm xadimini özünə vəzir seçən
Hülakü xan N.Tusinin məsləhəti ilə möhtəşəm və təntənəli
Abbasilər sülaləsinin (750-1258) yarım minillik hakimiyyətinə son qoymağa cəsarət etdi. Elxanilər dövlətinin banisi, Çingiz xanın nəvəsi, Tulu xanın üçüncu oğlu,
digər böyük monqol xanları olan Mengü xanın və Kubilay
xanın qardaşı olan Hülakü xanın Bağdada göndərdiyi
elçilərin bir o qədər də dərin düşüncə malik olmayan
Abbasi xəlifəsi tərəfindən nəzakətsiz qarşılanması Elxani
(El xanı) rəhbərinin qəzəbinə səbəb olur. 13 fevral 1258-ci
ildə Bağdadı tutan Hülakü xan xəlifə Mötəsimə tam bir
həftə Bağdad xalqının qırğınını seyr etdirdikdən sonra onun
edam etdirilməsi barədə göstəriş verir və elxani hökmdarı
xəlifə Mötəsimin edam etdirməsi ilə ərəblərin uzun sürən
hakimiyyətinə də son qoymuş oldu.
Sonralar Hindistanın məşhur və görkəmli siyasi xadimi
Cəvahirləl Nehru (1889-1964) öz araşdırmalarında
Bağdadın başına gələn faciəni aşağıdakı sözlərlə ifadə
edirdi: «Bərk qəzəblənmiş Hülakü Bağdadın üzərinə hücum çəkib qırx günlük mühasirədən sonra şəhəri alır. Bu
«Min bir gecə» şəhərinin, habelə beş yüz illik hömranlıq
dövründə şəhərdə yığılıb toplanmış bütün sərvətlərin sonu
idi. Xəlifə, oğulları və yaxın qohumları edam edilir. Qırğın
həftələrlə çəkir, Dəclə çayı neçə mil axarı boyu al qana
boyanınca davam edir. Belə söyləyirlər ki, həmin qırğında
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milyon yarım adam həlak olur. Bütün bədii və əbədi xəzinə, bütün kitabxanalar məhv edilir. Bağdad elə dağıdılır
ki, heç daşı daş üstə qalmır. Hətta Qərbi Asiyanın min illər
boyu mövcud olmuş qədim suvarma sistemi də Hülakü
tərəfindən dağıdıır.»(57, səh. 284).
Monqol xanın yanında böyük hörmət qazanmasından
istifadə edən vətənpərvər, dinpərvər alim olan Nəsirəddin
Tusi monqol qəsbkarlarının bu barbar hərəkətlərinə biganə
qala bilməzdi. Öz müdrikliyi və tədbirliliyi ilə məşhur olan
uzaqgörən vəzir fürsət düşdükcə müsəlman şərqi və islam
dünyası üçün bir sıra önəmli və xeyirli işlər də görməyi
bacarmışdı. Bunlardan bir neçəsi haqqında məlumat
vermək yerinə düşərdi:
«1. Elmi və mədəni işlər görməklə yanaşı dəyərli
kitablar yazmaq.
2. Əl-movt qalasında yerləşən böyük kitabxananın
monqollar tərəfindən yandırılmasının qarşısını almaq.
3. Monqolların qəzəbinə düçar olmuş İbn Əbil Hədid
kimi bir neçə alimlərin canını qurtarmaq.
4. Xacənin vasitəsilə Monqol tayfasının İslam
mədəniyyətinə qarışaraq islam dininə üz gətirmələri; elə bir
həddə ki, İslam dini hicrətin 694-cü ilində İranın rəsmi dini
olaraq müəyyən edildi.
5. Hicrətin 656-cı ilində bir dəstə alimlərin həmkarlığı
ilə Marağa rəsədxanasının yaradılması.
6. Rəsədxanaya məxsus böyük bir kitabxananın hazırlanması.» (108).
Çingiz xanın nəvəsi, onun böyük oğlu Cucinin oğlu Batı xanın (1240 - 1255) yaratdığı Qızıl Orda dövlətinin
öndə gələnləri ilə Hülakülər dövləti arasında anlaşılmazlıq
mövcud idi. Hüalkülər dövləti mütəmadi olaraq Qızıl Orda
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dövlətinin ərazisinə hücum edib bu dövlətin sərhədlərini
pozur və bu dövlətə məxsus olan torpaqları ələ keçirir,
Qızıl Orda dövlətinin tutduğu mövqeyə xələl gətirirdi.
İtirdikləri mövqe ilə razılaşmayan və Azərbaycanın Çingiz
xanın vəsiyyətinə görə öz paylarına düşdükləri haqqında
iddia edən Qızıl Orda xanları da öz növbəsində bu əraziyə
öz basqınlarını etməkdə davam edirdilər.
1255-ci ildə Batı xanın ölümündən sonra hakimiyyətə
gələn Sartakdan (1255—1256) və Ulakçidən (1256—1257)
sonra taxta çıxan onun qardaşı və ordu başçısı Berke xan
(1257-1266) müsəlmanlığı qəbul etmişdi. Berke xan
Hülakü xanın Bağdad xəlifəsini və günahsız müsəlmanları
öldürməsini bəhanə gətirərək bu basqınları daha da gücləndirirdi. Dövlətin əhalisinin əksəriyyəti türk olan və türk
dövləti kimi tanınan Qızıl Ordalılara Hülakülərin arasındakı bu münaqişə zamanı seçdikləri müharibə meydanı
məhz elə həmin Azərbaycan torpaqları idi. Bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq Hülakü elxanları öz tədbirli vəzirlərinin ağıllı məsləhətləri sayəsində dövlətlərini yaşatmağa
müvəffəq oldular.
Monqolların mentalitetində köçərilik həyatı daha qabarıq önə çıxığı üçün oturaq həyat tərzi keçirən yerli əhali ilə
bir sıra uyğunsuzluq da yaşanırdı. Monqolların Müsəlman
olan Cuci ulusu ilə bütpərəst Hülakü ulusunun bu haqsız
torpaq iddiaları nəticəsində, vergilərin həddən çox olması
sayəsində Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatında bu
dövrdə geiləmə müşahidə olunurdu, ictimai-iqtisadi və
mədəni həyatda inkişaf yox dərəcəsində idi.
Ərazidə Hülakü elxanları öz varlığını sübut etdikdən
sonra hadisələr müəyyən mənada öz axarına düşməyə
başladı. Öz dövrünün yetirməsi, öz zəmanəsinin məhsulu
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olan və bu dövrdə tarixi şəxsiyyət kimi formalaşmağa
başlayan Nəsrəddin Tusinin fədakarlığı və yüksək intellekti
sahəsində bu göstəricilər daha da inkişaf etməyə başladı.
Bu dövrdə müsəlman intibahı da öz tərəqqi dövrünü
keçirirdi: «XIII əsrdə Hülakü xanın hakimiyyəti (12561265) islam konteksində elm, ədəbiyyat, fəlsəfənin yenidən
dirçəldilməsi bir tərəfdən Şərq məşşailiyinin yayılması
digər tərəfdən sufiliyin güclü təsir dairəsi başqa bir
tərəfdən, ictimai-sosial sferanı bütünlükdə əhatə etmişdi.
Şərq fəlsəfəsinin mahiyyətində sufizm hakim mövqeyə
malik olsa da, bu dövr müsəlman intibahı kimi xarakterizə
olunur.»(15, səh.313).
Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, mədəni və siyasi həyatına onun sərhədlərinin sabitliyinə, dünyagörüşünə, mənəviyyatına dilinə və başqa sahələrinə Hülakülər dövlətinin
uzun müddət mövcud olması amili də öz təsirini göstərə
bilmişdir. Çünki, bu dövlətin idarə edilməsində, monqol
elxanlarına obyektiv və subyektiv təsir göstərməsində, onlara yalnız doğru addın atmasında Nəsrəddin Tusinin
oynadığı rol misilsiz bir qüvvəyə malikdir.
Hülakülər dövründə ilk əvvələr həddən artıq sıxışdırılan
və öz əmlakı monqollar tərəfindən qarət olunan yerli
feodallar da tədricən öz mənafeyini qorumağa müvəffəq
oldu. Monqolların ilk yürüşlərinin və həmçinin monqolların
ağır vergi siyasətinin, yerli feodalların mülklərinin qarət
olunmasının və işğalçılıq müharibələrinin ağır təsirinə baxmayaraq, zaman keçdikcə Azərbaycanda elm və mədəniyyət inkişaf etdi, iqtisadi həyatda irəliləyiş müşahidə edildi.
Nəsrəddin Tusinin yaşayıb-yaratdığı dövrdə müsəlman
dünyasının elm adamları müxtəlif elmlər sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə etmişdi. Cəbri dəqiq elm səviyyəsinə

~ 17 ~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

qaldıran müsəlmanlar eyni zamanda təhlili həndəsənin də
əsasını qoydular. Triqonometriyada səthi üçbucaqlar və
dairələri ilk dəfə kəşf edən müsəlman alimləri bütün elm
sahələrində öz gücünü sınamışdı. Bu dövrdə müsəlman
alimləri eyni zamanda planetlərin hərəkətini öyrənmək,
ulduzları müşahidə etmək «Astronab» adlı cihazı da ilk
dəfə ixtira etmişdilər.
XIII əsrin sonlarında Azərbaycan tacirləri artıq
dünyanın bir sıra ölkələri ilə ticarət əlaqələrini yenidən
bərpa etməyə başladılar. Monqol yürüşləri zamanı böyük
bir hissələri dağıdılmış Ərdəbil, Beyləqan, Marağa, Gəncə,
Xoy, Səlmas, Naxçıvan, Şəmkir, Bərdə, və s. şəhərlər bərpa
edildi. Bu dövrdə fəaliyyət göstərən Təbriz memarlıq
məktəbi xüsusilə fərqlənirdi. Artıq Azərbaycan şəhərlərində
də memarlıq sahələrində irəliləyişlər nəzərə çarpır,
sənətkarlıq da öz mərhələsinə çatmaqda idi.
Bu dövrdə mədrəsələrlə yanaşı zaviyələrdə, məscidlərdə, xanəgahlarda və Dar ül-Quran adlı yerlərdə əsasən
şəriət, din ehkamları və Quranın tilavəti tədris olunurdu. Bu
uşaqlara ayrı fənlər barəsində isə çox qısa məlumat
verilirdi. Əsasən, orta təhsil tədris edən mədrəsələrin
fəaliyyəti də monqol-tatar qoşunlarının hücumu zamanı
dağıdılmışdı.
Təhsilin «məzhər» adlanan formasında isə əsasən ustad
öz şagirdi ilə müstəqil və fərdi məşğul olurdu. XIII əsrin
sonlarında dağıdılmış mədrəsələr tədricən bərpa olunur və
bu elm ocaqlarında yenidən tədris sistemi öz fəaliyyətinə
başladı. Nəsrəddin Tusinin yaşadığı dövrdə Azərbaycanda
elmi təlimlər iri şəhərlərdə tədris olunmuş mədrəsələrlə
yanaşı, həm də fərdi surətdə tədris edilirdi. Dövrün bir sıra
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məşhur və tanınmış elm adamları, şairlər, yazıçılar və din
xadimləri əsasən fərdi tədrisin məhsulu idilər.
Bu dövrdə Azərbaycanda məşhur olan mədrəsələr
içərisində Təbrizdə «Qazaniyyə», «Fələkiyyə», «Şeyx Kəmaləddin Xocandi», «Dəməşqiyyə», «Qazi Şeyx Əli»,
«Məqsudiyyə», «Müzəfəriyyə», «Nəsriyyə», Şənbi Qazanda «Şəfeiyyə», «Hənəfiyyə», Bakıda «Şah məscidi»nin
mədrəsəsi və başqalarını nümunə göstərmək olar. Nəsrəddin Tusidən sonra Elxanilərin saray həkimi və vəziri olmuş
Fəzlullah Rəşidəddin tərəfindən XIV əsrin əvvəllərində
Təbrizdə «Rəbi-Rəşidi» şəhərciyi və «Darüş-Şəfa» («Şəfa
evi») adlı elmi mərkəz yaradılmışdı. Bu dövrdə Təbrizdə
tikilən «Rəbi-Rəşidi» adlı böyük elm şəhərciyi Şərqin intibah mədəniyyəti mərkəzinə çevrilmişdi. «Rəbi-Rəşidi» darülfünunu Bağdadın Nizamiyyə mədrəsəsindən sonra Yaxın
və Orta Şərqin ən nüfuzlu təhsil müəssisi hesab olunudr.
Belə fərdi tədris üsulunun yetirməsi olan haqqında söhbət
açdığımız filosofun 1259-cu ildə tədris etdiyi Marağa
Astronomiya Rəsədxanasında dövrün ən böyük kitabxanasına
da rast gəlmək olurdu. Urgənc və Rey rəsədxanalarının
əsasında yardilmış Marağa Astronomiya Rəsədxanasının
tərkibində olan kitabxanada 400 mindən artıq əlyazmalar
toplayaraq, onları qoruyub saxlamağa çalışırdılar.
Şərqdə elm və tədqiqat sahəsinə çevrilən bu rəsədxanada aparılan tədqiqatlar Avropa alimlərinin əsərlərində
öz ifadəsini tapmışdır. O dövrdə fəaliyyət göstərən digər
rəsədxanaların, məşhur Uluqbəy və Pekin rəsədxanalarının,
habelə bir sıra Qərbi Avropa rəsədxanalarının fəaliyyətinə
də müsbət təsir göstərə bilmişdi.
Ərəb tarixçisi Muhammad ibn Şakir əl-Kütubi (...1363) «Fəvvatu əl-vafayat» adlı kitabında da bu rəsədxa-
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nada yüzdən artıq elm tədqiqatçılarının Nəsrəddin Tusinin
rəhbərliyi ilə çalışdığını və yarim milyona yaxın əlyazma
nüsxələrinin olduğunu tez-tez vurğulamışdı. Bu böyük
kitabxananı təşkil edən elm və tədqiqat traktatları, şəriətə
aid risalələri və digər mövzulara həsr olunmuş yeni məqalələrin də yazılmasında Tusi yaxından kömək etmişdir.
Filosofun rəhbərliyi və yaxından iştirakı nəticəsində qonşu
ölkələrdən, əsasən də ərəbdilli ölkələrdən toplanmışdı. (48,
səh.13).
Əvvəllər Hülakü xanın vəziri işləyən N.Tusi uzun
müddət çəkdiyi zəhmətdən sonra rəsədxananın tikintisinə
monqol elxanından icazə ala bildi . Astronomiyaya böyük
marağı olan filosof bu tikintidə əsasən vəqf gəlirlərindən
istifadə etmişdi.
Ayrı-ayrı millətlərin nümayəndələrini bu rəsədxanaya
toplayan filosof sanki dövrünün fanatik ruhlu insanlarına
meydan oxuyurdu. Müxtəlif əqidəli, müxtəlif dünyagörüşlü, bir-birinin əksini təşkil edən təriqət və cərəyan nümayəndələrini buraya toplayan alim dövrün humanist və
azadfikirli insanlarına bir örnək olmuşdu.
Bu rəsədxanada çalışanlar gərgin və ciddi olaraq elmi
fəaliyyəti ilə məşğul olurdular. «1266-cı ildən Nəsirəddin
Tusi ilə bir yerdə çalışan azərbaycanlı mühəndis Kəriməddin Əbubəkr Mahmud oğlu Səlamsinin düzəltdiyi cihazlar
arasında içiboş yer kürəsi modeli də varmış. Üzərində
iqlimlərin təsviri verilmiş bi fiqur coğrafi qlobus idi.
Təəssüf ki, elm aləmində elə hesab edirlər ki, ilk coğrafi
qlobusu alman alimi Martin Böhaym (1459-1507)
hazırlamışdır.»(52, səh.44-45).
Elmin inkişafı nəticəsində XIII əsrdə yaşayıb-yaratmış
azərbaycanlı filosoflar, hüquqşünaslar, coğrafiyaçılar, ta-
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rixçilər təkcə ölkə daxilində deyil, eləcə də onun hüdudlarından kənardada məşhurlaşdılar. Bu dövrdə xüsusilə dəqiq
elmlər inkişaf etmişdi, tibbə, riyaziyyata, astronomiyaya da
aid əsərlər yazılmışdı.
Riyaziyyat üzrə Şəmsəddin Übeyd Təbrizinin «Risalətül-hesab» («Hesab kitabı»), mühasibatlıq üzrə Abdullah
Təbrizinin «Səadətnamə» («Səadət kitabı») əsərləri çox
məşhur idi. «XIV-XVI əsrlərdə Abdullah Təbrizi, Şah
Fətillah Şirvani, Seyid Yəhya Bakuvi, Bədrəddin Əçir
Seyid Lələvi, Qiyasəddin Şirvani, XVII əsrdə Nəsrullah
Xalxalinin riyaziyyat, astronomiya və məntiqə dair əsərləri
məlumdur. Nəsirəddin Tusidən sonra riyaziyyatın inkişafı
Məhəmməd ibn Həsən Şirvani, Məhəmməd Rəhim
Badkubi, Məhəmməd Bəkir Təbrizi, Əli Məhəmməd
Badkubinin adları ilə bağlıdır.» (Az.En. səh.559)
Tibb üzrə bütün Şərq ölkələrində tanınan Azərbaycanlı
alimlərdən Məhəmməd Naxçıvani, Fəzlullah Rəşidəddin də
bu dövrdə fəaliyyət göstərmişdi. Bu dövrdə darülşəfalar
(xəstəxanalar) və darülxanalar (əczaxanalar) da öz fəaliyyətini davam etdirməkdə idi. Vəqf hesabına işləyən bu
müəssələrdən Hindistan, Çin və Misirdən gəlmiş mütəxəssislərdə çalışmaqda idi. Müasir tarixçilərimiz XIII əsrin
sonunda təkcə Cənubi Azərbaycanda 67 darülşəfa ocağı
olduğunu və burada hər 5 ildə 2 yüksək ixtisaslı həkim
hazırlanması haqqında məlumat verirlər.
Bu dövrü yazılmış tarix əsərlərinin çoxluğuna görə
qiymətləndirən tədqiqarçılar XIII-XIV əsrləri «İran (Şərq)
tarixşünaslığının qızıl dövrü» kimi qiymət verirdilər. H.
Qəzvini, F. Rəşidəddin, Ş. Vəssaf, Ə. Cüveyni, Ş. Yəzdi
kimi tarixçilərin 70-dən çox tarixi əlyazmaları tarix elminin
müasir inkişafına da öz töfhəsini vermişdir. Xüsusilə
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Hülakülərin baş vəziri olmuş, təbib kimi də şöhrət tapan
tarixçi Fəzlullah Rəşidəddin (1247-1318) tarixə dair 14
sanballı əsər yazmışdır. F. Rəşidəddinin «Tarixlər toplusu», H.Qəzvininin «Seçilmiş tarixin davamı», Ş.Yəzdinin
«Şərəfnamə»si tarix əsərləri içərisində fərqlənən əsərlərdən
hesab olunur. Bunlardan başqa M. Təbrizi, T. İbn Bəzzaz,
Ə.Əl-Əhəri, M.Naxçıvani, N.Şami, N.Gəncəli də Şərqdə
tanınmış və mötəbər tarixçilərdən hesab olunur.
Coğrafiyaçılardan Həmdullah Mustovfi Qəzvini (12821350) və Əbdürrəşid Saleh ibn-Nuri əl-Bakuvi (13601430) coğrafi əsərlərin mahiyyəti və faktların dəqiqliyi ilə
seçilir. Bu coğrafiyaçıların əsərləri içərisində Həmdullah
Mustovfi Qəzvininin «Könül nəşəsi» fərqli bir mövqeyə
malikdir. Məşhur səyyah, coğrafiyaşünas, iqlimşünas və
kosmoqraf Əbdürrəşid Saleh ibn-Nuri əl-Bakuvinin «Kitab
Təlxis əl-asar və əcaib əl-malik əl-qəhhar» (««Abidələr»
haqqında kitabın ixtisarı və qüdrətli şahın möcuzələri») adlı
məşhur kitabında da coğrafiya haqqında maraqlı
məlumatlara rast gəlmək olar.
Dilçilik sahəsində bir sıra lüğətlərin müəllifi kimi
tanınan Fəxr əd-Din Hinduşah ibn Səncər ibn Abdullah
Naxçıvani (1245-1328) və onun oğlu Məhəmməd ibn
Hinduşah Naxçıvani (1293 - 1376) ərəb və fars dilləri ilə
birgə Azərbaycan dilinin də izahlı lüğətlərini yaratmışdılar.
«Türk dilini dərketmə» kitabının müəllifi Əlləmə Əbu
Həyyan Muhamməd bin Yusuf əl-Əndəlusi (vəfatı 1353)
lüğətlə yanaşı, Azərbaycan dilinin qrammatikası barədə də
yazmışdı.
XIII əsrdə ədəbiyyat sahəsində Azərbaycan dilində
«Dastani Əhməd-Hərami» dastanı və İzzədin Həsənoğlunun (vəfatı 1261) yazdığı qəzəllərlə yanaşı, fars dilində
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yazan Zülfüqar Şirvani (1190-?), Xacə Hümam Təbrizi
(1238-1314), İbrahim Urməvi (XII-XIII əsrlər) də öz
əsərləri ilə ön plana çıxırdı. Şair Qul Əli 1212-ci ildə
«Qisseyi-Yusif» əsərini («Yusif dastanı») yazmış, Mustafa
Zərinin «Yusif və Züleyxa» və Suli Tədqihin «Yusif və
Züleyxa» adlı əsərləri də bu dövrdə qələmə alınmışdır.
Musiqişünaslıq da XIII əsrin dünyagörüşünün təsir
dairəsindən kənarda qala bilməmiş, musiqi nəzəriyyəsinə
aid də bir sıra əsrlər yazılmışdı. Bu əsərlərin içərisində
Azərbaycan musiqişünası Səfiəddin Əbdülmömin Urməvinin (1217-1294) yazdığı «Dövrlər» və «Ritmlər» də seçilən
əsərlər sırasına daxil edilə bilər. Bu dövrdə Urməvi
musiqiyə aid əsərlər yazmaqla Azərbaycan musiqişünaslığının təməlini qoymuşdu. Məşhur musiqi nəzəriyyəçilərindən Məhəmməd Əbubəkr oğlu Şirvani və Xacə
Əbdülqadir Marağalı da bu dövrdə yaşayıb-yaratmışdı.
İslam dini yaranmasından sonra formalaşan dərviş
ordenlərinin ümumi sayının tədqiqatçılar 36 olmasını
vurğulayırlar. Bu dövrdə də müsəlman şərqində sufilik
təliminə əsaslanan bir sıra dərviş ordenləri fəlaiyyət
göstərirdi. Əhməd ibn İbrahim ibn İlyas Yəsəvi (10931166) tərəfindən yəsəvilik ordeni,
Əbdülqadir ibn
Əbusalih Cili Cilani (...-1166) tərəfindən qadirilik ordeni,
Əhməd ibn Əli Rifainin (1106-1182) tərəfindən rifailik
ordeni, Nəcməddin Kübrani (1145-1221) tərəfindən
Kübravilik ordeni, Şihabəddin Əbuülfütuh Yəhya ibn
Həbəş Sührəvərdi (1154-1191) tərəfindən Sührəvərdi və
yaxud da Nurbəxş ordeni, Əbdül Həsən Şazli (...-1258)
tərəfindən Şazli ordeni, Şeyx Fətan Əhməd əl-Bədəvi
(1200-1276) tərəfindən Bədəvilik ordeni, Mövlana

~ 23 ~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

Cəlaləddin Rumi (1207-1273) tərəfindən Mövləvilik ordeni
bu dövrdə yaranmış əsas dərviş ordenləri idi.
Bu dövrdə ismaililik təriqəti ictimai-siyasi fəaliyyətinin
ən yüksək zirvəsinə çatmışdı. Mistik-panteist bir təlim olan
ismaililik təriqəti bilvasitə olaraq neoplatonizm, buddizm
və manheyizm ünsürlərinin təsiri altında yaranmışdı.
Ortodoksal islama zidd fikirlər söyləyən, siyasi bir
mahiyyət kəsb edən ismaililər xilafət tərəfindən təqib
edilirdi. Bu səbəbdən də teokratik dövlət olan ərəb xilafəti
onlara düşmən münasibət göstərirdi.
İsmaililər təriqətinin nümayəndələri də öz növbəsində
xilafatə qarşı müqavimət göstərir, əsasən də terrorçuluq
fəaliyyəti ilə məşğul olurdular. Assasinlər (Qatillər) və ya
Həşhaşilər (Xaşxaşilər) də deyə adlandırılan ismaili fədailəri peşəkar qatil olması ilə fərqlənirdilər. Həşhaşi sözünü
etimoloji mənasını bəzi tədqiqatçılar ismaili fədailərinin
həşişdən istifadə etməsi ilə də əlaqələndirirlər. Öz işlərində
həddindən artıq bacarıqlı olan bu qatillər və sui-qəsdçilər
ordusu ismaililərə düşmən münasibət bəsləyən dövlət
adamlarını amansızcasına qətlə yetirirdilər. Abbasilərin,
Səlcuqluların və Hülakülərin ən nüfuzli adamlarını, məşhur
ordu sərkərdələri də ismaililərin xüsusi hazırlanmış qatilləri
tərəfindən öldürülmüşdür. Məşhur dövlət xadimi və müdrik
alim olan Nizamülmülk də ismaili fədailərinin qurbanınna
çevrilməsini buna misal çəkmək olar.
Tusi ilə bu təriqətin nümayəndələri arasında uzun
müddət anlaşılmazlıq mövcud olmuşdu. Bəzi tədqiqatçılar
səhvən Tusinin sadə bir də həşhaşi fədaisi olduğunu
açıqlayırlar. Lakin, bu tədqiqatçılar onu unudurlar ki, Tusi
həşhaşi rəhbərlərinin əlində hər kəsin hörmət göstərdiyi bir
əsir idi. Və həşhaşilərin əlində əsir olduğu uzun müddət
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ərzində Tusi demək olar ki, yalnız elmi yaradıcılıqla
məşğul olmuşdur.
765-ci ildən ictimai-siyasi həyatın bütün mövqeylərinə
təsir göstərən ismaililərin özbaşına hərəkətlərinə 1256-cı
ildə Hülakü xan «dövlət içində dövlət» olan və uzun
müddət alınmaz sayılan Ələmut qalasını fəth etməklə son
qoydu. Bu dövrdə ismaililərin sonuncu hökmdarı olan
Rüknəddin Xurşahın məsləhətçisi olan Tusi Rüknəddininə
təslim olmağı məslət görür, monqol ordusu heç bir
müqavimətə rast gəlmədən qalaya daxil olur. Tusi bu
müdrik addımı atmaqla insan qırğınının qarşısını almış
olurdu.
Və ən nəhayət fəlsəfəyə aid bu dövrdə Nəsrəddin
Tusidən başqa azərbaycanlı filosoflarından Şihabəddin
Sührəvərdi (1145-1234) və Siracəddin Urməvi (1198-1283)
kimi mütəfəkkirlərin də elmi yaradıcılığı göz qabağındadır.
Bunlardan başqa Ş.Xosrovşahi, K. İbn Yunus, Ə.Əbhəri,
N.Naxçıvani, Ə.Xunəci kimi alimlər də məntiq, fəlsəfə,
təbiətşünaslıq, ictimai-siyasi və əxlaqi məsələlər haqqında
öz elmi fikirlərini irəli sürürdülər.
İşraqilik adlı elmi məktəbinin əsasını qoyan Şihabəddin
Əbülfütuh Sührəvərdinin fəlsəfəyə dair «İşraq heykəlləri»,
«İşıqnamə» və «İşraq fəlsəfəsi» yazmasını da qeyd etmək
olar. Azad fikirli ideyalarla çıxış edən Şihabəddin Əbülfütuh
Sührəvərdinin 1191-ci ildə 38 yaşında «dinə dönük çıxmaqda» və «allahsızlıqda» ittiham olunaraq Əyyubilər xanədanının qurucusu Sultan Səlahəddin Əyyubinin (1169-1193) əmri
ilə Hələb hakimi əl-Məlik əz-Zahir tərəfindən edam edilir.
Şərqin ən böyük filosoflarından biri kimi tanınan bu
azərbaycanlı filosofun Sultan Səlahəddin Əyyubi tərəfindən
öldürülməsinə əsas səbəb cahil, nadan və paxıl alimlər
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olmuşdu. Sührəvərdinin öldürülməsi ilə onun yaratdığı
işraqilik məktəbinin nüfuzuna heç bir xələl gəlmədi.
Şihabəddin Sührəvərdinin çoxlu sayda olan davamçılarının
arasında Şəhrəzurini (vəf. 1250), Səd ibn Mənsur İz Əldövlə İbn Kammun İsrailini (vəf. 1277), Qütbəddin Şirazini (1236-1311), Əl Vədud Təbrizi (vəf. 1524), Şərq
aləmində Molla Sədra adı ilə daha çox məşhur olan
Məhəmməd ibn İbrahim Sədrül-Mütəllihin Sədrəddin
Şihabəddin Fəzlullah Şirazini (1571-1641) və başqalarının
göstərmək mümkündür.
Mövləvilik sufi təriqətinin rəhbəri Mövlana Cəlaləddin
Məhəmməd Rumi (1207-1273) ilə daha çox yaxın əlaqəsi
olan Siracəddin Urməvi isə «Nurların doğuşu» və «Hikmət
incəlikləri» adlı iki böyük əsərin müəllifidir. Bu filosofun
geniş şöhtər tapan, məntiq və fəlsəfəyə dair yazdığı
«Nurların doğuşu» («Mətali əl-ənvar») adlı əsərinə Orta
əsrlər dövrünün bir sıra məşhur filosofları 30-dan çox şərh
və haşiyə yazması da bizə məlumdur.
Göründüyü kimi haqqında söhbət açacağımız Nəsirəddin Tusi adlı bir elm xəzinəsi də bu böyük alimlər içərisində və belə bir ictimai, elmi mühitdə yaşayıb, yaratmışdır.
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Elm və müdriklik,
insan ruhunu təbiətin üstünə yüksəldər.
S. Eriugena
1.2. Nəsrəddin Tusinin həyatı və yaradıcılığı.
İlk öncə qeyd etdiyimiz kimi XIII əsrdə Azərbaycan
xalqı tənəzzül və tərəqqini vahid bir şəkildə özündə
birləşdirməyi bacarmışdı. Və elə bu tərəqqinin səbəbkarlarından biri yaxud bəlkə də birincisi elə həmin əsrin
əvvəllərində anadan olan Nəsirəddin Tusi idi. Məhəmməd
Nəsirəddin Tusinin atası Qum şəhərinin məşhur din
alimlərindən biri idi və ailəsi ilə birlikdə şiələrin 8-ci imamı
Əli ibn Musa Rzanın (765-818) məzarını ziyarət etmək
üçün Məşhəd şəhərinə yollanır. Dindar alim 1201-ci ilin
əvvələrində öz ziyarətindən qayıdarkən hamilə olan həyat
yoldaşının vəziyyətinin ağırlığını nəzərə alıb, Tus şəhərində
yerləşməyi qərara alır. Tus şəhərində anadan olan ailənin
üçüncü uşağına atası Məhəmməd adını verir.
Nəsirəddin Məhəmməd Tusi 1201-ci il şənbə günü
fevral ayının 17-də (hicri-qəməri təqvimilə 11 Cəmadiyələvvəl 597-ci il) İranın Rəzəvi Xorasan əyalətinin qədim
şəhəri olan Tusda Firuzşah Cehrudi ləqəbi ilə tanınan Şeyx
Vəchəddin Məhəmməd ibn Həsən adlı bir şəriət
müəlliminin ailəsində dünyaya göz açdı. İlk təhsilini də elə
atası Məhəmməd ibn Həsəndən alan N.Tusi uşaq yaşlarından belə öz çalışqanlığı və istedadı ilə müəllim və
Müəllimlərini heyrətləndirirdi. Xüsusilə də hər şeyi tez
qavraması ilə fərqlənən Nəsirəddin sonralar məşhur müəllim kimi də tanınan Fəridəddin Damadın yanında da təhsil
alır.

~ 27 ~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

Şəriət haqqında bilikləri atasından, ilk elmi təhsilini
dayısı riyaziyyatçı və məntiqçi Nurəddin Məhəmməd Şaidən, fiqh, hədis və həndəsəyə dair məlumatları isə digər
qohumu Nəsirəddin Abdullah ibn Həmzədən almışdır.
İslam dinini incəliklərini öyrətməklə məşğul olan Nəsirəddin Abdullah ibn Həmzə öz sevimli şagirdinə «Nəsirəddin»
(Nəsirəddin sözü ərəbcədən dinin müdaifəçisi, dinin
köməkçisi) ləqəbini verir.
Yeniyetmə vaxtlarından atasını itirən Nəsirəddin atasının yeganə vəsiyyətinə əməl edərək, təhsilini davam
etdirdi. Təhsil əldə etmək məqsədilə ilk əvvəl Nişabura,
sonralar Reyə, oradan da Quma yollanan Tusi dövrün ən
məşhur Müəllim və filosoflarından hesab olunan Kəmaləddin ibn Yunusdan, Siracəddin Qəməri, Fəridəddin Nişaburi Damadidən, Səlim ibn Bidardan, Şəmsəddin Xosrovşahi, Qütbəddin Misiri, Əttar Nişapuri və Əsirəddin
Əbhəridən də ayrı-ayrı elmlərin incəliklərini tədris etməklə
məşğul olmuşdu.
Fəlsəfə haqqında bilikləri Şəmsəddin Xosrovşahi və
Əsirəddin Əbhəri ilə yanaşı məşhur peripatetik filosof
hesab olunan Bəhmənyar ibn Mərzbandan da hikmət,
məntiq və idrak nəzəriyyəsi haqında biliklər toplamağa nail
olmuşdu. Bəhmənyar isə məlum olduğu kimi dünyanın
nəhəng filosoflarından sayılan və Şərqin Aristoteli hesab
olunan İbn Sinadan təhsil almışdı.
N.Tusinin Nişapurda aldığı təhsilin çox yüüksək
keyfiyyətə malik olduği dəflərlə vurğulanmışdır. Elm əldə
etmək məqsədilə Qum şəhərundən, İsfahana, oradan da
İraqa üz tutur. Müinəddin Salim əl Misri əl Mazani İbn
Bədrani adlı məşhur hədis müəllimindən 1223-cü fərqlənmə şəhadətnaməsi aldığını bir sıra tarix kitabları da
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təsdiq etmişdir. Tusi fərqlənmə şəhadətnaməsi aldıqdan
sonra öz hədis müəllimi İbn Bədranidən hədis demək üçün
də rüsxət istəyir və buna nail olur.
«Nəsirəddin Tusi (r.a) İrakda dərslə məşgul idi. Ətraf
Monqolların İrana hucumu xəbərləri ilə çalxalanırdı...
Çingiz xan Timuçin atasından sonra hakimiyyəti ələ alaraq
böyük bir ordu ilə hicrətin 616-cı ilində İrana hücum etdi.
İranın cənubuna qədər bir çox şəhərləri yağmalayaraq
böyük qətliamlar törətdi. Xüsusilə də Nişapurda törətdiyi
soyqırımda təxminən 2 milyon yaşlı xəstə qadın və uşaq
öldürüldüyü nəql edilmişdir. Bununla da kifayətlənməyərək
şəhəri yeddi gün sular altına tərk edərək ev heyvanlarını
belə rəhm etmədən qəddarlıqla öldürdülər. Bu kədərli
hadisələr bütün müsləmanların qəlbini parçalıyırdı.
Nəsirəddin Tusi (r.a) ailəsinə və vətandaşlarına yardım
etmək üçün İrana yola düşdü. Tus şəhəri də eyni ilə
Nişapur kimi bir xərabəyə dönmüşdü.
Nəsirəddin Tusi (r.a) doğulduğu evə getdiyində orada
ailəsindən kimsəyi tapa bilmədi. Anasının və bacısının
Qain şəhərinə göçdüklərini öyrənən kimi zaman itirmədən
oraya getdi. Anasını və bacısını tapdıqdan sonra bölgə
xalqının istəyini nəzərə alıb oradaki cami imamlığı
vəzifəsini icra etməli oldu. Nəsirəddin Tusi (r.a) 30
yaşlarında orada evləndi.» (111).
1230-cu ildə Cənubi Xorasan əyalətinin (Qayen ölkəsi
də adlanır) Qain və yaxud da Qayen adlı şəhərində ailə
həyatı quran Tusi bir neçə ay burada yaşadıqdan sonra
həyat yoldaşı ilə birlikdə Kuhistan (Kuhistan, Qohestan və
ya Quhistan-dağlıq ölkə) ismaililərin rəhbəri Nəsirəddin
Əbdürrəhman ibn Əbu Mənsurun Möhtəşəminin hüzuruna
çağrılır, ismaili rəhbəri gənc Tusini öz sarayında məskun-
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laşdıraraq ondan əxlaq barəsində bir əsər yazmasını xahiş
edir. Bu xahiş əslində gəncliyində belə məşhur olan bu
böyük alimin iyirmi altı illik əsarətdə yaşamasının
başlanğıcı idi. Cavanlığında belə diqqət mərkəzində olan
Xacə Nəsirəddin Tusinin ömrünün iyirmi altı illi ismaililərin nəzarəti altında, ömrünün iyirmi iki ilini isə ismaililərin
əsas stateji obyekti olan Ələmut («Qartal yuvası») qalasının
həbsxanasında keçirmişdi. Tusinin Ələmut qalasında
zindana atılmasına səbəb onun Abbasi xəlifəsinə gizli
məktub yazması və bu məktubda ismaili firqəsindən
Bağdad xəlifəsinə şikayət etməsi olmuşdu.
N.Tusinin dini-siyasi təriqət olan İsmaililərin nifrət
etdiyi Kuhistan valisi Əbülfəth Əbu Şihabəddinlə olan
əlaqəsi və Abbasi xəlifəsi Mütəsimə (1242-1258) dair
mədhnamə yazması və ismaililərin özbaşına hərəkətlərindən şikayət etməsi onun İsmaililər tərəfindən Ələmutda
həbs olunmasına səbəb oldu. Astronomiya elminə böyük
önəm verən İsmaililər N.Tusi nin elmi biliklərini nəzərə
alaraq onun oldürülməsini məsləhət bilmədilər. Bu dövrün
ən zəngin kiatabxanalardan birinin Ələmut qalasında olması və burada yerləşdirilən münəccimlik cihazları sayəsində filosof burada da öz elmi fəalyyətindən əl çəkmirdi.
XIII yüzilliyin əvvəllərində başlayan monqolların
amansız yürüşlərinin sonunda İsmaililər dövləti də diz
çökdü. Əslində islamın qatı düşməninə çevrilmiş bu
terrorçu təşkilatın varlığına 1256-cı ildə son qoyan Hülakü
xan Nəsirəddin Tusini də iyirmi altı illik (1230-1256)
əsarətdən azad etdi. 1256-cı il noyabrın 20-də zindandan
azad edilən N.Tusi Hülakü xanın xahişinə əməl edib, onun
yanında məsləhətçi qaldı.
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Ali monqol xaqanı Menkü xan qardaşı Hülakü xana
Nəsirəddin Tusi barəsində xüsusi göstəriş vermişdi.
Həndəsəyə aid mükəmməl biliyə malik olan Menkü xan
elmə və elm adamlarına yüksək qiymət verirdi. Pekin
şəhərində rəsədxana tikdirmək istəyən Menkü xan Tusinin
elmi biliklərindən istifadə etmək istəyirdi. Lakin, Menkü
xanın Cənubi Çinlə müharibəyə başı qarışması səbəbindən
onun bu planı yarımçıq qaldı.
İsmaililərin qan tökülmədən Hülakü xana tabe olmasında böyük rol oynayan Nəsirəddin Tusi monqol elxanının yanında böyük nüfuza malik idi. Nəsirəddin Tusinin
göstərişinə əməl edən Hülakü xan Bağdadı işğal etdi. Bu
hadisədən sonra xanın böyük etimadını qazanan filosof
Marağa Rəsədxanasının tikilişinə razılıq və bu tikintiyə sərf
olunması üçün Bağdad yaxınlığındakı ərazilərdəki vəqf
torpaqlarından 20 min dinar qızıl pul ala bilmişdi.
Rəsədxananın tikintisi üçün Marağanı seçən Tusi tikinti
işlərinə də şəxsən ösü rəhbərlik etmişdi. Ömrünün 12 ilini
(1259-1271) bu tikintinin tamamlanmasına sərf edən alim
tunc, qızıl və gümüşdən ibarət ulduz qlobusu da
hazırlatmışdı. Bu qlobus Almaniya muzeylərində indi də
qorunub saxlanılmaqdadır. XIII əsrin ən qabaqcıl və ən
təkmilləşdirilmiş rəsədxanasında çoxlu cihazlara da rast
gəlmək olurdu. Burada ixtira olunan astronomik cihazlara
başqa ölkələrdə də rast gəlmək olurdu. (49, səh.185.)
Nəsirəddin Tusinin geniş fəliyyəti sayəsində Şərq
dünyasında ilk çoxsahəli elm ocağına çevrilən rəsədxanada
ərəb ölkələrindən, Hindistandan, Çindən, Monqolustandan,
Avropadan gələn alimlər burada elmi-tədqiqatlarla məşğul
olur, müxtəlif elm sahələrinə aid araşdırmalar aparırdılar.
Haqqında «Elm və müdrikilik evi» deyə bəhs olunan bu
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rəsədxanada Günəşin və Ayın tutulması barədə əvvəldən
dəqiq məlumat verilirdi. Əndəlüsdən Çinə qədər geniş bir
ərazidən bu rəsədxanaya çalışmağa gələn astronomlar
burada 12 il boyunca davamlı olaraq elmi işlə məşğul
olurdular.
Bu barədə Tusi özünün «Zic-elxani» adlı əsərində də
məlumat verirdi: «Hülakü xan ətraf vilayətlərdən astronomik müşahidələr apara bilən alimləri çağırmağı tələb etdi:
Dəməşqdən Muüəidəddin Ordini, Mosuldan Fəxrəddin
Marağayini, Tiflisdən Fəxrəddin İxlatını, Qəzvindən
Nəcməddin Dəbiranini.» (111). Marağa rəsədxanasında
eyni zamanda bu dövrdə elm aləmində məşhur olan Qütbəddin Şirazi, Şəmsəddin Şirvani, Cəmaləddin əz-Zeydi
Buxari, Fao Mun-çi və başqaları gərgin olaraq öz elmi
tədqiqarları ilə məşğul idilər.
Bütün bu uğurlarına və astronomiya sahəsindəki təkzibedilməz nailiyyətlərinə görə dünya alimləri N.Tusinin
astronomiya sahəsindəki xidmətlərini heç zaman unutmamış, Ayın ərazisindəki muəyyən yeri də N.Tusinin adı ilə
adlandırmışlar. «O elmlərin təsnifatına və Kainatın dərk
edilməsinə dair bir sıra dialektik tərifi, Ayın və Günəşin
tutulmasını, işığın sınmasını, göy qurşağının yaranmasını
materialist baxımdan izah etmişdir.»(21, səh.231)
Ömrünü ictimai-siyasi həyatda da fəal iştiraka sərf edən
filosof Hülakü xanın 1265-ci ildə vəfatı ilə əlaqədar olaraq
hakimiyyətə sahib çıxan Abaqa xan (1265-1282) da
atasının ənənəsinə sadiq qalaraq N.Tusi ni özünə vəzir
təyin elədi. Həyatının qalan hissəsini vəzirliyə sərf edən
filosof 15 ilə qədər rəsədxananın elmi rəhbəri olmuş, bu iki
ağır məsuliyyətli işi çox şərəflə yerinə yetirə bilmişdir.
«N.Tusi 1274-cü ilin əvvəllərində Marağadan Bağdada
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gəlir. Xanın vəziri kimi üzərinə düşən işləri görür, alimlərə,
mədrəsələrə qayğı göstərir.» (41, səh.180). Oğlu Əsiləddin
Həsənlə birlikdə Bağdadan 10 kilometr aralıda yerləşən
Museyi-Kazımın məzarını ziyarətə gələn Tusi özünün
burada dəfn olunmasını vəsiyyət edir.
Bəzi məxəzlərdə tam adı Əbu Cəfər Nəsirəddin
Məhəmməd ibn Həsən Tusi kimi yazılan dünya şöhrətli bir
insanın bu şərəfli ömrü 1274-cü il 25 iyununda (hicriqəməri təqvimilə 18 zilhiccə 672-ci il) sona çatdı. Bağdada
vəfat edən filosofun cənazəsi vəsiyyətiə uyğun olaraq
İraqda Bağdad yaxınlığında yerləşən Kazımeyyndə dəfn
olundu. Yeddinci və doqquzuncu şiə imamlarını dəfn
olunduğu Museyi-Kazım türbəsində torpağa tapşırılan
N.Tusi nin yas mərasiminə bütün Bağdad əhalisinin axışıb
gəldiyini tarixçilər qeyd edirlər. (49, səh.22.)
Museyi-Kazım türbəsində yeddinci şiə imamı MuseyiKazımın (745-799) və doqquzuncu şiə imamı Məhəmməd
Təqinin (811-835) ayaqlarının altındakı məzarda uyuyan bu
müdrik alimin qəbri üzərində yazılmış sözlər də insanı
özünə cəlb etməyə bilməz. Hər zaman öz ağlı və istedadı
sayəsində yüksək qiymət görmüş bu insanın qəbir daşlarına
bu sözlər həkk olunmuşdu. «Millətin və dinin köməkçisi,
elm ölkəsinin şahı. Ana dövran belə oğul doğmamışdır».
Dövrün tanınmmış tarixçisi Fəzlullah Rəşidəddin (12471317) «Came ət-təvarix» («Tarixlərin toplusu») əsərində
filosofun dəfn mərasimi geniş bir surətdə əksini tapmışdır.
Bu böyük alimin müasirləri onun əxlaqi xarakterləri
haqqında məlumat verərərkən onun müsbət xüsusiyyətləri,
ətrafındaki insanlarla nümunəvi davranışı qabarıq şəkildə
önə çıxır. Bu ensiklopedik alim böyük fəzilət sahibi,
səxavətli, təvazökar, gülərüz, mehriban, səmimi bir
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şəxsiyyət kimi müasirlərinin və alim yoldaşlarının yadında
qalmışdı. Tarixçilər onun zəhmətkeş, fəal, aktiv və xoş
davranışa malik olduğunu qeyd edir və heç bir zaman elmi
öz əxlaqından üstün tutmamasını bildirirdilər.
Bu dahi insan öz siyasəti ilə istədiyi vaxt qəddar təbiətli
monqol cəlladlarına psixoloji təsir göstərməyi bacarır, alim
və dəyərli insanları yadelli cəlladların qətlindən xilas
etməyi də bacarırdı. Bir şiə müsəlmanı kimi islam dininə
böyük önəm verən Tusi bütün ömrü boyu ibadətlə məşğul
olmuş, dindar olması ilə də məşhur olmuşdur. Hülakülər
dövlətinin vəziri kimi fəaliyyət göstərdiyi zaman nəinki,
bütpərəst monqolların təsirindən islam dinin saflığını
qoruya bilmiş, hətta monqollara islam dinini də qəbul
etdirməyi bacarmışdır.
F.Rəşiddədinin, M.Qəznəvinin və M.Zəncaninin verdiyi məlumatlara əsaslanaraq Tusinin azəri türkü olduğunu
iftixar hissi ilə qeyd edə bilərik. Lakin, bu məsələyə subyektiv və bitərəf münasibət bildirən fars tədqiqatçılarından
M. Rəzəvi, S. Nəfisi, S. M. Məşkat və Ə. D. Sübhi Tusinin
fars mənşəli iddia edirlər. Orta Asiya tədqiqatçılarından M.
Dinorşoyev və M. Boltayev isə Tusinin əsassız olaraq farstacik mənşəli oduğunu qeyd edirlər. Professor M. Boltayev
Tusinin fars-tacik mənşəli olmasına sübut kimi onun
farsların və taciklərin yaşadığı Tus şəhərindən olmasını
göstərirdi. Bunun əksinə olaraq biz qeyd etməliyik ki, Tusi
Tus şəhərində anadan olsa da əslən Həmədanlı idi. Görünür
professor M.Boltayev Həmədanda azərbaycanlıların
yaşadığını ya unudub, ya da xatırlamaq istəmirdi. Əslən
Həmədandan olan N.Tusi sadəcə olaraq Tus şəhərində
anadan olduğu üçün Tusi ləqəbinin özünə götürmüşdü. Bu
isə Tusinin azərbaycan türkü olmamasına heç bir dəlalət
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etmir. «Bu barədə mütəfəkkirin yaxın dostu, görkəmli
tarixçi Fəzlullah Rəşidəddin özünün «Came-ət-təvarix»
əsərində ətraflı məlumat vermiş və göstərmişdir ki, Tusinin
əsli Həmədanlıdır. Bundan başqa Həmdullah Qəzvini də
«Tarixi-qozide» əsərində Tusinin əslinin Cəhruddan
olmasını yazmışdır.» (48, səh.8).
Göründüyü kimi, bəzi tədqiqatçılar Tusinin əslinin Həmədan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Bahar adlı bölgədən
olmasını qeyd edir, bəziləri isə Tusinin Qumun yaxınlığında yerləşən Cəhrudun Dəstric kəndindən olması barədə
məlumat verirlər.
Əgər bu məsələyə obyektiv və qərəzsiz olaraq münasibət bildirsək və tarixi faktlara əsaslansaq şübhəsiz ki,
Tusinin türk mənşəli olması ideyası ortaya çıxır. «Hamit
Dilqan «Böyük türk alimi Nəsrəddin Tusi» (İstanbul 1956)
adını daşıyan çalışmasında və L.Kapriniskinin «The
Matematics of The Orient» («Şərqdə riyaziyyat») (1334)
adlı kitabında onun Türk olduğu bildirilir.» (80, səh.171).
Sədrəddin Əli, Əsiləddin Həsən və Fəxrəddin Əhməd
adlı 3 oğlu olan Tusinin yolunu böyük oğlu Sədrəddin Əli
davam etdirmişdir. Rəsədxanaya rəhbərlik edən böyük
oğlundan fərqli olaraq, riyaziyyatla məşğul olan Əsiləddin
Həsən Bağdada vali işləyirdi. Tarixi mənbələrdə Əsiləddin
Həsənin Qazan xan ilə Şama getdiyi və sonralar Bağdadda
yüksək mənsəb sahibi olduğu haqqında məlumat veilir.
Nəsirəddin Tusinin kiçik oğlu Fəxrəddin Əhməd riyaziyyat
və astronomiya ilə məşğul olmaqla yanaşı, vəqflər müdiri
vəzifəsində də çalışmışdır. Elxani hökmdarı Arqun xanın
yanında fəaliyyətini göstərən Fəxrəddin Əhməd 27
avqust 1301-ci ildə (hicri-qəməri təqvimilə 21 zilhiccə 700ci il) Sivas şəhərində öldürülür. Fəxrəddin Əhmədin
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Marağaya gətirilən cənazəsi qardaşının yanında torpağa
tapşırılır.
Bunlardn əlavə olaraq Nəsirəddin Tusi nəslindən Ziyaddin ibn Əsiləddin Həsən, Mirzə Kafi və Sadiq Ordubadi
kimi elm və fəzilət sahibləri də yetişmişdir. Bir sıra tarixi
mənbələrdə Tusi nəslinin davamçılarının XIV əsrdə
Marağadan Ordubada köçdüyünü qeyd edirlər. Hər zaman
hörmət və diqqət obyektinə çevrilən bu nəslin davamçları
Səfəvilər imperiyasının rəhəbərləri tərəfindən də böyük
ehtirama layiq görülmüşdür. Hətta bu nəsilə hörmət əlaməti
olaraq Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas (3287-1629) bu
şöhrətli nəslinin məskunlaşdığı Ordubad mahalından
ümumiyyətlə vergi alınmaması haqqında xüsusi sərəncam
da vermişdi. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbasın baş vəziri,
məşhur dövlət xadimi, şair Hatəm bəy Ordubadi də Tusi
nəslinin davamçılarından biri olmuşdur.
Məşhur Azərbaycan şairi Əvhədi Marağayi (12741338) 1306-cı ildə yazdığı «Dəhnamə» («On məktub»)
məsnəvisini də Nəsrəddin Tusinin nəvəsi Xacə Ziyaəddin
Yusif ibn Əsiləddin Həsənə ithaf etmişdir. Nəsrəddin Tusi
nəslindən davamçıları sonralar da bu ərazidə yaşamış, elm,
ədəbiyyat və incəsənətin demək olar ki, bütün növləri ilə
məşğul olmuşlar.
Nəsirəddin Tusinin təkcə yaradıcılığı deyil, ictimaisiyasi fəaliyyəti deyil, eyni zamanda müəllimlik qabiliyyətinin və bir ata kimi də hansı mövqeyə malik olması oğlanlarının fəaliyyəti ilə nəzərə çarpır. Bəziləri Nəsirəddin
Tusini işğalçılarla əlaqəyə girməkdə və xəlifənin ölümündə
onu təqsirkar hesab etsələr də bu dərin düşüncəli insan öz
həyatı boyu bəlkə də heç bir səhvə yol verməmişdir. Geniş
bir əraziyə malik olan Hülakülər dövlətinin tərkibində

~ 36 ~

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN MÜDRİKLİK FƏLSƏFƏSİ

Cənubi və Şimali Azərbaycanı da əhatə etməklə 250
kvadrat kilometrə çatan Azərbaycanın yüksək mövqeyə
malik olması və digər ərazilərdən ictimai-siyasi, elmimədəni keyfiyyətlərinə görə yüksək mövqeyə malik olması
da Tusi əməyinin məhsulu idi.
Marağa rəsədxanasındakı elmi fəaliyyətə rəhbərlik edən
Tusi burada 15 nəfərdən ibarət olan iş yoldaşlarının
köməkliyi sayəsində burada astronomiyaya aid cədvəllər
hazırlanır, bir sıra astronomik hesablamalar yerinə
yetirilirdi. Eyni zamanda Tusi Ələmut qalasında yerləşən
400 min əsəri də rəsədxanaya gətirmiş və burada böyük
kitabxana da təsis etmişdi. Bunu da demək yerinə düşərdi
ki, 2008-ci il YUNESKO təşkilatı tərəfindən Marağa
rəsədxanası ili elan etmişdi.
Əksəriyyətini nestorianlar təşkil edən buddist qoşunlarının və bir tərəfdən də islamı hədələyən ismailillərin
fəaliyyətinə biganə qalan ərəb xəlifələri dinin nəinki
qorunub saxlanılmasına bəlkə də zəifləyib aradan çıxmasına səbəb ola bilərdi. Hülakü xan isə 1256-cı ildə VIII
ismaili şeyxi Ruknəddin Xurşahı (1255–1256) öldürdükdən
sonra 1258-ci ildə Nəsirəddin Tusinin məsləhəti ilə 37-ci
və sonuncu abbasi xəlifəsi Mütəsim Billah (1242-1258) da
öldürüldü. Bundan sonrakı dövrü isə məşhur fransız
şərqşünası Anri Masse (1886-1969) «Romadakı dinclik
dövrü» ilə müqayisə edirdi. Bu dinclik dövrü isə şübhəsiz
ki, Tusinin əməyinin nəticəsi idi.
Anası və həyat yoldaşı əqidəcə xristian olan Hülakünün
şübhəsiz ki, müsəlman dünyasına basqını əslində başqa
məna daşıyırdı. İlk əvvəllər müsəlmanları amansızca qıran
monqol qəsbkarlarının bu fəaliyyətinə də Tusi kimi
uzaqgörən və tədbirli bir adam mane ola bilərdi.
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Monqolların və qeyri-müsəlman xalqların bu niyyətini və
həmin niyyətin baş tutmaması haqqında fikirlər A. Massenin «İslam» kitabında da öz dolğun ifadəsini tapmışdır.
Tusinin pedaqoji fəaliyyətindən bəhrələnən, bu dühanın
yetirmiş olan bir çox məşhur alimlərin adını çəkmək yerinə
düşərdi. Nəcməddin Qəzvini (1203-1277), Qütbəddin
Şirazi ləqəbi ilə tanınan Mahmud ibn Məsud ibn Müslih
Şirazi (1236-1311), Əllamə Hilli adıyla daha çox tanınan
Həsən ibn Yusif ibn Əli ibn Mutəhhir Hilli (1250-1326),
İbn Kəmmunə İsraili (...-1284 və digərləri Tusinin pedaqoji
fəaliyyətinin məhsulu idilər. Tusinin sevimli şagirdlərindən
olan Seyid Rüknəddin Astarabadi onun kitablarına şərhlər
yazmışdır. Bu dahi alimin məşhur tələbələrindən olan
Qütbəddin Şirazi göy qurşağı hadisəsini fransız alimi Rene
Dekartdan (3296-1650) tam 300 il əvvəl düzgün bir
səpkidə şərh etmişdir.
N.Tusi nin yaradıcılığı haqqında danışdıqda ilk öncə
onu qeyd etmək lazımdır ki, onun necə mükəmməl təhsil
alması yazdığı hərtərəfli və çoxsahəli elmi traktatlarında da
özünü biruzə verir. Amma çox təəsüflər olsun ki, sayı
onlarla olan bu elmi əsərlərdən bir neçəsi dilimizə tərcümə
olunmuşdur. Dövrün tələbinə və qayda-qanununa əməl
edərək fars və qismən də ərəb dilində yazan filosofun
əsərlərinin sayını Ağabala Rzayev «Nəsirəddin Tusi» adlı
kitabında 206 əsərin adı verilir. Bunlardan əlavə həmin
kitabda 14 əsərinin adını çəkir, bu əsərlər haqqında qısa
məlumat verir. Ayrı-ayrı mənbələrdə sayı dəyişik göstərilsə
də Tusi haqqında məlumat verənlərin hamısı Tusinin elmi
yaradıcılığının rəngarəng olduğunu təsdiqləmişlər.
Nəsirəddin Tusi bütün elm sahələri ilə yaxından tanış
olan, geniş elmi-fəlsəfi irsə malik olan ensikolpedik
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məlumatlı bir mütəfəkkirdir. Bu mütəfəkkirin əsərlərini alman şərqşünası Karl Brokkelman on qrupa bölmüşdü.
Onları Fiqh, Kəlam (Doqma), Fəlsəfə, Riyaziyyat. Astronomiya, Təbabət, Falabaxma, Minerologiya və Musiqi
sıralayan tusişünas alim hər bir bölmə haqqında qısa
məlumat vermişdir. (48, səh.24).
İbn Sina və Bəhmənyar məktəbinə mənsub olan
müəllimlərindən təhsil aldığı üçün elmi yaradıcılığında
əsası Şərqə söykənən qədim yunan idealist fələsəfəsinin və
orta əsrlər Şərq peripatetiklərinin təsiri açıqca hiss
olunmaqdadır. Özünə Aristotel və İbn Sina kimi ensiklopedik elm nəhənglərini örnək götürən zəmanəsinin bu
məşhur alimi fəlsəfə, psixologiya, nücum, məntiq, riyaziyyat, mədənşünaslıq, tarix, ədəbiyyat, coğrafiya, ilahiyyat,
etika, estetika, iqtisadiyyat və s. çoxlu sahələrə aid yazdığı
mövzulara ömrünü sərf etmişdir.
Tusi mənşəcə bir Azəri türkü olsa da öz dövrünün adətənənəsinə uyğun olaraq ərəb və fars dillərində yazırdı. Hələ
kiçik yaşlarından güclü mütailə ilə məşğul olan Tusinin
maraq dairəsi olduqca geniş idi. Bütün tədqiqatçılar bu dahi
alimin elmi yaradıcılığının ensiklopedik bir səciyyə kəsb
etdiyini dəfələrlə vurğulanmışlar. Bu alimin hərtərəfli,
zəngin və geniş yaradıcılığı haqqında qısa məlumat
verməyi özümüzə borc bilirik.
«Əxlaqi-Nasiri» yəni, «Nasirin əxlaqı» adı ilə tanınan
və Tusiyə ilk dünya şöhrəti gətirən əsər yazılış tərzinə və
mövzularının üslubuna görə Şərq xalqları arasında ən çox
sevilən bir əxlaq abidəsi oldu. İslam dünyasında ilk dəfə bir
sistematik etik kitabının müəllifi olan Tusi bu kitabın
yazılmasına böyük və gərgin əmək sərf etmiş, bir çox
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əsərləri kimi bu əsəri də çox çətin şəraitdə, ismaililərin
əlində həbsdə olarkən qələmə almışdı.
Tusinin 1232-ci ildə Kuhistan ismaililərinin rəhbəri Nasirəddin Möhtəşəmin tələbi ilə yazdığı bu əsərdə etik
nümunələr, əxlaqi dəyərlər öz əksini tapmışdır. Müasir
dövrdə «Etika» adı ilə də tanınan bu kitabda Tusi özündən
əvvəlki məşhur filosofların da bəyənilmiş düşüncələrinə bu
əsərdə də rast gəlinir. Bunlardan əlvə olaraq Şərq
dünyasında tanınmış «Kəlilə və Dimnə», «Ərdəşir Babəkan», «Ənuşrəvanın vəsiyyətləri» kimi şifahi xalq ədəbiyyatının müdrik və aqilanə məsləhətləri də, eyni zamanda
«Mərzbannamə» («Canişinin kitabı») və «Siyasətnamə»
(«Siyasət kitabı») kimi ictimai-siyasi mövzulara həsr olunmuş fikirləri də Tusi bu kitaba daxil etmişdir. (32,səh.13.)
Böyük Səlcuqlu dövlətinin vəziri, siyasətçi və tarixi
şəxsiyyət kimi məşhur olan Əbu Əli Əl-Həsən ət-Tusi
Nizamülmülkün (1018 - 1092) müdrik fikirlərinin cəmləşdiyi «Siyasətnamə» əsəri formasında yazılan bu etik-fəlsəfi
traktatda Tusinin fəlsəfi dünyagörüşü və psixoloji-pedaqoji
fikirlərinə də rast gəlmək mümkündür. Bir sıra
əxlaqşünaslar Tusinin bu əsərini təqlid etmək istəsələr də
hələlik ki, 800 il ərzində fars dilində «Əxlaqi-Nasiri» kimi
ikinci bir yüksək səviyyəli əsərə təsadüf olunmadığı bir sıra
tədqiqatçılar tərəfindən vurğulanmışdır. Bu əsər Tusinin
dövründə müəyyən səbəblər üzündən üç dəfə yenidən
işlənmiş və hər dəfə yeni-yeni ideyaları bu əsərdə qeyd edə
bilmişdir. Üç məqalə, otuz fəsildən ibarət olan bu tarixi
abidə Yaxın və Orta Şərq ölkələrində uzun müddət əsas
əxlaq dərsliyi kimi işlənmişdir.
Bu məşhur əsərindən başqa Tusinin digər sanballı əsəri
«Zic-i elxani» («Elxani astronomik cədvəli») çoxlu
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astronomik, riyazi və coğrafi cədvəlləri ilə məşhurdur.
Planetlərin geosentirik orbitinin əsas elementləri verilən bu
əsərdə riyaziyyat və nücum elminə dair mükəmməl
ümumiləşdirmələr aparan alimin bu əsərini bəzən «Elxani
təqvimi» deyə də tanıyırlar. Dünyanın bir çox nüfuzlu
kitabxanalarında bu əsərin nüsxələrinə rast gəlinir, çünki,
«Zic-i elxani» əsərində 1700 illik astronomiya müşahidələri
öz təcrübəsini dəqiq bir surətdə ortaya çıxartmışdır.
Planetlərin sutkalıq orta hərəkti haqqındakı məlumatlar son
dərəcə dəqiqliklə hesablanmışdır ki, bu da müasir
astronomiya cihazlarının köməyi ilə əldə edilən dəqiq
məlumatlardan çox cüzi bir surətdə fərqlənmişdir.
«Zic-i elxani» əsərində verilən cədvəllər dörd kitabdan
ibarətdir, bu əsrin birinci kitabında yunan, fars, yəhudi,
ərəb və türk təqvimləri barədə məlumat verilir və bu
təqvimlərin birindən digərinə keçmək üsulları izah olunur.
İkinci kitabda isə ulduzların yerdəyişməsi və onların
ekliptik koordinatlar üzrə yerləşməsi barədə söhbət açılır.
«Zic-i elxani» əsərinin üçüncü və dördüncü kitablarında isə
astrologiya məsələlərinə toxunulur.
Tusinin «Zic-i elxani» əsərində riyaziyyata, coğrafiyaya
və astronomiyaya aid verdiyi cədvəllər öz dövrünün elmi
informasiyasına görə çox qabaqcıl bir mövqeyə malik idi.
Bu cədvəllər içərisində altımışlıq say sistemində sinusun və
tangesin (döngənin və toxunanın) üçrəqəmli triqonometriya
cədvəlləri verilmişdir. Bu dövrdə məşhur olan 256 şəhərin
coğrafi koordinatların cədvəlinə da rast gəlmək
mümkündür.
Məşhur səyyah və kaşif Xristofor Kolumbun (1451 1520) müəllimi, tanınmış italyan alimi Paolo dal Pozzo
Toskanelli (1397 – 1482) Tusinin «Zic-i elxani» əsərində
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verdiyi cədvəllərdən istifadə edirmiş. Professor Həbibulla
Məmmədbəyli bu əsərdə uzunluq dairəsinin ölçüsünü Qrinviçdən 34-35 dərəcə qərbdən götürüldüyü fikirinə
əsaslanaraq, belə bir fərziyyə irəli sürmüşdü ki, Tusi
hələ X. Kolumbdan çox-çox əvvələr materikin varlığından
xəbərdar imişlər. Çünki, Qrinviçdən 34-35 dərəcə qərbdə
yerləşən uzunluq dairəsinin ölçüsü də elə məhz Cənubi
Amerika materikinin şərqinə aid olan ərazilərdən keçir.
Görünür ki, Kolumbun Hindistana dəniz yolu axtarmaq
bəhanəsilə dünya səyahətinə çıxmasına cəsarət verən də elə
məhz Tusinin «Zic-i elxani» əsərində verilən məlumatlar
olmuşdu. Bu da bizə bunu deməyə əsas verir ki, Tusi
bilavasitə olaraq böyük coğrafi kəşlərin yaranmasında da
bir vəsilə rolunu oynamışdı.
Alman astronomu
İohann
Keplerin ( 1571 - 1630)
1627-ci ildə hazırladığı «Tabulae Rodolphinae» («Rudolf
сədvəlləri») adlı əsərə qədər 350 il boyunca astronomiya
sahəsində «Zic-i elxani» əsəri əsas mənbə kimi istifadə
olunmuşdur. İstanbulun Kandilli rəsədxanasının kitabxanasında bu əsərin bir nüsxəsi qorunub saxlanmışdır. H.
Məhəmmədbəyli
«Zic-i elxani»nin bir nüsxəsini də
Tusinin oğlu Əsiləddin Həsən tərəfindən köçrüldüyünü və
bu nüsxənin Paris kitabxanalarında olduğunu da qeyd
etmişdir.
Tusinin astronomiyaya aid həsr etdiyi əsərlərin içərisində on üç risalədən ibarət olan «Təhrir-əl Macəsti» əsəri
də özünəməxsus bir yer tutur. Ptolomey düşüncəsi üzərində
yazılan bu əsərdə Tusi Ptolomey astronomiyasına böyük
qiymət verirdi. Tusi bu əsərində də astronomiyaya aid
özünəməxsus fikirlər söyləmişdir. Alimin qələmə aldığı

~ 42 ~

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN MÜDRİKLİK FƏLSƏFƏSİ

«Təhrir-əl mütavassitat» əsərində də onun astronomiya,
hənədəsə və cəbr elminə aid orjinal fikirləri toplanmışdır.
Tusinin təbiətşünaslığa dair irəli sürdüyü fikirlərin
içərisində təbiət cisimlərinin bir-birindən təcrid olunmaması, bir-biri ilə möhkəm bağlı olması haqqında mülahizələr aparıcı yer tutur. Məşhur astronom təbiətşünaslığı
fəlsəfə ilə əlaqələndirərək qeyd edirdi ki, təbiət insanların
elmi idrakının obyekt mərkəzinə çevrilməlidir.
Nəsirəddin Tusinin üzərində ən çox işlədiyi əsrlərindən
biri də «Həll əl-müşkülat» yəni «Problemlərin həlli» deyə
tanınır. İbn Sinanın «İşarələr və qeydlər» tarktatına həsr
etdiyi bu şərhi daha çox fəlsəfi məna kəsb edir. Həyatının
iyirmi ilini bu kitabın şərhinə həsr edən filosof İbn Sinanın
peripatetik fəlsəfəsini təbliğ edərək, onu cəhalət və
fanatizm pərdələrindən azad edə bilmişdi. Ələmut
qalasında həbsdə olarkən tamamladığı bu əsərində Tusi İbn
Sinanın «İşarələr və qeydlər»i müsəlman teoloqu Fəxrəddin
Razinin ilahiyyat nöqteyi nəzərincə verdiyi şərhdən
uzaqlaşdırmağa çalışmışdır.
Çünki, Fəxrəddin Razi İbn Sinanın fələsəfəsini şərh
edərkən, bu məsələyə sxolastik mövqeydən yanaşmış, onu
mütəkkəlimlərin kəlama əsaslandırdığı dünyagörüşü
mövqeyindən şərh etmişdi. Nəsirəddin Tusi isə Fəxrəddin
Razinin əksinə olaraq bu əsərin mövzusunu məşşaşiyə
(Şərq peripatetizimi) təliminə yaxın olduğunu subut edə
bilmişdi. İbn Sinanın bu əsərini onun davamçısı Əsirəddin
Əbhəridən mükəmməl bir sutətdə öyrənən filosof
Fəxrəddin Razinin dolaşıq və məntiqsiz şərhini aydın bir
biçimdə təkzib edərək, İbn Sinanın fələsəfəsinin orjinallığı
və dəqiqliyi ilə hansı səviyyədə olduğu işıqlandırılmışdır.
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Tusinin Azərbaycanda riyaziyyat elminə böyük təkan
verməsi danılmaz bir faktdır. «Nəsirəddin Tusi riyaziyyatın
müxtəlif sahələrinə (cəbr, həndəsə, triqonometriya, ədədlər
nəzəriyyəsi və s.) aid 30-dan çox əsər yazmışdır. Bunlardan
«Təhriri-Öqlidis» («Evkilidin şərhi»), «Şəkl ül-qita» («Tam
dördtərəfli haqqında traktat» və ya «Kəsişmələr şəkli»),
«Cəmi əl –hesab bit-taxt və-ə-turab» («Tozlu lövhənin
kömyilə hesab məcmuəsi»), «Ər-risalə əş-şəfiyə ən şəkk fiəl-xütut əl-mütəvəziyyə» («Paralel xətlər haqqında
şübhənin aradan qaldırılması»), «Kitab əd-dərbə və-əlqismə» («Vurma və bölmə haqqında kitab»), «Risalət fi əlhesab və-əl-cəbr» («Hesab və cəbr əsəri»), «Risalə fi
annahi la yunkinu ən yactamu a min ədədaun mürəbba ayn
fərdayn ədəd mürəbba» («İki ədədin kvadratları cəminin
kvadrat ədəd olması haqqında əsər»), «Ət-Tərbi əd-Daira»
(«Dairənin kvadraturası») kimi əsərləri göstərmək olar.»
(Az.En.səh.558)
Nəsirəddin Tusinin yazdığı məşhur əsərlərindən biri də
uzun zaman Şərq və qismən də Qərb ölkələrinin
məktəblərində həndəsə dərsliklərinə çevrilən «TəhrirÖqlidis» («Evkilidin şərhi») adlı əsəridir. Məşhur yunan
riyaziyyatçısı Evkilidin həndəsi üsullarını və ya həndəsənin
təhriri haqqında yazılmış bu əsər həndəsənin inkişafına
əsaslı bir surətdə təsir göstərmişdir. Bundan əlavə olaraq
Almagestin də həndəsəsinə və astronomiyasına aid çoxlu
şərhlər yazan bu iki yunan alimlərinin həndəsəsi arasındakı
oxşar və fərqli cəhətlərini bir sıra əsərlərində təhlil
etmişdir. «Təhrir-Öqlidis» əsəri 1594-cü ildə ərəb dilində
Romada, 1567-ci ildə latın dilində Londonda çap
olunmuşdur. «Təhrir-Öqlidis» («Evkilidin şərhi») əsəri 15
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məqalədən ibarətdir, Tusi burada həndəsi terminlərin səlis
və rəvan bir dildə izahını verir.
«Təhrir-i Üsuli-Öqlidis» də deyə adlandırılan bu əsərdə
Tusi Evkilidin «Elementlər» adını verdiyi hənədəsi əsəri
izah olunur. Bu əsəri Sabit ibn Qürrə və Həccac ibn Matar
adlı ərəb alimləri tərcümə etsə də Tusi bu əsər üzərində
yenidən işləmişdir. On beş ayrı risalədən ibarət olan bu
əsərə xüsusi diqqət yetirən alim təkcə Evkilidin
həndəsəsinin şərhi ilə məşğul olmur, özünün spesfik
triqonometriyaya aid fikirlərini də bu əsərdə göstərməyə
çalışır. «Riyaziyyat sahəsində min il hökm sürən sakitliyi
ilk dəfə Tusi pozmuşdur. O, postulatı təkmilləşdirməyə
çalışanda dərk olunan məkan anlayışından əl çəkmənin
zəruri olduğunu anladı. Beləcə çox cüzi miqdarda olsa da,
dövrümüzdəki «hiper fəza» (huperspace) fikir cərəyanına
zəmin hazırladı.»(38, səh.180).
Bəzi avropasentirist filosoflar orta əsrlər Şərq alimlərinin elmi fəaliyyətinin sadəcə olaraq Ellin elminin və
qədim yunan mütəfəkkirlərinin əsərlərinin şərhi kimi
qiymət verirlər. Bunun əksinə olaraq Tusi «Kitab fi-şəklülqita» («Kəsik fiqurlar haqqında») adlı əsərində triqonometriya elminin ilk ünsürlərini yaradır. Tusinin elmi fəaliyyətini şərh kimi qiymətləndirən alimlərin ziddinə gedən
ensiklopedik alim bu əsərdə triqonometriyanı sərbəst riyazi
fənn halına çatdırdı. O cümlədən, bu əsərdə nisbətlər nəzəriyyəsi sistematik bir surətdə inkişaf etdirildi, riyaziyyat
tarixində ilk dəfə olaraq sferik polyar anlayışını yaratdı.
Triqonometriyanın ən incə məsələlərinə toxunulan bu
əsərə 1891-ci ildə fransızca tərcümə olunmuş nüsxəsi
ərəbcə mətni ilə birlikdə İstanbul Texniki Universitetinin
əsas kitabxanasında rast gəlmək olar. «Nəsirəddin Tusi
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qədim yunan alimləri Evkilidin, Arximedin, Teodosinin,
Menelayın və b.-nın əsərlərinə əlavələr və yeni şərhlər
vermişdi. O, ilk dəfə üçbucağın daxili bucaqlarının cəminin
180 dərəcə olması ilə Evkilidin 5-ci postulatının
ekvivalentliliyini isbat etmişdi.» (3, səh. 558).
Əsərlərində Arximedin kürə və silindir haqqındakı
fikirlərinə, Ptolmeyin, Avtolukosun və Aristoxosun astronomiyasına, Evkilidin, Apolinosun həndəsəsinə geniş
izahat verən alim təkcə dəqiq elmərlə məşğul olmur, eyni
zamanda ədəbiyyatşünaslığa və yazıçılığa da maraq
göstərir, bir sıra şeirlər də yazırdı. Natiqlik sənəti və əruz
vəzninin qaydaları haqqında məlumat veməklə yanaşı,
şəriət və təbabətə dair də yazıları ilə tanınırdı.
Tusi əslən polyak olan alman riyaziyyatçısı M. Paşdan
(1843-1930) tam 600 il qabaq üçbucağın tərəflərini
kəsməyən düz xətt haqqında aksoma irəli sürmüşdü. Bu
aksioma görə üçbucağın təpələrindən keçməyən düz xətt
onun bir tərəfini kəsirdə, onda həmin düz xətt üçbucağın
qalan iki tərəfindən yalnız birini kəsir.
Nəsirəddin Tusinin qələmə aldığı «Kitab fi-şəklül-qita»
(«Kəsik fiqurlar haqqında») əsərində sferik üçbucaqların
xarakteri və təsifatı haqqında düzgün məlumat verir. Bu
dahi alimin yazdığı «Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab
toplusu» adlı əsərində də riyaziyyata dair önəmli bilgilərə
rast gəlmək olur. ««Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab
toplusu» əsərində Nəsirəddin Tusi riyaziyyat tarixində ilk
dəfə ixtiyari dərəcədən kökalmanın və binom əmsallarının
hesablanmasının alqoritimini vermişdir. Nəsirəddin Tusinin
«Evkilidin şərhi» əsərində 5-ci postulatı başqa postulatla
əvəz etməsi XIX əsrdə Lobaçevski və Riman
həndəsələrinin yaranmasına təkan vermişdir. O, bu əsərdə
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riyaziyyat tarixində ilk dəfə hazırda «varlıq aksiomu» və
«seçmə aksiomu» adlandırılan aksiomları vermişdir.»
(AZ.EN. səh.559)
İbn Sina elmi məktəbinin davamçısı kimi fəaliyyət
göstərən filosof Məhəmməd ibn Şəhristaninin İbn Sinaya
tutduğu iradlara da biganə qala bilməzdi. Tusi «Müsari əlmüsari» («Mübarizin məğlubiyyəti») adlı əsərində Şəhristaninin «Mübahisə» adlı polemik risaləsinin tənqidi və
təkzibini qarşıya məqsəd qoymuşdu. İsmailliyə təriqətinin
mövhümati göstərişlərini özündə cəmləşdirməyi bacaran
Şəhristaninin İbn Sinanın fələsəfəsinə tətbiq etdiyi anologiya həddən artıq uyğunsuz və məntiqsiz fikirlərlə dolu idi.
Tusi «Müsari əl-müsari» («Mübarizin məğlubiyyəti») adlı
əsərində belə yazırdı, «Şəhristani öz fikirlərini əsaslandırmaqdan ötrü hüquqşünaslar üçün anologiya əsasında əqli
nəticə çıxartmaq üsulundan istifadə edir, lakin, bu üsulu da
düzgün tətbiq edə bilmir.» Bunu Şəhristaninin məntiqi
sübutlar yolu ilə deyil, sadəcə olaraq, bir vaiz kimi bəlağətli
danışmasında görürdü.
Tusi «İsbat-əl vacib» əsərində Allahın varlığını müxtəlif dəlillərlə sübut edir, «Qismət-i mövcudat» əsərində isə
varlığın mahiyyətindən bəhs edir. Dahi filosofun metafizikaya həsr etdiyi «Seyr-i sülük» əsərində də varlığın
mahiyyətindən söhbət açır.
Bunladan əlavə olaraq Nəsirəddin Tusinin ən məşhur
əsərləri siyahısında «Kosmoqrafiyaya dair traktat»,
«Evkilidin «Göy hadisələri» kitabının ifadəsi», «Kəlamın
təcridi», «Mövcudatın bölgüsü və onun hissələri», «Tibb
qanunu kitabından birinci hissəyə haşiyə», «İqtibasın
əsası», «Alicənab insanların xarakterləri və keyfiyyətləri»,
«Təcrid əl‐Məntiq», «Tozlu lövhənin köməyi ilə hesab
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toplusu», «Cəbr və müqabilə», «Bağdadın tarixi», «İşığın
əks olunması və sınması haqda risalə», «Evklid optikası»,
«Göy qurşağının öyrənilməsinə dair risalə», «Qiymətli
daşlar haqqında kitab», «Tibb qanunları», «Dövlət maliyyəsi haqqında risalə», «Xoşbəxt günlərin seçilməsi», «Dairənin ölçüsü», kimi əsərləri də öz yerini tutmuşdur.
Bunladan başqa filosofun fəlsəfəyə aid yazdığı
əsərlərdə «Başlanğıc və son», «Ruhun həqiqiliyi haqqında», «Vacibin isbatı», «Fəlsəfi işarələrin şərhi»,
«Hikmətin növləri» də özünəməxsus yer tutur. Tusinin
«Başlanğıc və son» kimi tərcümə olunan «Ağazü əncam»
və yaxud «Məbdə və məad» əsəri eyni zamanda «Təzkirə»
(«Nəsihət») kimi də tanınır.
Tusi bu əsərində axirət dünyası, qiyanət günü haqqında
müfəssəl məlumat verir və cənnət və cəhənnəmdə
insanların ictimai siyasi mənşəyindən asılı olmayaraq əməl
dəftərlərinə görə siniflərə bölünəcəyinin bildirir.
Tusinin qələmə aldığı «Övsafül əşraf» («Alicənab
insanların xarakterləri və keyfiyyətləri») risaləsində onun
teologiyaya dair fikirləri toplanmışdır. Müqəddəs «QuraniKərim»dən çoxlu ayələr, hədislər və müdrik sözlərin
çoxluq təşkil etdiyi bu əsərdə hərəkətin və imanın əsl
mahiyyəti işıqlandırılmışdır.
N.Tusinin məntiqə dair fikirləri onun «Təcrid əlməntiq» və «Şərh ül-işarət» əsərlərində öz əksini tapmışdır.
O, «Təcrid əl-məntiq» əsərinin 4-cü fəslində klassik
Aristotel məntiqinin predikativ sillogizmlərlə bağlı olan
əsas müddəalarının izahını vermişdir. Böyük alimin bu
izahı demək olar ki, müasir formal məntiq üsulubla eyniyyət təşkil edir. Tusinin «Şərh ül-işarət» əsərində hökmlər,
sillogizmlər, induksiya və analogiya kimi məntiqi termin-
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ləri geniş izah olunur. Sillogizmləri sadə və mürəkkəb
olmaqla iki qisimə bölən Tusi sadə sillogizmlərin də öz
növbəsində iki müqəddiməsi olduğunu vurğulayırdı. «Şərh
ül-işarət» əsərdə eyni zamanda sofistik sillogizmlər
haqqında da ətraflı məlumat verilir.
Tusinin ictimai-siyasi düşüncələrinin toplandığı əsərlərin içərisində «Qədim şahların adət və ənənələri haqqında
traktat», «Qanunnamə» və «Əbək xana nəsihətlər» əsərləri
də özünəməxsus bir yer tutur. Bunalardan başqa Tusinin
optikaya, tibbə, iqtisadiyyata və astrologiyaya aid olan
əsərlərinin içərisində «İşığın əks olunması və sınması haqda risalə», «Evklid optikası», «Göy qurşağının öyrənilməsinə dair risalə», «Qiymətli daşlar haqqında kitab», «Tibb
qanunları», «Dövlət maliyyəsi haqqında risalə», «Xoşbəxt
günlərin seçilməsi» və başqalarını misal çəkmək olar.
Bu dahi alimin böyük həvəslə və məsuliyyət hissi ilə
qələmə aldığı əsərlərə dünyanın bir sıra məşhur kitabxanalarında və muzeylərində rast gəlmək mümkündür. İngiltərənin, Fransanın, Almaniyanın, İtaliyanın, Rusiyanın,
Misirin, Türkiyənin ən nüfuzlu və ən mötəbər dairələrində
Tusinin əsərləri ciddi bir şəkildə mühafizə olunur.
Bir çox tədqiqatçılar Tusinin Təbriz şəhərində müxtəlif
elmləri özündə ehtiva edən akademiya yaratdığını qeyd
edirlər. Bu akademiyada dövrün bütün elmlərinin tədrisi ilə
məşğul olan çoxsaylı alim kütləsinə N.Tusi rəhbərlik
edirdi. Tusinin banisi olduğu Təbriz akademiyasının nəzdində 67 müalicə evi fəaliyyət göstərirdi.
Tibbdə statik metodu tətbiq edən bu böyük alim
akademiyada baytarlıq şöbəsi də ayırmış və baytarlığa aid
«Fərəcnamə» («Xöşbəxtlik kitabı») adlı bir əsər də yazmışdı.
Ensiklopedik filosofun qələmə aldığı
«Cavahirnamə»
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(«Qiymətli daşlar haqqında kitab») əsərində isə qiymətli
daşların və mədənlərin xarakterik xüsusiyyətləri barədə
söhbət açılır. Tusinin qələmə aldığı «Risaleyi-Tibb» («Tibb
kitabı») və «Cəvahirnamə» («Qiymətli daşlar haqqında
kitab») əsərlərdə mineralların və başqa təbii müalicə
vasitələrinin xarakterik xüsusiyyətlərindən söhbət açır.
Tusinin «nəfs elmi» deyə adlandırdığı psixologiya
elminə dair irəlisürdüy fikirlər əsasən «Əxlaqi-Nasiri» və
«Övsafül əşraf» («Alicənab insanların xarakterləri və
keyfiyyətləri») əsərlərində toplanmışdır. Bu əsərlərdə Tusi
psixoloji keyfiyyətlərin izahını vermiş, bu anlayışları
düzgün və maraqlı bir səpkidə şərh etmişdir. «Tusi
psixologiyanı- nəfs elmini təbiət elmləri təsnifatına daxil
etmiş, «nəfs» anlamı altında ruh, psixika, mənəviyyat, ağıl,
şüur və iradənin ahəngdarlığını zəruri saymışdı. O, insan
xarakterinin iradi və ixtiyari aşılama (tərbiyəvi təsirlə) yolu
ilə dəyişdiyini qeyd etmişdi.» (3, səh.669).
Tarixə aid yazdığı əsərlər içərisində əsasən Hülakü
xanın tərcümüyi-halı və monqol qoşunlarının Bağdadı
alması kimi tarixi hadisələrdən bəhs edir. İsmaillilərin də
əsrlərlə sürən fəaliyyəti və bu təriqətin əsas ideyalarından
da əsərlərində bəhs edir. «Bağdadın tarixi» əsərində Tusi
bu nüanslara xüsusi diqqət yetirmiş və eyni zamanda
Şərqin bu böyük şəhərinin, təhsil, elm və mədəniyyət
mərkəzinin tərəqqi və çiçəklənmə dövrü, bu şəhərin keşməkeşli və faciəli tarixi işıqlandırılmışdır.
Əruz vəzninin qaydaları və ayrı-ayrı bəhrlərin formaları
haqqında da Tusi öz qeydlərini aparmışıdır. Tusi məntiqə
həsr etdiyi «Əsas ül-iqtibas»ın («İqtibasın əsasları») 10-cu
fəsli və «Meyar üş-şeir» («Şeirin meyarı») adlı əsərində də
ədəbiyyat nəzəriyyəsindən bəhs edir. Gözəl şeir yazmaq
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qabiliyyətinə də malik olan Tusi ədəbiyyatşünaslığa aid
«Rəməl haqqında» adlı bir əsər də yazmışdı.
«İki mülahizə haqqında mülahizə» adlı əsərində kəlam
təliminin teoloqu H. Qəzali ilə məşhur peripatetik filosofu
İbn Rüşd arasındakı polemikanı da tədqiq etmişdir.
Nəsirəddin Tusi öz ənənəsinə sadiq qalaraq peripatetik
fəlsəfəsini hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də cəsarətlə təbliğ
etmiş, onu kəlamın bu doqmatik və sxolastik hücumlarından müdafiə etmişdir. Özünün dini əqidəsi isə şiəliyin
imamət qolu olan Tusi bu sahəyə dair «İmamətə dair
traktat», «Təcridul-etiqad» («Kəlamın təcridi»), «Fusulunnəsiriyyə» («Nəsir fəsilləri») kimi əsərlər də yazmışdır.
Altı məqsəddən (bölmədən) ibarət olan «Kəlamın təcridi»
fəlsəfə ilə yanaşı, imamətə dair də öz fikirlərini yazmışdır.
Hacı Xəlifə adı ilə tanınan alim orta əsrlər dövründə
Nəsirəddin Tusinin bu əsərinə ona yaxın izahat, otuzdan
çox haşiyə və ondan çox şərhlər yazmışdır.
Üç fəsildən ibarət olan «İmamətə dair traktat» əsərində
ardıcıl olaraq nübüvvət (peyğəmbərlik), imamət və zühur
məsələləri haqqında söhbət açılır. Bu əsəri ilə şiəliyin rəsmi
ideologiyasını yaradan Tusinin şiə ilahiyyat təlimini
hazırlaması fikri ilə Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə
də şərik çıxır. On iki imamın müqəddəs olmasına və sonuncun nə vaxtsa zühur edəcəyinə inanan Tusi bu əsərində
imamın (rəhbərin) hansı rola malik olmas, imamın kimlər
tərəfindən seçilməsi məsələləri haqqında da öz fikirlərini
«İmamətə dair traktat»da qeyd etmişdir. İmamiyyənin
məşhur kəlam alimlərindən biri olan Nəsirəddin Tusi şiəlik
təriqətinin ən önəmli və ən etibarlı mənbələrindən sayılır.
Nəsirəddin Tusinin imamətə dair yazdığı digər əsərlərindən biri də «Nəsir fəsilləri» adlandığını söyləmişdik. Bu
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əsərin sonunda yazdığı «cəsədlərin həşri»nin yəni, ölümdən
sonra dirilmənin mümkün olduğunu islam prinsiplərinə
əsaslandıran filosof bu mövqe ilə razılaşması zamanı Şərq
peripatetiklərindən kənarda qalır.
Bu fikirləri türk fəlsəfə tarixçisi Hilmi Ziya Ülkən «İslam fəlsəfəsinin qaynaqları və təsirləri» kitabında təsdiq
edir. Bu əsərin əvvəlində tövhid, ədalət, nübüvvət və imamilik haqqında ətraflı bəhs edən filosof ilahiyyat məsələlərini, Quranın təfsirini əsasən şiəliklə bağlamışdır. Tusi
bu məsələdə şagirdi Əllamə əl-Hilli ilə eynilik təşkil edən
baxışları şiəliyin imamilər qolunun əsasını təşkil edir.
Yaradılmışların iradə azadlığı məsələsinə də toxunan
Tusi bu sahəyə aid «Cəbr və Qədr» («Məcburiyyət və alın
yazısı») əsərini yazmışdır. On fəsildən ibarət olanbu əsərdə
iradə azadlığına orta mövqeydən yanaşmış, nə cəbərilərin,
nə də qədərilərin fikirlərini müdafiə etməmişdir. Məsələyə
öz münasibətini bildirən filosof cəbərilərin və qədərilərin
hansı fikiri müdafiyə etdiyinin izahını vermişdir.
İlahi deteminizimi qəbul edən cəbərilər və bu determinizi qəbul etməyən qədərilərin fəlsəfi fikirlərinin mahiyyətini Tusi «Cəbr və Qədr» əsərində düzgün bir biçimdə
açıqlayır. Əgər cəbərilərə görə insan öz əməllərinin yaradıcısıdırsa, qədərilərə görə isə yeganə fəaliyyət mənbəyi
insan deyil, Allahdır.
İnsanın bütün gördüyü əməllərin Allah tərəfindən
məcbur edildiyini iddia edən cəbərilərin və insanın azad
iradəyə sahib olması ideyasını irəli sürən qədərilərin
mövqeyi Tusinin «Cəbr və Qədr» əsərində ətraflı təhlil
edilir. Cəbərilərin və qədərilərin hər ikisinin ideyalarının
haqsız olduğunu bildirərək bu məsələyə obyektiv bir
qiymət verir.
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Peripatetik fikirləri müdafiə edən filosof sufizmə,
panteizimə də biganə qala bilməmişdir. Sufi-panteist ədəbiyyatının masterpiesi hesab olunan «Həqiqətlərin məğzi»
əsərini ərəbcədən farscaya tərcümə etmişdir. Bu əsərin
müəllifi «Öldürülmüş filosof» adı ilə məşhur olan Eynəlqüzat Miyanəçinin fəlsəfəsi Nəsirəddin Tusiyə böyük təsir
bağışlamışdır.
Nəsirəddin Tusinin yardıcılığında ictimaiyyət, müsiqişünaslıq, mineroligiya və tibb haqqında əsərlərə də rast
gəlmək mümkündür. Tibb elmini təbiət elmləri ilə birgə
öyrənən alim tibbin fəlsəfi problemlərinə aid əsər də
yazmışdır. Nəsirəddin Tusi cərahiyyə elminin yetərincə
inkişaf etməməsini də vurğulayırdı.
Yuxarıda göstərilənlərdən və adı çəkilməyən onlarca
əsərlərində Nəsirəddin Tusi hər zaman açıq dünyagörüşə,
zəngin elmi yaradıcılğa sirayət etmişdir. Nəsirəddin Tusinin
əqidəsinə görə elmi biliklər insanları xöşbəxt bir gələcəyə
aparacaqdır, bu gələcəyin tez yetişməsi üçün insanlar yalnış
zəngin elmi yaradıcılıq yolu keçməlidir. Bəlkə də Tusi bu
sahədə insanlara nümunə yolu keçmişdir.
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Düşünmək, ruhun varlığının isbatıdır.
Avqustin
II F Ə S Ġ L
TUSĠNĠN FƏLSƏFĠ DÜNYAGÖRÜġÜ
2.1. Nəsirəddin Tusinin fəlsəfəsində
varlıq problemi
Ümumiyyətlə, o dövrdəki məşhur filosofların əksəriyyətinin məşğul olduğu fəlsəfə Aristotelin və qismən də Platonun yaratdığı antik dünyagörüşünün təbliği ilə tanınırdılar. Təkcə Şərqdə deyil, Qərb dünyasında da özünə geniş
şöhrət qazandıran bu peripatetik filosoflar Aristotel metafizikasına dəstək verirdilər. Nəsirəddin Tusi də sanki bu
axına qoşulub «birinci müəllim»in fəlsəfi dünyagörüşünə
riayət edirdi.
Nəsirəddin Tusi əsası Şərq dünyagörüşündən qaynaqlanan antik fəlsəfənin nəzərlərinə istinad edərək varlığın
təməlində od, su, torpaq və hava kimi dörd ünsürün
durduğunu iddia edirdi. Tusi dünyagörüşünə görə maddə
heç zaman məhv olmur, sadəcə olaraq bir formadan digər
formaya keçir. Digər peripatetik filosoflardan fərqli olaraq
maddənin varlığının məhvi ilə onun maddiliyinin itməsi
fikrinin əleyinə çıxırdı. Lakin, bu məsələyə fərqli münasibətini nəzərə almasaq, Tusinin varlıq haqqındakı fikirlərinin Farabi, İbn Sina və Bəhmənyarın fikirləri ilə üstüstə düşdüyünü görərik.
Gerçəklikdə bütün mövcud olanları, varlıqları zəruri və
mümkün olmaqla iki qismə bölür və zəruri varlıqdan daha
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çox mümkün varlığın şərhi üzərində dayanır. Nəsirəddin
Tusiyə görə bütün varlıqların, ətraf aləmin, təbiət və
təfəkkürün səbəbi məhz zəruri varlıqdır. Həmin bu zəruri
varlıq gerçək aləmi yaratması nəticəsində mümkün varlıq
ortaya çıxır. Zəruri varlığın isə heç bir yaradıcısı və
təsiredicisi yoxdur. Elə bu səbədən də zəruri varlıq özüözünü formalaşdırır, özü-özülüyündə mövcud olur, özüözünə təsir edir və özünü yardır. (50,səh.244).
İnsanların şəxsi iradəsindən asılı olmayan zəruri
varlığın heç bir səbəbə ehtiyacı yoxdur. Bütün mümkün
varlıqların səbəbi olan zəruri varlıq ən ali yaradandır.
Bu düşüncə tərzi ilə idealizimə yaxınlaşan filosof,
zəruri varlıq dedikdə yalnız və yalnız Allahdan başqa bir
şey düşünmürdü. Daha çox mütərəqqi, islam ilahiyyatçları
ilə oxşar düşüncə tərzinə malik olan filosof varlığa tərif
verməyi qeyri-mümkün hesab edirdi.
Mümkün varlığı aksidensiyaya (təsadüfə) və substansiyaya (mahiyyətə) bölən filosof zəruri varlığı isə bölünməz
hesab edirdi. Bəlkə də ateizm mövqeyində günahlandırılmasından ehtiyat edən filosof zəruri varlığın, yəni Allahın
şərh edilməsinə az yer vermişdi. Nəsirəddin Tusinin
düşüncəsinə görə substansiyanın var olması ilə varlığın var
olması arasında heç bir fərq yoxdur.
İbn Sina və Bəhmənyarın varlıq haqqındakı düşüncələrinə arxalanaraq substansiyaya, mahiyyətə mailk olan
hər şeyin heç bir zaman səbəb ola bilməyəcəyinin qeyd
edir. Bunun səbəb deyil, səbəbin ortaya çıxartdığı nəticə ola
bilməsinə Tusi inanınırdı. Tusiyə görə bütün varlıqların
səbəbi zəruri varlıqdır, zəruri varlıq eyni zamanda özü
özünün səbəbidir.
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Cisim olmayan zəruri varlıqlar heç bir zaman ölmürlər,
çünki, onların mövcud olmaları ilə yaşamaları arasında heç
bir fərq yoxdur. Zəruri varlıqların heç bir başlanğıcı və heç
bir sonu yoxdur, mümkün varlıqların isə başlanğıcına təsir
edən bir sıra amillər vardır. Elə bu səbəbdən də başlanğıc
hər şeyin başlanğıcı demək deyil, sadəcə olaraq nəticə olan
mümkün varlıqların başlanğıcıdır. Bütün nəticələri yaradan
səbəb isə hər şeyin əvvəlini təşkil edən ən ümumi varlıq −
vahid varlıqdır.
Zəruri varlığın yoxluğunun fərz edilməsinin belə qeyrimümkün olmasını irəli sürən filosof zəruri varlığın
mümkün varlıqdan irəlidə olması fikrini qeyd edirdi.
Nəsirəddin Tusi Bəhmənyarın bu barədə fikirləri ilə də
razılaşırdı: «Üstün və sadiq varlıq qabaq sayılmışdır. Belə
ki, ondan sonrakının malik olmadığı bir şey vardır. Qabaq
sayılan həmin əvvəlinci varlığın malik olduğu şeyə malik
deyildir.»
Zəruri və ya vacib varlığın müəyyənləşməsi və
müəyyənləşməməsi mövzusuna gəlincə Tusi qeyd etmişdi
ki, müəyyənləşməmiş varlıq xaricdə mövcud ola bilməz, bu
isə başqasını vücuda gətirməyə mane olur.
İlk varlıq olan vacib varlığın nə bir əks tərəfi, nə bir
misli, nə də ki, başqa fərqləndirici bir əlaməti vardır. İbn
Sinanın bu məsələ barədə fikrini təsdiqləyən filosof
aristotelizimin ənənəvi ideyalarını islam dünyagörüşü
baxımından şərh edirdi. Filosofun zəruri (vacib) varlıq
haqqındakı fikirləri islam teoloqlarının tövhid ilə bağlı
düşüncələri ilə üst-üstə düşsə də F.Razi peripatetiklərin
düşüncəsini tənqid edirdi. N.Tusi məşhur mütəkəllim ilahiyyatçısının düşüncəsinin məntiqsiz və əsassız olduğunu
da isbat etməyə çalışmışdır. F.Razinin düşüncəsinə görə
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əgər vacib varlıq üçün «varlıq» anlayışı istifadə olunursa o,
heç zaman mümkün varlıq üçün işlədilə bilməz.
N.Tusi bu məntiqsiz fikri təkzib etməyə çalışarkən
göstərmişdir ki, yaxınlıq təkcə «varlıq» termini ilədir,
əslində isə vacib və mümkün varlıq arsında fərqlər çoxdur.
Bunu sübut etmək istəyən filosof ağlıq anlayışının da
müxtəlif əşyalarda əks olunduğunu nümunə gətirir. Və
bunların ümumini təşkil edən təkcələrin, hissələrin də birbirindən fərqlənməsi ilə izah edən filosof göstərir ki,
təkcələrin bir-birinə oxşar cəhətləri olduğu kimi fərqli
cəhətləri də çoxdur. Əslində bir-birinin tam əksini təşkil
edən vacib və mümkün varlığın da oxşar cəhəti yalnız hər
ikisinin şüurdan asılı olmayan varlıq olmasıdır.
Cisimin müəyyən bir xarakterə malik olması ilə
varlığın mahiyyətə malik olması arasında N.Tusi yə görə
fərq vardır. Varlığın mahiyyətə yaxud substansiyaya malik
olması arasında əqli cəhətdən malik olma kimi izah
edərkən, mahiyyətin yalnız əqldə varlıqdan ayrılmasını
qeyd edir. Mahiyyətin mövcudluğunun şərti kimi hərəkəti
qəbul edən filosof hərəkətin təbii və süni formalarını da birbirindən fərqləndiyini və bu fərqin nədən ibarət olması
haqqında da izahat vermişdir. Filosofun fikrincə gerçəkliyin yaranması, fəaliyyət göstərməsi və inkişafı təbii
hərəkət, canlıların cansızlara olan hərəkətini isə süni
hərəkətə nümunə göstərir.
Məşşaşilərin fikrinə istinad edən Tusi mümkün varlığın
aksidensiyaları kimi göstərdiyi kəmiyyət, keyfiyyət, məkan
və zaman kateqoriyaları haqqında da məlumat verir.
Mövcud olması üçün zəruri varlığa ehtiyac duyan mümkün
varlıqlar özü-özülüyündə olmayan varlıqlardır. Zəruri
varlıqdan fərqli olaraq mümkün varlığın mövcudluğu
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aşkardır. Əgər zəruri mövcudluğunun isbat olunmasına
ehtiyac varsa, mümkün varlığın mövcud olması isə göz
qabağındadır.
Tusinin bu fikirlərini sufi mütəfəkkiri M.Füzuli «Mətləül etiqad» adlı fəlsəfi əsrində öz əksini tapmışdır. «Zəruri
varlıq bütün cəhətlərdən bəsitdir. İkincisi isə budur ki, əql
xəlq olunubdur, Yaradanın mahiyyəti onu qabaqlayıbdır və
öz yaradıcısından sonra gəlir. Ona görə də ağıl özündən
əvvəlkini deyil, yalnız özündən sonrakını dərk edə bilər.»
(22, səh.15).
«Birinci müəllim» olan Aristotel kimi cisimlərin
materiya və formadan ibarət olduğunu irəli sürən Tusi
maddələri sadə və mürəkkəb deyə iki sahəyə ayırır. Mövcud olan hər cür varlığın parçalanması əgər mümkünsə
mürəkkəb, mümkün deyilsə və bölünürsə sadə maddə adını
alır. Cisimlərin hamısının mürəkkəb olduğunu iddia edən
filosof sadə cisim adlandırdığı materyanın tərkibində də
məlum dörd ünsütrünün olduğunu vurğulayır.
Cismanilik termini cismin malik olduğu atributların
birləşməsi kimi xarakterizə edərək heç bir cismaniliyin
bəsit olmadığını cisimlərin bəsit olmadığını cisimlərin bəsit
olmaması ilə izah edir. «Cisim»dən və «cismanilik»dən
fərqli olaraq, «nəfs»in sadə olduğunu bildirir. Filosofun
düşüncəsinə görə cisim mürəkkəb olsa belə heç bir zaman
iki zidd xüsusiyyət qəbul edə bilməz, nəfsdə isə əksinə
olaraq bir-birinə zidd xüsusiyyət özünə yer tapa bilər.
Nəfsin cisim olmaması yaxud ruhun maddi olmaması fikri
ilə razılaşaraq, nəfsin bütün bədəni idarə etdiyi və bədənlə
ayrılmaz malik olduğunu göstərmişdi.
N.Tusi nin materialist fikirləri aləmin əzəli və əbədi
olmasında, səbəb ilə nəticə, varlıqla mümkün varlıq ara-
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sında zaman fərqi olmamasında öz əksini tapmışdır. Bu
məsələyə göstərilən münasibət zamanı islam fanatikləri
olan mütəkəllimlərin ideoloji düşməninə çevrilir. Kreatsionizm nəzəriyyəsini müdafiə edən kəlam tərəfdarları
peripatetizimin əksinə çıxaraq, Allahla yaradılanlar arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini inkar edirlər. Allahın insanları, vacib varlığın mümkün varlığı öz azad iradəsi ilə
meydan çıxartdığını söyləyən mütəkəllimlər dünyanın
əbədi olmadığını əsərlərində sübut etməyə çalşmışlar.
Öz sələflərinin ideyalarını hər zaman qeyri-peripatetik
düşüncələrdən müdafiə edən Tusi maddi aləmin heç bir
zaman məhv ola bilməyəcəyini öz əsərlərində möhkəm bir
əqidəylə söyləmişdir. Varlıqların məhvi ilə onların yalnız
forma və əlamətlərinin dəyişməsini, mütləq yoxa çıxmamalarına inanırdı. Tusiyə görə köhnə varlıq məhv olarkən
yeni bir formaya keçir və bu formada qərar tapır.
Peripatetik fəlsəfədə varlığın vacib, mümkün və qeyrimümkün varlığa bölünməsi mövzusuna da Tusi öz
fikirlərini bildirməyə bilməzdi. Qeyri-mümkünə əsaslanan
varlığın gerçəklikdə fəaliyyət göstərməməsini və mövcud
olmamasını bildirərək bu termini inkar edir. Vacib varlığın
tək olduğunu, mümkün varlığın isə gerçəkliyin mövcud
olan bütün şeylərin mahiyyətində gizlənməsi fikrini qəbul
etməsini isə qeyd etmişdik. Filosof vacib varlığın mümkün
varlıqdan zamanca, mərtəbəcə, məkanca, şərəfcə, mahiyyətcə və səbəbiyyətcə qabaq olduğunu yazır.
Qabaq mövcud olan varlığı sonrakı varlıqdan üstün
sayan peripatetiklər kimi Tusi də bu fikirə müsbət münasibət bildirmişdir. İlk öncə mövcud olan varlıqda mövcud
olan şeyə sonrakı varlıqda rast gəlinmir. Çünki, əvvəlki
səbəb sonrakı isə nəticə rolunu oynayır.
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Mümkün varlıqda səbəb və nəticə əlaqəsinin periodik
fırlanmasına inanmayaraq, onların ilk səbəbdən, vacib
varlıqdan yaranması ideyasını irəli sürürlər. Bütün mümkün
varlıqlar mövcud olması və fəaliyyət göstərməsi üçün ilk
səbəbə möhtacdırlar. Və elə bu möhtaclıq da onların
nəticəyə çevrilməsinə biganə qalmır. Vahid olması bütün
peripatetik filosoflar tərəfindən tərəddüdsüz qəbul edilən
vacib varlıqdan törəyən ilk mümkün varlıqların sayı
mübahisə mövzusuna çevrilmişdir. Bu mövzuda fikir
ayrılığı yaradan peripatetiklərin hər biri öz mülahizəsinin
doğru olması qənaətinə gəlmişlər.
Nəsirəddin Tusi isə öz növbəsində gerçək vahiddən
emanasiya prosesində yalnız vahid nəticə törəməsi fikrini
müdafiə edir. Lakin, N.Tusi vahid varlıqdan vasitəçilik
yolu ilə çoxlu şeylər törəyə bilməsi fikrini «Problemlərin
həlli» adlı əsərində irəli sürür. Bu mövzu barədə uzun
müzakirələr aparan filosof dolayı sübutlardan sonra
Fərabinin «həqiqi vahiddən yalnız vahid çıxar» tezisi ilə
razılaşır.
Mümkün varlığa izah verən Tusi, materiya, forma,
cisim, əql və nəfsi mümkün varlığın substansiyası kimi
qəbul edir. Öz baxışlarına görə şiə peripatetiki kimi tanınan
filosof mümkün varlığı gerçək olan aləm hesab edirdi. Od,
su, hava, torpaq adlı dörd sadə ünsürdən mürəkkəb cisimlər
yarandığını qeyd etmişdik.
Əsas Şərq dünyagörüşündən qaynaqlanan bu dörd ünsürdən də minerallar, bitkilər və heyvanlar kimi mürəkkəb
cisimlər yaranır. Tusiyə görə Yer üzərində heç bir sadə
cisim yoxdur, təbiətin əsasını təşkil edən bu üç mürəkkəb
maddə arasında bir yaxınlıq da vardır. (50, səh.244).
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Bu dörd ünsürün hər birinin tərkibində materiya və
forma özünə məskən salmışdır, bu substansiyalar hər bir
ünsürün tərkibində mövcuddur və vəhdət təşkil edir. Əgər
bu birlik, vəhdət ortadan götürülərsə, deməli, köhnə cisim
məhv olacaq, əvəzində isə yeni bir cisim bərqərar olacaqdır. Daim davam edəcək bu prosesin nəticəsində
mümkün varlıqlar öz mövcudluğunu bir formadan digərinə
nüfuz etməklə saxlaya biləcəklər.
Mümkün varlığın mərtəbələrdən ibarət olmasını vurğulayaraq, öz dünyagörüşünə əsalanaraq bunlar üç mərtəbədən olması mühafizəsini isbat etdirməyə çalışır. Ali
cisimlər, nəfslərin çoxluğu ilə fərqlənən hərəkət etdiricilər
və əqllər kimi mərtəbələnən bu bölgü cisimlərin idrak dərəcəsinə görə təyin edilmişdir. Hərəkət edən planetlərə və dəyişməyən ulduzlara, göylərə ali cisimin aid olduğunu irəli
sürür. Ali cismlər sayı yeddi olan planetlərdən və 1520 fəaliyyətsiz ulduzdan ibarətdir. Ali cisimlərin varlığını dərk etmək üçünsə yalnız müşahidə lazımdır və bu eksperimental
yolla ali varlığı isbat edirmək olar. Qədim Şərq və antik
yunan dünyagörüşü əqidəsinə əsaslanan peripatetiklər kimi
N.Tusi də göyün səkkiz qatlı olması fikri ilə razılaşmışdır.
Ptolmeyin Geosentirik nəzəriyyəsinə əsaslanaraq ali
cisimlərin və dünyanın mərkəzində Yer planetinin durduğunu, ali cisimlərin isə heç zaman dəyişməyəcəyini və
eyni zamanda heç zaman məhv ola bilməyəcəyini Bəhmənyarın fəlsəfəsinə əsalandırır. Təbiət haqqında fikirlərinə
görə ilahiyyata tamailə zidd fikirlər söyləyərək ali cismi
təşkil edən ümsürlərin də mahiyyət etibarilə qədim
olduğunu və idarəedicilərinin də nəfs və əql olduğunu irəli
sürür. İlahiyyatçılar isə ali cismin idarə edilməsində
«mələk»lərin fəal rol oynaması fikrini qeyd etmişlər.
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İctimai-siyasi məsələlərdə, humanitar elmlərdən şəriət
məsələlərinə üstünlük verən Tusi dəqiq elmlərdə isə şəriət
üləmalarının ziddinə gedir. Materiya və formaya da Tusi bu
baxımdan öz müfəssəl izahını vermişdir. Təbii cisimlərin
varlığında materiyanı əsas götürərək, formanı bir şərtləndirici kimi şərh edir. Materiyanı formanın istinadgah nöqtəsi
kimi götürərək, materiyanın formaya görə meydana çıxmasını bildirir.
Mümkün varlığın substansiyası kimi izah etdiyi materiya və forma terminlərinin şərhini verən zaman materiyanın
hərəkəti üzərində xüsusilə çox dayanır. Hərəkəti isə cismin
mexaniki yerdəyişməsindən ibarət olması qənaətinə gələrək, hərəkətin kəmiyyətə, keyfiyyətə və məkana görə olmasına inanır. Formanın tərkibində ola bilən materiyanın
müxtəlif hərəkətlərini «Mövcudatın bölgüsü və onun qisimləri» əsərində şərh edib, bu bu hərəkətə aid çoxlu nümunələr göstərir.
Materiyanın forma ilə vəhdətindən mümkün varlıqların
təzahür etmsəini və formanın məhv ola bilməsi ilə materiyanın məhedilməzliyi arasındakı fərqi izah edərkən bu
mövzuya aid misallar gətirir. Öz baxışlarının doğruluğunu
hər hansı bir metal əşyanın məhvi onun metal olmasının,
metallığının arasındakı fərq kimi izah edir.
Birləşməyə hər zaman təbii meyl edən sadə maddələr
kainatda mineral, bitki və heyvan adlı üç formada özünə
yer tapdıqda mücərrəd varlıqlar olması mənasını itirərək
real varlığa çevirilir. Digər mücərrəd varlıqlardan fərqli
olaraq, mineral, bitki və heyvanlar real varlıqlardır və bu
real varlıqlar isə heç zaman forma materiyadan ayrı ola bilməz. Ərəbdilli ədəbiyyatlarda əl-həyulə və əl- maddə kimi
göstərilən materiya isə bütün aristotelçilər üçün maddi dün-
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yanın əsası, təməl daşı və dövretməsinin səbəbidir. N.Tusi
bu fikirlərini İbn Sina və Bəhmənyarın fəlsəfəsindən götürərək, məsələyə öz subyektiv münasibətini bildirmişdir.
Materiya və forma barədə özündən əvvəlki fikirləri dərin tədqiq etdikdən sonra müəyyən nəticəyə «Əxlaqi-Nasiri» və «Əsas əl-iqtibas»da gəlir. Göstərdiyimiz kimi materiyanın mücərrəd və konkret formalarını fərqləndirən filosof formanı qəbul edənin yalnız konkret materiya olması
qənaətinə gəlir. Hər hansı bir mütləq materiya isə formanı
qəbul etdikdən sonra, aktuallıqdan potensiallığa keçərək
konkret materiyaya çevirilir. Peripatetiklərin forma anlayışı
ilə Aristotelin yaratdığı «formalar forması» anlayışı
arasında fərq mövcuddur. Bu fərq «formalar forması»nın
Tusinin nəzərində tutduğu «cismin forması»na deyil,
«vacib varlıq» anlayışına uyğun gəlməsindədir.
«Həyulə» terminini bəzi nəzəriyyəçilər maddə, bəziləri
isə «ilk maddə» kimi qəbul etmişdir. Yaratdığı elmi-fəlsəfi
dünyagörüşünün sistematikilyi və dəqiqliyi ilə seçilən İbn
Sina bu iki termin arasındakı incə fərqi nümayiş etdirmiş,
«həyulə»ni ilk səbəbin ilk nəticəsi kimi dəyərləndirmişdir.
«Bütün təbiət maddələrinin isə bir mənəvi mahiyyəti, yəni
həyuləsi vardır və elə bu səbəbdən də onların biri digərindən üstün deyildir. Lakin, ünsürlər bir-biri ilə əlaqəyə
girdiyi zaman ilk materiyanın yaratdığı bərabərlik pozulur,
xarakter və şərəfdə cismin maddələri arasında uyğunsuzluq
yaranır.» (35, səh.49). Tusi İbn Sinanın fikirlərini təsdiqləyərkən mövcud zamanda materiyalar arasında fərq olması
aspektindən bu mövzuya yaxınlaşır.
Heyvanat aləmini nəbatətdən, nəbatətı minerallardan üstün tutan filosof yer üzündəki mövcud olan bütün materiyaların ən şərəflisi və ən kamili insanda mövcud olur. Bu üs-
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tünlüyü təkcə şərəflə deyil, birinin digərindən quruluşuna
görə də mürəkkəb olması ilə izah edir. Dərrakəyə məxsus
olan heyvanat aləmi digərindən üstün materiyaya məxsusdur.
Bir dərəcənin sonuncu, təkamül nöqtəsini, başqa bir
dərəcənin ilk həddi kimi qəbul edən Tusi, iki dərəcə
arasında olan materiyaları keçid materiyaları kimi izah edir.
Minerallardan olan materiyanın dialektik inkişafının
nəticəsikainatın əşrəfi və incisi olan insanda bərqərar olur.
«Xüsusiyyətlərinə görə bütün mineral və bitki formalarına
bərabər olan insan heyvanlar aləminin ən şərəflisi olmaqla
vacib varlığa daha yaxındır.» (35,səh.52).
Məşhur fəlsəfə tədqiqatçısı M. Dinosoyevin fikrincə
N.Tusi nin materiya və forma haqqındakı mülahizələri
antipodik xarakterlə səciyyələnir. Dinosoyev belə bir
qənaətə gəlir ki, Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» və «Əsas əl-iqtibas» əsərində materiya və formanı materialist cəhətdən,
«Vacibin isbatı», «Cəbr və qədr», «Tətimənət» əsərlərində
isə idealist cəhətdən izah edir. Tədqiqatçı materiya və
formanın hansının əvvəl mövcud olması haqqındakı
Tusinin ziddiyyətli fikirlərini şərh etməzdən əvvəl bu
mövzu ətrafında uzun müddət araşdırma aparmışdır.
Tusinin idealist fikirlərini ortaya çıxardarkən gəldiyi
nəticəni «Nəsirəddin Tusinin fəlsəfəsi» adlı araşdırmada
göstərən Orta Asiyalı tədqiqatçı M. Dinoşeyevin fikrlərinə
həmyerlisi M.N.Boltayev də şərik çıxır. Bu fikirlərin istinad nöqtəsi isə, Tusinin hər hansı bir şeyə forma veməzdən
əvvəl formanın nəfsdə yerləşməsi haqqındakı müddəa idi.
M.N.Boltayev və M. Dinoşeyevin bu nəticəyə gəlməsinin əleyhinə Azərbaycan fəlsəfə tarixçisi Z.C.Məmmədov
özünün məntiqli və dolğun tədqiqatı ilə qarşı qoymuşdur.
Materiya ilə formanın ayrılmazlığı və bölünməzliyi haq-
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qındakı peripatetik fikirlərin olmasını irəli sürərək, Tusinin
bu məsələyə son dərəcə elmi cəhətdən izah etməsini irəli
sürmüşdür. Materiya və formanın gerçək şərhini verən Tusi
orta əsrlərin dini ideologiyasının təsiri ilə idealizmin təməl
qaynaqlarına meyl etməsi təbiidir. Z.Məmmədovun düşüncə tərzinə görə bütün Şərq aristotelçiləri kimi Tusi də materializm və idealizm cərəyanları arasında tərəddüd edərək,
hər ikisinə doğru meyl etmişsə də heç bir cərəyanın davamlı təbliğatçısı olmamışdır.
Forma ilə materiyanın zaman cəhətdən hansının ilk olması fikrinə münasibət bildirən Tisi bu mövzunu dialektik
cəhtdən şərh etmişdir. Formanı materiyanın təzahürü adlandıraraq, materiyanın zamanca formadan əvvəl olmasına
inam bəsləyirdi. Bəzi tədqiqatçıların nöqteyi-nəzərincə yanaşsaq, Tusi materiya ilə formanın bir-birinə bağlılığı barəsində Aristoteldən də qabağa getmişdir. Mümkün varlığın
substansiyaları olan materiya və mövcudluğu arasındakı
zaman məsafəsinin çox az olmasını qeyd etmişdi.
Materiya və formanın bir-birinə olan nisbətində ünsürlərin mövcud olması və ya olmaması məsələsi ilə bağlı olması Tusini hər zaman düşündürmüşdür. Materiya ilə formanın bir-birinə bağlı olması və bir-birinin səbəbi olması,
fikirində Tusi Arisroteldən də irəli getmişdir. Materiya bir
formanın məhvindən sonra yeni yaranmış formada öz
mövcudluğunu qoruyub saxlamağa müvəffəq olur.
Nəsirəddin Tusinin qənəatincə materiya və formanın
birlikdə mövcud olması «cisim» adlı məfhumun ortaya çıxmasına səbəb olur. Cisimləri müxtəlif qruplara bölərək, hər
qrup barəsində öz mülahizələrini qeyd etmişdir. Cisimin
uzunluq, enlik və dərinlikdən ibarət fasiləsiz kəmiyyətdən
təlim üçün, bir də üçölçülü olmasını fərz etdiyi substansiya-
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nın varlığı vacib surətdə mövcud olan təbiilər üçündür. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi təbiətşünas filosoflar cisimləri
sadə və mürəkkəb olmaqla da iki qrupa bölmüşdü. Bunların
haqqında bir az bəhs etmişdik, Tusi sadə cisimlərin qurluşu
barədə dörd konsepsiyanın mövcudluğunu xatırlayıb, sonuncunu öz dünyagörüşünə uyğun bilib, peripatetik əsaslarla təhlil etmişdir.
Bu dörd konsepsiyanın fikirlərini ətraflı surətdə şərh
edərək, atomistlərin, mütəkkəlimlərin və ilahiyyatçıların cisim haqqındakı düşüncələrinə peripatetizimin məntiqli ideyaları ilə qarşı qoyur. Sadə cisimlərin müxtəlifliyini təkcə
fiqurlarda görən atomistlərin və cismin sonsuz sayda atomlardan mövcud olması haqqında mütəkkəlimlərin fikirlərini
tamamilə rədd edən Tusi cismin zərrəciklərdən, hissəciklərdən ibarət olması fikri ilə razılaşır. Lakin, gerçək surətdə
mövcud olan cisim hissəcikləri sonsuz bölünməyə qadirdir.
Bu dörd fərziyyədən atomistlərin cisim haqqındakı fikirləri
Tusiyə görə əsassız və qeyri-mümkün mülahizələrdir.
Materiya və formanın nisbətindən meydana çıxan cisim
mahiyyətə malik olmaqla, eyni zamanda maddi dünyanın
özəyini də yaratmışdır. Sadə cisimlərin təbii formasının təbii kürə olmasına və bütün cisimlərin özünəməxsus forması
olmasına inam bəsləyirdi. Tusiyə görə hər bir ayrı cisimin
məkanı və bu məkanın sərhədləri vardır. Bütün cisimlərin
sonlu olmasına digər məşşaşi filosofları ilə Tusi eyni qənaətə gəlirlər. Cisimlərin sonlu olmasına, onların məhv olmasının səbəbini dörd ünsür arasındakı müvazinətin
pozulmasında görür.
Cismi digər cisimlərdən fərqləndirən məkanı onun
əhatəsində yerləşən digər cisimlər üçün pozulmaz bir sərhəd yaradır. Və elə bu səbədəndir ki, bir cisim bir-biri ilə
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ziddiyyət təşkil edən iki xüsusiyyəti qəbul edə bilməz.
Müəyyən səbəbin nəticəsində isə cisim bəzi keyfiyyət dəyişikliklərinə məruz qala bilər. Məsələn, cisimi qızdırmaq
nəticəsində qızır, soyutmaq nəticəsində isə soyuyur.
Sadə cisimləri öz keyfiyyətinə görə fərqləndirərkən Farabinin bu barədə yaratdığı ideyalara öz dəstəyini verir. Ən
bərk cismin torpaq, ən yumşaq və axarlığa doğru çox meyl
edənin hava, ən aşağı tempuraturda bərqərar olanın su, ən
yüksək tempuraturda isə varlığını qoruya bilənin od olması
qənaətinə gəlir. Tusi «İşarələr və qeydlər» adlı elmi-fəlsəfi
traktatında bu mövzuya ətraflı və konkret fikirləri ilə
toxunmuşdur.
Bütün cisimlər eyni bir substansiyadan yarandığı üçün
eynilik təşkil edir, biri digərinə çevrilir. Formaca müxtəliflik təşkil edən cisimllərin ən saf halı göylər aləmində mövcuddur. Yer üzərində isə materiya cəhətdən eynilik təşkil
etsələr də, saflığına və nəcibliyinə görə müxtəliflik yaranmışdır. Buna səbəb isə onların bir-birindən fərqli formaya
malik olmaları və mahiyyət etibarilə formaların dəyişkən
olmasıdır.
Hərəkətin və məkanın da cismə xas olmasına və hərəkətin müxtəlif növlərə bölünməsinə də dair Tusi fəlsəfəsində fikirlər mövcuddur. Bu fikirləri də İbn Sina və Bəhmənyar dünyagörüşünə əsaslandıran Tusi dairəvi hərəkəti və
düzxəttli hərəkəti bir-birindən fərqləndirmişdir. Dairəvi hərəkəti düz xəttli hərəkətdən fərqli olaraq məkandan məkana
deyil, bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə doğru meyl edir.
Əgər cisim özünə zidd olan digər cisimlə yaxınlaşmışdırsa, onun hərəkəti düzxətlilikdən dairəviliyə doğru meyl
etmiş olur. Bunun digər bir nəticəsində isə cisimin sürəti
ləngimiş olur. Filosofun təbirincə desək, göy cismlərinin
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hamısında, ünsüri cismlərin isə öz daxilində dairəvi hərəkt
mövcuddur. Cisimlərin daxilində gedən hərkət nəticəsində
əmələgəmə (kövn) baş verir. Həmin hissəciklərin kürələşməyə olan meylinin nəticəsində hissəciklər bir-birindən
qopub ayrılır və təklənmə aləmi meydana çıxır. Dairəvi
hərəkət edən cisimlərin ən səciyyələndirici xüsusiyyəti
hansısa bir mərkəzin ətrafında dövr etməsidir.
Aristotel fəlsəfəsində hərəkət kateqoriyası böyük mahiyyət kəsb etdiyindən bu termininin izahına aristotelçilərdə nəzər yetirmişlər. Düzxəttli hərəkətin nəticəsində
qalxma və düşmə hadisələri yaranmışdır ki, bu da cismin
mərkəzdən və ya mərkəzə istiqamət olması ilə izah olunur.
Təbii hərəkətin dövri və düzxəttli hərəkət olmasının
izahını verdikdən sonra, məcburi hərəkəti və aksidensiyaya
görə olan hərəkəti fərqləndirmişdir. Aksidensiyaya görə
olan hərəkət və məcburi hərəkət birinci göstərilən təbii hərəkətdən əsaslı bir surətdə ayrıılıq təşkil edir. Cisim hərəkət
edən başqa bir cisimin tərkibində olduqda aksidensiyaya
görə olan hərəkət baş verir. Bu zaman cisim özünə aid olmayan yerdən yenə də özünə aid olmayan yerə köçür. Misal olaraq şkafın içərisindəki əşyaların hərəkətini göstərmək
olar.
Cisim aid olduğu yerdən digər aid olduğu yerə, mahiyyətindən kənar bir səbəb ilə hərəkət etdirdiyi zaman məcburi hərəkət baş verir. Məcburi hərəkətin ən səciyyəvi cəhəti digər bir cismin təsiri ilə yaradılmasıdır. Bunların hər
ikisi özündən olan təbii hərəkətdən fərqli keyfiyyətə malikdir.
Od, su, hava və torpaq kimi sadə cisimlərin keyfiyyətini
izah etdikdən sonra onların bir-birinə zidd olmasını görmüşdür. Bunlardan müxtəlif təsirlərə malik olan sadə ci-
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simlərin bu keyfiyyətini mənbələrin zidd olması ilə izah
edir.
Mürəkkəb cisimlərin tərkib elementini təşkil edən
ünsürlərin bir mərkəz ətrafında toplanması qənaətinə gəlir.
Bu zaman daha ağır cisimlərin mərkəzdən uzaqda yerləşməsini də mərkəzə cəzb olunma qüvvəsi ilə bağlayır.
Ünsürlərin, yəni sadə cisimlərin arasındakı qoşalaşma
adlı təbiət hadisənin izahını təbii meyllə bağlı olduğunu
göstərir. Suyun sahəsindən havanın qalxması və suyun
enməsi, havanın sahəsindən odun enməsi, odun sahəsindən
havanın enməsi adlı altı qoşalaşmanı «Problemlərin həlli»
adlı əsərində fərqləndirmişdir.
N.Tusi yə görə cisimlərin keyfiyyətə görə dəyişmələri
zamanda, formalarına görə dəyişmələri isə qəflətən baş verir. Bir formadan digərinə keçid müddəti ani baş verdiyindən məhv olma və meyadana çıxma prosesləri baş verir.
Ünsürlərin əmələ gəlməsində isə bir-birinə mütabiq olan iki
ünsürün biri digərini ortaya çıxartdığını və dörd ünsürün
nizamlı fəaliyyətini göstərmişdir. Dörd ünsürün nizamlı və
sabit hərəkətinə daxilindəki dövri hərəkət təsir edir. Bu
dövri hərəkətin pozulması nəticəsində isə yeni formalar
yaranır, köhnəlmiş formalar isə pozulub sıradan çıxır.
Havadan suyun, sudan havanın əmələ gəlməsini izah
edərkən məşhur kəlam filosofu Şeyx Əbülbərəkət Bağdadinin fikirlərinin yanlış olduğunun isbatına çalışmışdır. Su
ilə hava arsında meydana gəlmə və məhv olma əlaqələrini
inkar edən mütəkəllimlərin ideyalarını təbiətşünaslıq dünyagörüşü cəhətdən təkzib etmişdir.
Odun öz fəaliyyəti nəticəsində havaya, havanın da oda
çevrilməsinə hava ilə od arasında qoşalaşma kimi baxan
Tusi bu sahədə əsasən İbn Sinanın baxışlarına və izahına
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əsaslanırdı. Od yanarkən havayla əlaqəyə girməsindən və
odun əvvəlki istiliyinin qalmamasından bunlar arasında
çevrilmə yaranır. Bu oxşar çevrilməni havadan da güclü
üfürmə zamanı od yaranmasında görən Tusi od və hava
arasında olan bağlılıqdan, qoşalaşma hadisəsini bunlara da
şamil etmişdi.
Su ilə torpaq arasında baş verən prosesləri təbii meyllə
izah edərək üçüncü qoşalaşma anlayışını yaradır. Torpağın
suya çevrilməsi haqqında İbn Sinanın bu fikirləri mövcuddur: «Bərk cisimlərin axan sulara çevrilməsi hadisəsi
mexaniklərə məlumdur.» Bu qoşalaşmanı izah edərkən bəzi
kristal elementlərin suda həll olunmasını və suyun ərp
bağlayaraq torpağa çevrilməsini misal olaraq göstərir.
Ünsürü cisimləri müxtəlif mövqeydən izah edən Tusinin
qənaətincə, ünsürlərin müxtəlif formalarının özünə aid
tərzdə düzülüşündən mürəkkəb cisimlər yaranır. Müxtəlif
növləri və müxtəlif cinsləri olan və dörd təməl ünsürdən
törəyən bu cismlər yuxarıda göstərdiyimiz üç sahəyə
bölünür. Bu bölgü inkişafı əsas tutaraq mineral, nəbati və
heyvani deyə bölünmüşdür. Bunların hər biri ayrı-ayrılqda
növlərə, siniflərə fərdlərə öz növbəsində bölünürlər. Mürəkkəb cisimlərin fərd çoxluğunun səbəbini tək mahiyyətdə
deyil, dörd ünsürün müxtəlif nisbətində görürdü.
Mücərrəd olan başlanğıc bütün maddi əsaslara eyni münasibət göstərmədiyindən yaranmış müxtəlifliklər mücərrəd
başlanğıcın müxtəlif formada olmasına şərait yaradır.
Təməlini dörd maddənin müxtəlif tərkibi təşkil edən
mürəkkəb maddələrin müxtəlifliyinin nəticəsində özündən
sonra yarananlar da müxtəlif olur. N.Tusi yə görə əgər
formalar özlərini törətmiş və ya özlərinə səbəb olsaydı,
müxtəliflik dörddən artıq mövcud olmazdı. Tərkiblərin
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müxtəlif olması nəticəsində yaranmış, maddi əsasa malik
olan müxtəlifliklər onlar maddiyatının müxtəlif zaman
ərzində mövcud və məhv olmasına imkan verir. Bunun
əsasını isə filosof mürəkkəb maddələrin orta məzacda birbirinə təsir göstərməsi ilə izah edir. Orta keyfiyyət məzacını tərkibi azaldıqda və ya artıqda isə keyfiyyət və formada
yaranmış dəyişikliklər zamanı cismin də məhvi labüddür.
Filosofun «Məcmuəyi-rəsail» əsərində də «ümməhat»
yəni «Analar» deyə adlandırdiğı dörd ünsür barəsində
fikrilərinə rast gəlmək mümkündür. «Analar»ın ən aşağı
mərtəbəsində torpaq, ondan yuxarı mərtəbəsində su, sonra
hava, sonra isə od yerləşmişdir. Bu «Analar»dan yüksək
mərhələ isə kainat hesab olunur. Həmçinin «törəmələrin»
ən aşağı mərtəbəsi mədən, yüksək mərtəbəsi isə nəbatatdır.
Bu da öz növbəsində həm mədənə, həm də «Analar»a üstün
gələrək, onları özünə tabe edir. Bu səbəbdən nəbatat inkişaf
edir. Nəbatatdan yüksək mərhələ isə heyvanat aləmidir. Bu
da mədəndən, nəbatatdan və «Analar»dan üstün olaraq,
onları özünə tabe edir, nəbatatı öz xörəyinə çevirir. Heyvanat aləmindən yüksək mərhələ isə insasndır. Bu da öz
növbəsində Heyvanatdan, mədəndən, nəbatatdan və
«Analar»dan üstün olaraq, onları öz cisminə tabe edir.
İnsan öz ağlı və nitqi ilə dörd ünsürdən: mədəndən,
nəbatatdan və heyvanat aləmindən fərqlənərək, çoxlu
elmlərin və incə sənətlərin meydana çıxmasında xüsusi
məharətə malkidir.» (24, səh.4).
Məzac sadə cisimlərin formasını saxlayaraq, keyfiyyət
dayaqlarının dəyişilməsilə özü də dəyişikliyə uğrayır. Çünki, cismin keyfiyyəti materiyaya təsir göstərərək, onun xalisliyini yaratmış olur. Bəzən formaların pozulması nəticəsində bir-birinə zidd olan keyfiyyətlər yarana bilir. N.Tusi
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yə görə mürəkkəb cisimlərin tərkib ünsürü olan odlu hissəciklər efirdən enməyərək Yer üzərində mövcud olmuşdur.
Tusi bu barədə antik yunan fəlsəfəsində iki fikrin
olmasını göstərərək Anaksaqorun fikirlərinin izahına diqqət
yetirmişdir. Cismin keyfiyyətinin özündə mövcud olması
və ya xaricdən daxil olması haqqındakı mülahizələrdə
problemin dürüst izahını məzacda görürüdü. Anaksaqorun
və ona zidd olan filosofların düşüncələrindəki oxşar və
fərqli cəhətləri izah edərkən Tusi barışdırıcı mövqedən
çıxış etmişdir.
Çevrilmənin nəticəsində istiliyin yarandığını və bu
yaranmanın izahına aid beş sübut gətirən Tusi bu fikrin də
isbatına yer ayırmışdır. Sürtünmədən qızışan cismin od
olmadan yanması, müxtəlif cismdən düzəldilmiş qablarda
suyun eyni vaxtda qızması, ağzı tıxanmış qabın qızması,
səhəngin suyunun oda çevriləndən sonra partlaması, buzun
üstünə qoyulmuş cismin soyuq olması Tusinin çevrilməyə
dair gətirdiyi dəlillərdir.
Maddi substansiyaların tədqiqindən sonra qeyri-maddi
substansiyaların haqqında məlumat verən Tusi nəfs və əql
barədə öz şəxsi mülahizələrini peripatetizm və işraqilik
fəlsəfəsi cəhətdən mülahizə edir. Mücərrəd substansiyalar
olan nəfs və əql, maddi substansiyalar olan materiya, forma
və cisim kimi geniş izah edilmişdir. Nəsirəddin Tusiyə görə
göyə və yerə aid olan nəfslərdən fəaliyyətin yaranması
mümkündür. İdrak və hərəkətə malik olan göy nəfsi təbii
hərəkətlə dövr edərək kainatın əqli fəaliyyətini izləyir. Göy
nəfslərinin əgər məqsədi olsaydı, o, öz məqsədinə çatdıqda
fəaliyyətini dayandırar, yaxud da məhdud bir hədəfə
çatmağa can atardı. Bütün bu proseslər göy nəfsində
mövcud olmadığı üçün o, ümumi bir əqlə məxsusdur.

~ 72 ~

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN MÜDRİKLİK FƏLSƏFƏSİ

Nəbati, heyvani və insani adlı üç qrupda fəaliyyət
göstərən yer nəfsi, əlaqəli və əlaqəsiz surətdə qidalanma,
boy atma, törətmə, dərk etmə, iradi hərəkət ünsiyyət formalaşmışdır.
Ümumiyyətlə, bəzi fikirlərində dialektik ünsürlərə də
meyl edən filosof burada da inkişaf ardıcıllığını əsas
götürmüşdür. Minerallara təkcə aid edilməyən nəfs anlayışı
digər mürəkkəb cisimlərin materiyalarını formada aktual
edir. Nəfsin bədənlə bağlı olmasına geniş izah verən filosof
nəbati, heyvani və insani nəfslərin oxşar və fərqli cəhətlərini ayırmağa cəhd göstərmişdir. Qidalanma, boy atma və
törətmə kimi xassələri nəbati nəfsə, əlavə olaraq hiss və
hərəkəti heyvani nəfsə aid edən filosof insani nəfsi ən
kamil nəfs kimi qəbul edirdi. İnsanın işlərinin əvvəlini də
məzacda deyil, nəfsdə görərkən nəfsin forma olmasına
inanırdı.
Bədənin ayrı-ayrı hissələri ilə bağlı olan nəfs qidanı
materiyaya şamil edib, materiyanın inkişafına bais edir.
Tədricən kamilləşərək özünün son inkişafını nitqin
yaranması ilə insani nəfsdə sona çatdırır və labüd olan
ölüm prosesi baş verincə ruh kimi bədəndə mövcud olur.
Canlılar aləmində təkamül nəzəriyyəsini yaradaraq
nəbati, heyvani və insani varlıqların yaranma mərhələlərində hər bir sonrakının əvvəlkindən üstün fəaliyyətlərə
malik olduğunu göstərir. Tusi bunların bir-birini vücuda
gətirməsinə inanaraq, qeyri-kamillikdən kamilliyə keçməsi
haqqında da fikir yaratmışdı.
Ziddiyyət təşkil edən şeylərin də nəfsdə var olmasına
aid müxtəlif izahlar verən Tusi, bu məsələni də öz əsərlərində sübut etməyə cəhd göstərirdi. Nəfsdə mövcud olan
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bütün əksiliklərdən hansısa biri üstünlük təşkil edərək
özünü biruzə verir.
Tusi bütün aristotelçilər kimi nəfsin bədəndən sonra
əmələ gəldiyini və bəsit qeyri-maddi substansiya olduğunu
qəbul edirdi. Nəfsin bədəndən sonra mövcud olmasına isə
sübut kimi nəfsin az olmasını gətirirdi.
Nəfsin bədəndən təsirlənməsini və əksini qəbul edən
Tusi, İbn Sinanın bu barədəki fikirlərinə diqqər yetirir.
Bədənin müxtəlif fəaliyyətlərinin vərdiş adlanan hadisəyə
çevrilməsi nəfsdə bədənin iz buraxmasına bir işarədir.
Nəfsin bədənə göstərdiyi təsirini isə ilahi mövqedən şərh
edərək, bunların hansının harada üstün olmasını nəfslərin
və məzacların müxtəlifliyi ilə şərh edir.
Qeyri-maddi substansiyanın digər növü olan əql sadəcə
insanı nəfsdə özünə məskən tapması ilə sayca az, keyfiyyətcə üstünlük təşkil edən bir substansiyadır. Emanasiyanın
yaratdığı ilk əql və doqquz göysferasına aid olan on fəal əql
mövcuddur. Göy nəfsinə malik olan bu əqllərdən başqa,
yerdə mövcud olan insani nəfsə malik olan əql də vardır.
İnsani əql adlandırılan bu əql isə potensial və ya maddi əql
və vərdişlə olan əql adlı iki qrupda təşəkkül tapır. İnsanda
mövcud olan əql onu yer üzünün ən şərəfli varlığı edir və
digər mövcud canlılardan bu səbəbə görə ayrı düşür.
Göründüyü kimi filosofun əql haqqındakı baxışları da
peripatetizin təsiri altında şərh etmişdir. N.Tusi əql
haqqındakı fikirləri də Fərabi, İbn Sina və Bəhmənyarın
fəlsəfəsinin ardını təşkil edir.
N.Tusi məşşai filosofalarından fərqləndirən əsas
cəhətlərdən biri onun cismani həşr, yəni ölümdən sonra
dirilmə ilə əlaqədar olan fikriləri irəli sürməsi idi. İradə
azadlığına böyük önəm verən filosof vacib varlığın
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rasionalist yöndən izahını qeyri-mümkün hesab edirdi.
«Ona görə Allah kosmik məntiqin apriori, təməl, zəruri və
aşkar olan qanunudur və Onun varlığı isbat edilməkdən çox
məcburi olaraq qəbul edilir. Əxlaqi həyatın tədqiqindən də
bənzər bir nəticə meydana çıxır və modern dövrdə Kantın
etdiyi kimi Allahın varlığını əxlaqın təməl bir mülahizəsi
olaraq görür.» (108).
Bəzi tədqiqatçılar Tusinin təbiətşünaslığa dair irəli
sürdüyü fikirlərində təkamülçülük ideyalarının gizləndiyini
irəli sürürlər. Fransız təbiətşünası Jan Batist Lamarkdan
(1744-1829) və ingilis təbiətşünası Çarlz Darvindən (18091882) öncə təkamül nəzəriyyəsini irəli sürən bu məşhur
alim yer üzünun əşrəfi olan insanın tərəqqinin məhsulu
olduğuna inanırdı. Lamarkdan və Darvindən fərqli olaraq
Tusi təbiətdə və ayrı-ayrı fərdlərdə olan tərəqqinin hər
şeydə üstün və zəruri varlıq olan Allah tərəfindən
yönləndirilməsinə inanırdı.
Tusi eyni zamanda maddənin məhv olmaması və
itməməsinə də inanaırdı.Tusinin maddənin bu xarakteri
haqqında irəli sürdüyü müddəalar rus filosofu Mixail
Vasilyeviç Lomonosovun (1711-1765) və fransız kimyaçısı Antuan Lavuazyenin (1743-1794) maddənin məhv
olmaması barədə olan fikirlərini tam 500 il qabaqlamışdı.
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Gerçəyi ağılın işığı ilə axtar.
R. Dekart
2.2. Nəsirəddin Tusinin idrak nəzəriyyəsi
XIII əsrdə idrak haqqındakı fikirlərdə ortodoksal
ideyaları mövcud olsa da işraqilər və peripatetiklərin
materialist şərhinə də rast gəlmək mümkündür. Varlıq
haqqında təlim olan ontologiya ilə, idrak haqqında təlim
olan qnesologiya fəlsəfədə bir vəhdət təşkil edir. Və elə bu
səbəbdən də varlıq haqqında təlim yaradan N.Tusi idrak
nəzəriyyəsindən yan keçə bilməzdi.
Hər bir fəlsəfi termin haqqında müxtəlif baxışların
mövcud olması idraka da şamil edilə bilər. Müxtəlif
cərəyanların bir çoxunun razılaşdığı idrakın hissi və əqli
idrakdan ibarət olması fikri ilə razılaşırdı. İdrakı dini
mövqeydən şərh edən əşərilərdən fərqli olaraq N.Tusi
idrakı daha çox materialist mövqeydən şərh edirdi. Sufi
filosofların intuitiv dərkini və işraqiliyin hissi, əqli və
intuitiv dərkini şərh edərkən intusiyanı inkar edir.
Bu inkarın təməlini isə Aristotelin fəlsəfəsi peripatetizm dünyagörüşü təşkil edir. Bir sıra məsələlərin izahında
isə Avropadakı intibah dövrünün verdyi izahdan daha elmi
bir izah verir. İdrakın hissi və əqli növlərindən birinə
üstünlük verib, digərini inkar edən Yeni dövr Avropa
mütəfəkkirlərinin baxışları idrakı birmənalı izah edirdi.
Hissi idrakı əsas götürən sensualizm və əqli idrakı əsas
götürən rasionalizm əslində bir-birinə qarşı antipodik
münasibət bəsləyirdilər. Onların arasında olan fikir ayrılığı
tədqiqat sahəsində də özünü biruzə verə bilirdi. Bu
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səbəbdən sensualistlər təbiət elmlərinə, rasionalistlər isə
riyaziyyat və metafizikaya üstünlük verirdilər.
İdrak göstərilən birtərəfli münasibət özünü Şərq
peripatetiklərində büruzə vermirdi. Tusi Aristotel ənənələrini davam etdirərək gerçəkliyin dərk olunmasında
rasionalizmin və sensualizmin hər ikisinin bərabər rol
oynadığını görürdü. Buna əsas səbəb isə varlığın bir sıra
elmlər vasitəsilə sirrlərini açmağa məşğul olan peripatetiklərin hər ikisinin də idrakda rol oynadığını görməsində idi.
Maddi aləmin ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin nəfsdə yəni, insan
şüurunda düzgün əks olunmasına şübhə ilə yanaşan
cəhalətpərəst filosofların əksinə doğru Tusi dünyagörüşü
meyl edirdi. Təbiətşünaslıq elmi vasitəsilə ətraf aləmə
obyektiv münasibət göstərən filosof, idrak məzmunu və
fəaliyyəti haqqında düzgün nəticəyə gəlirdi.
Təbiət elmləri vasitəsilə hissi idrakı, abstrakt təfəkkürün köməyilə əqli idrakı aktivləşdirərək, hissi və əqli idrakı
ayrılmaz görürdü. Hissi və əqli idrakın ayrılmaz olması
fikri qədim dünya fəlsəfi dünyagörüşünün ənənələrindən
mənbəsini götürürdü. Əsasən təbiəti öyrənməyə cəhd
göstərən bu filosoflar mövcudatın ayrı-ayrı formaları
haqqında ümumi nəticə çıxardarkən əqli nəticənin fəaliyyətindən də istifadə edrdilər.
Şəxsi duyğuların, şəxsi hisslərin insanda yaratdığı idrak
qabiliyyəti və verdiyi məlumatlar hissi idrakla bağlıdır.
Bilavasitə seyretmə nəticəsində ortaya çıxan hissi idrak,
cisimin bu və ya digər xassəsi ətrafında informasiya
mərkəzi yaradır. Hissi idrakın duyğu formasında əşyanın
rəngi, ölçüsü və s. haqqında məlumat yaranır. İlk məlumat
duyğular vasitəsilə qavrayışa və təsəvvürə çevrilir. Qav-
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rayış və təsəvvürlər isə mühakimələrin və anlayışların
təməl daşına çevrilir.
Hər zaman Aristotelin ideyalarını özünün istinadgah
nöqtəsinə çevirən Tusi duyğuların fəaliyyəti olmadan bilik
alınmasını qeyri-mümkün hesab edirdi. Duyğular vasitəsilə
ətraf aləmin bütün predmet və hadisələri şüurda dərk
olunur.
Duyğular Tusinin apardığı bölgüdə xarici hissləri təşkil
edir. Bi bölgünün digər qütbünü təşkil edən daxili
hisslərdən fərqli olan xarici hisslər beş duyğudan ibarətdir.
Beş duyğunun görmə (bəsər), eşitmə (səm), iybilmə (şəm),
dadbilmə (zauq) və toxunmadan (ləms) ibarət olmasını və
daxili hisslərin xüsusiyyətlərini uyğun bir şəkildə göstərir.
Obyektiv gerçəkliyin subyektiv təzahürləri olan duyğular
vasitəsillə xarici predmetlərin sturukturu yaranır.
Dərketmə prosesi zamanı duyğunun roluna müsbət
dəyər verib, onu hətta «zəkanın mənbəyi» deyə adlandırırdı. İdrak prosesini yanılmalardan gerçəyə, qeyri-kamillikdən kaamilliyə doğru inkişafında duyğunun ilk və əsas
rolda çıxış etdiyini qeyd edirdi. Təkcə ayrı-ayrı elm sahələrinin deyil, universal idrakın da təməlində duyğu durur.
«Elmlərin açarı duyğudur» deyən filosof duyğu vasitəsilə konkret şeylərin konkret xassələrini dərk etməyə imkan
yaratdığı haqqında da qeyd edirdi. Rənglərin görmə hissi,
danışıq səslərin eşitmə hissi, müxtəlif qoxuların iybilmə
hissi, qidanın müxtəlif keyfiyyətlərinin dadbilmə hissi,
istilik və soyuqluğun isə toxunma (lamisə) hissi ilə dərk
olunduğunu misal kimi göstərmişdi.
Göründüyü kimi hiss üzvlərinin hər birinin ayrıca bir
keyfiyyəti dərk etmə funksiyası daşıdığı və digərindən
fərqli məna ifadə etdiyi məlum olur. Bütün hiss üzvlərinin
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fəaliyyəti nəticəsində dərk edilməyən şey və hadisələri bir
daha hissi idrak vasitəsilə dərk etməyə çalışmaq səhv bir
prosesdir. Bu prosesin nəticəsində hər hansı bir mahiyyət
qismən və ya məhdud bir şəkildə dərk edilir, yaxud da heç
edilmir.
N.Tusi nin qənaətincə insanın hissi idrakda buraxdığı
səhv insanın özü tərəfindən nəzərə çarpılmır. Buna nümunə
kimi Yer kürəsindən altımış dəfə böyük olan Günəşin çox
kiçik görüntüyə malik olmasını göstərir. Filosofa görə hissi
idrak zamanı insanın buraxdığı səhvlər də eyni ilə buna
bənzəyir.
Qavrayış, təsəvvür, hafizə kimi idrak formalarının daxili hisslərə aid olduğunu göstərir. Bu terminlərə də baxış
aristotelizimin təsiri altında formalaşmışdır. «Kəlamın
təcridi» adlı əsərində daxili hisslər haqqında qısa məlumat
verən mütəfəkkir, dərketmə zamanı duyğulardan alınmış
məlumatın daxili hisslərdə təşəkkül tapdığını qeyd edir.
Daxili vəı xarici hissləri vəhdətdə götürərək, mütəkkəlimlərin əksinə doğru hərəkət edərək özünüidarə, yəni
davranış hissinin də mövcudluğunu qeyd edirdi.
Duyğuların aldığı məlumatların bir-birini tamamlaması
və daxili hisslərdə formalaşması ideyası peripatetizm
fəlsəfəsinin özülünü təşkil edir. Hissi idrak zamanı cismin
bütün xarici keyfiyyətləri, zahiri xüsusiyyətləri haqqında
alınan bilik qane edici deyildir. Bu zaman yeni idrak
növünə ehtiyac yaranması ortaya çıxır.
Bu idrak növü isə məhz elə əqli idrakdır. Əqli idrak
zamanı predmet və şeylərin mahiyyəti daxili xarakterləri,
qeyri-maddi xüsusiyyətləri insanlar tərəfindən dərk edilir.
Duyğular vasitəsilə predmet və hadisələr haqqında əldə
olunmuş biliklər hiss üzvlərinin köməyi ilə qavranıldıqdan
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sonra təsəvvür əldə edilir və hafizə vasitəsilə yadda
saxlanılır. Bu proseslərdən sonra isə hissi idrakın fəaliyyəti
qurtarır və əqli idrak fəaliyyətə başlayır.
Göründüyü kimi əsasən ikinci mərhələdə fəaliyyət
göstərən əqli idrak hissi idrakın dərk edə bilmədiyi hadisə
və predmetlər haqqında mülahizə yürüdür. Digər
aristotelçilər kimi Nəsirəddin Tusi də əqli idrak zamanı
dərkolunma prosesinin dürüst tamamlanmasına heç bir
şübhə etmirdi. Lakin əqllərin göstərdiyi funksiyaların
nədən ibarət olması haqında yürüdülən mühakimələrdə
peripatetiklər arasında fikir ayrılığı yaranır. «Məsələlərin
mahiyyəti» adlı traktatında Əbunəsr Fərabi əqli üç
kateqoriyaya bölür:
1) potensilal, yaxud təsirlənən əql;
2) aktual, yaxud da vərdişlə olan əql;
3) qazanılmış əql;
«İşarələr və qeydlər» kitabında isə İbn Sina əqli dörd
qrupa bölərək aktual və vərdişlə olan əqli bir-birindən
fərqləndirirdi.
Nəsirəddin Tusi isə İbn Sinanın «İşarələr və qeydlər»
kitabına yazdığı şərhdə əqlin tamamilə fərqli, tamamilə
doğri bir bölgüsnü vermişdir. Elmi və gündəlik bilikləri
əməli və nəzəri olmaqla iki yerə bölən filosof bunların
arasındakı fərqli cəhətlərin nədən ibarət olduğunu açıb
göstərmişdir. «O insan ağlını iki formaya- nəzəri və əməli
formalara ayırır. Həmin formaları da öz növbəsində dörd
şəkilə bölür. Bunlar: Həyulani ağıl (potensial ağıl), kəsb
edilmiş ağıl, vərdiş halını almış ağıl, faktiki ağıldır.» (70,
səh. 458).
Bu mövzuya qeyri-kamilliklə kamilliyin arasındakı
mövqedən yanaşır. İnsani nəfslərin yalnız əqllə dərk

~ 80 ~

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN MÜDRİKLİK FƏLSƏFƏSİ

edilənləri dərk etməsini və nəzəri biliyin aksioların insanda
fitri olmasına inanırdı.
Əməli biliklərin çoxillik təcrübə və müşahidələrin
nəticəsində əql tərəfindən toplanmasını və buna adi,
gündəlik həyatda da rast gəlməsini bildirirdi. Əqlin potensial formasının maddi aləmdə təmasda olması fikrini irəli
sürüb, onu xalis qabiliyyət kimi səciyyələndirirdi. Tusi
digər peripatetik tərəfdarları kimi potensial əqli həyulani,
yəni, maddi əql adlandırırdı. Həyulani əqlin əsas xüusiyyətlərindən biri də maddi aləmlə əlaqədə olduqdan sonra
yaranmış təsirlənmə nəticəsində meydana çıxan bilikləri
özündə toplamasıdır. Həyulani əql ilk əqli informasiyanı
dərk etdikdən sonra vərdişlə olan əql yaranır.
Nəsirəddin Tusi qnesologiya nəzəriyyəsinin də birinci
və ikinci əqli məlumatları fərqləndirir və bunların
arasındakı münasibətlərin nədən ibarət olmasını qeyd edir.
«Təbii universalilər» də adlandırdığı birinci əqli məlumatlar hisslər və duyğuların köməkliyi ilə əldə olunur. Eyni
zamanda insan şüurunda, insan təfəkküründə mövcud
olaninsriktə bənzər proseslər bəzi müddəalar haqqında
müəyyən bir anlayış da yarada bilir. «Birinci əqli məlumatlar»dan sonra mövcud olan «ikinci əqli məlumatlar»
gerçəklildə mövcud olan bütün həqiqətləri özündə əks
etdirir. «Birinci əqli məlumatlar»ın tezisləri «ikinci əqli
məlumatlar»la əlaqəyə girərək aksidensiya terminini
yaratmış olur.
Dövrünün müxtəlif fikirlərindən fərqli olaraq N.Tusi
idrakın hissi və əqli formalarının düzgün və elmi izahını
vermişdir. Sufilərin emanasiya nəzəriyyəsini və mütəkkəlimlərin ortodoksal-sxolastik fikirlərindən fərqli olaraq
hissi və əqli idrakın vəhdət təşkil etdiyini və mərhələlərdən
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ibarət olduğunu söyləyərək mükəmməl bir qnesologiya
nəzəriyyəsi yaratmağa müvəffəq olur.
Dərk etmə prosesinin mərhələlərdən ibarət olmasını
«İqtibasın əsası» traktatında verən Tusi şeylərin idrakının
bir mərhələdən ibarət olmasını ümid etmirdi. Şeylərin
müxtəlif xarakterlərindən irəli gələn təzahürlərin dərki
yalnız mərhələlərlə ola bilər.
N.Tusi idrak nəzəriyyəsini yaradarkən, idrak problemlərindən bəhs edərkən, işraqilik, sufilik və islam ideyalarından təsirlənmişdi. Orta əsrlər dövründə dinin hər sahəyə
nüfuz etməsi və N.Tusi nin ətrafında yaranmış qeyri-elmi
mühit də onun idrak nəzəriyyəsində öz əksini tapmışdır.
İdrak zamanı ilahi qüvvənin də subyektə birbaşa təsir
göstərməsi və yol göstərənin mücərrəd varlıq olmasını qeyd
edirdi.
Sufizm fəlsəfəsində mövcud olan kamilləşmə prosesi
isə Nəsirəddin Tusinin yaratdığı təfəkkürün təyin edilməsi
və ya determiləşməsi prosesi eyni məna çalarlarına
məxsusdur. Filosof təfəkkürü determiləşdirərkən gerçəklikdə obyektiv surətdə mövcud olan hadisə və proseslərin
qanunauyğun surətdə mövcud olmasını, inkişafını
səbəiyyətlə əlaqələndirirdi. Həqiqəti axtaranlar isə yalnız
yaradanın köməkliyi sayəsində məqsədlərini reallaşdıra
bilərlər. İdrak nəzəriyyəsində bəzən mistikaya da meyl
edən filosof, məntiqi intusiya adlı termin də yaradır.
Tizfəhimlilik deyə adlandırdığı ikifikirlilik və irfan
adlandırdığı intusiya filosofun qnesologiya nəzəriyyəsində
vahidlik təşkil edir. İdrak surətini düzgün təxəyüllə
bağlayaraq, bu anlayışı korafəhimliyə əks qoyurdu.
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Filosof belə qeyd edirdi ki, «yolu başa vurmuş kəs
haqqa yaxınlaşanda «Birinci təsir edəndən» hər şeyin
təcəlli tapması məlum olur.»
Göründüyü kimi idrak nəzəriyyəsində işraqilik və
sufilikdən bəhrələnən filosof heç bir ekletik mahiyyət kəsb
edən tezis irəli sürməmişdir. Digər cərəyanların müəyyən
cəhətlərini peripatetizimə uyğunlaşdıraraq məntiqi idrak
zamanı tovfiq, hidayət və ilham triadasını yaradır. Verilmiş
triadanın növlərini ilahi və mistik bir mövqeydən şərh edir.
Allahın təsiri altında formalaşan bu triadada yaradıcının
mənsub olduğu şeylər idrak subyektin sahib olduğu
şeylərdən azlıq təşkil edir. İkinci halda bir az üstünlüyə
sahib olur. Üçüncü halda isə subyektin mənsub olduğu
şeylər artır və Allaha mənsub olan şeylərlə yaxınlıq təşkil
edir.
Nəsirəddin Tusiyə görə bütün üç halda obyektiv
gerçəkliyi dərk edən tədqiqatçının uğurunun səbəbi yalnız
fəzilət sahibi olan yaradanın rolunu düzgün izah etməkdir.
Və hər bir müvəffəqiyyət qazanmaq istəyən tədqiqatçı ətraf
aləmi dərk etmək üçün Allaha həmd edə və doğru yolu tapa
bilər. İdrak prosesinin sona çatması və tamamlanması üçün
bu amil əsas rol oynayır.
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İnsan azad olaraq yaradılmışdır, zəncirə
vurulmuş olaraq belə doğulsa, yenə azaddır.
F. ġiller
2.3. Nəsirəddin Tusinin istimai-siyasi görüĢləri
Nəsirəddin Tusinin ictimai-siyasi görüşləri əsasən onun
«Əxlaqi-Nasiri» və «Maliyyə haqqında» əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bir sıra tədqiqatçılar Tusinin Azərbaycanın
siyasi fikir tarixində ilk dövlət nəzəriyyəçisi olduğunu təsdiq edir, onun siyasətşünaslıq barədə müstəqil və mükəmməl təlim yaratdığını vurğulayırdılar. Filosofun Hülakü xanın tapşırığı ilə qələmə aldığı «Maliyyə haqqında» traktatı
orta əsrlərdə bir çox dövlətlərin formalaşmasında mənbə
rolunu oynamışdır. Tusinin düşüncə tərzinə görə dövlət və
cəmiyyət anlayışı identik bir mahiyyət kəsb edir, başqa
sözlə Tusi dövlət və cəmiyyəti eyniləşdirir.
Tusi bu əsərində siyasət, hüquq və dövlətin idarə olunması kimi anlayışları müzakirə etmiş, dövlətçilik barədə öz
mülhizələrini irəli sürmüşdür. «Maliyyə haqqında» traktatda irəli sürülən ictimai-siyasi mənşəli ideyalar Yaxın və
Orta Şərqdə uzun müddət qanunvericilik üçün zəmin
rolunu oynamışdır. Sonralar ciddi islahatlar aparan Hülakü
hökmdarı Sultan Mahmud Qazan xan (1295-1304) da elə
məhz Tusinin «Maliyyə haqqında» traktatında irəli sürülən
mütərəqqi fikirlərdən bəhrələnmişdi.
Tusiyə görə dövlətin insanların fəal olmasına ehtiyac
hiss etdiyi kimi, insanların da öz dövlətin qayğısına
ehtiyacı var. İnsanların maddi və mənəvi tələbatını təmin
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etmək məqsədi ilə meydana gələn dövlətin əsas məqsədi
insanlara xidmət göstərməkdir.
Üç bölmədən ibarət olan «Əxlaqi-Nasiri» əsərinin
üçüncü bölməsində (məqaləsində) «Ölkəni (şəhərləri) idarəetmə qaydaları» adını verdiyi hissədə də öz ictimai-siyasi
fikirlərinə yer ayırmışdır. «Əsərin bu hissəsində dövlətin
inzibati və iqtisadi funksiyalarının analitik təhlili verilir,
dövlətin və siyasi idarəetmənin zəruriliyi konkret məntiqi
əsaslarla sübut edilir. N.Tusinin dövlətin yaranması
haqqında fikirləri də çox maraqlıdır. Mütəfəkkir güclü
dövlətin bazasını ittifaqda görürdü...» (107).
Tusiyə görə mənəvi və maddi əsasları özündə əks
etdirən dövləti qüsursuz idarə etmək mümkün deyil. Dövlətin yaranmasında rol oynayan maddi tələbatına cəmiyyətin
qarşılıqlı fəaliyyəti, mənəvi tələbatına isə cəmiyyətin qarşılıqlı sazişini nümunə göstərmək olar.
Tusinin utopik cəmiyyətin yaradılması haqqında irəli
sürdüyü müddəaların əsasında ədalətlilik prinsipi mühüm yer
tuturdu. «Fərabi və Nizamidən sonra Nəsirəddin də utopik
cəmiyyət ideyasını önə sürür. Onun ictimai-siyasi görüşlərinin ana xəttinin leytmotivi ədalətlilik prisipinin
bərqərar edilməsidir. Dövlət başçısı xalqa münasibətdə
ədalətlilik prinsipini heç vaxt unutmamlıdır.»(70, səh. 459).
Tusinin siyasi baxışları antik dövr yunan
fələsəfəsinin, əsasən də Platon utopiyasının təsiri altında
formalaşsa da onun özünəməxsus cəhətləri də burada öz
əksini tapmışdı. «Şahın rəiyyətə məhəbbəti-ata məhəbbəti,
rəiyyətin şaha məhəbbəti-övlad məhəbbəti, rəiyyətlərin
bir-birinə məhəbbəti-qardaş məhəbbəti kimi olmalıdır; bu
zaman onların arasında nizam olar. Bu təşbehdən məqsəd
odur ki, şah: şəfəqqət, mərhəmət, lütf, kəramət, qayğı,
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tərbiyə, kömək, məsləhət, zərərli şeylərdən uzaqlaşdırmaq,
xeyirliləri yaxınlaşdırmaq və bu kimi işlərdərəiyyətlə
mehriban ata kimi rəftar etsin» (13, 260).
Filosof dövlət başçılarına məsləhət görür ki, qılıncın
gətirdiyi faciədənsə qələmin gətirdiyi hörmətə üstünlük
vermək lazımdır. Azadlığa böyük önəm verən filosof
zəmanəsini haqsızlıq zəmanəsi adlandırır, ədalətə böyük
önəm verirdi.
Yaşadığı cəmiyyətdəki bütün münasibətləri güclü
müşahidə apararaq xarakterizə edən Tusi qeyd edirdi ki,
yaşadığımız toplum müxtəlif zümrələrin (siniflərin,
silklərin) qarışığından yaranıb. Filosofa görə bu zümrələr
aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Əmirlər zümrəsi.
2. Tacirlər zümrəsi.
3. Sənətkarlar zümrəsi.
4. Əkinçilər zümrəsi.
İnsanların arasında əmlak bərabərsizliyini adi bir hal
kimi qəbul edən Tusi siyasi hakimiyyəti dini mövqeydən
şərh edirdi. Bu fikirləri «Əxlaqi-Nasiri» əsərində müdafiə
edən Tusiyə görə əgər insanlar arasında əmlak bərabərliyi
olarsa o zaman onlar arasında əlaqə pozular. Filosofun
düşüncəsinə görə cəmiyyətin bütün ünsürlərinin hamısı
mülkiyyət səbəbilə zəngin və ya mülkiyyət səbəbilə yoxsul
olsalar insanların bir-birinə olan ehtiyacı öz əvvəlki
mahiyyətini itirə bilər.
Göründüyü kimi Tusi öz ictimai-siyasi baxışlarını hakim təbəqənin mənafeyinə uyğun hazırlamışdı. «O, cəmiyyətin mövcudluğu üçün sosial bərabərliyin əngəl olmasını
göstərir. Mövcud sosial münasibətlərin əbədiliyindən çıxış
edən Tusi, onlara tabe olmağı düzgün hesab etməklə
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yanaşı, xalqın maraqlarına zidd olan, onu qul halına salan
siyasəti naqis hesab edirdi.» (106, səh.526).
Tusi öz ictimai-siyasi görüşlərini feodal cəmiyyətinin
dünyagörüşünə, psixologiyasına uyğun qursa da ədalətli və
müdrik hökmdar ideyası onun ictimai-siyasi görüşlərinin
leykmotivini təşkil edirdi.
Tusinin nöqteyi-nəzərincə siyasətin iki növü
mövcuddur:
1). Fazilə (Fəzilətli) siyasət.
2). Naqis (Nöqsanlı) siyasət.
İmamət də adlandıran fazilə siyasət nəticəsində xalq
kamillik yolundan keçərək səadətə qovuşmuş olur.
Zorakığa əsaslanan naqis siyasət isə fazilə siyasətin əksini
təşkil edir. Naqis siyasətin törətdiyi fəsadlar nəticəsində qul
halına salınan xalq bədbəxtçiliyə düçar olur.
Fazilə siyasət nəticəsində səmiyyətdə ədalət bərqərar
olur, bu zaman insanlar öz şəhvani hisslərinə hakim kəsilir.
Naqis siyasətin təməlində şər işlər durduğu səbəbindən
burada insanlar öz şəhvani hisslərinə qurban gedir və bu
hisslərun köləsinə çevrilir. Bu zaman xalq arasında
xöşagəlməz meyllər özünə geniş yer tapır.
Siyasət haqqındakı fikirlərində də antik fəlsəfəyə
istinad edən Tusi eyni zamanda Aristotelin siyasəti dörd
qrupa ayırması fikiri ilə də razılaşır və qeyd ki, bu
siyasətlər içərisində ölkə siyasəti ən önəmli yer tutur.
Füzalə siyasəti də adlandırılan ölkə siyasətinin təməlində
rəiyyəti idarə etmək ideyası durur.
Qələbə siyasəti isə nankör və naxələf insanlar barədə
görülən tədbirdir. Kəramət siyasəti, başqa sözlə peşə
siyasəti nəticəsində cəmiyyətdə peşələr, sənətlər inkişaf
edir. Camaat siyasəti sayəsində əhali arasında ədaləti bərpa
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etmək mümkün olur. Bəsit siyasətin qisimləri olan ölkə
siyasəti, qələbə siyasəti, kəramət siyasəti və camaat siyasəti
içərisində şübhəsiz ki, ən önəmli yeri ölkə siyasəti tutur.
Siyasətlər siyasəti hesab olunan ölkə siyasəti əhalinin hər
təbəqəsinin idarə olunmasında həlledici amil rolunu
oynayır.
Dövlətin yaranmasında ittifaq konsepsiyasını irəli sürən
Tusi insanın cəmiyyətdən kənar movcudluğuna inanmırdı.
İnsanı ictimai varlıq kimi xarakterizə edərək dövlətdə
yaranmış ittifaqı insan bədəninin tərkibi ilə müqayisə
edirdi. İnsanlar dörd ünsürün müvafiq uyğunluğu ilə var
olduqları kimi cəmiyyət də dörd təbəqənin uyumu
içərisində bərqərar tapır:
1). Qələm əhli (ziyalılar).
2). Qılınc əhli (ordu, hərbiçilər).
3). Müamilə əhli (bürokratlar, tacirlər və sənətkarlar).
4). Ziraət əhli (əkinçilər, maldarlar, kəndlilər).
Qələm əhli deyə adlandırılan ziyalılar, ilahiyyatçılar,
münəccimlər və təbiblər dörd ünsürə nisbətdə suyu əvəz
edirlər. Dünyanın və dinin mövcud olması elmi və bədii
yaradıcılıqla məşğul olan qələm əhlindən asılıdır.
Dünyadakı intizam əllərində saxlayan qılınc əhli olan
döyşçülər, hərbiçilər, mühafizəçilər dörd ünsürdən odu
əvəz edirlər. Hava yerində olan müamilə əhlinin köməyi ilə
məişət təmin olunur. Ziraət əhli isə torpağı əvəz edir,
bunların əməyi nəticəsində yaranan məhsullar da insanların
yaşaması üçün zəruri bir mahiyyət kəsb edir.
Filosofun əqidəsi nöqteyi-nəzərincə qələm dörd
zümrənin əlində olmalıdır:
1) Din əhli;
2) İncə elmlər, o cümlədən hikmət, nücum;
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3) Tibb sahəsi üzrə məşğul olan alimlər, böyük və
mühüm işlər görməklə məşğul olanlar, o cümlədən
vəzirlər, müfəttişlər, ədliyyə işçiləri və padşahın sözlərini
rəiyyətə və düşmənlərinə çatdıran katiblər;
4) Ölkənin gəlir və xərclərini hesablayan maliyyə
işçiləri.
İnsanlar xarakter cəhətdən ictimai birliyə möhtacdır və
ailə ictimai birliklər içərisində ilkin bir mahiyyət kəsb edir.
İctimai həyatın kiçik hissəsi olan ailə cəmiyyətin təməlinin
formalaşmasına səbəb olur. İnsanların digər ictimai
birliklərinə gəldikdə isə bunalar məhəllə, şəhər, ölkə və
sonda ümumidünya ictimai birliyidir.
Dövlət başçısına Tusi məsləhət görürdü ki, hər bir
şəxsə öz xarakterinə uyğun vəzifə verilsiN.Tusi hər bir
təbəqə ilə davranışı özünəməxsus bir səpkidə şərh edirdi.
O, dövlətçiliyin qorunması üçün dövlət sirrini saxlamağın
böyük bir önəm kəsb etdiyini vurğulayırdı.
Tusi dövlət sirri ilə birlikdə dövlət adamlarının şəxsi
sirrlərini də gizlin saxlamağı məsləhət görürdü. «Gizli
sirlərin çoxu açıq deyilə bilən sözlərdən və işlərdən başa
düşülər. Belə hallarda rəislər bu sirlərdən xəbəri olmuş
adamlardan şübhələnməyə başlayar. Sirrin faş olmasının
əsas səbəbi odur ki, dünyanın işləri bir-biri ilə əlaqədardırdır, bəzilərini bildikdə bəzilərini adam özü tapır.» (31,
səh.237).
Dövlətin tənəzüllə uğramasına, zəifləməsinə, süqut
etməsinə əsas səbəb Tusinin fikirincə dövlət adamlarının
var-dövlətə qarşı olan hədsiz hərisliyin, sərvət düşkünlüyünün olmasıdır. Dövlətin bərqərar olması, dövlətin uzun
müddət var olması üçün əsas amil hökümət başçılarının
birliyi və düşmən qüvvələrinin tərk-silah edilməsidir.
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Cəmiyyətdə ədalətlilik prinsipi pozulduğu zaman ilk
olaraq aşağı təbəqə mənfi təsirə məruz qalır.Tusinin
fikrincə aşağı təbəqə aşağı təbəqə özüdən yuxarı təbəqədə
daima maddi və mənəvi yardım gözləyir. Bu yardım öz
mənzilinə çatmadığı anda aşağı təbəqə öz ehtiraz ifadəsini
qaldırır və bu da xoşagəlməz fəsadlara səbəb olur.
Cəmiyyətdə ədalətlilik prinsipinin pozulmasına bir sıra
münaqişələr səbəb olmuşdur ki, bu münaqişələr cəmiyyətdə
ədalətlilik prinsipinin pozulmasına səbəb olur. «Bu
münaqişələr aşağıdakılardır:
- hakimiyyət üstündə münaqişə
- vəzifə üstündə münaqişə
- var-dövlət üstündə münaqişə
- namus üstündə münaqişə
- əqidə üstündə münaqişə.» (73, səh.26).
Tusinin ziddiyyətli ifadələri müasir dövrdə mülahizə
edərkən bu qəanətə gəlmək olar ki, o feodal ictimai-iqtisadi
quruluşunun mənfi cəhətlərini ya görmür, ya da görmək
istəmirdi.
Bütün bu hallara baxmayaraq o cəmiyyətin aşağı
təbəqələrinin–kəndlilərin, yoxsulların, sənətkarların yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına cəhd göstərmiş, bu barədə
əlindən gələni əsirgəməmişdir.
İqtisadi fikirlərini də bu yönə istiqamətləndirən Tusi
Şərq dünyasının ictimai həyatında ticarətin də böyük rol
oynayacağını qeyd edirdi. Ticarətlə məşğul olan şəxslər
tamahkarlıq kimi hisslərdən uzaq olmalıdır. İnsan
mənəviyyatına yad olan bu qəbildən olan meyllərə tacirlər
düşmən gözü ilə bxmalıdır.
N.Tusi dövlət başında duran şəxsə xalqla öz arasında
sərhəd qoymamağı məsləhət görürdü. Dövlət başçısı xalqa
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arxalanmalı, xalqın psixologiyasına bələd olmalıdır. Çünki,
dövlət başçısı dar gündə yalnız sədaqətli rəiyyətin köməyilə
xilas ola bilər.
Belə dar günlərdən biri olan müharibə zamanı dövlət
başçısı dörd prinsipi əsas tutmalıdır.
1. Əgər dövlət başçısının müharibəni hərbi yolla
qazanmağa nail ola bilmirsə o zaman sülh bağlamalıdır.
2. Dövlət başçısı müharibə etdiyi zaman sərkərdələrin
məsləhətini dinləməlidir.
3. Xoşagəlməz ehtimalları nəzərə almalı, bu barədə
tədbir tökməlidirlər.
4. Qələbə çaldığı zamanda da ehtiyat və ədalət
prinsipini əsas tutmalıdır.
Göründüyü kimi Tusinin humanizm ideyaları möhkəm
təməllərə əsaslanırdı. Tusi qələmin yəni elmin gətirdiyi
faydalardan söz açır, qılıncın yəni mühaibənin gətirəcəyi
fəsadları pisləyirdi. İnsanpərvərliyi ilə tanınan mütəfəkkir
müharibə vaxtı düşməni öldürməkdən çox əsir tutmağa
üstünlük verirdi. Əgər əsir öldürülərsə bunun dövlətə heç
bir faydası yoxdur, əgər əsir öldürülməsə onlardan biyar
işlərində işlətmək, girov qoymaq, hansısa bir əmlakla
dəyişdirmək, əsiri minnət qoymaqla əfv etmək də olar.
Tusi qələmin dörd faydasından bəhs edir:
1. Cəmiyyətdə elmin oynadığı funksiyanı artır.
2. İnsanları gizli xəbərlərdən aşkar edir.
3. Sözlərin xatırlanmasında böyük rol oynayır.
4. Həqiqətləri xalqa çatdırır.
Qələmin gücü qılıncın gücündən üstün olduğu
səbəbdən dövlət başçısının bilikli olması zəruri şərtdir,
dövlət başçısının qələmə və qələm əhlinə hörmət etməsi
dövlətin tərəqqisinə müsbət təsir edir.
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Filosof öz dövrünün haqsızlıqları qarşısında boyun
əyməməyi məsləhət görürüdü. Əvvəllər haqsızlıqdan xilas
olmaq üçün ilahi qüvvəyə sığınmasını məsləhət görən Tusi
sonralar ilahi qüvvəninin haqsızlığın qarşısını almasında
həlledici rol oynamadığı qənaətinə gəlir. Müdrik alim öz
zəmanəsinin adamlarına çalışmağı, azadlığa doğru can
atmağı məsləhət görürdü. Saray çəkişmələri zamanı təcrübə
toplayan uzaqgörən vəzir Nəsirəddin Tusi öz xalqını
monqol qəsbkarlarının zülmündən, işgəncələrindən xılas
etmək üçün bütün mübarizə vasitələrindən istifadə etmişdi.
Dövlət başçısının kamilliyi onunla xarakterizə olunur
ki, sülh lazım olduğu zaman müharibəni tərcih etməsin, əks
tərəflə saziş bağlamaq üçün əlindən gələn bütün vasitələrə
əl atmalıdır. «Düşmənləri yola gətirib onlarla saziş
bağlamağa səy göstərməli və ehtiyatlı olmaldır, lakin elə
etməlidir ki, müharibə və olüb-öldürməyə ehtiyac
qalmasın. Müharibəyə ehtiyac yarandıqda isə iki haldan biri
olacaqdır: ya hücum edəcək, ya da müdafiəyə keçəcəkdir.»
(31, səh. 234).
Qarşıdurmalar zamanı müharibə ən son vasitə olduğu
üçün ordu rəhbərliyi cəsur, sadiq və təcrübəli hərbiçiyə
tapşırılmalı və dövlət başçısı qətiyyən döyüşdə iştirak
etməməlidir. Müharibə zamanı dövlət başçısı özünü təmkinli aparmalı, düşməni zəif hesab edərək çılğınlığa əl
atmamalıdır.
Nəsirəddin Tusi siyasi hakimiyyət barədə fikir bildirərkən bu məsələyə dini nöqteyi-nəzərdən yanaşırdı. Bu
da dahi alimin yaşadığı dövr üçün çox təbii bir hal idi, belə
yanaşma dövrün real tarixi mənzərəsi konteksinin əsas
özünəməxsus və spesfik xüsusiyyətlərindən biri idi.
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Diplomatik ənənələri, beynəlxalq siyasəti mükəmməl
bilən hökmdar təkcə ölkənin daxili siyasətini deyil, eyni
zamanda ölkənin xarici siyasətini də uğurla aparmalıdır.
Ölkədə nizam-intizam bərpa etmək üçün, hərc-mərcliyin
qarşısını almaq üçün, beynəlxalq səviyyədə dövlətin
nüfuzunu qoruyub saxlamaq üçün qılınc əhlini yəni, hərbi
gücü daima nəzarət altlna almaq lazımdır. Çünki, hərbi
gücün nəzarət altından çıxması dövlətin sonu deməkdir.
Dövlət başçısı hərbi qüvvənin nəzarətdə saxlamaq üçün
dörd prinsipi rəhbər tutmalıdır:
1. Ordunu maliyyə cəhətdən təmin etmək;
2. Vəzifə bölgüsünə düzgün riayət eləmək;
3. Ordu içərisində fərqlənənlərə daima diqqət
göstərmək;
4. Qəniməti hərbiçilər arasında düzgün bölmək;
Dövlətin möhkəmlənməsində təməl ünsürlərdən sayılan
vergi toplanması barədə də Tusi öz müddəalarını irəli sürür.
Dövlət başçısı dörd təbəqənin nümayəndələrində vergi ala
bilər. Əkinçilər, tacirlər, maldarlar və quşçulardan alınan
vergi dövləti iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirməlidir.
Ə.Fərabinin «Xeyirxah şəhərin sakinlərinin görüşlərinə
dair» əsərindəki və N. Gənəcəvinin «İsgəndərnamə»
əsərinin birinci hissəsindəki utopik fikirlərdən bəhrələnən
Tusinin arzuladığı yeni cəmiyyətdə insanlar azadırlar. Bu
cəmiyyətdə bərabərlik hökm sürdüyündən əhali içərisində
varlı və yoxsul təbəqələşməsi yoxdur. Burada güclü nizamintizam hökm sürdüyü üçün cəmiyyətin idarə edilməsi üçün
xüsusi idarəedici qüvvənin varlığı da lüzumsuzdur. Tusinin
nöqteyi-nəzərincə əgər cəmiyyətdə düzgün nizam-intizam
hökm sürürsə o zaman hökmdarın varlığına bir o qədər də
ehtiyac yoxdur. «Hər dövrdə, hər zamanda hökmdara
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ehtiyac yoxdur. Əhali arasında nizam-intizam olsa, bu
onlara uzun müddət bəsdir. Lakin bütün dövrlərdə müdrik
bir rəhbərə və tədbir sahiblərinə ehtiyac vardır. Tədbir
olmasa nizam-intizam aradan qalxar, insan cəmiyyəti lazım
olduğu kimi inkişaf etməz…» (23, 156).
Əgər orta əsrlərdə bir çox nəzəriyyəçilər qanunun ilahi
mahiyyət kəsb etdiyindən söz açırdılarsa Tusi qanunun
kamil insanın zəkasının məhsulu olmasını vurğulayırdı. Öz
humanistliyi ilə də məşhur olan filosof qanunların cəza
vermək funksiyasından çox islah etmək funksiyasına önəm
verilməsini vurğulayırdı. Qanunların da qruplaşmasına
ədalət nöqteyi-nəzərincə yaxınlaşan Tusi qanunları ədalətli
və ədalətsiz olaraq iki qisimə bölür. Qanunların ədalətli və
yaxud ədalətsiz olması dövlət başçısının yürütdüyü
siyasətdən, onun şəxsi keyfiyətlərindən asılıdır. Əgər
qanunlar dövrün tələblərinə cavab vermirsə deməli bu
qanunları təkmilləşdirmək lazımdır.
Tusinin utopik ideyalarının gerçəkləşməsi nəticəsində
xeyirxah dövlət tipi meydana gəlir. Bu xeyixah dövlətdə
insanlar ləyaqətli bir həyat tərzi keçirir, dövlətin başında da
əxlaqlı, adil və müdrik rəhbər durur. Ülvi və ali hisslərin
özlüyündə kök saldığı xeyirxah dövlət tipində yalnız
maarifçilik monarxiyası hökm sürür. Uzun müddət
idarəetmə işlərində yüksək vəzifələrdə çalışan Tusi qeyd
edirdi ki, dövləti qüsursuz idarə etmək mümkün deyil.
Xeyirxah dövlətdə ədalətli qanunlar hökm sürsə də
qanunların aliliyinə nəzarət etmək zəruridir. Dövlətin idarə
edilməsi, qanunalara nəzarət
aşağıdakı müssisələrin
köməyilə mümkün olur:
1. Qanunları
nizamlayanlar-islam hüquqşünasları,
natiqlər və xəttatlar;
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2. Qanunların adilliyinə və cəmiyyətdə bərabərliyə
nəzarət edənlər;
3. Dövləti mühafizə edənlər;
4. Dövlətin varlığının qayğısına qalanlar.
N.Tusi nin ictimai-siyasi görüşləri onun müasiri olmuş
Siracəddin Urməvinin ictimai-siyasi görüşləri ilə oxşarlıq
təşkil edir. Tusi də Urməvi kimi aşağı təbəqəni müdafiə
edir, rəiyyətə müntəzəm olaraq diqqət yetirilməsini
vurğulayırdı. «Rəiyyəti ədalət, fəzilət və hikmət qanunları
əsasında idarə etmək lazımdır. Bədən-təbiətlərin, təbiətlər
nəfisin, nəfs-əqlin sayəsində möhkəmləndiyi kimi, şəhərlərin möhkəmliyi siyasətə, siyasətin möhkəmliyi isə
hikmətə bağlıdır.» (31, səh. 232)
Əgər dövlətə sirayət edilən hikmət ədalət və intizam
çərçivəsinə uyğun olarsa bu zaman dövlətin kamilləşmiş
gələcəyindən, onun təkamülündən söhbət açmaq olar. Əgər
hikmət yuxarıda göstərilən prinsiplərə mütabiq olmasa bu
zaman dövlətin süqut etməsindən, onun tənəzzülə
uğramasından danışmamaq mümkün deyil.
Şəxsiyyətə böyük önəm verən Tusi dövlətin tənəzzülə
uğramaması üçün dövlət başçısında yeddi mühüm xüsusiyyətin olmasından bəhs edirdi.
1). Atalıq - bu hamıya mehriban münasibət
göstərməklə, qəzəb hisslərini boğmaqla ölçülür.
2). Alicənablıq - yalnız qəzəb qüvvəsi ilə şəhvət
qüvvəsini özündən uzaqlaşdırdıqdan sonra yaranır.
3). Mətinlik - dərin düşüncə və obyetiv fikiri özündə
ehtiva edir.
4). Əzmlilik - obyetiv rəylə bitkin iradənin məhsulu
olan bu xarakter bütün hökmdarlarda olmalıdır.
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5). Səbirlilik - hökmdarın dar günündə ən yaxın
dostudur.
6). Maddi sərvət - özünə aid olmayana tamah
salmamağa səbəb olur.
7). Sədaqətli köməkçilər- bu yalnız yuxarıdakı
xüsusiyyətlərin var olması nəticəsində şamil olur. Eyni
zamanda sədaqətli köməkçilərə nail olmaq üçün atalıq
xüsusiyyətinin olması bir o qədər də vacib deyil.
Əgər dövlət başçısı bu yeddi xüsusiyyəti özündə cəmləşdirməyi bacarırsa onda cəmiyyətin müntəzəm
inkişafından söz açmaq olar. Dövlət başçısı təmənnasız
olaraq xalqa, əsasən də aşağı təbəqəyə, zəhmətkeş kütləyə
xidmət etməli və hökmdar nəticə etbarilə cəmiyyətdən
təcrid olunmamalıdır. Dövlətin daxilində yaşayan ictimaiyyətin müqəddəratını həll etmək tərəqqipərvər,
maarifpərvər dövlət başçısından çox asılıdır.
Zəhmətkeş xalqa üstünlük verən Tusi yüksək təbəqənin
nümayəndələrini alleqorik bir üslübda izah edərir, hakim
dairələri pərdə altında tənqid edirdi. Mütəfəkkirin nöqteyinəzərincə hər zaman haqsız olan bu təbəqənin
nümayəndələri dörd təbəqədən ibarətdir:
1). Şir- bunlar xalqı qətl etməklə məşğul olan hökmdarlardır.
2). Canavar - bunlar haram sərvətlər toplayan
tacirlərdir.
3). Tülkü- bunlar xalqı aldadan yalançı zahidlərdir.
4). Qoyun - bunlar tamahkarlıqları ilə məşhur olan
möminlərdir.
Tusi həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən cəmiyyətin
bütün üzvləri arasında haqq və ədalətin icra olunması üçün
çalışır, bu yolda əlindən gələni əsirgəmirdi. Dövlət işlərinin
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qaydaya salınması beş sinifin fəziləti sayəsində mümkün
ola bilər.
1). Hökmdarlar;
2). Alimlər;
3). Tacirlər;
4). Əkinçilər;
5). Zəhmətkeşlər.
Aşağı cəmiyyətim xöşbəxt yaşaması problemi hər
zaman son dərəcə zəruri olan bir problem kimi Tusi
dühasını daima narahat etmişdi. Humanist filosofun gəldiyi
qənaətə görə mənəvi saflığa nail olmaq üçün, kamil insan
kimi təkmilləşmək üçün insanların elm öyrənməsi, bilklərə
sahib olması ən ümdə şərtdir. Əgər orta əsrlərdə hakim
ideologiya insana səma-yer şəcərəsinin müti bir hissəciyi
kimi baxırdılarsa Tusi bu buxovlayıcı fikirləri qəbul
etmirdi. Yaradanın yaratdığı məxluqatın ən şərəflisi olan
insan daima diqqət mərkəzində, aparılan tədqiqatların
obyekt müstəvisində olmalıdır.
Cinayət hüququ haqqında da Tusinin irəli sürdüyü
fikirlər də çox maraqlıdır. Təqsirkar tərəfindən cinayətin
törədilməsi üç qisimə bölünməsi ilə səciyyələnir:
1. Cinayətin qəsdən törədilməsi;
2. Cinayətin qəsd olmadan törədilməsi;
3. Cinayətin ehtiyatsızlıq üzündən törədilməsi.
Əsasən cəmiyyətdə ədalətsizliyin bərqərar olması ilə
mənfi fəsad kimi meydana çıxan cinayətkarların bəziləri
islah oluna bilər. Bu qəbildən olan cinayətkarları cəza və
tənbehlə tərbiyə etmək lazımdır. Bəzi qəbildən olan
cinayətkatları isə islah etmək qeyri-mümkündür. Tusiyə
görə cinayətkarların cəzalandırlması zamanı şər ünsür
ortadan qalxır, əgər cinayətkarın törətdiyi cinayətdə şər
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ünsürü öz həddini, müəyyən səviyyəni aşmamışsa bu
zaman ölüm hökmü tətbiq etmək məqsədəuyğun deyil. Bu
zaman cinayəti törətmiş şəxsə qarşı aşağıdakı cəza növləri
tətbiq edilə bilər:
1). Həbs- bu cinayətkarı şəhər əhalisi ilə ünsiyyətdən
məhrum etmək deməkdir.
2). Zəncir yəni, məhdudiyyət- bu cinayətkarı şəhərin
təsərrüfat işlərindən məhrum etməklə ölçülür.
3). Sürgün- bu isə cinayətkarı şəhərin daxilinə girməyə
icazə verməməklə dəyərləndirilir.
Tusinin ölüm hökmü barəsində irəli sürdüyü fikirlər öz
dövrünün dünyayagörüşünə nəzərən mütərəqqi bir mahiyyət kəsb etsə də mənfi cəhətlərdən də xali deyildi.
Cinayətkarı ölüm hökmü ilə cəzalandırmaqdansa onun hər
hansısa bir bədən üzvünün kəsilməsini məsləhət görürdü.
Cinayətkarın əl, ayaq, dil və ya başqa hiss üzvlərindən
birinin kəsilməsi ilə onun ölüm cəzasından uzaqlaşdırılması
fikrini irəli sürmək əslində Tusinin insanpərvərliyindən
irəli gəlirdi. Göründüyü kimi Tusi nə qədər də insanpərvər
və humanist olsa da öz dövrünün dünyagörüşündən tam
olaraq ayrıla bilməmiş və yaxud da bu məsələ barədə fikir
irəli sürdüyü zaman öz dövrünün psixologiyasını da nəzərə
almışdı. Bu mülahizələrin hansının daha doğru olmasına
baxmayaraq hər iki halda Tusi edam hökmünün əleyhinə
çıxır, ölüm cəzasını ən azından cismani cəza ilə əvəz
edilməsini israr edirdi.
Tusi öz ictimai-siyasi fikirlərinin astronomiya ilə
bağlayır, planetlərin cəmiyyətin bütün təbəqələrini nüfuz
dairəsinə aldığını və planetlərin insanların həyatının bütün
sahələrinə müdaxilə etdiyini vurğulayırdı. Tusiyə görə
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xalqın müxtəlif təbəqələrini müxtəlif planetlər himayə edir,
bu nöqteyi-nəzərdən insanlar yeddi təbəqəyə bölünür.
Astronomiyaya möhkəm bağlı olan Tusinin qələmə
aldığı «Si fəsil» («Otuz fəsil») əsərində planetlərin insanların təbəqələşdirilməsindəki rolunu belə izah edirdi.
«Saturn qocaları, kəndliləri, qədim peşə sahiblərini və qara
camaatı himayə edir, Yupiter qazıların (hakimlərin),
mənsəb sahiblərinin və şan-şöhrətə malik olan insanların
planetidir. Mars hərbiçilərin, döyüşçülərin, silah əhlinin,
quldur və oğruların planetidir. Günəş padişahların, böyüklərin və hökm sahiblərinin planetidir. Venera qadınların,
xidmətçilərin, aşağı kütlələrin və hal əhlinin planetidir.
Merkuri vəzirlərin, alimlərin, divan sahiblərinin
müəllimlərin planetdir. Ay səfir, elçi və müsafirləri himayə
edir.» (25, səh.26).
Tusi Elxanilər dövlətinin sarayında yüksək mənsəb
sahibi olduğu zaman hər zaman öz tutduğu mənsəbi deyil,
xalqın yaşayışını düşünmüş, aşağı təbəqənin zülm və
işgəncədən xilas etməyin yollarını araşdırmışdır. Dahi
folosof öz dövrünün ictimai-siyasi və iqtisadi münasibətlərdə mənfiliklərini görür, xüsusilə də vergi işlərində
islahatın aparılmasının vacibliyini dərk edirdi. Görünür
sonralar Hülakü hökmdarı Qazan xan islahatlar apararkən
Tusinin irəli sürdüyü ideyalardan ilham almışdı.
Tusi qeyd edirdi ki, hakimiyyətə yeni gəlmiş hökmdar
özündən əvvəlki hökmdarın fəaliyyət dairəsini sərfnəzər
etməli, bu fəaliyyətin müsbət və mənfi cəhətlərini xarakterizə etməlidir. Özündən əvvəl hakimiyyətdə olmuş
hökmdarın və ya hökmdarların müsbət fəaliyyətləri
üzərində daha çox dayanmalıdır. Lazım olduğu təqdirdə
özündən əvvəlki hökmdar tərəfindən verilmiş əmrləri
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dəyişdirmək, bu əmrlər üzərində islahat aparmaq daha
məqsədəuyğun bir hal hesab edilir.
Tusi bu nöqteyi-nəzərdən anoloji yanaşmanı Hüalakü
xandan sonra hakimiyyətə gələn Abaqa xana da məsləhət
görürdü. Mütəfəkkir Abaqa xana məsləhət görürdü ki, o
atasının verdiyi əmrləri diqqət yetirsin və bu əmrlər
üzərində müsbət yöndə düzəlişlərin aparılması barədə
tədbir görsün. Göründüyü kimi dahi filosof dövlət işlərinin
idarə edilməsində, xüsusilə də aşağı kütlənin ictimaiiqtisadi durumunun hər zaman tərəqqi yolu ilə inkişaf etməsində bütün yollardan və vasitələrdən istifadə etmişdir.
Tusinin dünyagörüşünün təməlində insan problemi əsas
yer tutduğundan ideal ailə ve ideal cəmiyyət yaratmaq
barədə də düşünmüşüdür. «Əxlaqi-Nasiri» əsərində bu
problemləri müzakirə obyektinə çevirir. Ümumiyyətlə, Tusi
elmi fəaliyyətinə nəzər yetirdiyimiz zaman onun ideal
cəmiyyət, ideal dövlət qurmaq baradə mülahizələrinə rast
gəlmək mümükündür. Mütəfəkkir bunu əməli fəaliyyətində
də mümkün qədər tətbiq etməyə cəhd göstərmişdir.
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Elmi gerçəklər üzərində razılaşmaq varkən, söz
yığınlarıyla döyüşmək nə üçün?
F.Bekon
2.4. Elmlərin təsnifatı
Müasir dövrdə elmin araşdırdığı ən aktual və zəruri
problemlərdən biridə elmlərin təsnifatıdır. Bir sıra
tədqiqatçılar səhvən elm tarixinin Yeni Dövrdə meydana
gəldiyini və elmşünaslığın müstəqil bir fənn kimi yalnız
XX əsrdə bərqərar olduğunu bildirirlər. Müsəlman
Şərqində elmlərin təsnifatını ilk dəfə verən Xəlil ibn
Əhməd Farahidi (718-791) olmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar
məşhur ərəb alimi Əbu Musa Cabir ibn Həyyanın (721 815) «Kitab əl-hüdüd» əsərində elmlərin təsnifatı probleminin qoyulmasından bəhs etsə də bu əsərdə problem tam
həllini tapa bilməmişdir. Elə bu səbəbdən də islam
dünyasında elmlərinin təsnifatının verilməsi problemi əsaslı
olaraq Xəlil ibn Əhməddən başalyır. Xəlil ibn Əhməddən
sonra Yaqub Əl-Kindi (800-873) «Məiyətu-l-ilmi
vəəqsamuhu» adlı əsərində elmlərin təsnifatını versə də bu
əsər müasir dövrdə hələ də əldə olunmamışdır. Şərq
aləmində elmlərin təsnifatınını müəkəmməl şəkildə verən
filosof Əbu Nəsr Farabi (870-950) olmuşdur. Onun «İhsaul-ulum vətərif», «Məratibu-l-ulum», «Mətləu-l-ulum» adlı
əsərlərində bu problem geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
Ensiklopedik zəkası ilə tanınan Nəsirəddin Tusi də bu
problemə toxunur, elmin mahiyyəti və elmlərin təsnifatı
barədə öz fikirlərini bildirir. Düşüncə tarixində elmlərin
təsnifatını ilk olaraq verən Aristotelin düşüncələrindən, Əl-
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Kindinin təsnifatından və Əbu Nəsr əl-Farabinin məşhur
«İhsaül-ülum» yəni, «Elmlərin siyahıya alınmasına dair»
adını verdiyi əsərdən bəhrələnən Tusi də elmlərin
təsnifatını özünəməxsus şəkildə izah edirdi. «Əgər elmlərin
təsnifat tarixini nəzərdən keçirsək, hər şey fəlsəfənin daxili
bölgüsündən başlanır. Çünki qədim dövrdə elmlər hələ
fəlsəfədən ayrılmamışdı. Təsadüfi deyil ki, Aristotel də
elmlərin təsnifatını fəlsəfənin daxili hissələri kimi
vermişdi.»(32,səh.165).
Azərbaycanın düşüncə sahiblərinin elmi-fəlsəfi yaradıcılığına nəzər yetirdiyimiz zaman elmlərin təsnifatının verilməsi və elmlərin sistmatik bir qaydaya salınması
haqqıında edilən ilk cəhdin də Nəsirəddin Tusi tərəfindən
edilməsinin şahidi oluruq. Bu dahi alimin elmlərin bölgüsü
haqqında söylədiyi fikirlər Azərbaycan düşüncə tarixi üçün
qeyri-adi bir hal idi. Tusi elmlərin təsnifatını verərkən
onları nəzəri hikmət və əməli hikmət deyə iki qrupa
bölürdü. Nəzəri hikmətə elmi nəzəriyyələr, əməli hikmətə
isə praktiki fəaliyyət daxildir. Əgər hər hansısa bir şəxsdə
nəzəri hikmət və əməli hikmət bərabər formada yetkinləşibsə bu zaman ən kamil alim tipi ortaya çıxır.
Elmşünaslığa aid də öz sözlərini deməyi bacaran Nəsirəddin Tusiyə görə elm hikmətin və mərifətin tərkib
hissəsidir. A. Rzayev haqlı olaraq qeyd edirdi ki, «Tusinin
elmlər təsnifatı öz əhatəliliyi, dərinliyi və miqyası etibarilə
diqqəti cəlb edir... Tusi XIII əsrdə orijinal təsnifat sistemi
yaratmış, özündən əvvəlki filosofların təsnifatını genişləndirmək və dəqiqləşdirmək yolunda mühüm addım atmışdır» (65,səh.99).
Şərq peripatetik filosoflarından Fərabi, Biruni və İbn
Sinanın elmşünaslığa dair fikirləri N.Tusinin elmşünaslıq
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(yaxud «elm haqqında elm») barədə fikirlətinə sirayət
etmişdi. Tusi elmlərin təsnifatını, bölgüsünü apararkən bu
məsələyə Şərq peripatetiklərinin nöqteyi-nəzərincə yanaşmışdır.
Ümimiyyətlə bütün varlıqlar haqqında olan elm onunla
məşğul olan insanları hər şeyi olduğu kimi dərk etməyə
təhrik edir. «Elm – varlıqların həqiqətən necə olduğunu
düzgün təsəvvür etmək, insanın yaradıcı ağlı, nəfsi-əmr və
sağlam düşüncəsi dairəsində onun xüsusiyyət və
keyfiyyətlərini kəşf etməkdir». (31, səh36) Tusiyə görə
gerçəklikdə mövcud olan bütün varlıqlar zəruri və mümkün
varlıq kimi iki hissəyə bölündüyündən hikmət elmi də iki
qismə bölünür. Nəzəri hikmət də öz növbəsində varlıqların
var olması etibarilə iki qisimə ayrılır. Bu bölgüdə əsas yeri
varlıqların maddə ilə olan mümkün və qeyri-mümkün
əlaqəsi əsas yer tutur. Nəzəri hikmət bu baxımdan iki ayrı
cəbhəyə parçalanır:
1). Maddə ilə əlaqədar olan varlıqlar haqqında olan
elm.
2). Maddə ilə əlaqədar olmayan varlıqlar haqqımda
olan elm.
Sonuncu da növbəsində iki hissəyə bölünür, bunların
bir qismində maddənin iştirakı olmadan da təsəvvür yarana
bilir. İkinci qismində isə maddənin iştirakı sayəsində
mümkün olanlar haqqındakılar mövzunun obyektinə
çevirilir.
Yuxarıda verilə izahdan sonra Tusi nəzəri hikmət
elminin üç hissəyə bölür:
1). Metafizika- təbiətin arxasında. Orjinal versiyalarda
Tusi bu istilahı «Mabəd ət-təbiə» deyə adlandırırdı.
2). Riyaziyyat
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3). Təbiət elmləri
Nəzəri hikmət elminin bu üç bölməsinin də hər birinin
əsas və köməkçi bölmələri vardır. O cümlədən, Metafizika
(«Mabəd ət-təbiə») elminin iki əsas forması mövcuddur:
Teologiya (İlahiyyat) və ilkin ibtidai fəlsəfə. Qatı ehkamçılıq və sxolastika ilə bürünən teologiya zəruri varlığın
mövcudluğundan, bu varlığın xarakterlərindən, zəruri
varlığın fəaliyyətinin forma və üsullarından bəhs edir. İlkin
ibtidai fəlsəfə bölməsində fəlsəfi kateqoriyaların mahiyyəti
izah olunur, bu barədə məlumat verilir.
Metafizika («Mabəd ət-təbiə») elminin əsas bölmələrindən başqa köməkçi bölmələri də fəaliyyət göstərir.
Bunlar Nübüvvət, İmamət və Axirət bölmələri misal ola
bilər. Nübüvvət bölməsində peyğəmbərlik və onun
şərtlərindən bəhs edir. İmamət bölməsində isə imamlıq və
onun şərtlərindən söhbət açılır. Tusi «Təcridül-etiqad» adlı
kitabının «Nübüvvət» fəslində nübüvvət və imamətin əsas
şərtlərini göstərir və eyni zamanda nübüvvət və imamətin
bir-biri ilə oxşar və fərqli cəhətlərini izah edir.
Axirət bölməsində isə o biri dünya haqqında müzakirələr əsas yer tutur. Nəsirəddin Tusinin «Övsafül-Əşraf» («Şərafətli insanların xüsusiyyətləri») adlı əsərində
qeyd edirdi ki, Allah iman gətirənləri dünyada da, axirətdə
də möhkəm bir sözlə (kəlimeyi-şəhadətlə) sabitqədəm
edər... (www.alhassanain.com). Tusi «Təcrid ül-etiqad»
əsərində də axirət dünyasının vacibliyindən bəhs edir və
qeyd edir ki, bütün insanların yalnız axirətdə həqiqəti
açıqca görəcəklər.
Nəzəri hikmət elminin ikinci forması olan riyaziyyat
elmi ədədlərin, ölçülərin, səma cisimlərinin və səslərin
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xarakterik xüsusiyyətləri şərh olunur. Bu baxımdan Tusi
riyaziyyat elmini dörd əsas bölməyə bölüdü:
1). Həndəsə;
2). Ədədlər elmi;
3). Nücum və heyət elmi;
4). Ahəngşünaslıq;
Həndəsə (ərəbcə əndazə sözündəndir) ölçülər və
ölçülərin xarakterini öyrənir. Ədədlər elmi bölməsində isə
ədədlər və ədədlərin xarakterindən bəhs olunur. Müasir
dövrdə astronomiya və kosmoqrafiya deyə adlanan nücum
və heyət elmində isə səma cisimlərinin bir-biri ilə olan
əlaqəsi, onların fərqli və oxşar xüsusiyyətləri təhlil olunur.
Eyni zamanda Tusi astrologiya başqa sözlə nücum
ehkamlarını da bu bölgüyə aid edirdi. Səsləri və onların
xarakerik xüsüsiyyətlərindən bəhs edən ahəngşünaslıq elmi
müasir istilahda akustika və harmoniya elmi anlamını kəsb
edir. Tusi eyni zamanda musiqi səslərindən, bu səslərin
ritm və başqa keyfiyyətlərindən bəhs edən musiqişünaslıq
elmini də bu sahəyə aid edir.
Elmlərin təsnifatı barədə öz fikirlərini davam etdirən
Tusi riyaziyyat elminin bir sıra köməkçi bölmələrinin də
olmasını vurğulayır. Oxşarlıqlar, əksiliklər, cəbr, müqabilə,
manivellər və yaxud da mexanika, şüalar və başqaları
riyaziyyatın yardımçı bölmələrinə misal ola bilər. «Hazırda
bu fənlərin bəziləri müstəqil elm sahəsinə çevrilmiş,
bəziləri isə riyaziyyatdan çıxarılaraq başqa bəhslərə daxil
edilmişdir. Məsələn, «oxşarlıqlar» müstəqil elmə çevrilmişdir. Mexanika bəzən fizikaya daxil edilri, bəzən də
müstəqil elm sayılır, şüalar isə həmişə fizika bəhsində
tədqiq edilir.» (31, səh.262).
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Elmlərin təsnifatını öz dövrünün dünyagörüşünə uyğun
bir səpkidə şərh edən Tusi təbiət elmlərinin səkkiz qisimə
bölündüyünü vurğulayırdı:
1). Təbii adlar - burada zaman və məkan, hərəkət,
sabitlik və dəyişkənlik, sonluluq və sonzuzluq kimi
anlayışların mahiyyəti açıqlanır.
2). Adlar və əlamətlər- səma və yer cisimlərinin
xarakterləri, sadəlik və mürəkkəblik kimi anlayışlar burada
öz əksini tapmışdır.
3). Kovn-o fəsad- burada maddələrin yaranması və
məhv olması, maddələr mübadiləsi, maddənin bir formadan
digər formaya keçməsinin qaydaları öyrənilir.
4). Səma təzahürləri- burada təbiət hadisələrinin səbəbi
və mahiyyəti öyrənilir, bu hadisələrin əsl məğzi açıqlanır.
Tusinin dövründə səma təzahürləri elmi dörd hissəyə
parçalanırdı:
I. «Coğrafi astronomiya»- yəni, ölçmə astronomiyası.
II. «Hikmət-ül əflak» adlanan bölümdə planetlərin
hərəkət trayektoriyası incələnirdi.
III. «Elmül ehkam-ül nücüm»- burada on iki bürcün
spesfik xüsusiyyəti haqqında məlumat verilirdi.
IV. «Elm-ül rükət»- burada zamanın xüsusiyyətləri
haqqında məlumat verilirdi. Bu dövrdə zamanı ölçməsi ilə
məşğul olan adamlara «Müvaqqit» deyilirdi. Səma təzahürləri elminin içərisində «Elm-ül rükət» yəni, zamanın
ölçülməsi və coğrafi astronomiya bölmələri digər
bölmələrdən önəmli yer tuturdu.
5). Mədənşünaslıq- bölməsində mürəkkəb maddələrin
tərkibləri barədə söz açılır, bu istilah müasir dövrdə
minerologiya və kimya elminə mütabiqdir.
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6). Nəbatət elmi- bitkilər və onların növ müxtəlifliyini
öyrənmək bu elm sahəsinə aiddir. Nəbatət elmində Tusi
bitkiləri yararlı və yararsız bitkilər deyə iki qisimə bölürdü.
7). Heyvanat elmi- müasir dövrdə biologiya termininə
uyğun gələn bölmədə heyvanların hərəkət xüsusiyyətləri,
davranış qaydaları və onların müxtəlif növləri bu elm
sahəsində öyrənilir.
8). Nəfs elmi- yəni, psixologiya elmində insanların
xarakterik xüsusiyyətləri və əhvalarının dəyişilməsindən
bəhs olunur.
Tusi elmlərin təsnifatı zamanı nücum ehkamları elmi
deyə adlandırdığı astrologiya elmini həm riyaziyyatın, həm
də təbiət elmlərinin köməkçi bölmələrinə aid edir.
Astrologiyadan başqa təbabəti, əkinçilik elmini də təbiət
elmlərinin köməkçi bölmələrinə aid edir.
Aristotelin «Orqanon» yəni silah adını verdiyi məntiq
elmini Tusi heç bir bölgüyə daxil etmir və qeyd edir ki,
«Məntiq elminə gəldikdə isə demək lazımdır ki, o əşyaların
keyfiyyətini bilmək, məchul olanları ortaya çıxartmaq
üsulundan ibarətdir. Deməli, əsl mənada o, təlim elmidir
(elmlər elmidir), başqa elmləri öyrənəmk üçün bir alət, bir
açar səviyyəsindədir.» (31, səh. 38)
Tusi nəzəri hikmətin bölgüləri barədə məlumat
təsnifatını verdikdən sonra əməli hikmət elminin də
təsnifatını verir. Əməli hikmət elmi adından da göründüyü
kimi insanların praktiki fəaliyyəti ilə bağlıdır. Əməli
hikmət bilvasitə olaraq insanların həyat şəraitinin məqsədəuyğun bir şəkildə yaxşılaşdırılmasına döğru yönəldilmişdir. Əməli hikmət ayrı-ayrı insanlara və insan topluların
nəzərən fərdi və ümumi olaraq iki hissəyə bölünür. Ümumi
əməli hikmət də öz növbəsində iki qisimə parçalanır:

~107~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

1). Yaşayış məskəni olan ev və mənzil ilə ortaq
olanlar;
2). Daha çox insan toplularının yerləşdiyi şəhər, vilayət,
ölkə kimi ərazi bölgüləri ilə ortaq olanlar.
Əməli hikmət barəsində «Əxlaqi-Nasiri» əsərində geniş
məlumat verən Tusi hikmət elminin bu bölməsini üç
bölməyə ayırır:
1). Əxlaqı təmizləmək elmi və yaxud etika;
2). Evdarlıq elmi;
3). Ölkə və yaxud da şəhərləri idarə etmək elmi və
yaxud da siyasət elmi;
Əxlaqı təmizləmək elmində etik-əxlaqi kateqoriyalar
şərh olunur, elmin bu sahəsində başlanğıclar və məqsədlərdən ibarət iki hissə ehtiva olunur. Başlanğıclar və yaxud
da əsaslarda insani nəfs və insani nəfslərin kamilliyinin və
naqisliyinin nədən ibarət olması haqqında məlumat verilir.
Xeyir və səadətin nədən ibarət olması da burada izah edilir.
Əxlaqı təmizləmək elminin məqsədlər haqqında olan ikinci
bölməsində isə xasiyyətlərin və fəzilətlərin əsl mahiyyəti
açıqlanır, eyni zamanda psixi xəstəliklərin mahiyyəti də
burada izah edilir.
Evdarlıq elmi və yaxud da evqurma bölməsində ailənin
yaranma səbəbləri, ailəni idarəetmək qaydaları, övlad
tərbiyə etmək, övlad borcu və valideyn məsuliyyəti kimi
aspektlər burada şərh olunur.
İctimai-siyasi dünyagörüşü isə ölkə və yaxud da
şəhərləri idarə etmək elmində izah olunur. Burada xalqın
mədəniyyətə olan ehtiyacın və ictimai toplumların əsl
mahiyyəti açıqlanır. Dövlət başçısı ilə xalqın bir-biri ilə
olan əlaqəsi, tabelilik və idarəetmə xüsusiyyətlərinin
burada geniş şərhi öz əksini tapmışdır. Ölkə dolandırmaq
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siyasəti, xalqın müxtəlif təbəqələri ilə davranış xüsusiyyəti
də bu bölmədə
Bunlardan əlavə olaraq əməli hikmət sahəsində insanların öz yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün görüləcək
mütabiq tədbirlər də fitri (təbi) və qərari (ixriyari) olmaqla
iki qisimə bölünür. Tusi elmlərin təsnifatını verərkən bu
tədbirlərin əslində elmlərin təsnifatına daxil olmaması
barədə məlumat verirdi. Bunu onunla xarakterizə edirdi ki,
«belə işlərin əsası qərari olduğundan vəziyyətin dəyişməsindən, hakimlərin qələbəsindən, dövranın çevrilməsindən,
millət və dovlətin müxtəlifliyindən asılı olaraq onlar da
dəyişir.» (31,səh.39).
Fitri olan tədbirlər müdrik insanların həyat təcrübəsi ilə
ölçülür. Zəmanənin dolanbac yollarından fitri və ya təbi
olan tədbirlərin sayəsində düşgün yolu tapmaq olar, bu fitri
qabiliyyətlər bir növ mayak, istiqamətləndirici rolunu
oynayır.
İxtiyari və ya qərari olanlar insanların qərarı nəticəsində
formalşmış adət-ənənələrin toplusuna deyilir. İxtiyari olan
tədbirlər Allahın və onun peyğəmbərlərinin buyruğu
nəticəsində də bərqərar tapa bilir. Bu nöqteyi-nəzərdən də
qərari olanlar üç qisimə bölünür:
1). Fərdi adamlara aid olanlar; ibadət və ziyarət bu
qəbildən olanlar aiddir.
2). Ailə münasibətlərinə aid olanlar; nikah, nişan,
kəbin, toy bu qəbildən olanlar aiddir.
3). Şəhər əhalisinə aid olanlar; idarə etmə, cəza vermə,
qayda-qanunlar.
Bu qəbildən olan münasibətlər, qayda-qanunlar fiqh
(ərəbcə anlama, başa düşülmə) yəni, müsəlman hüququ
vasitəsilə tənzimlənir. Cəmiyyətdə baş verən bütün
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proseslərin qayda-qanunla idarə olunması şəriət ehkamlarına əsaslanan fiqhə nəzərən müəyyən olunur. Fiqh işlərində cəzalandırma və bəraət zamanı qərar qəbul etmə işlərinə
şəriət hüquqşünası olan fəqih nəzarət edir. İslam hüququ
olan fiqh əsasən Qurani-Kərimə, hədisə (Məhəmməd
peyğəmbərin söz, əməl ve təqrirləri), icmaya (din xadimlərinin yekdil qərarına) və qiyasa (müqayisəyə) əsaslanır.
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Nə qədər bilsən bil, söylədiklərin qarşındakıların
anlaya biləcəyi qədərdir.
Mövlana
2.5. Tusinin teoloji fikirləri.
Zəmanəsinin ensiklopedik biliklərinə yiyələn Tusinin
yaratdığı fəlsəfi sistemin təməlində islam ilahiyyatı dururdu. Şiəlik əqidəsinə möhkəm bağlı olan Tusinin yaratdığı
orjinal fəlsəfi irsi teoloji fikirlərlə zəngindir.
Nəsirəddin Tusi irəli sürdüyü teoloji fikirlər şiəlik
cərəyanında ən mötəbər mənbələrdən biri hesab olunması
heç də təsadüfi bir mahiyyət kəsb etmir
Yer üzündə mövcud olan və mövcud olmayan bütün
gerçəkliklər Allahın hökmü nəticəsində bərqərar olmuşdur.
Bu yaradılmış olan bütün varlıqlar Allahın ilham mənbəyinin məhsuludur. Allahın hamıdan qüdrətli və tək
olması Tusi dünyagörüşünün təməlini təşkil edirdi.
Yalnız bu tək olan vücud əbədi bərqərardır, bu vücuddan başqa hər şey məhv edilə bilər. İnsanlar da Allah tərəfindən yaradılmış və əcəl anı gəlincəyə qədər öz həyatını
yaşaya bilər. Tusi bu zaman «Quran»a istinad edərək, Allahın insanı palçıqdan yaratdığını və insana «Ol» əmrini verməklə ruh, nəfs əta etdiyini vurğulayırdı. Allahın insanlara
bəxş etdiyi nəfsi pak saxlayanlar xeyirxah, bu nəfsi
murdarlayanlar isə bədxah olurlar.
İman sözünün hərfi mənasının təsdiq, inanmaq anlamlarına gəldiyini vurğulayan Tusi bu nüansa böyük diqqət
yetirirdi. Allahın və Peyğəmbərin (s) buyurduqlarına inam
hissinin olmasının əhəmiyyətindən söz açır, Allahın və
Peyğəmbərin (s) buyurduqlarına imanı təsdiqdə görürdü.

~111~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

Yəni, iman təsdiqlə eyniyyət təşkil edirdi, imanla təsdiq
bir-birini tamamlayır. «İmanın nişanələri: İmanın nişanəsi
odur ki, insan bilməli olacağı şeyi bilməli, deməli olacağı
şeyi deməli, etməli olacağı şeyi etməli və çəkinməli olacağı
şeydən çəkinməlidir. Bütün bu dediklərimiz «saleh əməl»
adlanır və bəhs etdiyimiz təsdiq (iman) üçün lazımlı və
artıb-azaltmaq qabiliyyətinə malikdir.» (105).
Tusi imandan sonra «Tövhid» anlayışının gəldiyini
vurğulayır və qeyd edir ki, Allahla yanaşı başqa tanrı qəbul
etməməyə deyilir. «Tövhid» anlayışına həm dildə, həm də
əməldə riayət etməyin vacib olduğunu vurğulayır. İslam dinində «Tövhid» anlayışı böyük bir anlam kəsb edir, bu anlayış Allahın yeganə bir Yaradan olması təməlinə söykənir.
Bu sözün hərfi mənası ərəbcədən tərcümədə birləşdirmə,
birləşmə, təkallahlılıq, monteizm kimi anlamları ifadə edir.
Tusiyə görə «Tövhid» anlayışının özü də mərtəbələrdən
ibarətdir.
Tusi Allahın dərkinin ən yüksək mərtəbəsinin mərifət
olduğunu vurğulayırdı. Fars dilində idrak anlamına gələn
mərifət pilləsində həqiqətin qavranılmasının mümkünlüyündən söhbət açsıla bilər.
Allahın dərkindən sonra nübüvvət və imamətin
qaydaları barədə söhbət açır. Nübüvvət peyğəmbərlik və
onun şərtləri, imamət isə imamlıq və onun şərtləri barədə
müzakirə apararaq onların fərqli və oxşar cəhətlərini
xarakterizə edir.
Tusi «Övsavül-Əşraf» adlı əsərində mömin insanlara
Allahla etdikləri əhdə sadiq olmalarını tövsiyyə edirdi.
Allahla etdikləri əhdə sadiq qalanlar, yəni siddiqləri peyğəmbərlər və şəhidlər mərətbəsinə ucala bilər. Tusi burada
Qurani-Kərimin ayələrindən sitat gətirərək yazırdı: ««Al-
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laha və Peyğəmbərə itaət edənlər (axirətdə) Allahın nemətlər verdiyi nəbilər (peyğəmbərlər), siddiqlər (tamamilə
doğru danışanlar), etiqadı dürüst, peyğəmbərləri hamıdan
əvvəl təsdiq edən şəxslər), şəhidlər və salehlərlə (yaxşı
əməl sahibləriylə) bir yerdə olacaqlar.» (Nisa 69)
İbrahim və İdris kimi böyük peyğəmbərləri siddiq sifəti ilə
vəsf etmişlər: «Həqiqətən, o, (İbrahim) büsbütün doğru danışan bir zat-bir peyğəmbər idi.» (Məryəm 41) Həmçinin bəzi
peyğəmbərlər haqqında da buyurmuşdur: «Biz onlara doğru
danışan və yüksək dərəcəli dil qərar verdik.» Düzgünlük və
sədaqət məqsədə çatmaq üçün ən yaxşı yol olduğu üçün,
məqsədə çatmaq yolunda müstəqim yolla seyri-süluk edən
şəxs ən ümidverici kəs olacaqdır...» (105).
Tusi qeyd edirdi ki, insanlar arasında zəruri varlıq olan
Allah tərəfindən yaradılmışların ən üstünü - peyğəmbərlər
olmuşlar. Allahla insanlar arasında rabitə əlaqəsini təşkil
edən bu peyğəmbərlərin içərisində ən üstünü - altı peyğəmbər olmuşdur: Nuh, İbrahim, Süleyman, Əyyub, Musa,
İsa. Tusi öz fikirlərini davam etdirərək yazırdı ki, Allah bu
altı göndərilən peğəmbərin Quranda hər birinin üstün
cəhətlərini göstərməklə yad etmişdir. Şiəlik cərəyanın
qızğın təbliğatçısı olan Nəsirəddin Tusi şiələrin ilk imamı
Əli ibn Əbutalibi (ə) malik olduğu üstün fəzilətləri
baxımından bu altı xüsusi peyğəmbərə bərabər tutmuşdur.
Tusi qeyd edir ki, Allahın göstərişlərini, buyruqlarını,
vəyhlərini insanlara çatdıran peyğəmbərlərin sayı 124 000
nəfərdir. Bu peyğəmbərlərdən birincisi Həzrəti Adəm (ə),
sonuncusu peyğəmbər isə Xatəmül-Ənbiya Həzrəti Məhəmməd (s.ə.v) peyğəmbərdir. Allah tərəfindən insanlara
göndərdilən peyğəmbərləri xəvvas və ümumi peyğəmbərlər
olmaqla iki qismə bölünür.
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Xəvvas yəni, xüsusi peyğəmbərlərin sayı 313 nəfər,
digər peyğəmbərlərin hamısı ümumi peyğəmbərlərdir.
Xəvvas peyğəmbərlərdə öz növbəsində iki qisimə bölünür.
Xəvvas peyğəmbərlərin beş nəfəri Ulul-əzm, qalan 308
nəfəri mürsəl peyğəmbər adlanır.
Ulul-əzm o peyğəmbərlər vəhy və möcüzələr göstərir,
Allahın göndərdiyi mələk Cəbrail onlara nazil olur və
yaradanın göstərişlərini bu peyğəmbərlərə çatdırır. Bu beş
peyğəmbərin əsas xüsusiyyəti insanların arasına yeni din və
müqəddəs kitab gətirimək olub
1. Hz. Nuh (ə) - ləqəbi - Nəciyullah (Allahın nicat verdiyi).
2. Hz. İbrahim (ə) ləqəbi - Xəlilullah (Allahın dostu).
3. Hz. Musa (ə) ləqəbi - Kəlimüllah (Allah ilə danışan).
4. Hz. İsa (ə) ləqəbi - Ruhullah (Allahın ruhu).
5. Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) ləqəbi - Həbibullah (Allahın
sevimlisi).
Bu kitablar Ulul-əzm peyğəmbərlərinin gətirdiyi kitablar «Zəbur», «Sühüf», «Tövrat», «İncil» və «Quran»dır.
Mürsəl peyğəmbərlər 308 nəfər olaraq, onlarada vəhy
və ilham olub. Cəbrail nazil olub, möcüzələr göstəriblər,
lakin yeni din gətirməyib, özlərindən qabaq gələn peyğəmbərlərin dinini və kitabını təbliğ ediblər.
Ümumi peyğəmbərlərin sayı 123687 nəfərdir, bu peyğəmbərlərə Cəbrail nazil olmayıb, yeni din və kitab gətirməyiblər, lakin Allah tərəfindən onlara vəhy və ilham yolu
ilə göstərişlər verilib. Onlar möcüzələrdə göstərə bilməyiblər. Əvam peyğəmbərlər də adlanan bu ümumi peyğəmbərlər yalnız özlərindən qabaqkı peyğəmbərlərin dinini təbliğ
ediblər.
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Tusi qeyd edirdi ki, hər bir müsəlman qeyd-şərtsiz
124000 peyğəmbərə inam gətirməli, etimad göstərməlidir.
Və imanın əsa hissəsindən biri də Xatəmül-Ənbiya Həzrəti
Məhəmməd (s.ə.v) peyğəmbərdən sonra heç bir peyğəmbərin gəlməməsinə şübhəsiz inanmaq, islamın sonuncu din
olması ideyasını qəbul etmək vacibdir.
İmamətə böyük hörmət bəsləyən Nəsrəddin Tusinin
qələmə aldığı «Təcridül-etiqad» adlı əsərinin «Nübüvvət»
fəslində peyğəmbərlərin besətinin səbəbini açıqlayır və
peyğəmbərlərin besət etməsinə doqquz səbəb göstərir. Eyni
zamanda bu doqquz səbəbin məsum imamlara da aid
olmasını vurğulayırdı.
1. Əqli mərifətin nəqli yolla qüvvətləndirilməsi. Belə
ki, insan əql qüvvəsilə bir çox nəzəri və əməli həqiqətləri
dərk etsə də, bəzən qəlbində şübhələr baş qaldırır. Bu isə
bir şeyə inam və imanın qarşısını alır. Amma əqlin hökmləri ilahi və məsum rəhbərlərin bəyanı ilə təsdiq edildikdə,
bütün maneələr aradan qalxır, insan qəlbən rahatlıq tapır və
hər hansı işə meyli artır.
2. Bəzən insan bir sıra işlərdən çəkinir və qorxur ki,
onun əməli Allahın istəyinə əks olsun. İlahi rəhbərlərin
icazəsi ilə bu qorxu aradan qalxır.
3. İnsanın bütün əməl və rəftarları «əql yaxşı-pisi dərk
edir» ölçüsünə yerləşmir. Çox olar ki, əql bir işin yaxşı,
yaxud pis olduğunu dərk etməsin. Yaxşını pisdən ayırd
etmək üçün ilahi rəhbərlərə ehtiyac duyulur.
4. İnsan ilahi rəhbərlər olmadan, yalnız öz düşüncəsi ilə
xeyir-ziyanını dərk etməyə qadir deyildir.
5. İnsan ictimai bir varlıq olduğundan fərdlər bir-birləri
ilə həmkarlıq və bir-birlərinə kömək etmədən həyatın problemlərini həll etməyə qadir deyillər. Şübhəsiz, bütün fərd-
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lərin hüquqlarını qoruyan, onları düzgün istiqamətləndirən
qanunlar olmadan ictimai ədalət bərpa olunmayacaq,
istənilən nəticə əldə edilməyəcək. Bu qanunları tam mənada düzgün ayırd və icra edə bilən kəs yalnız agah, pak,
məsum ilahi rəhbərlər ola bilər.
6. İnsanlar kamilliyi dərk etmək, elm və maarifə
yiyələnib fəzilətlər qazanmaq baxımından bir-birlərindən
fərqlənirlər; bəziləri buna tam qadir, bəziləri isə acizdirlər.
İlahi rəhbərlər birinci qrupa təkan verir, ikinci qrupa kömək
edirlər ki, hər ikisi mümkün kamala çatsın.
7. Ümumiyyətlə, insan həyatı elm, sənət və digər sahələrlə sıx əlaqədardır. İlahi rəhbərlər isə onların inkişafında
çox güclü mühərrikdirlər.
8. İnsanlar öz əxlaqi səciyyələri ilə bir-birlərindən fərqlənirlər. Onların düzgün təlim-tərbiyəsində pak və məsum
kəslərə ehtiyac vardır.
9. İlahi rəhbərlər itaətlə bağlı savab və mükafat, günahla bağlı cəza və əzabdan tam agahdırlar. Onların
əməllərin aqibəti ilə bağlı xəbərdarlıqları hər hansı vəzifənin düzgün yerinə yetirilməsində güclü amil sayılır.(105).
Dindar bir mühitdə böyüyən Tusinin axirət dünyasına,
qiyamət gününə, inamı sonsuz idi, mükəmməl dini təhsil
almışdı və bütün ömrü boyu Allaha ibadət etməklə məşğul
olmuşdu. Tusi yazdığı əsərlərinin əksəriyyəti Quran ayələri
ilə zəngindir, Quran ayələrindən sitat gətirmək Tusi yaradıcılığının əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri hesab
oluna bilər.
Bir sıra tədqiqatçılar axirət günü isna əşəriyyə şiələrin
sonuncu imamı olan Həsən ibn Məhəmməd əl-Əskəri Mehdinin zühur etməsi barədə fikirlərin möhkəmlənməsində
Tusinin böyük rol oynadığını qeyd edirlər. Cəfərilik məz-

~116~

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN MÜDRİKLİK FƏLSƏFƏSİ

həbində 12-ci şiə imamı Mehdinin 940-cı ildə mağaraya çəkilərək qeyb olduğu və yalnız axirət günü zühur edəcəyi
ideyası imanın əsasını təşkil edir. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Mehdinin qiyamət günü zühur edəcəyi ideyası sünni məzhəbinin mötəbər mənbələrində də öz əksini
tapmışdır.
Tusi ibadət dedikdə zəruri varlıq olan Yaradana və Yaradana yaxın olanlara sitayiş edilməsinin nəzərdə tuturdu.
Yaradana yaxın olanlar dedikdə mələklər, peyğəmbərlər,
imamlar, övliyalar nəzərdə tuturdu. Ali varlığa yaxın olan
bu varlıqların üstün tutulması dini nöqteyi-nəzərincə
mütləq vacibdir.
Şəriət sahiblərinin halal və haram haqqında mövcud
olan əmrlərə də diqqət edilməsi də çox vacibdir. Ən kamil,
saf və təmiz insan olan mütləq insan öz mükəmməlliyi
nöqteyi nəzərindən Allaha daha yaxın ola bilər. Bunun
üçün mütləq insan şəriət qaydalarına ciddi əməl etməlidir,
halal və haram nüanslarına xüsusi diqqət yetirməlidir.
Mütləq vücudu, mütləq haqq olan ali və seçkin varlıq
olan Allahın yanında mütləq insan öz seçkin əməlləri ilə
özünə yer tapa bilər. Ruhi kamillik və yaxud da ilahi kamillik anlayışı kimi amillər də mütləq insanda məskən
salmalıdır.
Tusi cihad barədə də öz fikirlərini bildirir və qeyd edir
ki, Yaradanın yolunda cihad etmək məsələsi ortaya çıxdığı
zaman bu barədə heç bir müsəlman tərəddüd etməməlidir.
Mömin insanların onsuz da gec-tez bi həyatdan gedəcəklərini vurğulayaraq, əqidə və məslək yolunda canlarını əsirgəməyi mömin insan üçün düzgün davranış hesab etmirdi.
Tusiyə görə bir müsəlman üçün cihaddan qaçmaqdan,
cihaddan imtina etməkdən böyük rüsvayçılıq ola bilməz.

~117~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

Bir şey soruşan, şübhəsiz bir şey bilməlidir.
E. Benyotez
III F Ə S Ġ L
TUSĠNĠN KULTUROLOJĠ DÜNYAGÖRÜġÜ
3.1.Tusinin kamillik və müdriklik fəlsəfəsi
Nəsirəddin Tusinin geniş və çoxşaxəli yaradıcılığının
mərkəzi obyektində kamil və müdrik insan problemi əsas
yer tutmuşdur. XIII əsrdə sufi təriqətlərinin geniş vüsət
tapdığı bir zamanda yaşayıb-yaradan Tusi sufi fəlsəfəsindən bəhrələnməyə bilməzdi. «Əl-insan əl-kamil» yəni,
kamil insan, «Əl-insan əl-həkim» yəni, müdrik insan
problemi sufilər tərəfindən ortaya atılmışdı.
Ümumiyyətlə, «Əl-insan əl-kamil» ifadəsini bir termin
kimi islam dünyasında ilk dəfə məşhur ərəb alimi
Mühiyəddin Əbu Abdulla Məhəmməd ibn Əli əl-HatəmiTai ibn Ərəbi (1163-1240) işlədib. islam irfanının atası
hesab olun Mühiyəddin Ərəbidən sonra bu mövzu
barəsində çoxlu mütəfəkkirlər fikir söyləmişdir. Əsasən
sufi mütəfəkkirlərinin toxunduğu bu mövzuya Nəsirəddin
Tusi də öz münasibətini bildirmişdir.
Böyük alim zəmanəsinin ən məşhur sufi alimləri ilə
dostluq etmiş və çox güman ki, sufilərlə fikir mübadiləsi
aparmışdır. Sufilər isə insanın kamilliyinə, onun müdrikliyinə böyük önəm verirdilər.
Məşhur Azərbaycan fəlsəfə tarixçisi Zakir Məmmədov
«Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (həyatı, yaradıcılığı və
dünyagörüşü)» adlı kitabında orta əslərin məşhur təsəvvüf
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mütəfəkkiri, Sührəvərdilik adı altında geniş yayılmış
təriqətin banisi, Azərbaycan filosofu Şihabəddin Yəhya
Sührəvərdinin yaratdığı işraqilik fəlsəfi təliminin Nəsirəddin Tusinin dünyagörüşünə və eyni zamanda onun şagirdlərinin yaradıcılığına böyük təsir göstərdiyini qeyd edərkən
yazırdı.
Tusiyə görə hər bir insan özünü kamilləşdirmək, özünü
təkmilləşdirmək yolundan keçə bilər. «İnsanların hamısı
özlərinin mənfi xüsusiyyətlərini aradan qaldıra bilər. Bunun
üçün onlar haqq yoluna qayıtmalı, Uca Yaradanın bizə bəxş
etdiyi ağıl və təfəkkürdən bacarıqla istifadə etməlidirlər.
Əgər insan bu dünyaya nə üçün gəldiyini anlaya bilmirsə,
deməli, o, özü özünü anlaya, haqq yoluna qayıda
bilməyəcək. Ağıl insana ona görə verilib ki, nəyin pis,
nəyin yaxşı olduğunu ayırd edə bilsin.»
Sufilər kimi Tusi də insanlara öz nəfsini qorumaqla
kamilləşməsinə inanırdı. «Kim bu dünyanın müvəqqəti
olduğunu dərindən dərk edə bilsə, o, dünya malına
aldanmayacaq və nəfsini pisliklərdən qoruya biləcək.
Nəfsini saxlaya bilən, onun qulu olmaq təhlükəsindən
özünü sığortalayan hər bir insan haqq divanına alnıaçıq və
üzüağ gedəcək.»
Əgər insanın özünü təkmilləşdirməsinə mane olan
səbəblər özünü biruzə verməsə bu zaman ideal insan
prototipi ortaya çıxmış olur. Tusinin nöqteyi-nəzərincə
insanın kamilləşməsində, onun ideal bir şəxs kimi bərqərar
olmasında, hər bir şeydən öncə, insanın heyvani arzu və
şəhvani istəkləri mane olur.
İnsanın mədəniyyət yaradan müstəqil və azad fəaliyyət
qabiliyyətinin səbəbi onda şüurun, idrakın olmasıdır. Artıq
intibah dövründə «ağıllılıq» «insanlıq» təzahürü kimi qəbul
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edilirdi. Çünki məhz ağılın olması insana təbiət cismi və
allahın əlində oyuncaq kimi deyil, şəxsi mənəvi məhsuldar
qüvvəyə malik məxluq kimi fəaliyyət göstərmək imkanı
vermişdir. Beləliklə insanın fəaliyyəti şüurun fəaliyyətinə
bərabər tutulur.
Nəsirəddin Tusinin qələmə aldığı «Əxlaqi- Nasiri»
əsəri həm sistematikliyi cəhətdən, həm də məzmun baxımından İslam dinində əxlaq düşüncəsinin kamillik
dönəminin ən önəmli örnəyidir. Tusi dünya şöhrətli «Əxlaqi-Nasiri» əsərində şəhvəti və paxıllığı pisləyir, bu
nüansların heyvani xüsusiyyət olduğundan insanın kamil
və müdrik bir şəxs kimi formalaşması yolunda əngəllər
törədir.
Kamillik haqqında fikirlərini «Övsafül əşraf» («Alicənab insanların xarakterləri və keyfiyyətləri») əsərində davam etdirən mütəfəkkir insanların bu yolda Allaha sığınmasını məsləhət görürdü. «İnsan, hər şeydən öncə, kamilliyə
gedən yolda Uca Allaha sığınmalı, bütün fəaliyyətini də
bunun üzərində qurmalıdır. O, həqiqəti sevməli, səbirli
olmalı, sağlam həyat tərzi keçirməli, yaxşılıq etməyi
özünün həyat idealına çevirməlidir.» (28, səh.14).
Kamilləşmə yolunu tutan şəxs maddi tələbatlara deyil,
mənəvi tələbatlara önəm verməlidir. Kamil və müdrik insan
kimi yetişmək istəyən hər bir şəxs üçün mənəvi tələbatların təmin edilməsində ən zəruri amillərdən biri hesab
olunan elmi biliklərin toplanması prosesi ön plana
gətirilməlidir.
İnsanın elmi və əməli fəaliyyətinin nəticəsində onun
kamilləşməsi amili ortaya çıxır. Kamilləşmiş insan isə
əbədi səadətə nail olur, bu zaman insan özünə mənəvi bir
rahatlıq tapır.
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Mütəfəkkirə görə insanın kamilləşməsi və müdrik insan
kimi formalaşması prosesi anadangəlmə bir proses deyil.
Fitri olmayan bu proses yalnız həyat yolunda elmi və əməli
fəaliyyətin bir-birini tamamlanması zamanı ortaya çıxa
bilər.
Haqq yolundan dönən və dünya malına aludə olan
insanın kamilləşməsindən heç söz də gedə bilməz. İnsan
kamilləşmək üçün öz nəfsinin köləsi olmaqdan imtina
etməli, Allaha səmimi qəlbdən inanmalı və uca yaradan
səcdə etməlidir. İbadət etmək insanın qəlbini paklaşdırır
onu ülvi və saf hisslərə doğru səsləyir.
Tusinin ağır və məşəqqətli həyatı insanlar üçün
müdriklik məktəbi olmağa əsl namizəddir. Tusi harada
olmasından və nə işlə məşğul olmasından asılı olmayaraq,
ən çətin və ən dolaşıq şəraitlərdən belə alnıaçıq çıxmışdır.
Tarixçilərin dəhşətli və qorxunc bir həbsaxana kimi
qeyd etdiyi Ələmut həbsxanasında həyatın bütün acınacaqlı
üzünü görən, bu həbsxanada həyatın əzablarına müdrikcəsinə sinə gələn Tusi hələ uşaqlıqdan kamil bir insan
kimi ətraf aləmin diqqətini özünə çəkməyi bacarmışdı.
Tusinin «Seyr-ül sülük» əsərində təsəvvüfün əlamətləri
nəzərə çarpır, eyni zamanda onu da qeyd etmək yerinə
düşərdi ki, «Seyr-ül sülük» ifadəsi təsəvvüf fəlsəfəsində
insanın kamilləşməsi yolunda böyük bir anlam kəsb edir.
Seyr-ül süluk – ifadəsində seyr hərfi anlamda ərəb
dilindən tərcümədə seyr etmək, gəzmək, Süluk isə girmək
və getmək kimi mənaları ifadə edir. Bu ifadə təsəvvüf
fəlsəfəsində nadanlıqdan elmə, mənfi əxlaqdan müsbət
əxlaqi dəyərlərə, insanın öz vücudundan zəruri varlığın
vücuduna doğru seyr etmək, başqa sözlə kamilliyə doğru
hərəkət etməkdir.
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Nəsirəddin Tusi sufilər kimi qeyd edirdi ki, Seyr-ül
süluk vasitəsilə insan kamillik mərtəbəsinə uca bilir:
«Təsəvvüfə qədəm qoymuş hər kəs (salik) əvvəli şəriət,
sonu həqiqət olan kamillik yolunu (təriqət) keçməlidir. Hal
ani, keçici, məqam isə nisbətən sabit, dayanıqlı psixoloji
vəziyyətdir. Məqam sufilərin cidd-cəhd sayəsində
çatdııqları kamillik mərtəbəsidir.» (20, səh.395).
Təsəvvüf fəlsəfəsinə görə mənəvi kamillik yoluna
qədəm qoyan insan yəni, salik hal və məqamlardan
keçməlidir. Hər bir insan uca yaradana qovuşmaq yolunda
öz ruhunu mərhələli olaraq inkişaf etdirməlidir.
Kamilləşmə yoluna qədəm basan insan maddi mahiyyət
kəsb edən bədənini tərbiyə etməlidir. Əgər kamilləşmiş insanın ruhu mənfur xislətlərdən xilas olaraq yüksək zirvələri
fəth edərsə, bu zaman zəruri varlıq olan uca yaradana daha
yaxın olur.
Təsəvvüf fəlsəfəsinin ən başlıca qayəsi də elə insanı
kamillik mərtəbəsinə qaldırmaq idi. Kamil insan əgər Ali
varlığın dərgahına ucalarsa bu zaman insan şərəfli bir
məqama çataraq həqiqət haqqında bilikləri əldə etmiş olur.
Kamil insan hər yönü ilə ideal və örnək bir insandır,
ölümü, axirət gününü düşünmək kamilliyin ən səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən hesab olunur. Tusi kamillik anlayışına
dini rövnəq, dini anlam verir, yer üzünün əşrəfi olan
insanın kamilliyini dindən ayrı düşünmək istəmirdi.
Xacə Nəsirəddin Tusi «Əmirəlmöminin Əlinin(ə)
fəzilətləri barədə risalə» əsərində müqəddəs «QuraniKərim»ə əsaslanaraq imam Əli ibn Əbutalibi (600-661) bir
kamil insan kimi vəsf edir. Malik olduğu fəzilətləri
nöqteyi-nəzərindən peyğəmbərlərin içərisində ən üstün olan
altı mürsəl peğəmbər hesab olunan Nuh, İbrahim,
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Süleyman, Əyyub, Musa və İsa peyğəmbər kamillik
baxımdan Əmirəlmöminin Əli (ə) ilə bərabər tutmuşdur.
Öz dini mənşəyi etibarilə şiə müsəlmanı olan Tusi imam
Əlinin kamil insan olmasını bütün oxucularına nümunə
göstərirdi.
Tusi bir müsəlman alimi kimi «Qurani-Kərim»ə istinadən insanın bütün yaradılanlardan yüksəkdə durduğuna inanırdı. Mümkün varlıq olan insan təbitən zəif məxluq
olması etibarilə öz qısa ömründə günah işlətməmək üçün
Allaha sığınmalı, Allahın göstərişinə, əmrinə, buyruqlarına
ciddi bir surətdə əməl etməlidir. Və sözsüz ki, insanın bu
əməli fəaliyyəti elmi fəaliyyətlə vəhdət təşkil etməli, birbirində ayrı düşməməlidir.
Nəsirəddin Tusi insanın kamillik və müdriklik yönümündə təkmilləşməsində və ümumiyyətlə insanın ümumi
tərəqqisinin formalaşmasında təhsilin, elmin oynadığı rolu
yüksək qiymətləndirmişdir.
Tusi eyni zamanda onu da qeyd edirdi ki, bir kamil
insan bütün ayrı-ayrı dinlərə obyektiv münasibət göstərməsini və bu dinlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən olan
dini ritual və adət-ənənələrin hamısına hörmət bəsləməsini
bildirmişdi.
Bununla belə mütəfəkkir kamil insana din və məzhəb
seçərkən çox ehtiyatlı olmağı da məsləhət görürdü. Çünki,
dini mənsubiyyət insanın dünyagörüşünün təməl ünsürlərini formalaşdırır. Əgər burada səhvə yol verilərsə o
zaman kamil insan prototipinin formalaşması barəsində heç
bir söhbət gedə bilməz.
Tusinin yaratdığı kamil və müdrik insan mücəssəməsi
elmi, praktiki, əxlaqi və dini təməllərə söykənirdi. Bu
təməllər içərisində ədalətli davranış da xüsusi bir
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əhəmiyyət kəsb edirdi. İnsan-insan və insan-cəmiyyət
münasibətlərinin formalaşmasında, bərqərar olmasında
ədalətlilik amili, ədalətlilik prinsipi xüsusi bir səciyyə kəsb
edir. Kamil insan öz ədalətli və humanist fəaliyyəti ilə ətraf
mühitdə nümunəvi davranış göstərməlidir. Kamil və
müdrik insan öz kamilliyini cəhətdən cəmiyyətin mənəvi
cəhətdən təmizlənmiş ünsürlərini təşkil etməlidir.
Nəsirədin Tusinin gəldiyi qənaətə görə, nəfsi-izzəti
cilovlamağı bacaran, ağılı ilə hisslərinə qələbə çalmağı,
şərafətli ölümü rəzalətli yaşamaqdan üstün tutan, humanist,
bəşəri əməllər yalnız müdriklikliyin və kamilliyin
yaranmasına səbəb olur. Mütəfəkkir müdrikliyi, kamilliyi
iffətli və şücaətli olmaqdan ayrı görmürdü. «Hər iffətli və
şücaətli adam hikmətli olmaz, lakin hər hikmətli həm
iffətli, həm də şücaətli olar»
Tusi insanlarda mövcud olan bütün mənəvi qüsurların,
əxlaqi nöqsanların səbəbini iradi cılızlıqda görürdü.
Mütəfəkkirə görə fiziki zəiflik insanlardakı iradi cılızlığın
başlıca arqumentidir. Tusidən sonra bir sıra məşhur alimlər
də insanlarda baş verən bir sıra qeyri-əxlaqi hərəkətlərin
başlıca səbəblərini bilavasitə iradi cılızlıqla, fiziki zəiflik və
mənəvi düşgünlüklə bağlı olduğunu izah etmişlər. Tusinin
qənaətincə, insanın iradi cəhətdən tərbiyə olunması onun
fiziki və mənəvi yetkinliyinin formalaşmasına təkan verir
və insanın kamil və müdrik bir şəxsiyyət kimi təşəkkül
tapmasında böyük bir əhəmiyyət kəsb edir.
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Mədəni insanın formulu: bilik, bacarıq,
mütəşəkkilik, mənəviyya, yaradıcı fəaliyyət.
F.Məmmədov
3.2.Tusi dünyagörüĢündə mədəni insan problemi.
Mədəni insan problemi müasir dövrün aktual problemlərindən biridir. Professor Fuad Məmmədov öz tədqiqatlarında mədəni insan formulasını aşağıdakı beş amillə şərtləndirir: bilik, bacarıq, mütəşəkkillik, mənəviyyat, yaradıcı
fəaliyyət.
Bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərində düşüncə adamları
bu problem ətrafında fikir söyləmişlər. Müasir dövrdə isə
bu problem kulturoloqların çiynində ən böyük yükə
çevrilmişdir. İqtisadi inkişaf, texnoloji kəşflər, internet
imkanları, informasiya bolluğunun sürətli artımı insanların
mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərini geridə qoyur. Bunların paralel inkişafı üçün kulturoloqların mədəni insan problemi
ətrafında düşünmələri vacibdir.
Nəsrəddin Tusi yaradıcılığına baş vurduqda bu problemin ana xətt təşkil etdiyinin şahidi oluruq. Tusi cəmiyyətdə
insanların bir-biri ilə sıx bağlı olduğunu və bu bağların nə
qədər zəruri olduğunu vurğulayır, insanların ünsiyyət
mədəniyyətinin inkişafını ön plana çəkirdi.
O, insanların bir-birinin köməyinə ehtiyacı olduğu belə şərh edilir: «… Demək lazımdır ki, hər kəs öz yeməyini, paltarını, yerini və silahını hazırlamalı olsa idi gərək əvvəlcə dülgərliyi və dəmirçiliyi öyrənə, onların vasitəsilə içmək, üyütmək, yoturmaq, eyni zamanda əyirmək,
toxumaq üçün lazım olan alətləri hazırlamalı və başqa
peşəl əri öyrənəydi, sonra öz halına qalaydı. Bu müddət
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ərzində o, yeməksiz yaşaya bilməyib əldən gedə, ömrü isə
əzab-əziyyət içində keçər və bu kimi vəzifələrin heç
birini yerinə yetirməyə müvəffəq olmazdı. Lakin bir-birinə
kömək etdikdə, onların hərəsi bu işlərdən birini yerinə
yetirdikdə özlərinə lazım olandan çox istehsal edərlər.
Artığını başqasına vermək və ya almaq yolu ilə müvazinət
yolu ilə tarazlıq əmələ gətirər. Yaşayış vasitələrini təmin
edər, özünü və növünü, mühafizə işini nizama salar, sistem yaradar, necə ki, yaratmışdır da».
İctimai əmək bölgüsünün zəruriliyini belə əsaslandırdıqdan sonra Tusi cəmiyyətin əmələgəlmə səbəblərini
təhlil etməyə başlayır və yazır: «Dünyanın intizamı, məişətin nizamı əməklə başa gəldiyindən, insan növü isə
əməksiz yaşaya bilmədiyindən əmək köməksiz, kömək isə
ictimasız ola bilməz. Deməli , insan növü öz təbiəti ilə
ictimaya möhtacdır».
Tusi «icma» sözü əvəzinə ərəbcə «şəhər» mənası verən
«mədinə sözünü işlədir. «Mədinə»ni coğrafi anlayış kimi
sırf «yer» mənasında deyil, ictimai münasibətlərdə olan insan icmalı kimi başa düşməyi xüsusi olaraq qeyd edirdi.
İctimai əməyi təşkil etmək, istehsal prosesində özbaşınalıq və hərc-mərcliyə yol verməmək üçün müəyyən tədbirlər görməyə ehtiyac doğur ki, Tusinin ifadəsi ilə bu
tədbirlər «siyasət» adlanır. Sonra siyasətin növü və təsnifatı verilir. Aristotelə əsaslanaraq siyasətin dörd növü göstərilir: «ölkə», «qələbə», «kəramət» və «cəmiyyət siyasəti»
sonra siyasətin məzmunu açılaraq onların tərifi verilir,
nəhayət, «ölkə siyasəti», «siyasətlər siyasəti» adlandırılır.
«Siyasəti» həyata keçirmək üçün bir adama ehtiyac əmələ
gəlir. Bunun isə mütləq şah və ya hökmdar olması məcburi
deyildir. Tusi yazır: «Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, hər
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dövr, hər zamanda hökmdara ehtiyac yoxdur. Əhali arasında
nizam-intizam olsa, bu, uzun müddət onlara bəsdir. Lakin
bütün dövrlərdə müdrik bir rəhbərə, tədbir sahiblərinə
ehtiyac vardır. Tədbir olmasa, nizam-intizam aradan qalxar,
insan cəmiyyəti lazım olduğu kimi inkişaf etməz».
Tusi ictimaiyyəti yaxşı, ədalətli dolandırmaq, onların
hayına qalaraq güzəranın gözəl keçməsini təmin etmək
elminə «ictimaiyyat hikməti» adı verir.
Tusi «ictimaiyyat» (mədəniyyət) elminə son dərəcə
böyük qiymət verdikdən, onu hamının öyrənməli olduğun
qeyd etdikdən sonra insanlar arasında olan ictimai formaların təhlilinə keçir və ilk ictimai forma kimi «ailəni»
göstərir, sonra «məhəllə», daha sonra «şəhər», ondan sonra
«böyük xalqlar», nəhayət «bütün dünya icması» gəlir. Beləliklə, Tusi dünyada beş ictimai formanın olduğunu qəbul
edir, bunlardan «kiçiklərinin «böyüklər» tərkibinə daxil
olaraq onların üzvi bir hissəsini təşkil etdiyini deyir, sonra
ümumiləşdirmə apararaq yazır: «Hər bir adam bir evin
(ailənin) tərkib hissəsi olduğu kimi, hər ev bir məhəllənin
tərkib hissəsi, hər şəhər bir xalqın (ölkənin) tərkib hissəsi,
hər xalq bütün dünya əhalisinin tərkib hissəsi olar».
Mədəni insan probleminin həlli bu sahədə nəzəri biliklərə yiyələnməni tələb edir. Kulturologiya elmi haqqında,
kültür və mədəniyyətin oxşar və fərqli cəhətləri haqqında
Türk sosioloqu Ziya Göyalpın fikirlərinə nəzər salaq.
Böyük türk sosioloqu Ziya Göyalp «mədəniyyətlə»
«kültür» anlayışlarını bir-birindən fərqləndirməyə çalışmışdır. Onun fikrincə kültürlə mədəniyyət arasında məzmunca
həm birləşmə, həm də ayrılma vardır. Bunlarn hər ikisi
toplum şəklində olduqları üçün aralarında bir bənzərlik
möcuddur. Ziya Göyal kültürü mahiyyətcə milli, mədəniy-
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yəti isə beynəlmiləl hesab edirdi. O, yazır ki, kültür milli
olduğu halda, mədəniyyət uluslararasıdır, beynəlmiləldir.
Kültür yalnız bir millətin din, əxlaq, hüquq, ağıl, estetika,
dil, iqtisadiyyat və texnika ilə bağlı yaşayışlarını uyumlu –
ahəngdar bir bütünüdür. Mədəniyyət isə eyni inkişaf
səviyyəsində olan bir çox millətlərin tomlumsal-içtimai
həyatlarının ortaq birbütünüdür (41, s. 160).
Böyük sosioloqun mədəniyyət haqqındakı mülahizələrində kültür və yetkinlik (mədəniyyət) ifadələri işlədilir.
Kültür ilə yetkinlik arasında fərqlərdən birisi, kültürün
«demokratik», yeniliyin isə «aristokratik» olmasıdır. Kültür
xalqın gələnəklərində – ənənələrindən, alaşqanlıqlarından,
şifahi və yazılı ədəbiyyatlarından, dilindən və musiqisindən,
dinindən, əxlaqından, bədii və iqtisadi məhsullarından ibarətdir. Bu gözəlliklərin sərvətlərin xəzinəsi və muzeyi xalq
olduğu üçün kültür demokratikdir. Yetkinlik isə yalnız yüksək təhsil görmüş, yüksək bir tərbiyyə ilə yetişmiş həqiqi ziyalılara aiddir. Yetkinliyin əsası yaxşı bir tərbiyə görmək
ağıla söykənən biliklərin (dərk edilə bilinənləri) incəsənəti,
ədəbiyyatı, fəlsəfəni, elmi və heç bir fanatizmə yol vermədən dini süni olmayan, səmimi bir məhəbbətlə sevməkdən
ibarətdir. Aydın olur ki, yetkinlik xüsusi br tərbiyə ilə təşəkkül tapmış duyum, düşünmə, (təfəkkür) və yaşayış tərzidir
(41, s. 84).
Milli kültür xalqın mənəviyyatını – mənəvi dəyərlərini
təşkil edirsə, mədəniyyyət ziyalılıq, yetkinlik kimi başa
düşülür Ziya Göyalp xalqa doğru ifadəsini iki məqsəd üçün
işlədirdi: birinci xalqdan milli kültür tərbiyəsi almaq üçün
xalqa doğru getmək, ikinci xalqa mədəniyyət aparmaq üçün
xalqa doğru getmək. Çünki, xalq milli kültürün canlı bir
muzeyidir.

~128~

NƏSİRƏDDİN TUSİNİN MÜDRİKLİK FƏLSƏFƏSİ

~129~

Namiq Abbasov, Rəhim Həsənov

Ziya Göyalp milliliyin daşıyıcısı, müəyyənləşdiricisi
olan xalq sərvətlərini, şifahi və yazılı ədəbiyyatı, dini,
əxlaqı, musiqini, bir sözlə mənəvi dəyərləri xammal kimi
təsvir edir, bu xammalları isə alimlər, tədqiqatçılar,
sənətşünaslar mükəmməl şəkildə emal etməli, işləməlidirlər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, «kültür» sözü əslində
latıncadakı «kultura» dan yaranıb. Bu «kultura»nın bir
anlamı isə «becərmə, becərilmə» torpağın emalıdır.
Böyük sosioloqun daha bir mülahizəsinə görə kültür
milli, mədəniyyət isə beynəlmiləldir. Kültürlə mədəniyyət
arasında həm birləşmə, həm də ayrılma vardır. Lakin
mədəniyyət həm bilgilərlə, düşüncə ilə bağlı olduğu halda,
kültür duyğularımızla bağladır. Duyğularımızla bağlı olan
mənəvi aləmimiz – kültür obyektiv varlıqdır. Dil, din,
əxlaq, estetika kimi duyğusal elementlər baxımından ortaq
olan, yəni eyni tərbiyəni görmüş fərdlərdən ibarət olan
zümrə millət adlanır. Milli mənəvi dəyərlərimiz dedikdə
məhz duyğularımızla bağlı olan kültürümüz – dilimiz,
dinimiz, əxlaqımız nəzərdə tutulur. Ziya Göyalpın fikirlərinə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olur ki, mədəniyyət
bilgilərlə, düşünüşlə bağlıdır. Hər hansı bir fərd duyğulardan azad deyil. Çünki insanlardakı ruh (psixologiya) duyğular və fikirlərdən ibarətdir. Yəni, psixologiya alimlərinə
görə duyğu həyatımızın əsasıdır, düşüncə həyatımız ona
aşılanmışdır. Deməli, ruhumuzun normal halda ola bilməsi
üçün fikirlərimizin, düşüncə və bilgilərimizin duyğularımıza tamamilə uyğun olması lazımdır. Öz düşüncələrinin,
fikirlərinin duyğularına – mənəvi aləmə uyğun gəlməyən
insanı təsəvvür etmək çətindir.
Ona görə də biz əgər mədəniyyəti bilgilərlə, duşunuşlə
bağlı qəbul etsək, onda görərik ki, o, duyğularımızla bağlı
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olan kültürümüzün (mənəvi dəyərlərimizin) inikşafına
xidmət etməlidir.
Milli mənəvi dəyərlər hər hansı millətin tarix boyu əldə
etdyi nailliytləridir. Yeni dünyaya gəlmiş hər hansı br insn
hələ beşikdə ikən eşitdiyi laylalar ilə ana dilinin təsiri
altında qalır. Buna görədir ki, ən sevdiyimiz dil ana
dilimizdir. Ruhumuzu təşkil edən bütün dini-əxlaqi, bədiietetik duyğularımız da bu dil vasitəsilə anlamışıq. Əslində
ruhumuzun sosial duyğuları dinə, əxlaq və estetikaya –
ədəbiyyata aid duyğulardan ibarətdir. İnsan ən səmimi, ən
dərin duyğularını ilk tərbiyə zamanı alır. Hər bir normal
insan hansı millətin tərbiyəsini alıbsa, ancaq onun ülküsüidealı uğründa çalışa bilər. Böyük İskəndər «Mənim gerçək
atam Filipp deyil, Aristoteldir. Çünki birinci maddiliyimin
– maddi quruluşumun, ikinci mənəviyyatımın – mənəvi
quruluşumun meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur» –
deyirdi.
Bu baxımdan mədəniyyətimizin inkişafı mənəvi
dəyərlərimizin inkişafından asılıdır. Mənəvi dəyərlər xalqı
ruhən yaşadan, ona ideya, istiqamət, stimul verən bir
dəyərdir. Bu dəyər hətta içtimai hadisələrə səbəb ola
biləcək qüvvəyə malikdir.
Fransız sosioloqu Emil Dürkheym duyğunu (kültürü),
düşüncəni (mədəniyyəti) toplum yaradır fikrini irəli sürür
və toplumda kollektiv şüuran rolunu qeyd edir, iş bölümünü (əmək bölgüsünü) solsial həmrəyliyin əsası sayırdı.
Bununla da O, tarixi materializmin iqtisadi modelini arxa
plana keçirirdi. «Milli iqtisadiyyatımız ancaq iqtisadi
gerçəkliyimizi tədqiq etdikdən sonra iqtisadi hadisələrindən
normal və xəstə olanları ayırd edə biləcək və ancaq o
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zaman iqtisadi xəstəliklərimizin müalicəsi üçün arayış və
ya resept verə biləcəkdi (41, s. 70)».
E.Dürkheym daha bir yazısında qeyd edirdi ki, milli iqtisad elmi hər yerdə milli ülkudən öncə deyil, sonra doğur.
Millətimizin mənəvi-əxlaqi dəyərləri ilə bağlı, bütövlükdə mənəvi mədəniyyəti dastanlarımız, nağıl və folklorumuz, miflər, əfsanələr, dini inanaclar, eləcə də əxlaq
hüquq texnika və iqtisadiyyatla bağlı qaydaların, elm və
fəlsəfə ilə bağlı görüşlərin hər biri kollektiv təsəvvürlərdir.
Dini inamın – etiqadın və nəzəriyyənin ziddi sayılan
ayinlər və praktiki fəaliyyət də öncə ağılda təsəvvür olunub
sonra həyata keçilirdikləri üçün əslində hər biri kollektiv
(ortaq) təsəvvürlərdir. İçtimi kollektiv təsəvvürlər çoşqün
böhranlar əsasında çox şiddətli həyacanlara bölünərək son
dərəcə böyük qüdrət və gücə malik olurlar. İctimai
təsəvvürlərin bu durumuna ülkü məfkurə adı verilir.
İçtimai təsəvvürlər gerçək (əsl) ülkü halını aldıqdan sonra
həqiqi inqilabların səbəbi olurlar (41, s. 67).
Məsələn, XVIII əsrdən XX əsrə qədər xalqımızın dövlətçilik ənənələrinin əvvəlcə xanlıqlar, sonra isə imperiyalar
tərəfindən bölüşdürülməsi azərbaycançılıq məfkurəsini
yaratdı.
XIX əsr Azərbaycan marifçiliyi bu məfkürənin təsiri
altında fəaliyətə başladı. Bu haqda professor N.Şəmsizadə
yazır: «Azərbaycan maarifçiliyi Abbasqulu Ağa Bakıxanov
simasında maarifçi mütləqiyyət simasında meydana atılır və
Axundov nümunəsində respublikaçı baxışlara qədər tarixi
bir inkişaf yolu keçir». H.Zərdabi, H.Z.Tağıyev,
Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev, Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rəsulzadə,
C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyov, M.Ə.Sabir və H.Cavid
kimi şəxsiyyətlərin və onların başçılıq etdiyi ədəbi-tarixi
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cərəyanların fəaliyyəti sahəsində XIX əsrin sonu XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda milli ideologiya formalaşdı və
tarixdə ilk dəfə 1918-ci ildə milli dövlətin, Azərbaycan
Demokratik Cumhuriyyəti yaranması ilə nəticələndi.
Özündə türkçülük, islamçılıq və qərb dəyərlərini birləşdirən
həmn ideologiya azərbaycançılıq idi (98, s. 38).
İnsan üçün mənəviyyat – mənəvi quruluş maddiyyatdan, maddi quruluşdan öncə gəlir. Normal bir insan hansı
millətin tərbiyəsini alıbsa ancaq onun ülküsü – idealı uğrunda çalışa bilər. Çünki ülkü – məfkurə (ideya) yuksək həyəcan qaynağı olduğuna görə onun uğrunda mübarizə
aparılır.
Məfkürəçilik içtimai-siyasi tələbatlar, tarixi təbəddülatlar dövründə xüsusilə qabarıq şəkil alır ki, Azərbaycanda
da 1988-ci ildən başlayaraq məfkurəçiliyə çiddi tələbat
yaranıb.
Xalqımızın çoxəsrlik cəmiyyət təcrübələri, dini və əxlaqi ənənələrindən nəşət edən bu məfkurəçiliyin birinci problemi, çıxış nöqtəsi – «özünə dönmək» («Bölgə xaqan kitabəsi» 673-732-ci illər) kökə qayıdış, başqa sözlə istiqlalçılıqdır. Və yaxud Nəriman Nərimanovun təbirincə desək
«Ümumideala çatmaq üçün, yəni insaniyyətə xidmət edmək
üçün millətə lazımdır özünü tanısın. Bir milət özünü tanımz
isə, özü ilə qeyrisinin fərqini düşünməyə qadir olmaz isə
xüsusi məsləki dalınca yeriş edə bilməz. Bu yoldda yeriş
etməz isə ümumi müqəddəs məslək nə olmağın da
düşünməz. Tariximizin bu günkü mərhələsində işğalçılığın
başlıca şərti ittihadçılıq – birlikçilikdir (98, s. 71)».
Ümummili lider mərhum Heydər Əliyev mənəvi dəyərlərimiz haqqında deyirdi. «Bizim mili-mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında. Yaşayışında for-
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malaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət, həqiqi
xalq ola blməz». Daha sonra isə o deyirdi: «Azərbaycan
xalqı cürbəcür hökmdarların əlində olubdur, tarix boyu nə
qədər əziyyətlər çəkibdir. Ancaq dilini də, öz mənəvi əxlaqi
mentalitetini də saxlayıbdır. Bu xalqımızın nə qədər dərin
kökləri olduğunu göstərir» (151).
Milli mənəvi dəyərlərmiz əsrlərdən bəri formalaşmış,
xalqın yaşayışına, maəişətinə daxil olunmuşdur. Azərbaycan xalqının mənəvi dərələrini fərqləndirən,onun xarakterini qabarıqlaşdıran əlamətlərindn ibarətdir. Azərbaycan xalqına məxsus ən başlıca milli-mənəvi keyfiyyətlər bunlardır:
– mərdlik, köməksizə humanistlik;
– sözünəbütövlülük, əliaçıqlılıq, səxavətlilik;
– ailəyə sədaqətlilik və bağlılıq;
– dostluğa möhkəmlik;
– vətənə, torpağa bağlılıq;
– düzlüyə aparan inam və etiqadın müqəddəsliyi;
– abır, həya, ismət və onun qorunması (151).
Bütün bu keyfiyyətlər Azərbaycan xalqının millimənəvi dəfərlərinə məxsusdur. Müasir şəraitdə Azərbaycan
dövlətinin əsas vəzifəsi bu dəyərlərin qorunub saxlanması,
inkişaf etdirilməsi və gələcək nəsillərə ötürülməsindən
ibarətdir. Bunun üçün də dövlətin mədəniyyət siyasəti
mənəvi dəyərlərin inkişafına önəm verməli, bu sahədəki
boşluqları aradan qaldırmalıdır.
Mədəniyyətə dair nəzəri кonsepsiyaların müхtəlifliyi
və bu sahədə nəzəri fiкir birliyinin olmaması səbəblərindən biri mürəккəb və çoхcəhətli fenomenin elmi
tədqiqinin obyeкtiv çətinliyidir. «Mədəniyyətin hər
hansı traкtovкası tədqiqat məsələlərinin spesifiкasından və mədəniyyətin müхtəlif fənlər çərçivəsində nəzər-
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dən кeçirilməsinə münasibətdən, bu fənlərdə təĢəккül
tapmıĢ кateqorial aparatdan asılıdır» (101, s.79).
Humanitar elmlərin heç bir anlayışı «mədəniyyət» qədər
müхtəlif mühaкimələrə, mülahizələrə meydan açmamış və
bu qədər tərifin yaranmasına səbəb olmamışdır. Хüsusilə
də кonкret elmlər çərçivəsində mədəniyyət haqqında birbirindən fərqli, çoх müхtəlif təsəvvürlər mövcuddur. Və
deyəк кi, hətta bu gün mədəniyyətə verilən heç bir
müfəssəl tərif belə onun məzmununu tam aça bilmir.
Кulturologiya, fəlsəfə, sosiologiya, tariх, etnoqrafiya,
psiхologiya və digər ictimai elmlərdə mədəniyyətin çoх
zaman bir-birindən olduqca fərqli təriflərinə təsadüf edilir.
Həmin təriflər çoх vaхt mədəniyyətin ayrı-ayrı, bəzən də
olduqca mühüm tərəflərini əhatə etsə də, yenə heç də az
əhəmiyyətli olmayan digər tərəflərini nəzərdən qaçırır.
Mənbələrdə belə bir fiкir müхtəlifliyi təкcə elmi
səbəblərlə deyil, eyni zamanda sosial-tariхi səbəblərlə izah
edilir. Mədəniyyət nəinкi nəzəri izah tələb edən anlayışdır,
həmçinin ictimai inкişafın real praкtiк problemidir.
Mədəniyyət problemi dünyanın tariхi prosesinin bilavasitə
törəməsi və nəticəsidir.
Mədəniyyət elə bir fenomendir кi, onu ictimai həyatın
digər sahələrindən ayırmaq, təcrid olunmuş şəкildə düşünməк mümкün deyildir. Mədəniyyət ən geniş mənada insanın
həyat fəaliyyətinin bütün əsas sferalarını – maddi istehsal,
sosial-siyasi münasibətlər, mənəvi inкişaf sahəsi, məişət,
insanlar arasındaкı qarşılıqlı əlaqələri səciyyələndirir.
Mədəniyyət ictimai hadisədir və yalnız ictimai həyatın
bütün tərəflərinin (iqtisadi, sosial, siyasi, mənəvi) кonteкstində dərк edilə bilər, onların hər birini özlərinə хas
bəşəri məzmun baхımından səciyyələndirə bilər.
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Mədəniyyətlə bağlı yüzlərlə tərifi özündə ehtiva edən
müasir кültüroloji ədəbiyyatda «mədəniyyət» anlayışı
adətən iкi mənada – «geniş» və «məhdud» mənada işlədilir.
Geniş mənada cəmiyyətdə qəbul edilən və təsdiqini tapan
bütün həyat formalarını – adətlər, normalar, institutlar, o
cümlədən dövlət və iqtisadiyyatı daхil etməкlə hər şeyi
ifadə edir. Məhdud mənada mədəniyyətin hüdudları mənəvi
yaradıcılıq sahələrinin hüdudları ilə, incəsənət, mənəviyyat,
intelleкtual fəaliyyətlə üst-üstə düşür (101, s.18).
Azərbaycan kulturoloji fikir tarixində mədəniyyət anlayışı
əsasən ən geniş mənada işlədilərəк, bəşəri və хüsusilə də
milli хaraкterli hadisə кimi dəyərləndirilir. Yalnız кültürəl
dəyərlər
sayəsində
milli
dövlət
quruculuğunun
mümкünlüyü qəbul edilir, belə bir tezis irəli sürülür кi,
«milli istiqlala maliк olmayan bir millət hürriyyət və
harsını hifz edəməz» (Anlaşıqlı olsun deyə, «кültür»
məfhumunu, daha çoх işlətməyə meyilli olduğumuz «milli
mədəniyyət»ə sinonim кimi də qəbul etməк olar).
M.B.Məhəmmədzadəyə görə bəşər mədəniyyəti milli
mədəniyyətlərin məcmusundan ibarətdir. Millətlər müstəqil
olmadıqca milli mədəniyyətlərini mühafizə edə bilməzlər,
buna görə də bəşər mədəniyyəti qüsurlu olar.
Həyati-bəşər təbiətlə mübarizədən ibarətdir. Mədəniyyəti-bəşəriyyə bu mübarizələrdən hasil olan qənimətdir.
Məqsədi-bəşər mədəniyyəti-bəşəriyyəni daha ziyadə təmin
etməк və onun feyzini daha ziyadə ümumiləşdirməкdir.
Mədəniyyəti-bəşəriyyə isə milli harsların (кültürlərin)
iştiraкından və gözəlliкlərinin məcmusundan hasil olma bir
yeкundur. Mədəniyyətin təmini, insanların cəmaətliкlə
yaşaması ancaq mədəni höкumət təsisi ilə mümкündür.
Mədəniyyəti-bəşəriyyə milli кültürlərin məcmusundan
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ibarət iкən ən müvafiq və ən təbii dövlətin də milli dövlət
olması aşкardır (108, s.145).
Müasir Azərbaycan кulturoloji fiкrinin bir sıra nümayəndələrinin tədqiqatlarında da varisliк ənənələrinin
mühafizəsi özünü aşкar etməкdədir. Məsələn, Nizami
Cəfərovun tariхi-кulturoloji mülahizələrinə görə milli mədəniyyət, milli təfəккür və milli mövcudluq – bunların
dialeкtiк münasibəti milli хaraкteri verir;
milli mövcudluq milli хaraкterin maddi əsasıdır – bu
anlayışda хalqın tariх səhnəsinə gəlişi, coğrafi loкallaşması,
yerdəyişmələri, məsкunlaşmalar… ifadə olunur;
milli təfəккür milli хaraкterin potensiyasıdır – bu
anlayışda хalqın yaradıcılıq imкanı ifadə olunur;
milli mədəniyyət isə milli хaraкterin bilavasitə göstəricisidir – bu anlayıĢda хalqın bütün tariх boyu
yaratdığı nə varsa, hamısı ifadə olunur (21, s.16).
Milli diriliyi bütünlüкdə mədəniyyətə bağlayan
M.Ə.Rəsulzadə «Milli dirilik» adlı məqaləsində yazırdı:
«Məncə, mədəniyyəti-bəşəriyyə millətlərin zəhmətlərindən
hasil olan bir yeкundur. Hər millət öz iqtidar və öz istiqlalı
sayəsində, yəni öz dirilyi ilə özünə хüsusi, хüsusi olduğu
qədər də qiymətli bəzi şeylər əlavə edir кi, bir millətin
ölməsi və yaхud ölgün fiкirlərlə yaşaması yalnız özünün
bədbəхtliyinin deyil, bəşəriyyətin də böyüк bir nöqsanını
təşкil edir» (86, s.462).
Əhməd bəy Ağaoğluda da mədəniyyəti daha geniş,
bütün tərifləri içinə alan və bu кəlməyə ən geniş mənanı
verən «həyat tərzi» кimi qəbul edərəк «Üç mədəniyyət»
əsərində yazır: «Mədəniyyət deməк – həyat tərzi deməкdir». Bir şərtlə кi, burada həyat qavramının özü ən geniş və
hərtərəfli bir məna daşımalı, həyatın bütün sahə və
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tərəflərini, maddi və mənəvi hadisələrini özündə ehtiva
etməlidir. Belə olan halda mədəniyyət düşüncə və aхtarış
tərzindən başlayaraq geyiniş şəкlinə qədər həyatın bütün
təzahürlərini, hadisələrini əhatə etmiş olur (95, s.62).
Bu məqamda kulturoloji fikir tariximizdə tez-tez qarşılaşdırılan və ya bəzən sinonim кimi də verilən «кültür» və
«mədəniyyət» məfhumlarına nəzər yetirsəк, bu anlamların
bəzən bir-birinə nüfuzetmə, qarşılıqlı təsir baхımından iкili
mənada işlənildiyinin də şahidi oluruq. M.Ə.Rəsulzadənin
baхışlarına istinadən bu mülahizəmizə şərh versəк, görəriк
кi, beynəlmiləl miqyasda götürüldüкdə «mədəniyyət» daha
geniş anlama gəlir və кültürlər məcmusu halında işlədilir.
Eyni anlayışa milli aspeкtdən yanaşdıqda isə mədəniyyət
кültürün tərкib hissəsi кimi təqdim edilir. Məsələn, «Azərbaycan кültür gələnəкləri» əsərində M.Ə.Rəsulzadə yazır:
«Bütün кültürlər üç böyüк amilin qarşılıqlı təsirindən
doğarlar: coğrafi amil – vətən, etnoqrafiк amil-millət və
mənəvi amil-mədəniyyət» (110, s.9). Burada müəllif
mədəniyyəti dar anlamda – mənəvi sahələrlə məhdudlaşdırmış, кültürü isə ən geniş çərçivələrdə təqdim etmişdir.
M.Ə.Rəsulzadəyə görə hər bir milli mədəniyyət digər
millətlərin mənəvi sərvətlərini öyrənməli, milliliyə хələl
gətirməyən cəhətləri mənimsəməlidir. Yalnız bu yolla milli
mədəniyyətləri zənginləşdirməк, onu bəşər mədəniyyətinin
ayrılmaz tərкib hissəsinə çevirməк olar.
Bütövlükdə, araşdırmalardan bu qənaətə gəlmək olur ki,
mədəniyyət haqqında söylənilən fikirlər zamanında Nəsrəddin Tusi tərəfindən araşdırılmış və özünün dəyərli əsərlərində müfəssəl izahı verilmişdir. Ona görə də ensiklopedik
zəka sahibinin mədəni irsi öyrənilməli və geniş təbliq edilməlidir.
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Kimin deyil, nəyin doğru olduğu əhəmiyyətlidir.
T. Haksli
3.3.Tusinin etik fikirləri
Tusinin etik fikirlərində təlim-tərbiyə prosesinə aid
mütərəqqi fikirlər öz əksini tapmışdır. Tusi yaradıcılığında
fiziki tərbiyə ilə mənəvi tərbiyə demək olar ki, identik bir
mahiyyət kəsb edir. Əxlaqi və fiziki kamillik bir-biri ilə
vəhdətdə alması səbəbilə fiziki inkişaf eyni zamanda
uşaqların psixoloji xarakterinə də böyük təsir göstərir.
Fiziki tərbiyə zamanı uşaqlara qarşı həssas davranmalı,
hər bir uşağın fərdi xarakterləri diqqətlə nəzərə alımalıdır.
Tusinin etik və pedaqoji fikirlərinin mərkəz xəttində bəşər
övladının hərtərəfli tərbiyə və təkamülü ideyası dururdu.
Ailə üzvləri arasında səadət və xöşbəxtliyin formalaşması üçün ailənin ayrı-ayrı nümayəndələri arasında mənəvi
və əxlaqi bağlılıq olmalı və eyni zamanda bu bağlılıq birbirini tamamlamalıdır. Əgər ailə üzvləri arasında mənəvi və
əxlaqi bağlılıq olmasa ailənin ayrı-ayrı üzvləri arasında
narazılıq, ər-arvad münasibətlərinin zəifləməsi, uşaqların
tərbiyəsində anormal halların meydana gəlməsi, valideynlərin övladlarına qarşı sevgi hisslərinin pozulması və yaxud
da əksinə övladların valideyinlərə kobud münasibət
bəsləməsi, qohumluq əlaqələrinin əhəmiyyətsizliyi kimi
mənfi və xoşagəlməz fəsadlar ortaya çıxır.
Gerçək dünyanın ən şərəfli məxluqu insanlarda əxlaqi
sifətin yaranması yalnız ictimai əlaqələrin vasitəsilə mümkün ola bilər. Tusi insanların kamilləşməsində özünütərbiyə prosesinin böyük bir rol oynadığını göstərir və eyni
zamanda qeyd edirdi ki, bu prosesi insanlar düzgün bir
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səpkidə aşılamalıdır və bu yolda yanlışlıqlara qətiyyən yol
verilməməlidir.
Tusi dünyagörüşü nəzərincə mənəvi və əxlaqi
xarakterlər insanlarda anadangəlmə olaraq mövcud olmur,
insanlarda bu xarakterlər ətraf mühitin təsiri altında
formalaşır. Mənəvi xarakterlərin müsbət mənada formalaşmasında tərbiyənin oynadığı rol əvəzedilməz bir mahiyyət
kəsb edir.
İnsanın yetkin bir biçimdə kamilləşməsi üçün onun
elmi cəhətdən böyük nailiyyət əldə etməsi mütləq və zəruri
bir amildir. Tusi cəmiyyətdə maarifləndirmə, bilikləndirmə
yolu ilə böyük bir tərəqqi əldə ediləcəyinə inanırdı. Yalnız
altı xarakterə malik olan insanlara elm və bilik yolu ilə təsir
göstərmək, onları psixoloji cəhətdən dəyişdirmək qeyri
mümkündür:
1). Nəzakətsiz şahı;
2). Rüşvətxor qazını;
3). Sahibinə pis xidmət edən xidmətçiləri;
4). Nəzakətsiz qadını;
5). Zəhmətdən qaçan tənbəl adamları;
6). Tapşırığı düzgün yerinə yetirə bilməyən
köməkçiləri.
Zəhmətkeş və işgüzar insanlar böyük qiymət verən Tusi
qeyd edirdi ki, insanların öz zəhəmti sayəsində var-dövlət
sahibi olması tərifəlayiq bir hal hesab edilməlidir.
Tusi düzgün olaraq əxlaq fəlsəfəsini əməli fəlsəfəyə aid
edirdi. Hər bir insan öz əməli fəaliyyəti zamanı törətdiyi
bütün əməllərə görə məsuliyyət daşımalı, cavabdehlik hissi
insanın bütün daxili dünyasını əhatə etməlidir.
Tusi insanları düzgünlüyə, doğru danışmağa, doğru
yolda olmağa və bu yoldan sapmamağa çağırır, yalana və
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haqsız insanlara dərin nifrət göstərirdi. İnsanların bir-birinə
etimad götərməsini, düşmənçilikdən və paxıllıqdan uzaq bir
münasibət qurmasını məsləhət görən müdrik və uzaqgörən
alim nəzakətli rəftara əsaslanan davranış qaydalarını
tərifləyirdi.
Cəmiyyətin və cəmiyyətdə ayrı-ayrı fərdlərin xöşbəxt
yaşaması üçün insanların bir-biri ilə saf əlaqəyə girməsi
labüd şərtdir. İnsanın mülayim xasiyyətə malik olması onu
kamilləşməyə doğru yönəldir və insanın xöşbəxt yaşaması,
onun hörmət qazanması üçün ümdə rol oynayır.
Uşaqların tərbiyəsinə böyük önəm verən Tusi valideynlərə məsləhət görürürdü ki, uşaqlara ən kiçik
yaşlarında müsbət keyfiyyətlər aşılamalı və bu tərbiyə
zamanı ən xırda nüanslar diqqət yetrimək lazımdır.
Valideynlər və tərbiyəçilər uşaqların müsbət xüsusiyyətlərini tərifləməklə və onları təqdirəlayiq davranışa
həvəsləndirməklə tərbiyə zamanı böyük nailiyyət
qazanmaq olar.
Uşaqlarda pis adətlərə qarşı olan meylin qarşısını almaq
üçün onları ətrafındakı pis xüsusiyyətlərə malik olan
insanlardan uzaq tutumaq, uşaqda yalnız pis xüsusiyyətlərə
qarşı nifrət yaratmaq lazımdır. Yalançı, paxıl, oğru, tənbəl,
lovğa və pulgirlik kimi pis xüsusiyyətləri özündə
cəmləşdirən insanlardan uşağı uzaqlaşdırmaq ən düşünülmüş bir tədbirdir. Yalnız belə ciddi tədbirlərdən sonra
uşaqlara təvazökarlılıq, həyalılılıq, işgüzarlılıq, sədaqətlilik, nəzakətlilik və vəfalılıq kimi müsbət çalarlara malik
xüsusiyyətləri aşılamaq olar.
İntellektuala və fiziki məşqlərə əsalanan oyunlar
uşaqların gələcək həyatına önəmli təsir göstərdiyi üçün bu
nüanslara da diqqət yetirmək tərbiyə məsələlərində çox
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önəmli amillərdən hesab oluna bilər. Çünki, bəzilərinin
tərbiyə zamanı əhəmiyyətsiz hesab etdiyi bu oyunlar
bilvasitə və bilavasitə uşaqların psixologiyasına, onların
fiziki xarakterlərinə möhkəm təsir göstərir. Əyləncəli
oyunlar isə uşaqların əhval-ruhiyyəsinə psixi cəhətdən
müsbət təsir göstər və bu zaman uşaqların davranış qaydalarına şənlik, gümrahlıq və sevinc hissləri hakim olur.
Uşaqların fiziki inkişafında tibbi və psixoloji təsirlərin
rolunu düzgün qiymətləndirən Tusi qələmə aldığı «Etiqadat» və «Otuz fəsil» əsrlərində və eyni zamanda «Qanun»
kitabına yazdığı izahda fiziki tərbiyənin əhəmiyyətində
söhbət açırdı. Uşaqların gümrah, sağlam və iradəli
böyüməsi üçün onları çətinliyə alışdırmaq lazımdır, çünki,
naz-nemət içərisində böyümüş uşaqda nə əxlaqi saflıq, nə
də fiziki kamillik bərqərar ola bilməz. Uşaqların fiziki
cəhətdən sağlam böyümsi üçün onalrı günəş, su və təmiz
havaya olan zəruri ehtiyacı da nəzərə alınmalıdır.
Orqanizimin möhkəmlənməsi üçün, onun hər cür
xəstəliklərdən uzaq olması üçün bu üç amilin oynadığı rol
əvəzedilməzdir.
Tusi insanın fiziki cəhətdən sağlamlığı ilə onun nəfsi
sağlamlığının kamil olması arasında heç bir fərq görmür,
nəfsi sağlamlığı praktiki cəhətdən faydalı olan əməklə
məşğul olmasında görürdü. O, «Əxlaqi-Nasiri»nin əsərinin
«Fəzilətlərin mühafizə edilməsinin rəhni olan nəfs
sağlamlığı haqqında» fəsilində bu barədə öz fikirlərini
mülahizə edərək insanlara hər bir hərəktdə ifrata
varmamağa səsləyir və dahi yunan filosofu Aristotelin orta
xarakterlər haqqında irəli sürdüyü fikirləri dəstəkləyirdi.
Tusi bu barədə fikirlərini davam etdirərək yazırdı:
«İnsanın yalnız mənəvi kasıblığına və fiziki cılızlığına
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şərait yaradan pis nəfsin artmasına son qoymağın, habelə
onun ruhən və cismən sağlamlığına xidmət edən yaxşı
nəfsin tərbiyə edilərək xoşbəxtliyə qovuşdurmağa aparması
göstərir ki, əgər bir nəfs sağlam və fazildirsə, hikmətlərə
yiyələnməyə, səadət əldə etməyə, həqiqi elmlərə sahib
olmağa xüsusi həvəs və meyl göstərilsə, onun sahibi
çalışmalıdır ki, vəziyyəti qoruyub saxlaya bilən işlər
görsün, bu şəraiti davam etdirmək üçün lazımi tədbirlərə əl
atsın.» (107).
Gigiyena və düzgün qidalanma haqqında fikirlər Tusi
dövrü üçün qeyri-spesfik hal hesab edilirdi. Gündəlik düzgün və normal qidalanmanın insan sağlamlığına və insan
ömrünə göstərdiyi müsbət cəhətlərdən söhbət açan müdrik
alim insanlara yüksək dəyərlərə malik olan mənəvi
keyfiyyətlərin qabardılmasını məsləhət bilirdi. Ülvi amallara, nəcib hisslərə xidmət edən insan qidalanma zamanı da
ifrata yol verməməlidir, çünki, qidalanma zamanı ifrata
varmaq və xüsusilə də ağır xörəklərdən istifadə etmək
zehni kütləşdirir, insanı süst, laqeyd və yorğun edir. Eyni
zamanda xəstəliklərin bir çoxu həddən ziyadə qidalanmaqdan və çox yeməkdən yaranır, elə bu səbəbdən də insan
öz ağlı ilə nəfsi-izzətinə qalib gəlməlidir.
Tusiyə görə ailə qurarkən gözəllik, sərvət, əsil-nəcabət
kimi xarakterlərlə əhəmiyyət vermək önəmli deyil, ailə
quran zaman yalnız malın mühafizəsi və nəslin davamı
kimi əsas kriteriyaları nəzərə almaq vacibdir. «ƏxlaqiNasiri» əsərində müdrik düşüncə sahibi ailə quran şəxslərə
bu məsələ barədə hərtərəfli müzakirə aprmağı məsləhət
bilir, ailənin əsl mahiyyəti barədə geniş izahat verir. Ərarvad mübasibətlərinin bütün təfərrüatlarına diqqət
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yetirərək yaxşı qadını anaya və dosta, pis qadını isə
düşmənə və oğrulara bənzədirdi.
Həyat yoldaşı seçərkən qadına gözəllik nöqteyi-nəzərincə dəyər vermək düzgün fikir deyil, bütün sahələrdə
olduğu kimi bu məsələyə də orta mövqeydən yanaşmaq
lazımdır. Tusi pis xasiyyətləri özündə cəmləşdirən qadınla
yaşmaqdansa belələrindən boşanmağı məsləhət bilir və bu
qəbildən olan qadınlardan uzaqlaşmağı tövsiyyə edirdi.
Çünki, düzgün davranış qaydalarına riayət etməyən yalançı,
əxlaqsız və ləyaqətsiz qadınlar təkcə ailədə deyil,
ümumiyyətlə cəmiyyətdə böyük fəsadlar törədə bilərlər.
Öz insanpərvər ideyaları ilə Azərbaycan düşüncə
tarixində əvəzediməz iz buraxan Nəsirəddin Tusi insanları
xalq içərisində hörmət qazanmağa səsləyirdi. Hörmət
qazanmağın, hörmət sahibi olmanın yolu isə yalnız dörd
xüsusiyyətin fərddə, şəxsiyyətdə var olması zamanı
bərqərar ola bilər. Bu dörd humanist xarakter bunlardır:
doğruçuluq, ədəblilik, xöşbəxtlilik və elmilik. Bu dörd
müsbət keyfiyyətlər sayəsində insan cəmiyyət içərisində
seçkin bir mənsəbə sahib ola bilər, yalnız bu dörd
xarakterin köməkliyi sayəsində
cəmiyyətin hörmət
bəslədiyi bir şəxsin səviyyəsinə qədər yüksəlmək olar.
Tusi elm öyrənilməsinə əmək sərf edilməsinə böyük
qiymət verir və hamını bilik və savad sahibi olmağa
səsləyirdi. Elm öyrənmək istəyən insanlara məsləhər
görürdü ki, öz xarakterlərinə, maraq və istesas dairələrinə
uyğun gələn fənnləri öyrənsinlər və yalnız mükəmməl
bildiyi ixtisas və peşə sahəsində fəaliyyət göstərsinlər. «Hər
fənnin tədrisində fitri istedadı inkişaf etdirən, səhhətə zərər
verməyən, zehni itilədən, zəkanı parıldadan, zövqü artıran
üsullardan isitifadə olunmalı, peşə vərdişinə keçməlidir.
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Elə ki, sənətlərdən işlətməyə öyrədildi, onunla güzəran
keçirtməyə məcbur edilməlidir, qoy cilalandırıb təcrübəsini
artırsın, aşağı mərtəbələrdən ən yuxarı dərəcəyə çatdırsın,
incəliklərinə incəliklər əlavə etsin, nəzəri əsasları tapsın,
bununla yanaşı pul qazanmaq yollarını öyrənsin, yaşamaq
qaydalarına bələd olsun, işləri idarə etmək ustalığına
yiyələnsin.»(31, səh.173)
Elmi biliklərə yiyələnmiş şəxslər davranış və ədəbərkan qaydalarına hər zaman diqqət yetirməlidir və elm
öyrənmiş şəxsin nəzəri cəhətdən sahib olduğu fəzilətlər
müsbət xarakterli praktik fəaliyyətlə tamamlanmalıdır. Tusi
insanları danışıq zamanı dinləmə qabiliyyətinə riayət
etməyə, çox danışmamağa, danışıqda qəliz və kinayəli
ifadələrdən istifadə etməməyə səsləyirdi. Müashibinin
sözünü yarımçıq kəsməməyi, danışıq zamanı mübahisə və
münaqişələrdən uzaq düşməyi məsləhət görür, sözün təsir
qüvvəsini anlamayan qafil və nakəs insanlarla ünsiyyətdən
uzaq durmağı məsləhət görürdü.
Uşaqlıq dövrünü bitirmiş gənclərə məsuliyyətli valideynlər, bilikli və savadlı tərbiyəçilər tərəfindən həyatın
bütün təfərrüatları çatdırılmalı, həyatın hər cür sınağından
çıxmış ibrətamiz nəsihətləri gəncin beynində həkk eləmək
lazımdır. Gənclərə normal əxlaqi davranışları aşıladıqdan
sonra onları elmi biliklərə silahlandırmaq və elm öyrənmək
sahəsində qabiliyyəti olan gəncləri xüsusilə hikmət
nəzəriyyəsinin incəliklərindən agah etmək məqsədəuyğun
bir haldır. İstedad və qabiliyyəti əxlaqi sərvət kimi başa
düşən filosof zəhmətin nəticəsində formalaşan istedad və
qabiliyyətin fitri hesab edilməsi fikri ilə razılaşmırdı.
Nəsirəddin Tusinin «Adabül-müəllimin» («Tələbəlik
mədəniyyəti») adının verdiyi əsərdə tələbələrə, elm öyrə-
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nənlərə davranışın bütün formalarının izahını verir, onlara
məsləhət görür ki, müəllimlərin təcrübəsindən bəhrələmək
lazımdır. Eyni zamanda vaxtdan da səmərəli istifadə etmək,
vaxtı düzgün dəyərləndirmək də elm öyrənəmk yolunda
çox önəmli bir amildir. Tələbə xüsusilə gecələrin və tənha
qaldığı vaxtların dəyərini bilməli, bu nüanslardan
faydalanmalıdır.
Tusi insanların biliyə olan münasibətinə görə dörd
xarakterə bölündüyünü vurğulayırdı:
1). Biliyini başqalarına öyrədən alimlər, bunlara
ehtiram göstərmək lazımdır.
2). Biliyi ilə lovğalanan səviyyəsiz insanlar, bunları
tənqid hədəfinə çevirmək lazımdır.
3). Biliksizdir və biliklərə nail olmağa çalışan
zəhmətkeşlər, bunlara elm öyrənməyə kömək etmək vacib
lazımdır.
4). Biliksizdir və elm öyrənilməsinə laqeyd münasibət
bəsləyir, bunlardan uzaq gəzmək lazımdır.
Nəsirəddin Tusi tərəfindən yaradılan etik təlimdə
xeyirxahlıq qəbilindən olan on müsbət xüsusiyyət çox
önəmli bir mövqeyə malikdir. Bu on müsbət əxlaqi
xüsusiyyət bunlardır:
1). Yalan sözlər danışmamaq, çünki, yalan danışmaq
insanı el içində hörmətdən salar.
2). İnsafla davranmaq- Tusi insafı ünsiyyətlə vəhtəddə
götürürdü.
3). Başqalarında eyib axtarmamaq- çünki, insanların
eyibini üzə vurmaqla onları xəcil və pərt etmək olar.
4). Xalqın günahından keçməyi bacarmaq- çünki, xalqa
hər vasitə ilə xeyir vermək, xalqı hər cəhətdən üstün
tutumaq böyüklük əlamətidir.
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5). Üzrxahlıq etməyi bacarmaq, əgər hansısa bir şəxs
pis iş görübsə, yalan danışıbsa, dostu incidibsə, mövcudatın
varlığı barədə düzgün danışmayıbsa mütləq üzr istəməldir.
6). Hər cür əzab-əziyyətə, çətinliyə dözməyi bacarmaqçünki, xöşbəxtliyi əldə etmək üçün hər bir şəxs qarşısına
çıxan çətinliklərə, əzab-əziyyətlərə sinə gərməlidir.
7). Özünü tənbeh etməyi bacarmaq- bunu yalnız iradəli
adamlar bacara bilər.
8). Başqasının eybindən öz eybini üstün tutmaq –
çünki, eyib axtarmağın özü elə böyük eyiblərdən biridir.
9). Hamı ilə mülayim davranmaq- bunun əksi olan
təkəbbürlü davranış isə insan mənəviyyatının saflığına
xələl gətirir.
10). İnsanın özünü başqalarından üstün zənn edib
lovğalanmaması- insan ülvi hisslərə malik olmalı,
qəlbindəki eqoizm hisslərini boğmağı bacarmalıdır.
Öz ibrətamiz nəsihətləri, müdrik və humanist ideyaları
ilə yadda qalan Tusi insanlara minnətsiz olaraq yaxşılıq
etməyi məsləhət görürdü. Çünki, minnətsiz olaraq görülən
hər bir xeyirxah əməl bu əməlin sahibi olan insanı böyük
hörmət sahibi edir və minnətsiz olaraq edilən yaxşılıq bu
əməlin törədən şəxsin nümunəvi və mədəni insan olmasına
dəlalət edir. Eqoist və xudbin insanlar tərəfindən minnətlə
edilən yaxşılıq əksər hallarda nifrətə və düşmənçiliyin
yaranması yolunda bir vasitədir.
Tusi düzgün olaraq insanlara məsləhət görürdü ki, bu
keşməkeşli həyatın çətin yollarından alnıaçıq çıxmaq üçün,
müvəffəqiyyət qazanmaq üçün onlar səmimi olaraq birbirinə köməklik göstərməlidir. İnsanlara bir-birinə qarşı
laqeyd olmamağa səsələyən Tusi insanların çətin
günlərində maddi və mənəvi yardıma olan ehtiyacın adi
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günlərdən də çox olduğunu vurğulayırdı. Xüsusilə də
dostlar ağır durumda olan dostuna arxa, dayaq durmalı,
onun kömək istəyib-istəməməsindən asılı olmayaraq dosta
köməyi özünə bir insanlıq borcu bilməlidir.
İnsanlar dostluqda daima sədaqətli olmalı, dostun kiçik
nöqsanlarına göz yummağı bacarmalıdırlar. Nöqsansız dost
tapmağın da asan olmaması səbəbindən başqalarına qarşı
irad tutmamağın yaxşı əlamət olmadığını qeyd edirdi.
Dostluq münasibətləri ülvi və nəcib hisslərə xidmət etdiyi
üçün dostluqda lüzumsuz səmimiyyət, süni sədaqət kimi
nüansların yersiz olduğunu vurğulayırdı.
Tusi insanların özünü kamilləşdirməsi, özünü təkmilləşdirməsi kimi ideyaları dəstəkləyərkən sufiliyə doğru
meyl edirdi. Lakin, o bir peripatetik filosof kimi bu
məsələyə sufilər kimi mistik yolla deyil, rasionalist
nöqteyı-nəzərindən yanaşırdı. İnsan ağlına və insan
iradəsinə böyük önəm verən filosof insanların təkamül yolu
ilə dəyişiləcəyinə inanırdı.
Tusi insanlara öz nəfsini hər cür rəzalətdən qorumağı
məsləhət görürdü, çünki, nəfsi murdar olan insanlar mənəvi
cəhətdən ən aşağı səviyyədə məskun olmuşlar. Əgər insan
pak və təmiz nəfsə malik olarsa, bu zaman kamilləşmiş və
mədəni insandan söz gedə bilər. Kamilləşmiş insan hər
zaman elm və bilik sahibi olmağa doğru can atar və bu
qəbildən olan insanın tək amalı həqiqətin dərk edilməsidir.
İnsan yalnız elm və əməl kimi iki cəhətdən kamil ol bilər.
Elmi kamillik biliklərin toplanılmasına xidmət edirsə, əməli
kamillik isə insanlar tərəfindən bəyənilən əxlaq qaydaları
ilə xarakterizə olunur. Elmi kamilliklə əməli kamilliyi tam
olaraq özündə cəmləşdirən şəxs xöşbəxtliyə və səadətə nail
ola bilər.
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Nəsirəddin Tusinin gəldiyi qənatə görə nəfsi-izzətini
cilovlamağı bacaran, öz ağılı ilə hisslərinə qələbə çalmağı,
şərafətli ölümü rəzalətli yaşamaqdan üstün tutan, humanist,
bəşəri əməllər müdriklikliyin və kamilliyin formalaşmasına
səbəb olur. Müdrik almi şücaəti və iffəti hikmətli olmaqdan
ayrı tutmurdu.«Hər iffətli və şücaətli adam hikmətli olmaz,
lakin hər hikmətli həm iffətli, həm də şücaətli olar».
Tusi insanlarda mövcud olan mənəvi qüsurların, əxlaqi
nöqsanların səbəbini iradi cılızlıqda görürdü. Mütəfəkkir
onu da qeyd edirdi ki, iradi cılızlığın başlıca səbəbi
insanlarda mövcud olan fiziki zəiflikdir. Tusidən sonra bəzi
məşhur alimlər də insanlarda baş verən bir sıra qeyriəxlaqi hərəkətlərin başlıca arqumentini iradi cılızlıqla,
fiziki zəiflik və mənəvi düşgünlüklə əlaqələndirmişlər.
Mütəfəkkirin qənaətincə insanın fiziki və mənəvi yetkinliyinin formalaşmasına güclü zəmin yaradan və onun kamil
bir şəxsiyət kimi təşəkkülündə, müdrik bir insan kimi
formalaşmasında iradi tərbiyə amili bu proses zamanı
böyük bir əhəmiyyət kəsb edir.
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Hər bir millətin istər tərəqqisi, istərsə də tənəzzülü
həmin millətin gənclərinin alacaqları
tərbiyədən asılı olur.
U. ġekspir
3.4. Tusinin tərbiyə prosesi haqqında fikirləri.
Tusinin tərbiyə prosesi haqqında fikirlərinin əsas
spesfik xüsusiyyəti onunla izah olunur ki, bu ensiklopedik
mütəfəkkir Aristotel (e.ə. 384-322), Platon (e.ə. 428-347),
Pifaqor (e.ə.570-495), Empedokl (e.ə. 490-430), Demokrit
(e.ə. 460-370), Anaksaqor (e.ə. 500-428), Evklid (e.ə. 330275), Menelay (70-140), Aristarx (e.ə. 310-230), Ptolomey
(90-168) kimi yunan alimlərinin əsərləri barədə məlumata
malik idi. Eyni zamanda o Əbu Əli ibn Sina (980-1037),
Məhəmməd ibn Əbdül-Əş-Şəhristani (1076-1143), Əbu
Nəsir Əl Fərabi (870-950), Bəhmənyar ibn Mərzban (?1066), Sabit ibn Kurra (?-901), Əbu Davud ibn Bəhrəm
Əbu-Süleyman əs Sicistani (817-888) və başqaları kimi
Azərbaycan və ümumiyyətlə Şərq alimlərinin külliyatı ilə
yaxında tanış olmuş, görkəmli şəxsiyyətlərin pedaqogika
haqqında fikirlərindən qidalanaraq, XIII əsrdə Azərbaycan
düşüncə tarixinə uyğun olan və müasir dövrlə də səsləşən
mükəmməl bir təlim-tərbiyə sistem yarada bilmişdir.
Tusinin geniş və zəngin yaradıcılığında əqli tərbiyə
problemi ön sırada durur. Mütəfəkkir «Əxlaqi-Nasiri»,
«Kitabi Mədarik», «Övsaful-Əşraf», «Əqaidi-müfid», «Dər
mərifəte-təqvim», «Təlimül-mütəəllim» və s. kimi əsər və
risalələrində əqli tərbiyə, bilik, zəka, təhsil və elm
haqqında çox geniş danışmış və göstərmişdir ki, «bunların
hamısı insanı ağıllı və müdrik etməyə sövq etməli» və onu
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«dərəceyi-kamilə» çatdırmalıdır. Aristotel, əl-Fərabi,
Bəhmənyar ibn-Mərzban, ibn Sina və başqa peripatik filosofların idrak və əql haqqında ideyalarını tədqiq edərək,
belə bir qənaət hasil edir ki, «əql kör bir insanda olsa da
onun rəiyyət içərisində, dost düşmən qarşısında davranışlarını tənzim edir və əql həmin hal-hərəkətlərin
təməlidir».
Əqli tərbiyə barəsində Tusi insanın mərdlik, mötədillik, qəhrəmanlıq, mötədillik, qəhrəmanlıq, cəsurluq,
ədalətlilik, xeyirxahlıq, vicdanlı olmaq, xəyalla yaşamaq,
xoş istək, arzu və meyillərə malik olmaq və i.a. kimi
psixoloji xüsusiyyətlərə və keyfiyyətlərə də böyük yer verir
və qeyd etdiyimiz bütün keyfiyyətləri «əqlin səmərəsi,
düşüncənin mənası» kimi qiymətləndirirdi.
Əqilsizliyin, düşüncəsizliyin mənfi nəticə verəcəyini
dağdan qopub böyük qüvvə ilə aşağıya yuvarlanan bir
qayaya bənzədən Tusi əqilsizliyin və düşüncəsizliyin
törətdiyi problemlərin qarşısını alınmaz hesab edirdi.
Eyni zamanda bir də həmin zirvəyə qalxa bilməyəcəyini, öz mövqeyini itirdiyini də söyləyir. Buna görə də
Tusi həyatda baş verən bütün hadisələrin məna və
əhəmiyyətini, nəticə və mahiyyətini qabaqcadan fikirləşib
dərk etməyi insan üçün zəruri əqli vəzifə sayırdı.
Mütəfəkkirin nöqteyi nəzərincə əqlsiz insanın qəlbində
mənfi meyillər kök salır və bu mənfi meyillər sağalmaz bir
xəstəlik kimi artarsa, sahibini bəla, bədbəxtlik, müsibətlərə sürükləyir.
Pedaqoq alim əqli cəhətdən tərbiyə etməyin əsas yolunu
öz dövrünün tədris müəssisələrində, həmin müəssisələrdə
təlim verən müəllim, tələbə və müdərrislərin fəaliyyətində
görürdü. O əqli öyrətməyi, onu tədricən inkişaf etdirməyi
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məktəb və müəllimlərin əsas vəzifəsi sayırdı. Tusi elmihikmət, elmi-fəlsəfə, filologiya, nəzm, nəsr, təbabət,
coğrafiya, tarix, riyaziyyat, nücum və s. kimi elmləri tədris
edən müəllimlərdən tələb edirdi ki, «təbiətdə və cəmiyyətdə
baş verən hadisələr haqqında ilk və son təsəvvürləri
verərkən, bunların vətənin, rəiyyətin tərəqqisində
mövqeyini də başa salsınlar və mütəəllimlərin həyatiictimai vəzifəsini dərk etməyə hazır etsinlər.
Tusi əqli tərbiyənin təhsil və tədris prosesilə müştərək
sayıb, əqli təhsilin vəzifəsini, cəmiyyət və rəiyyət üçün
xeyirxah işlər etməkdə çətinliklərdən baş çıxarmaqda,
sənətə, peşəyə yiyələnməkdə və əldə edilən ixtisas üzrə
tərəqqiyə köməklikdə görürdü.
Əqli tərbiyə etmək, inkişaf etdirmək haqqında Tusinin
irəli sürdüyü fikirləri çoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi,
mütəfəkkir-tərbiyəçi bunu əxlaq
tərbiyəsindən təcrid
etmədiyindən, qısaca da olsa, əxlaq tərbiyəsi haqqında
fikirlərinə nəzər yetirək.
Bir tərbiyə nəzəriyyəçisi kimi Tusi elə bir müsbət
əxlaqi keyfiyyətlər irəli sürmüşdür ki, onun bu sahədə irəli
sürdüyü mütərəqqi fikirlər indi də öz əhəmiyyətini və
təravətini itirməmişdir.
Pedaqoji fikir tarixində Tusinin söylədiyi ibrətamiz
nəsihətlər, müdrik fikirlər bütün bəşəriyyət tərəfindən
mühafizə edilir və bütün dünya xalqlarının nümayəndələri
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Bunlara misal olaraq dahi rus yazıçısı Aleksandr
Nikolayeviç Ostrovskinin (1823-1886) fikirlərini misal
çəkmək olar. «Tarix o yazıçılara böyük və dahi adlarını
bəxş edir ki, onlar öz xalqları üçün yazmağı bacarmışlar
və yalnız o əsərlər əsrlərin sınağından çıxa bilmişdir, ki,
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onlar yarandıqları torpaqda - «öz evlərində» əsil xəlqi
əsərlər kimi qarşılanmışdır: məhz həmin əsərlər vaxt
keçdikcə başqa xalqlar, eləcə də bütün bəşəriyyət tərəfindən anlaşılır və xüsusi ləyaqət kəsb edir». (55, səh.82).
Eynilə bu qəbildən olan fikirlər N.Tusiyə də aiddir. O, orta
əsrlərin keşməkeşli və ən ağır günlərində fəaliyyət göstərsə
də, tərbiyə haqqında irəli sürdüyü fikirlərində bütün dünya
xalqları üçün doğma olan örnək ideyaların yaradıcısıdır.
Tusinin etik-pedaqoji baxışlarına görə təhsil və tədərrüs
insanı yalnız əqli cəhətdən deyil, mənəvi və əxlaqi
cəhətdən də yüksəltməli, insanı cəmiyyətin ən yüksək
göstəricilərinə cavab verən seçkin bir fərd kimi təqdim
etməlidir.
Əqli tərbiyə məsələsində «məqamlar» haqqında da
geniş danışan Tusi üstünlüyü o şəxslərə verir ki, onlar öz
əqli, qüvvəti və düşüncələri vasitəsilə gözəl sənətlər, dəqiq
ixtisaslar qazanaraq, yaratdığı praktik şeylərlə vətəninin
tərəqqisini təmin edirlər.
İnsanın müsbət göstəricilərini hər şeydən əvvəl
əməkdə, sənət, peşə əldə etməkdə görən Tusi ixtisas
öyrənməkdə, öz qazandığı sənət, peşə və biliyin mahir
ustadı olmaqda görürdü.
Tusi bir sıra orta əsr maarifçiləri kimi əxlaq tərbiyəsinə
yüksək qiymət verirdi. Lakin o, cəmiyyəti yalnız əxlaqlı
adamlar yetişdirməklə dəyişdirməyin mümkün olduğunu
iddia edənlərə qarşı qəti etiraz edir və göstərir ki, «əxlaq
cəmiyyətin tərəqqisinə, onun dəyişməsinə əsil mənada təsir
göstərə bilməz, yalnız idrakla birləşdikdə o qüvvət və
qüdrət kəsb edir».
Tusi tərbiyə haqqında irəli sürdüyü nəzəriyyədə
Aristotelin yolu ilə gedərək Aristotelin davamçıları olan
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Əl-Kindi, Əl-Fərabi və Əbu-Əli Sinanın davamçısı olmuş,
birbaşa olmasa da, dolayı tərəfdən dini ortodoksal fikirlərə
qarşı çıxmışdır.
Əxlaq tərbiyəsi sahəsində Tusinin əsas xidməti ondan
ibarətdir ki, o tərbiyədə dini təsirləri qəbul etməmiş, heç bir
ilahi ideyaya istiqamət
almadan, real faktlara, öz
təcrübələrinə əsaslanaraq fikirlərini şərh etmişdir.
Bu dahi alimin əxlaq tərbiyəsinə dair irəli sürdüyü
fikirlər yalnız «Adabul-mütəəllim», «Əxlaqi-Nasiri» adlı
əsərlərində deyil, həm də «Abdulla ibn- Müqəffəinin
uşaqların tərbiyəsinə dair kitabını tərcümə», «İsmətin
mənası», «Nəsihətnamə», «Divan», «Məsnəvi» və s. kimi
çoxmündəricəli qələm məhsullarında da şərh etmişdir.
Tərbiyəni bir sözlə, bir nəsihətlə, bir moizə ilə
verməyi rədd edən Nəsirəddin Tusi göstərirdi ki, «bu,
həkimin xəstəyə verdiyi dərman kimi, hissə-hissə, az-az
işlədilməli və yeri gəldikcə zəruri sayıldıqda verilməsi
məqsədə müvafiq sayılmalıdır».
Mütəfəkkir-pedaqoqa görə, «insanın tərbiyəsi yalnız
yaşa dolduqdan, özünü anladığı vaxtdan deyil, hələ
rüşeym halında olandan başlanmalıdır».
Tusinin nöqtey-nəzərincə, rüşeym vaxtında verilən
tərbiyə hiss edilmir, bəzən ata-ana bu işə laqeyd olur.
Lakin, hər necə olsa da buna diqqət yetirməli və yeri
gəldikcə insanın qəbul etdiyi təam da götür-qoy edilməlidir».
Rəiyyəti zülm və əsarətdən azad etməyə insan zəkasının fəaliyyət əsası kimi baxmırdı. O, tərbiyə ilə yanaşı
sənətkarlığı, elmləri öyrənib tətbiq etməklə tərəqqiyə
kömək etməyi əsas hesab edirdi.
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Tusi bu barədə yazırdı ki, «elm insanları üzə çıxarmaqda tərbiyə ilə müştərək olduqda çaşdırır». Pedaqoqa
görə «həssəna ülumla vəhdətdə elə bir qüvvətdir ki, o
insanı müəzziz etməklə bərabər, müşərrəf olmağa da
zəmin yaradır».
«İnsanı nadanlıq və nakamillik mərzəcindən (bataqlığından) qurtarıb, dərəcəyi-kamilə yetirməkdə həssanat ən
qüdrətli silahdır» deyən mütəfəkkir-pedaqoq «hətta insanın
ayaqüstə durmasına, onun düzgün hərəkətinə və şöhrətlənməsinə səbəb olan bir amil varsa da yenə həssanatdır»
ifadəsini işlədir.
Tusinin qələmə aldığı «Adabul-mütəəllim» əsərinin
XIII fəslində «Elm sahibinin şəfqət və nəsihətindən» bəhs
edərək göstərir ki, tərbiyəni öyüd, nəsihət yolu ilə
vermək mümkündür. Lakin savadlı, elm sahibi olan şəxs
bunu idraka yetirməyin ustadı olmalıdır. Bunun üçün hər
elmdən xəbərdar olmaq və maraqla, şövqlə, hekayətlərlə
təsir etmək gərəkdir.
Mütəfəkkir insan tərbiyəsini həm çox mürəkkəb, həm
də çətin bir proses hesab edir. O, yer üzərində yaşayan
insanların sifətlərinin, libaslarının, davranışlarının və s.
necə müxtəlif və rəngarəng olduğundan misal gətirərək
göstərir ki, «tərbiyədə də həmin rəngarənglik mövcuddur».
Bu barədə pedaqoq-alim yazırdı ki: «İstər müəllim,
istər müdərris və istərsə də mütəkəllim olsun hər şeydən
əqdəm bunları bilməli, ayırd etməli, sonra isə təbiyyətdə
qarşısına qoyduğu məqsədi həyata keçirməlidir».
Tusinin nöqteyi nəzərincə «insanlar nökər və naib,
rəiyyət və əmir, hökmdar və kəniz, kölə kimi doğulmur.
Bütün bu qism adamlar, təbiətdə, aləmdə yaranır, xasiyyət
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və hərəkətlər də təsirlərin səmərəsidir» deyir və tərbiyədə
irsiyyəti rədd edərək mühitin təsirini qeyd edirdi.
Tərbiyə prosesində Tusi psixoloji məsələlərin təsirinə
möhkəm inanır və bunlara fəlsəfi don geydirərək birbəbir
şərh edirdi. O, möhnət, müsibət, zəhmət, məşəqqət, ixtila
namülafimlik, pərişanlıq, zindəkanlıq, bəla, dözüm, hifz
olunmaq, tədabiri-aqilanə, kəsrəti-hüzi, şiddəti-fərəc,
məişət, asayiş, tərəqqi, ülvilik, arzu, əfkar, xəyalət, hərəkat
halət, təcəyyirat və s. kimi fəlsəfi-psixoloji məsələlərə də
toxunur və bunların tərbiyədə mövqeyini də qiymətləndirirdi.
İnsanı yer üzünün əşrəfi hesab edən Tusi elmi özündə
ehtiva edən insanı ən yüksək xilqət sayır, «onun tərəqqiyə
bais oldu»ğunu söyləyir, digər tərəfdən mühitin də ona
təsir göstərdiyini şərh edirdi. Tərbiyəçinin qüdrət və
qüvvətinə inam, tərəqqidə insanın mövqeyi mühitin insana
bəd və xoş təsir bağışlaması Tusi yaradıcılığında tərbiyə
mövzusunun əsasını təşkil edir.
Tərbiyədə zat, əcdad məsələsinin təsirini kölgəli də olsa
qeyd edən Tusi bəzən isə qəti olaraq irsiyyəti rədd edir.
Tərbiyədə mühitin təsirini qiymətləndirmək, tərbiyəçiyə
tərbiyə işində üstünlük vermək Tusi üçün mütərəqqi hesab
edilməlidir.
Bu dahi pedaqoqun «Adabul-mütəəllim», «Təlimülmütəəllim», «Divan» və «Məsnəvi»lərində, istərsə də,
«Əxlaqi-Nasiri», «Kitabi-mədarik», «Ovsaful-əşraf» və s.
kimi iyirmiyə yaxın sırf təlim-tərbiyə mövzusuna dair həsr
etdiyi əsərlərində, təlim-tərbiyə
mövzusunda yazdığı
əsərlərində təlim-tərbiyəni vəhdətdə qəbul etmiş insanın
tərəqqi, nəşv-nüma etməsi və inkişafında hər ikisini eyni
dərəcədə qiymətləndirmişdir.
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Təlim prosesinin məqsədini hər bir elmdən xəbərdar
olub vətənin tərəqqisinə xidmət göstərməkdə görən Tusi
tərbiyənin məqsədini cəmiyyət üçün xidmət göstərən,
qüsursuz tərbiyəvi keyfiyyətlərə, elmdən xəbərdar olan
insan yetişdirməkdə görürdü.
Tərbiyə haqqında söylədiyi müsbət fikirlərində
tərbiyənin müxtəlifliyindən onun rəngarəng, qəribə,
heyrətamiz və müsbət keyfiyyətlərindən söz açır və
tərbiyəni söz-söhbətlə bitirməyi, yekunlaşdırmağı mümkün
hesab etmir. Bu barədə bir deyil, neçə-neçə kitab və risalə
tərtib etməyin zəruriliyini qeyd edib, özü də bu məsələyə,
hələlik əldə olan iyirmiyə yaxın əsərini həsr etmişdir.
Mütəfəkkir-pedaqoq digər elmlərlə bərabər, tərbiyənin
də bir elm kimi mövcud olduğunu söyləyir. Haqlı olaraq
Tusi tərbiyəni elm hesab edib bu elmə vüquf olmağı
müəllimlərin, mütəkəllimlərin belə zəruri məqsədi
saymışdır.
Əxlaq tərbiyəsi barədə fikrilərinin davam etdirən Tusi
dostluq, yoldaşlıq, xeyr, şər, nəfsi bütünlük, binəfislik
kinlilik, keyfiyyət, tərif, varisliyi qorumaq, nəsihət, öyüd,
paklıq, nadanlıq, birlik, etiqad, etiram, hörmət, tələb,
tənbəllik süstlük, kəsalət, tədib, küdurət, itaət, inqiyad,
nəhy, xoşbəxtlik, səadət, şəmsarlıq, qəflət və s. və i.a. kimi
mənfi və müsbət xüsusiyyətlərindən danışaraq, onların ən
gözəl nümunələrini vermişdir.
«Adabul-mütəəllim» adlı əsərinin XIII bölməsini
tərbiyə elminin mənfəətinə həsr etmiş və göstərmişdir ki,
«elm, savad, bilik, insanı hər cür qəbih adətlərdən iraq
etməklə bərabər, onu aqil, müdrik, xeyirxah, ədəb-ərkan
gözləyən, doğruçu adam dərəcatına qədər yüksəldib, cahan
içərisində müşərrəf edir».
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«Adabul-mütəəllim» əsərində Tusi tərbiyəni kiçik və
böyüklüyündən, hökmdar və nökər, rəiyyət və əmir və i.a.
kimi silk və imtiyazlara baxmayaraq hamıya şamil edir
«tərbiyə insanı yalnız cəmiyyət içərisində müşərrəf olmağa
deyil, bütün mötədil və xoşəxlaqlığı sövq edir» deyən Tusi tərbiyənin qüdrətinə möhkəm inam bəsləyirdi. Tusi insan tərbiyəsinin sonsuz olduğunu söyləyərək onun anadan
olan bir gündən ta qəbr evinədək davam etdiyini göstərir.
Sözsüz ki, Tusi əxlaq haqqında fikirlərini özünün
«Əxlaqi-Nasiri» əsərində daha qabarıq vermişdir. Demək
olar ki, bu əsərdə ilk səhifələrindən başlayaraq son
səhifəsinə kimi sırf tərbiyə məsələləri şərh edilmişdir.
Tərbiyə prosesi barəsində adamları təbəqələrə ayıran
Tusi ilk təbəqəyə ziyalıları («əhli-qələm»), ikinci təbəqəyə
hərbçiləri («əhli şəmşir»), üçüncüyə tacir və alverçiləri
(«əhli –müamilə»), dördüncüyə isə əkinçi və sənətkarları
(«əhli-məzriyə və hirfət») aid edib, ayrı-ayrılıqda həmin
təbəqələrin tərbiyəsini şərh edir.
Təbəqələşmə prosesindən aydın olur ki, Tusi özünəqədərki Yunan mütəffəkkirlərindən xəbərdar olmuş və
Platonun «qan, öd, şirə, bəlğəm» deyə qeyd etdiyi dörd
ünsürü Şərqdən çox geniş yayılmış «Od, su, hava, külək
ünsürləri ilə bağlı şəkildə şərh etmiş və təbiətdən əxz
etdiklərini bunlarla birləşdirərək hamısını cəmiyyətə tətbiq
edib qeyd etdiyimiz təbəqələri şərh etmişdir.
Bu dörd təbəqə içərisində üstünlüyü «əhli-məzriə və
hərfət»ə (əkinçi və sənətkarlara) yəni torpağa verən Tusi
onları cəmiyyətin yaradıcı və aparıcı qüvvəsi hesab
etmişdir.
Alim əvvəlki üç təbəqənin yaşayışını və həyat sürməsini dördüncü təbəqədən asılı şəkildə təhlil etmişdir.
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Əkinçi və sənətkarlar bütün təbəqələri dolandıran, onları
yaşadan bir nəsil kimi tərənnüm edilir.
Tusi yaşadığı dövrün psixologiyasının təsiri altında
olaraq siniflər mübarizəsini görə bilməsə də, yaşadığı
cəmiyyətdə insanların bərabər olmadıqlarını hiss etmişdir.
Onun zəhmətkeş xalqa üstünlük verməsi də bunu süqut
edir. Tusi əməkçi kütləni tərbiyəli, əxlaqlı tərif edərək,
onlardan öyrənməyi, ibrət götürməyi təklif edirdi.
Sinifi təbəqələr içərisində narazılıq, insanlar arasında
olan məhəbbət, tərbiyə və müvazinətin pozulmasından
irəli gəlir. Tusi həmin dörd təbəqənin əxlaqını müxtəlif
olduğundan bəhs edir.
Alimin yaratdığı pedaqoji sistemdə «ailəni idarə
etmək və uşaq tərbiyəsi» məsələsinə də geniş yer vermiş
«Əxlaqi-Nasirinin» ikinci məqaləsini yalnız bu məsələyə
ithaf etmişdir.
Tusinin ailə tərbiyəsi haqqında fikirlərini əsrlər öncə
bundan əvvəl söyləməsinə, orta əsr feodalizm təfəkkürü
və tərbiyə məhdudiyyəti ilə bağlı olmasına baxmayaraq,
bu gün də əhəmiyyətini itirməyən fikirləri az deyildir.
Valideyinin ilk vəzifəsini «övlad anadan olan kimi ona
gözəl bir ad qoymaq»dır deyən Tusinin fikrincə uşağa ad
verilərkən diqqətli olmaq lazımdır. Bu barədə valideyinlər
çox fikirləşməlidirlər, çünki, «uşaq bu adı ömrünün
sonunadək daşıyacaq»dır.
Tusi qeyd edirdi ki, əgər «uşağa pis ad qoyularsa, ömrü
boyu ürəyi açılmaz». O, uşağın anadan olduğu ilk
günlərdən başlayaraq, ona tərbiyəni ana südü ilə birlikdə
verməyi də təklif edirdi.
Qərbi Avropa pedaqoji fikir tarixində də bu məsələyə
rast gəlmək olar. Lakin, bu məsələ Qərbi
Avropa
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pedaqoqlarına XVII-XVIII əsrlərdə çatsa da, onlara
tərcümələr vasitəsilə Şərq ədəbiyyatından məlum olmuşdur. Bizə belə gəlir ki, Tusinin alman, fransız və ingilis
dillərinə tərcümə edilmiş əsərləri, hələ XVII-XVIII
əsrlərdə Qərbi Avropaya məlum olmuşdur.
Tusi təklif edir ki, uşağı ata-ana və yaxud dayə tərbiyə
etdiyi üçün «elə etmək zəruridir ki, «tərbiyə verən ağılsız,
kəmsavad və xəstə olmasın, çünki bir sıra qüsurlar
dayənin südü ilə də övlada keçir».
Bu məsələ hələ dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi
(1141-1209) yaradıcılığında qeyd edilmişdir. Lakin Tusi
bunu praktik olaraq müşahidə etmiş, haqqında geniş və
səhih məlumat də vermişdir.
Tusi valideynlərə məsləhət görür ki, onlar uşağı əliaçıq, mərhəmətli, xeyirxah, məhəbbətli, ehtiramlı olmağa
öyrətsinlər. Həm də öz ağılları və mühakimələri vasitəsilə
hərəkət etsinlər. Tusinin fikrincə valideynlər ilk növbədə
uşağa yaxşı adət və ənənələri, xeyirxah sənətləri, məşhur
sənət adamlarını tanıtsınlar. İlk yaşlarında uşağı nalayiq
təsirlərdən, pis hərəkətlərdən
çəkindirmək, tərbiyəsiz
uşaqlarla oturub-durmaqdan çəkindirmək məsələsinin çox
mühüm və vacib olmasından bəhs edirdi.
Tusi uşaqda pis hərəkətlərə meyli çox olduğunu başa
düşür və göstərir ki, uşaqlar öz istəklərini icra etdirmək
üçün şıltaqlıq və təkid edər, yalan danışar və paxıllıq
edər, tərslik göstərər və s. Lakin, uşaqların bu hərəkətindən məyus olmaq lazım deyil, ona görə ki, «bu hərəkətlər gələcəkdə düzgün və sistemli veriləcək tərbiyə
vasitəsilə silinib gedəcəkdir».
Tusi qeyd edir ki, uşağa bu və ya digər pis hərəkətin
bəd niyyətin və şər qüvvənin, xüsusiyyət və zərərini başa
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salmaq üçün, qısa hekayətlər, sadə və tərbiyəvi şeirlər
öyrətmək və əzbərlətmək gərəkdir.
Tusi uşaqların tərbiyəsini lap körpə yaşlarından verməyi, bu işlə ciddi məşğul olmağı, bütün ata-analara
məsləhət görmüşdür. O qeyd edir ki, elə hərəkət etmək lazımdır ki, uşaq dil açıb danışarkən bir kəlmə də olsun
bəd, pis və nalayiq söz eşitməsin və pis hərəkətlər görməsin. Ona görə ki, uşaqların təbiətində pis, yaramaz söz
və əməllərə meyl çox güclü olur.
Müdrik alim yazırdı ki, «hər şeydən əvvəl uşağın bu
meylini qabaqlayıb, əxlaqını təmiz saxlamaq, yəni uşağın
zatında hansı müsbət keyfiyyət olduğunu öyrənib,
həmin meyl və qüvvətin təkamülünə çalışmaq zəruridir».
Tusi utancaqlıq və həya haqqında da düşünür və
qeyd edir ki, uşaqda ilk fərqlənən qüvvə deyə həya
özünü göstərir. Elə etmək lazımdır ki, həya və utancaqlıq
uşaqda əbədi olaraq mövcud olsun və uşaq başı aşağı
olub təkəbbür, dikbaş, lovğa böyüməsin.
Tusinin «Əxlaqi-Nasiri»dəki fikirlərindən məlum olur
ki, o öz psixologiyasını və ailəsinin verdiyi tərbiyəyə
incəliklərinə kimi bələd olmuşdur. Onun fikrincə, bəzən
uşağın etdiyi pis hərəkətləri, kobudluq və qabalıq göstərməsini onun üzünə vurmaq lazım deyildir. Bunu uşağa
başa salmaq və inandırmaq lazımdır deyirdi. Tusiyə görə,
«uşağın acığa düşməsi, üzə durması» və s. kimi amillər
valideynlərin uşağa yaxşı və pis, düzgün və qeyri düzgün
yanaşmasından çox asılıdır.
Valideyn uşağa necə tərbiyə verirsə, verdikləri barədə
də yaxşı düşünməli, nəyi öyrətmək, niyə öyrətmək və
necə hərəkət etməyi başa salmaq üçün tədbirlər aramalıdır.
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Əgər uşaq valideynin sözündən çıxarsa, onu bu zaman
mütləq cəzalandırmaq lazımdır.
Tusiyə görə, «tərbiyə yalnız ailədə uşaq yaşlarında
verilməli, böyüklükdə də zəruridir. Tusiyə görə tərbiyə
insanla yaranmış, insanla davam edir və hər bir şəxs
öldükdə o da yekunlaşır».
Bu fikirlər XVIII əsr fransız filosof-materialisti
pedaqoq Klod Adrian Helvetsi (1715-1771) tərəfindən də
tərənnüm edilmədə Tusi bunu neçə-neçə əsr bundan əvvəl
söyləmişdir.
Tusi ailə tərbiyəsini uşağın ailədə inkişafını çox
incəliklə şərh etmişdir. Pedaqoji fikir tarixində bu məsələ
(ailə tərbiyəsi) İsveçrə pedaqoqu İohan Henrix Pestalotsi
(1746-1827) tərəfindən çox geniş təhlil edilmişdir.
Pestalotsinin fikirləri ilə çox həmahəngdir. Göründüyü
kimi Tusi ailə və uşaq tərbiyəsi haqqında 700 il əvvəl
daha geniş məlumat vermişdir. (55, səh.84).
Tusi ailədə uşağa sadə davranış normalarını öyrətməyi
də təklif edirdi. O, «xörək yemək qaydaları» barədə geniş söhbət aparmış və nəticələrini müəyyənləşdirərək, öz
təkliflərini vermişdir. Tusiyə görə uşağa tərbiyəvi keyfiyyətləri aşılamaq hələ kiçik yaşlarından başlayaraq həyata keçirilməlidir. İlk növbədə uşağa yemək mədəniyyətini öyrətmək vacibdir.
Tusi bu məsələni hifz-səhhət ilə üzvi surətdə
bağlayırdı. Onun fikrincə, istər ata-ana, istərsə də müəllim
uşağa başa salmalıdır ki, xörək yeməkdə məqsəd bədəni
salamat saxlamaqdır, nəinki ləzzət çəkmək. Çünki, qida
həyat və sağlamlığı qorumaq üçün yeyilir. Qida aclıq və
susuzluğu dəf etmək üçün bir dərmandır.
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Tusi pedaqoq-psixoloq kimi yeyilən qidanın qana, əsəb
sisteminə mənfi və ya müsbət təsirini də qeyd edir və
göstərir ki, təam daxilən və zahirən ya insanı məst,
həlim, yaxud da bədbin və ya qeyzli edir. Buna görə də
yeməyin qədir-qiymətini uşağın
nəzərindən salmaq
lazımdır ki, o, qarınqulu olmasın, həddindən artıq
yeməyin uşağa pisləməli və eyni zamanda müxtəlif
xörəklər yeməkdən, onu çəkindirərək bir növ xörəklə
kifayətlənməyə öyrədilməlidir.
Tusi hifz-səhhət haqqında danışaraq adətlərin rolunu da
qiymətləndirirdi. Onun fikrincə müəllimə, ata-anaya
hörmət etmək adətlərdən, onların müəllim tərəfindən necə
öyrədildiyindən asılıdır. Tusiyə görə, uşaq öyrənə-öyrənə,
təkrarlaya-təkrarlaya adətlərə yiyələnir. Başa düşərək
hörmət və ehtiram saxlamağa alışırsa, bu çox yaxşıdır.
Bu adətləri uşaqlıq yaşlarından öyrətməyi təklif edirdi.
O uşaqlıq yaşları qurtardıqdan sonra, uşaq idrakının,
səhhətinin möhkəmlənməsi dövrünün başlandığını göstərir.
Bu münasibətlə o yazırdı: «Elə ki, uşaqlıq yaşları keçdi
xalqın arzu və istəklərini anlayır, xalq da onu yaxşı başa
düşür. Bu dəmdən uşaq anlayır ki, mal-dövlət, qoşun,
sürü, mal-qara, paltar, fərş və bütün dolanacaqlar bədəni
qorumaq və saxlamaqdan ibarətdir. Beləliklə, onun səhhəti
möhkəmlənər, müxtəlif xəstəliklərdən də iraq olur».
Tusi uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirirdi. Onun fikrincə, «filosof Sokrat da bu fikirdə
imiş» ki, bu dövrdən tərbiyə verildikdə uşaqların əxlaqına
istənilən təsir göstərən mümkün bir hal olur».
Tusi qədim yunan filosofu Sokratdan (e.ə. 469-e.ə.399)
misal gətirərək yazırdı: «Filosof Sokratdan soruşurlar ki,
cavanların tərbiyəçisinə
sən nə üçün bu qədər fikir
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verirsən?» O, deyirdi ki: «Çünki, cavanın və nazik budaqların əyriliyini düzəltmək asandır, amma, ağac böyüyüb kobudlaşanda onu düzəltmək mümkün deyildir».
(55, səh.86).
Tusi öz əsərlərində həmin fikrə istinad edərək, əxlaq,
hifz-səhhət, mədəni davranış və s. kimi məsələləri şərh etmişdir ki, bu fikir XIX əsrin məşhur pedaqoq və maarifçilərindən Məhəmməd Tağı Sidqi (1854-1903), Sultan
Məcid Qənizadə(1866-1937), Firudin Bəy Köçərli (18631920) və başqaları tərəfindən də yaradıcılıqla tərənnüm
edilmişdir.
Tusi öz əsərlərində uşaqların davranış qaydalarına da
əlavələr etmişdi və «ədəb haqqında fikirləri» onun «Adəbul-mütəəllim», «Əxlaqi-Nasiri», «Kitabi-Mədarik», «Övsaful-Əşrəf», «Si fəsil» və s. kimi sırf pedaqoji əsərlərində
geniş şərh olunmuşdur.
O, uşaqların danışıq qaydaları, hərəkət və sakitlik,
yemək və içmək qaydaları, nəfsi-nəbati, nəfsi-heyvani,
nəfsi-insani, hikməti-xilqü, hikməti-mənazili, hikməti-mədəni, şərhi-ədalət, şərhi-fəzail, məratibi-səadət, dər mərifətə
siyasət, tədbiri övlad və s. başlıqlarla birəbir xüsusiyyətləri
valideynlərə və
müəllimlərə
çatdıraraq bunları
formalaşdırmağı təklif edirdi. Bu kimi fikirləri Tusinin
ədəb-ərkan mücəssəməsi olduğuna da böyük sübutdur.
Tusi danışığa, nitqə, ünsiyyətə üstünlük verərək qeyd
edir ki, insanın bu və ya digər xüsusiyyəti onun danışığı
prosesində daha tez üzə çıxır.
Tusi heç vaxt özündən böyük, yaşlı adamlarla kinayə
ilə danışmamağı, mümkün qədər qısa və başa düşüləcək
tərzdə danışmağı, nitq vaxtı çətin, anlaşılmayan sözlər
işlətməməyi,
danışmaqdan
əvvəl
fikirləşməyi,
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müsahibənin sözündən narazı qaldıqda incəliklə bəyan
etməyi, sözü danışarkən pis təsir edib-etmədiyini düşünməyi, yalan və doğru danışarsa, aralığa girməməyi,
yalvarmaqla yola gəlməyən adama yalvarmamağı, mübahisələrdə haqqın tərəfində olmağı, avam, uşaq, səfeh, dəli
adamlarla söhbət etməyi, yalan və iftira danışmamağı,
çox eşidib az danışmağı hamıya, xüsusən yeniyetmələrə
tövsiyə edirdi.
İnsanın daxili aləminin onun zahiri aləmində də üzə
çıxdığını da qeyd edən Tusi hər bir adama müsahibədə
müsahibinin bütün zahiri cizgilərinə diqqət verməyi də
zəruri sayırdı. O, «hərəkət və sakitlik haqqın»da da müsbət
fikirlər söyləmiş və insanın daxili aləmini, onun hərəkət
və cizgilərində də özünü göstərdiyini dönə-dönə qeyd
etmişdir. O yazır: « yol gedərkən tələsmək lazım deyil,
bu cür hərəkət yüngüllük əlaməti, yaxud da əsəbilik
nəticəsidir.»
Tusi ədəb qaydalarından danışarkən ata-analara, yaşlı
adamlara və müəllimlərə hörmət etməyi də uşaq və
yeniyetmələr üçün zəruri xüsusiyyət sayırdı.
Onun haqlı olaraq fikrincə, «Ata-ana övladın əmələ
gəlməsi və böyüməsində ilk səbəbkardır. Onların sayəsində övlad cismi kamala, boya-başa çatır, yeyib-içir, hər
tərəfdən mühafizə və qayğı ilə əhatə olunur. ailə tərbiyəsindən bəhs edərək göstərir ki, atanın şəxsi tədbir və
çalışması sayəsində övlad ədəb, tərbiyə, bilik, sənət, elm
və fənlərə sahib olur və onun yaşayış vasitələri təmin
edilir.»
Ümumiyyətlə, Tusi «övladın cismani varlığı əsasən
ataya aiddir»- deyir və ana haqqında da, onu əziz tutmaq barədə də öz nəsihətlərini verirdi. O yazırdı: «Ana,
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övladının cismani tərbiyəsi işində bütün xeyirli qüvvələri
ona cəlb və zərəredici qüvvələri ondan dəf edir».
Ananın övladı sonsuz mehribanlığını, məhəbbətini, öz
həyatını uşağının həyatına qurban verməyə hazır olduğunu
da qeyd edir və göstərir ki, «bütün həyatı boyu övlad
ata-ana qarşısında borcludur».
Valideynlər haqqında öz fikirlərini yekunlaşdıran Tusi
ata-ana haqqını 3 şərtlə gözləməyi təklif edirdi. Birinci
qəlbən onları sevmək və hər bir iş prosesində onların
razılığını almaq.
İkincisi onların tələbini gözləmədən hər birində onlara
köməklik göstərmək, buna minnət qoymamaq, ondan
əvəz gözləməmək, və üçüncüsü, istər zahirən, istər sənətindən onların vəsiyyətlərinə əməl etmək və göstərişlərini
yerinə yetirmək.
Valideynlərə qarşı nankorluq etməyi, onların üzünə
qayıtmağı və s. kimi mənfi əməlləri Tusi ən böyük qəbahət
sayırdı. «Ata kimi yüksək hörmətli olan müəllim, əmi,
dayı, böyük, bacı, qardaş və valideynlərin ən yaxın dostları və valideynləri qədər hörmət və ehtiram görməlidirlər».
Demək olar ki, XIII əsrdə tədris, təlim, təhsil, tərbiyəni
Tusi qədər hərtərəfli işləyən pedaqoq-psixoloq və filosof
tapmaq çox çətindir. O əxlaq tərbiyəsinin üsulları haqqında
da geniş danışmış və özünü bir sıra əsərlərində bunu
böyük məna dərinliyi ilə əks etdirmişdir.
Dövrünün tərbiyə elmini əsaslı bilən və qədim yunan
filosoflarının tərbiyə haqqında fikirlərini təfəkkür
süzgəcindən keçirib yaşadığı dövrün məktəb, mədrəsə
müəllimlərinə miras qoyan Tusi, demək olar ki, tərbiyənin
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bütün sahələrini şərh etmiş, hətta əxlaq tərbiyəsinin
üsulları barədə də fikirlərini söyləmişdir.
Bu fikirləri Tusinin həm «Əxlaqi-Nasiri», «Adabulmütəəllim», «Təlimül- mütəəllim», həm də «Kitabi- mədarik» və s. kimi əsərlərində daha qabarıq şərh edilmişdir.
Tusinin fikrincə, «insan öz şüuru və davranışı ilə bütün
kainatı-mövcudatdan fərqlənir. Həm də hər şeyi öyrənməyə qadir varlıqdır», deyir və insanda mənfi və ya
müsbət xüsusiyyətlərin «baş qaldırdığını gördükdə» dərhal
bu və ya digər «tədbir və formalırın tətbiqi gərəkdir»
deyirdi.
Əxlaq tərbiyəsinin üsulları əsasən «Əxlaqi- Nasiri»nin
bir məqaləsindəki «Əxlaqı gözəlləşdirmə peşələri»,
«Əxlaqın gözəlliyi neçə növdür», «Tərbiyə» məqamına
çatmağın növləri, «Yüksək məqama çatmaq və ona bənzər
tərbiyə üsulları və s. kimi başlıqlarla birbəbir izah
edilmişdir. Tusi əxlaqı, tərbiyəni yalnız övladına xas»
edərək, «öyrənən bilən adamı insan, bunları özlərinə peşə
etməyənləri isə heyvandan da betər, lüzumiyyətdən də
kənar canlı» hesab edirdi.
Tusi «insanın pak və əxlaqi xasiyyətlərlə tanındığını,
öz davranış və rəftarı, söhbət və rəftarı və ilqarı ilə birinin
digərindən fərqləndiyini qeyd edir və göstərir ki, bu və ya
digər hərəkətin yaxşı və pis olduğunu anlatmaq və başa
salmaq üçün görülən hərəkətlərin rəğbətləndirilməsi və
cəzalandırılması zəruri sayılmalıdır. Tusinin təklif etdiyi
«tərifləmə», «nəsihət vermə», «mütəəllimlərə tanıtma»,
«risalə və digər ləvazimat təqdim etmək kimi rəğbətləndirmə»; «pisləmək, danlamaq», «məqsəddən uzaqlaşdırmaq»
kimi cəza tədbirləri o dövr məktəblərində geniş tətbiq
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edilmiş və özü tərəfindən də, yeri gəldikcə, istifadə
edilmişdir.
Tusi istər təlim, istərsə də tərbiyə prosesində uşağın
gördüyü işləri qiymətləndirməyi tövsiyə edərək yazırdı:
«Yaxşı işlərə görə tərifləmək, pis işlərə görə pisləmək
hökmən lazımdır», lakin pedaqoq nəyə görə tərifləməyi və
necə pisləməyin yerini və şəraitini də nəzərdən qaçırmamağa çağırırdı.
Tusi təlim barəsində fikirlərini davam etdirərək
«müəllim bu və ya digər üsuli-tərbiyəni tətbiq edərkən, heç
bir rütbə, vəzifə və silk nəzərə almamalı və cəsarətli
olmalıdır. Ayrı seçkilik yalnız yüksək rütbə sahiblərinə
xasdır» deyirdi.
Pedaqoqun irəli sürdüyü bu fikrindən aydın olur ki,
hər hansı bir uşaq olursa-olsun müəllim üçün fərqli olmamalı, yeri gəldikcə rəğbətləndirmədə və cəzalandırmada
dəqiqlik gözlənilməlidir.
Tusi göstərir ki, bir sıra müəllim, müdərris və
mütəkəllimlər bu və ya digər şirnikdirmə və cəzanı tətbiq
edərkən ayrı-seçkiliyə yol verirlər ki, bu da öz növbəsində
tərbiyə və tədrisə olmazın xətər yetirməkdən başqa bir
şey deyildir.
Pedaqoq istər ağır və istərsə də yüngül cəza verərkən
«əql və kamal, hədd və etiqadla hərəkət etməyi, rəğbətləndirmə və cəzada» hədd gözləməyi də dönə-dönə təklif
edirdi.
Şagirdləri, mütəllimləri döymək, incitmək və onların
heysiyyatına toxunmağı müəllim üçün ən böyük biabırçılıq
və bədnamlıqdan kənar olmayan xüsusiyyət hesab edən
Tusi «mütəəllimlərə tərifləmədən və pisləmədən maədə
cəza tətbiq etməyi» lazım bilmirdi. O yazır ki, uşağın hər
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hansı əməlini tərif edib onu sığallamaq lazım olduğu
kimi, hər pis əməlinə görə ona cəza və töhmət də vermək
zəruridir.
Bir humanist insan kimi, pedaqoq alim kimi Tusi
döymək, incitmək, işgəncə vermək kimi fiziki cəzaları
rədd edib, bu qəbildən olan cəzaların əvəzinə əxlaqi üsullar tətbiq etməyə çağırırdı.
Əgər «uşaq pis, lazım olmayan, ədəbdən kənar işlər
görərsə, onu başa salmaq gərəkdir» deyə yazırdı. Başa
salmaq üçün ona müxtəlif hekayə, nağıl, atalar sözləri
nəql etmək lazımdır. Qəhrəmanlıq, igidlik, mərdlik əks
etdirən əsərləri oxumaq, rəcəz, qəsidə demək daha faydalı
olar» - deyən Tusi əxlaqi tərbiyədə inandırma üsuluna
geniş yer verməyi dövrünün bütün müəllimlərinə məsləhət
görür və əsərlərində də bu üsulların təhlilinə geniş yer
verirdi.
Demək olar ki, Tusi dövrünün uzaqgörən bir ziyalısı
və pedaqoqu kimi əxlaq tərbiyəsinin inandırma, rəğbətləndirmə, cəzalandırma və şəxsin nümunə üsullarına
geniş yer vermiş və bunun yollarını da dövrünün müəllimlərinə və sonrakı nəslə böyük irs qoymuşdur.
Tusi müəllim və mürəbbilərin tərbiyədə mövqeyi və
nüfuzuna da geniş yer vermişdir ki, bu barədə «Müəllim
haqqında» verilən təhlildə ətraflı danışılmışdır. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, Tusi uşağın pis əməlini ilk dəfə
gördükdə guya bunu təsadüfi və gözlənilməz bir hal kimi
qələmə verməyi təklif edirdi. Bunu ona görə etmək
lazımdır ki, uşaq həmin pis əməli təkrar etmək üçün
acığa düşməsin və üzə qabarmağa cəsarət etməsin
«uşağın pis hərəkətini uşaq başa düşürsə, üzə vurmamaq»
məsləhətdir, - deyirdi.
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Tusi pedaqoq və psixoloq kimi uşağın hər bir
hərəkətini izləməyi, uşaq psixologiyasına dərindən bələd
olaraq «tədris və təlimlə məşğul olmağı» zəruri sayırdı.
Onun fikrincə, «uşaq heç bir hərəkətini böyüklərdən
gizlətməməlidir. Ata-ana elə tərbiyə verməlidir ki, uşaq nə
etdiyi, nələr törətdiyi barədə onlara düzgün və müstəqil
məlumat versin».
Dahi pedaqoqun düşüncəsinə görə «o, (yəni uşaq,
şagird) böyüklərdən gizli pis hərəkət edirsə, o aşkar
olunmalı və uşaq cəzalandırılmalıdır. Hətta bu hərəkətin
pisliyini izah edərkən mübaliğəyə də yol vermək lazımdır».
Lakin uşağı tez-tez cəzalandırmaq da məsləhət görülmür.
Ona görə ki, «uşaq bu zaman qorxu hissini itirər və cəzaya
adi bir hal kimi baxar. Tusi uşağın naturasında qadağan
olunmuş şeylərə hərisliyin çox olduğunu qeyd edərək, uşaq
ona təkidlə qadağan edilən şey ilə daha maraqlı olduğu
üçün, danlaqlara əhəmiyyət verməyib öz pis əməllərindən
ləzzət almağa başlayır, cəsarətlənir və pozulur deyir. Belə
hallarda Tusi daha incə tədbirlər görməyi təklif edirdi.
Tusi istər cəzalandırmada və istərsə də rəğbətləndirmədə ata-analara və müəllimlərə həssas olmağı, xüsusən
cəzalandırarkən hansı qayda-qanunlardan istifadə edəcəyini qabaqcadan düşünüb əql və canlı hərəkət etməyi təklif
edirdi.
Tusi uşaqların təlim-tərbiyəsi məsələsini yalnız
müəllimlərin, ata-anaların üstünə salmaqla kifayətlənmir.
Uşaqlara qəzəl-qəsidə, şeir, mənzumə, hekayət, atalar
sözləri, lətifələr, igidlik və qəhrəmanlıq səhifələrinə həsr
edilmiş əsərlər oxumağı» və yaxud da onların özünə
oxutmağı da məsləhət görür və uşaq qiraətinə fikir
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verməyi və qiraətin özündən də bir tərbiyə, ədəb mənbəyi
kimi təkrar-təkrar istifadə etməyi də təklif edirdi.
Tusi yalnız uşaqlara deyil, yaşlı nəslə «Ya talübül-elmlər»ə də gecələr az yatıb, çox oxumağı, öyrənməyi» davranış dürüst və mükəmməl başa düşməyi, incəliklə anlamağı
dönə-dönə məsləhət görür və özünün təsis etdiyi məktəblərdə də bunu həyata keçirirdi. Tusinin fikrincxə elm böyükləri vəsf edib ayağa qaldırdığı kimi, kiçikləri də salim
edir, onlara hər cür bəd təsir və bədhavalıqdan iraq edir.
Tusiyə görə ilk yaşlarından ata-analar, təhsilli bacıqardaşlar qiraətin əhəmiyyətini dərk etməli və unutmamalıdır ki, «bu (yəni, qiraət) insanın müdrik və aqil yetişməsinə də iqdam edir».
Tusi hər hansı bir mətləb olursa-olsun oxunarkən
«işarət və ricətlərə», «Müraciət və təkliflərə» və s. fikir
verilməli, hansı məqsədə xidmət göstəriləcəyi əvvəlcədən
düşünülməlidir deyirdi. Pedaqoq qiraəti mütəəllimin, həm
də müəllim və tələbələrin zəruri məqsədi, öyrədilməsi və
vəzifəsi sayılmalıdır.
Daha sonra, uşağı evləndirib, ayırmaqla ailə tərbiyəsinə
yekun vurmağı, lazım bilirdi. Bax, qısaca da olsa, Tusinin
istər təlim-tərbiyə və istərsə də əxlaqi tərbiyəsinə münasibəti belə idi.
Onu da qeyd etməliyik ki, Tusi tərbiyə haqqında
fikirlərində antik dövrün filosofları Platon, Aristotel ardınca getməyib, Şərqin ən böyük mütəffəkkiri və pedaqoqu
Əbu Əli İbn Sina (Avisenna) ardınca getmiş və onun
mütərəqqi ənənələrini davam etdirərək İbn Sina pedaqogikasına öz əlavələrini vermişdir.
Əgər Aristotel və Platon tərbiyənin məqsədini dövlət
üçün xeyirxah adamlar yetişdirməkdə görürdülərsə, İbn –
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Sina ilə Tusi həm cəmiyyət, həm də dövlət üçün xeyirxah
adamlar yetirmək məqsədindən asılı olaraq uşaq üçün
ilk növbədə yaxşı əxlaqi və əqli tərbiyə verməkdə ailə
tərbiyəsinə üstünlük verir və bütün valideynləri bu işdə
məsul hesab edirdi.
Aristotel və Platon təhsili silkli təbəqələr üçün lazım
bilirdilərsə, İbn-Sina ilə Tusi varlı-yoxsul uşaqları
arasında fərq olduğunu rədd etmişlər və təhsilin hamıya
eyni dərəcədə xas olduğunu təklif etmişlər və s.
O, fikirləşirdi ki, hər hansı bir əsərə poetik nümunə və
s. olursa olsun mənalı və aktual olmalı və əgər gözəl
sayırıqsa, pak hesablayırıqsa, yalnız bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət etməlidir.
Tusi fiziki tərbiyə haqqında fikirlərində bədən üzvləri
və onların gözlənilməsi, 5 hiss üzvü, su və havanın insan
orqanizminə təsiri, hərəkət və sükunəti müxtəlif idman
hərəkətləri və bunların orqanizminin ayrı-ayrı üzvlərinə
təsiri, müxtəlif xəstələnmələr və bunların idmanla
müalicəsi, idman və idrak sağlamlıq və əql, yeməyin insan orqanizminə təsiri, fiziki tərbiyə, təhsil, təlim, fiziki
tərbiyə və cəmiyyət və s. və i.a. kimi məsələlərə də
toxunulmuş və ayrı-ayrılıqda bunların təhlilini və müəllimlərin bu sahədə vəzifələrini də şərh edərək irs qoyub
getmişdir.
Estetik fikir tariximizə nəzər salarkən məlum olur ki, bu
tarixin neçə-neçə səhifəsi hələ də vərəqlənməmiş estetika,
estetik tərbiyə barədə qiymətli fikir söyləmiş və irs qoyub
getmiş bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin adları belə
sadalanmamış, haqqında danışılmamışdır.
Estetik fikir, estetik tərbiyə Xaqani, Nizami kimi
görkəmli mütəfəkkirlərin yaradıcılığında daha çox və geniş
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şərh edilmiş və gələcək nəsillər üçün miras saxlanılmışdır.
Bu sahədə M.N.Tusinin də xidmətləri böyük olmuşdur.
Tusi «Əxlaqi-Nasiri», «Övsaful-Əşraf», «Kitabi-Mədarik», «Məsnəvi», «Divan» və s. kimi digər əsərlərində də
insan zəkasının geniş hüdudlarını, insanın
müxtəlif
gözəlliklərini «Əxlaq gözəlliyi»ni, «Şərəf, ədalət və başqa
fəzilət növləri»ni, insanın təkmilləşməsini, «Zahiri və
batini aləmi»ni, «Məhəbbət və düzlüyünü», «Məhəbbət və
düzlüyün cəmiyyətlə əlaqəsi»ni oxumaq, nitqi, nəfsi
gözləmək, hər bir adam üçün səadət olmasını, təbiət,
cəmiyyət, «Əşkalül-əcsam»dan həzz almağın yollarını və s.
ətraflı tərənnüm etmişdir.
Tusinin əsərlərindən məlum olur ki, o, heç vaxt törənən
müharibə və mübrizələrlə dolu olan hökmdarların, əmirləri
zahiri gözqamaşdırıcı parıltılarını tərif etməmiş və həmişə
insanda həssanatı, əxlaq gözəlliyini tərif edəcəyəm
demişdir. O elmin qüdrət və qüvvətinə inanır, bəşəriyətin
müstəqim tərəqisi və bəşər övladlarının həssanatını onun
elmə nə dərəcədə sahib olub olmamasında görürdü. O, əql
və idrak, əxlaq və saflıq, sağlamlıq və gümrahıq sahədə
«təkmil adamları müqayisəsiz gözəl adlandırırdı.»
Tusi insanın gözəl, pak, mənən yüksək olmasını onun
geyimində tutduğu mövqedə deyil, onun nə dərəcədə
münasibət bəsləməsində, savadı və əqli ilə dünyanı dərk
etməsində görürüdü. Onun fikrincə elmi və ya bədii
əsərlərdə məzmu mövcud olmalı, məhdud, yeknəsəq,
subyektiv meyilərə, tamahkarlığa, cəsarətsizliyə, bədbinliyə
yol verilməməlidir. İnsan o zaman gözəl, idrakən qüdrətli
və hamı tərəfindən əzizlənir ki, o, bütün elmlərdən xəbərdar
olsun.
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Tusi göstərirdi ki, şagirdin gözəlliyi onun dərsə yaxşı
münasibətilə, oxuduqlarını dərk edib anlamaqla, ata-anaya,
yaşlı adamalara ehtiramı və hərəkətləri ilə nəzərə alınarsa,
müəllimin gözəllii onun nitqində, nəvazişində, həm
uşaqlara, həm valideynlərə yaxşı münasibətində, ixtisasını
gözəl bilib, müəllimi əsaslı başa salma məharətidə və
uşaqlara bacardıqca çox şey örətməsində və gözəl əxlaqa
alışdırmasındadır. O fikirləşirdi ki, hər hansı bir əsər
poetik nümunə və s. olursa olsun mənalı və aktual olmalı
və əgər gözəl sayırıqsa, pak hesablayırıqsa, yalnız bəşəriyyətin tərəqqisinə xidmət etməlidir.
Özünəqədərki görkəmli şəxsiyyətlər kimi Tusi də
həmişə şəri pisləyir, tənqid edir, xeyiri, xeyirxahlığı isə
özünəməxsus bir üsulbda tərənnüm edirdi.
Tusinin fikrincə, istər sənət olsun, istər elm həmişə
tərəqqini görməli və yaratmaq arzusu ilə əməl göstərməlidir. Onun orijinallığı onun həmişə yenilikləri görməsində,
zamanın tələbinə bəşəri mövqedən yanaşmasında və hər
şeyi cəmiyyətin tərəqqisi üçün sərf etməsində idi.
Tusi insanları inandırırdı ki, çətin məsələləri
aydınlaşdıran, sənət, musiqi və maddi nemətləri hasilə
gətirən insanı rəvac və inkişafına, əxlaqca saf və gözəl
olmasına, bütün sənətlərdən baş çıxarmasına, ona
irəliləmək üçün yol göstərən, bağlı qapıları açan, sirləri
agah edən bir şey varsa, o da elm və onu öyrənməkdədir.
O yazır ki, elm insanın mənəviyyatca gözəlləşməsində
həyati təcrübəsinin zənginləşməsində və kamilləşməsində
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Tusi gözəlliyin növləri, kateqoriyaları, dünyanın estetik
özünəməxsusluğu, gözəllik, gözəl, ülvi, rəzil, eybəcər və
tragik kateqoriya meyarları, zövq, qavrayış, həyəcan, ideal,
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ustad, bədii və s. kimi istilaları, zümrə, silk, varlı-yoxsul,
rəiyyət, əmr kimi cəmiyyətə xas sözləri, «psixoloji qüvvə»
yəni iy, dad, görmə, eşitmə duyğularını, mədəni, nəbati və
heyvan aləmləri, insanın zövqü, qabiliyyəti, baxışı, həzz
almaq, bacarıq, mühakimə, kamillik və s. kimi fəlsəfi və
estetik istilahlar haqqında birbəbir təhlil
verir və
arzuladığı təkmil-əxlaqi gözəlliyi tərənnüm edərək, bəşər
övladına bu sahədə pedaqoji məsləhətlərini də verirdi.
Bu sahədə də Tusi, Aristotel, Platon, Sokrat kimi antik
filosoflar ardınca deyil, Yaxın və Orta Şərqin görkəmli
sənətkarı və mütəffəkkiri «alimlər padşahı» İbn Sina
təliminə əsaslanmış və onun ardınca getmişdir.
Lakin, Tusi İbn Sinanın bu sahədə fikirlərini şərh və
tənqid edərək bir sıra istilahlar və islahatlar müəllifi də
olmuşdur. Tusi beynəlmiləl pedaqoq-mütəffəkkir idi. Onun
bu sahədə də qiymətli fikirləri az deyildir.
Tusi elə bir pedaqoq, elə bir mütəfəkkirdir ki, o yalnız
Azərbaycanda, Yaxın və Orta Şərqdə deyil, bütün dünyada belə məşhur ensiklopedik biliyə malik bir şəxsiyyət
olmuşdur.
Tarixi mənbələrdən öyrənirik ki, təkcə onun «ƏxlaqiNasiri» və «Adabul-mütəəllim» əsərləri təkrar-təkrar Şərq
və Qərbi Avropa dillərinə tərcümə edilərək 100 dəfədən
çox nəşr edilmiş və ayrı-ayrı xalqların pedaqoqları, müəllimləri və maarifçiləri tərəfindən sevilə-sevilə oxunmuşdur.
Gətirdiyimiz bu ikicə kiçik fakt göstərir ki, Tusinin
Azərbaycanlı olması və Azərbaycanda yaşayıb yaratmasına baxmayaraq, o yalnız Şərqin deyil, beynəlxalq aləmin,
bütün bəşəriyyətin sevilən, qədirbilən yaradıcı və mübariz
mütəfəkkir-pedaqoqudur.
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Böyük rus dramaturqu Aleksandr Nikolayeviç
Ostrovskinin (1823-1886) təbirincə desək, «Tarix o
yazıçılara böyük və dahi adlarını bəxş edir ki, onlar öz
xalqları üçün yazmağı bacarmışlar və yalnız o əsrlərin
sınağından çıxa bilmişdir ki, onlar yarandıqları torpaqda
«öz evlərində» əsil xəlqi əsərlər kimi qarşılanmışdır: Məhz
həmin əsərlər vaxt keçdikcə başqa xalqlar, eləcə də bütün
bəşəriyyət tərəfindən anlaşılır və xüsusi qiymət kəsb edir».
(55, səh. 86).
N.Tusinin beynəlmiləlçiliyi onun həm pedaqoji, həm də
fəlsəfi əsərlərində daha qabarıq verilmişdir. O, insanları
bir-birinə arxa, bir-birinə kömək edən görmək istəyir və
elmdə ayrı seçkilik görmək istəmirdi.
Tusi göstərirdi ki, insanlar yaşadıqları cəmiyyətdə
müvəffəqiyyət əldə etməkdən ötrü çiyin-çiyinə çalışmalı
və xeyirxah əməl göstərməlidirlər. Hər kəs ayrılıqda,
tənha, rəiyyətdən və cəmiyyətdən iraq yaşaya bilməz,
deyirdi. Onun fikrincə, həmişə və hər yerdə insanlar birbirinin köməyinə möhtac olmuşlar.
Tusi öz əsərlərində insanların bir-birinə köməyini
həmişə mədh etmiş və bunu «tərəqqinin ümdə vəzifəsi»nə
aid etmişdir.
Filosof qeyd edirdi ki, bu aləm elə qurulmuşdur ki,
hər kəs özünü və nəslini qorumaq üçün başqasının
köməyinə möhtacdır. Deməli, hər bir fərd cəmiyyətin köməyinə möhtac olduğu üçün cəmiyyətdən kənarda yaşaya
bilməz.
Tusi «Divan»ında da xalqlar arasında səmimiyyəti
nəsillər arasında sıx əlaqə, rəiyyətin bir-birinə köməyi, birbirini başa düşməsi, hamılıqla mübarizəyə qalxmaq, birgə
əməkdə olmaq, birgə əməyin tərəqqisi üçün əhəmiyyəti,
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əql və idrakla, elm və savadla davranmaq və s. və kimi
münasibətlərə də yer vermiş və bu barədə özünün dövrünə
görə çox mütərəqqi fikirlərini əks etdirmişdir.
Tehran universitetinin professoru, doktor Mahmud
Nəcmabadi Tusinin beynəlxalq nüfuzundan bəhs edərək
yazır: «Xacə Nəsirəddin Tusi zəmanəsinin məşhur həkim
və filosofu, həm də böyük dövlət xadimi olmuşdur. O,
(yəni Tusi) dünya sağlamlıq cəmiyyətinin yaradılması
banilərindən biri kimi təbabət tarixinə daxil olmuşdur.
Qeyd etməliyik ki, Tusi özünəqədərki bütün təlimtərbiyə fəlsəfə elmini təfəkkür süzgəcindən keçirərək, tam
bir pedaqoji sistem yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Onun çoxmündəricəli, məzmunlu, hələ də elmlərin
tarixindən silinməyən yaradıcılığı və mütərəqqi ənənələri
indi də öz təravətini itirməmişdir.
Ensiklopedik mütəfəkkir bütün elmlər sahəsində,
xüsusən pedaqogika tarixində orta əsrlərin pedaqoji sahədə
sükut buzunu sındırmış ilk orta əsr pedaqoqudur.
Sonra Tusi nəzəriyyə ilə təcrübənin, elmlə əməlin
əlaqəsindən danışır. Tusiyə görə, bunların vəhdəti olmadan
inkişaf və kamillik qeyri-mümkündür. Elmlə əməlin
qarşılıqlı əlaqəsi və birgə inkişafı nəticəsində insan
kamilləşib «mütləq insan» səviyyəsinə qədər yüksələ bilir.
Tusi o biri dünyada əbədi eyş-işrətdə yaşamaq ümidi ilə
ibadətlə məşğul olanları az şey verib qazanmaq istəyən
alverçilərə oxşadır. Tusinin əqidəsincə, sitayiş, dostluq,
məhəbbət müqəddəs, qərəzsiz və təmənnasız olmalıdır.
Tusinin fikrinə görə, uşaqda təmiz idraki qüvvələrdən
birinci «həya» özünü göstərir, ona görə də hər şeydən
əvvəl, bu hissin tərbiyəsi və inkişafı ilə məşğul olmaq təklif
olunur. «Həyanın» böyük idraki əhəmiyyəti qeyd edilərək
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bunun nə üçün inkişaf etdirilməsi belə əsaslandırılır: «…
uşaq həyalıdırsa, əksər halda başını aşağı salıb sırtıqlıq
etmirsə, bu onun nəcibliyinə sübutdur; bu, o deməkdir ki,
onun nəfsi çirkin əməllərdən ikrah edib gözəl işlərə meyl
göstərir, bu əlamət həmin istedadın uşaqda olduğuna
dəlalət edir.
Belə isə uşağın tərbiyəsinə xüsusi fikir etikanın
mövzusu insanın iradəsindən asılı yaxşı və təriflənən, qəbahətli və pislənən işlərin hamısının əlaqədar olduğu insani nəfsdir. İnsani nəfs, yaxud düşüncəli nəfs idrak vasitəsidir, «ağlın dərk etdiyi nə varsa, hamısı onun sayəsində olur», «bədəndə nə kimi dəyişiklik və fəaliyyət baş
verirsə, hamısı onun qüvvə və təsiri nəticəsində əmələ
gəlir».
Başqa filosoflar kimi, nəfsi ontoloji və qnoseoloji
aspektdə mənəvi «can» mənasında şərh edən Nəsirəddin
Tusi etik-əxlaqi planda onu «ehtiras istəyi» məzmununda
götürmüşdür.
Nəsirəddin Tusinin fikrincə, insan yaranarkən orta
dərəcədə, kainatdakı təkamül mərhələlərinin ortasında
olur, fitrətinə görə aşağı dərəcədəkilərlə əlaqədardır, yalnız iradəsi sayəsində ali dərəcədə yüksələ bilir. İnsan
heyvanlardan fərqli olaraq maddi ehtiyacları təbiətdə hazır şəkildə almır, həmin şeyləri ağıl, bilik, əmək, sənət və
peşəyə yiyələnməklə, özü də bacardığı üçün yaxşı üsullar
əldə edir. Nəsirəddin Tusi yazır ki, insanın mənəvi ehtiyacları fikir, ağıl, şüur və iradə vasitəsilə təmin və idarə
edilir. İnsanın xoşbəxtlik və bədbəxtlik açarı kamillik və
naqislik sükanı onun ağıl və iradəsinin ixtiyarına verilmişdir.
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İnsanın özünü kamilləşdirməsi prinsipinin Nəsirəddin
Tusi tərəfindən izahı peripatetik fəlsəfi müddəaların sufi
əxlaqının təbliği kimi səslənir. Lakin, mütəfəkkir mistik
əhval-ruhiyyədən uzaq olub, rassionalist mövqe tutur.
Mütəfəkkir bu barədə qeyd edirdi ki, insan «əgər
düzgün, ardıcıl məqsədə uyğun, müstəqim xətlə (ən qısa yol
ilə) hərəkət etsə tədrislə elm, mədəniyyət, bilik və hikmətə
yiyələnsə, təkamülə qadir olan fitri istedadı hədləri aşaraq
onu bir mərtəbədən başqa bir mərtəbəyə, bu dərəcədən o
biri dərəcəyə yüksəldər, birbaşa gətirib arzu edildiyi
məqsədə, ilahi şüurun şəfəq saldığı ali məqama çatdırır və
Allahın yaxın adamları cərgəsinə daxil edər, lakin
yaradıldığı fitri dərəcədə oturub qalsa, cilovu öz nəfsinin
ixtiyarına versə, nəfsi onu aşağıya- heyvani mərtəbəyə
sövq edər şəhvani hazır şəkildə almır, həmin şeyləri ağıl,
bilik, əmək, sənətə layiq hərəkətlərin artmasına səbəb olar,
günbəgün, anbaan alçaldar, düşkünlük və naqisliyi artırar,
yuxarıdan aşağıya yuvarladılan daş kimi az bir müddət
ərzində onu rəzalət çirkabının ən dərin yerinə salır və bu
onun ən dəhşətli sonu olar».
Nəsirəddin Tusi öyrədir ki, fəzilətin daxili qüvvədə
konkret fəaliyyətə keçməsi üçün insan öz nəfsini rəzalət
və kəsafətdən təmizləməlidir. O, nəfsini onu korlayan
zəiflədən şeylərdən saxlasa, zəruri olaraq nəfsin daxili
qüvvəsi hərəkətə gələr, məhz ona xas olan elm öyrənmək,
həqiqəti dərk etmək, maarifə yiyələnmək kimi fəaliyyətlər
başlar, xoşbəxtlik və səadətə çatar.
İnsani nəfsi kamilləşdirməyin məqsədi onun xeyir və
səadətidir. Alimlər mütləq və nisbi xeyiri fərqləndirmişlər:
mütləq xeyir bütün mövcudatın və bütün arzuların son
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məqsədidir. Nisbi xeyir isə müəyyən cəhətdən faydası
olan şeylərdir.
Nəsirəddin Tusinin geniş mündəricəli əsərləri sonrakı
təbiətşünas, məntiqçi filosoflar üçün
örnək olmuş,
peripatetik ənənələrin əsrlər boyu qorunub saxlanılmasında
fəal rol oynamışdır.
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Xoşbəxtlik doğru və gözəl düşüncələrlə
düşünə bilməyi bilməkdir.
Aristotel
3.5. Tusi tədris prosesi haqqında
Nəsirəddin Tusinin qələmə aldığı «Əxlaqi-Nasiri»,
«Adabul-mütəəllim», «Təlimül-mütəəllim», «Övsafuləşraf», «Kitabe-mədarik», «Cəvahirnamə», «Dər-mərifəteüstürlab», «Dər mərufəte-təqvim», «Etiqadat», «Kitabüllükr-limələnvüyün», «Risaleyi-müxtəsər», «Si fəsil» və s.
kimi dərslik və risalələrində tədris və təlimin orta əsr
məktəb və mədrəsələrinə dair
hər tərəfli tərənnüm
edilmişdir.
Nəsirəddin Tusi «Əllamə», «Filosofların və alimlərin
rəhbəri», «əsərin yeganəsi», «əvəzsiz müəllim və təbib»,
«Şərq və Qərb alimlərinin başçısı» və s. kimi adlar almış
tədris, təhsil və təlim sahəsində də, öz dövründə
pedaqogika tarixinin ən görkəmli və yüksək pilləsində
bərqərar olmuşdur.
Nəsirəddin Tusinin dünya şöhrətli «Əxlaqi-Nasiri»
əsəri 20 dəfə, «Adabul-müəllim», «Təlimül-mütəəllim» və
s. kitabları 10 dəfələrlə, bəlkə də çox, digər əsərləri və
risalələri isə, dönə-dönə ərəb, fars, osmanlı, monqol, çin,
alman, fransız, ingilis, yəhudi və s. dillərin tərcümə
edilərək, təkrar-təkrar nəşr olunmuş və bunların
bəzilərindən məktəblərdə dərslik kimi geniş istifadə
edilmişdir.
Nəsirəddin Tusi XIII əsrdə elmin, təhsilin, tədris və
təlimin güman etdiyi səviyyədə aparılması üçün əlindən
gələni əsirgəməmiş, 25-dən çox ədəbiyyat, dil,
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leksikoqrafiya, riyaziyyat, həndəsə, triqonometriya, fəlsəfə,
təbabət, mineralogiya, təlim, tərbiyə, coğrafiya, musiqi,
ictimai-siyasi xəttatlıq, nəqqaşlıq, ticarət, təbiət,
pedaqogikaya dair əsər və dərsliklərini tərtib etmişdir.
Bu dövrdə davam edən məktəb, mədrəsələrlə bərabər,
müxtəlif musiqi, xəttatlıq, ticarət və s. kimi tədris
müəssisələrinə Tusi böyük önəm verirdi. Həmin tədris
müəssisələrində mütəəllim və müəllim, tələbə və
mütəkəllimlərin də vəziyyətini görür və bunları götür-qoy
edərək, elə bir çıxış edirdi ki, onun qeyd etdiyi və
arzuladığı elmlər özünəqədərki, tədris müəssisələrindən
fərqli olaraq əsaslı verilə bilsin.
Bunun üçün dərslik və digər tədris ləvazimatları barədə
fikirləşir və bunları dəyişdirmək haqqında öz tövsiyə və
təkliflərini verirdi. Bu sahədə onun «Təlimül-mütəəllim»
və «Adabul-mütəəllim» kimi sırf pedaqoji kitabları
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Həmin kitablarda Tusinin
təhsil,
təlim tədris haqqındakı fikirlər ətraflı şərh
edilmişdir.
Təlimin, tədrisin əsl mahiyyətini düzgün göstərən Tusi,
onun yollarını, üsullarını və vasitələrini öz dövrünə görə
düzgün başa düşmüş və şərh etmişdir. Tusi təlimin nə
üsulları və nə də prinsipləri adı ilə heç bir fəsil
verməmişdir. Lakin o, «Təlimin yolları» adı altında həmin
üsul və prinsiplərindən çox ətraflı və praktik olaraq
danışmışdır.
Tusinin tədris və təlimə verdiyi təhlil bunu deməyə əsas
verirdi ki, pedaqoq alim uzun müddət müəllimlik etmiş,
çox uzun müşahidə və təcrübələr apararaq təhsil, tədris və
təlim məsələlərini incəliyinə kimi şərh etmişdir. Tusinin
fikrincə «Qeyd edilmiş bu və ya digər bir elm fəqət
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tədrisin səmərəsi müdərris yaxud mükəllimin fəaliyyəti ilə
ölçülməlidir». Ona görə ki, «mütəəllim ona elmi əxz
etdirənin şəfqət və iqtidarı ilə qarşıda qoyulan müdəris
məqsədinə sahibi-vüquf olur». «Müdərris nə qədər dərin,
nə qədər geniş elmə sahibdirsə, mütəəllim də bir o qədər
şövqlə və iqtidarla ondan öyrənəcəkdir».
Tədris haqqında Nəsirəddin Tusinin irəli sürdüyü
fikirlərdə yunan filosoflarından Aristotelin, Platonun,
Anaksoqorun da mülahizələri ilə üst-üstə düşən mütərəqqi
ideyalara tez-tez rast gəlmək olur. Lakin orta əsrlərdə dinin
kök salmış möhkəm, təzyiqi, tədrisdə də hiss olunur,
dünyəvi elmlərin keçirilməsinə əngəl törədirdi.
Tusi bunları da görür, hiss edirdi ki, bunsuz dünyəvi
elmlərin tədrisini həyata keçirmək mümkün ola bilməz.
Ona görə də, Tusi «Mütəəllimlərə dair» fəsil də əlavə
etmişdir.
Tusi öz dövründəki məktəb və mədrəsələrin fiqh
elminin tədrisindəki bir kəlmənin neçə-neçə mənaya
salınıb, lüzumsuz izah edilməsini, mütəəllimlərin başını
qarışdırıb, onlara heç bir şey verilməməsini görüb özünün
müxtəlif elmlərin tədrisinə dair dərsliklərini yazıb.
Təkcə Azərbaycan ərazisində yox, bütün Yaxın və Orta
Şərqdə, Qərbi Avropada da həmin dərsliklər dönə–dönə
nəşr edilmiş və tərcümə edilərək məktəblərdə istifadə
edilmişdir. Orta əsrlərdə Fərabilər, ibn Rüşdlər, ibn Sinalar,
Tusilər
tərəfindən
yaradılmış
elmlər
müsəlman
mədrəsələrində yayılmağa başlayır və mütərəqqi müəllim
və tələbələr tərəfindən tədrisə də tətbiq edilirdi.
Tədrisi və təlimi bir-birindən ayıran Tusi onların yollarını, üsullarını və izahını da verir. Hər bir fənnin, elmin
tədris və təlim yollarını müəyyənləşdirərək müəllimləri
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istiqamətləndirirdi. Tusi təlim və tədrisdən danışaraq onun
yollarını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırır və bu yolların hər
birinə aid «təlimül müəllim»də müxtəlif fəsillər ayırır.
Təlimin tezləşdirilməsi probleminə də toxunan Tusi
göstərirdi ki, tezləşdirmə müəllimin tez anlaması ilə
əlaqədardır. Müəllim və tələbələr müəllimlərin əql və
mənimsəməsi dərəcəsini müəyyənləşdirməklə, onlara bu
və ya digər bir elmi surətlə öyrədə bilərlər.
Təlimin tezləşdirilməsi problemində «təhsil vaxtı»
müəyyənləşdirilməli və bunlardan səmərəli istifadə
edilməlidir. Buna görə də Nəsirəddin Tusi «təhsil vaxtı
fəsli» ayırıb bu barədə fikirlərini şərh edir.
Əgər təhsil dini məktəblərdəki kimi aparılarsa bir şey
əldə edilə bilməz. Bunun üçün «təhsildə müəyyən müddət
və hədd» gözlənilməlidir. Bu və ya digər elm müəllimlərə
öyrədilirsə, onu azacıq başa salmaq və tələbənin özünə çox
işləmək təklif edilməlidir.
Tusinin nöqteyi-nəzərincə «təlim yalnız öyrədilən
şeyləri mənimsəməklə kifayətlənməməli, həm də
öyrənilənləri yaşatmalı və gələcək nəslə verməyi qarşısına
məqsəd qoymalıdır». Buna görə də Tusi «Təlimi yaşatmaq
fəsli» başlığı vermiş və bu barədə fikirlərini şərh etmişdir.
Nəsirəddin Tusi qeyd edirdi ki, pedaqoq yalnız hazırkı
şeyləri deyil, həmin şeyləri həm özlərinə qədərki, həm də
özlərindən sonrakı olanlarla əlaqələndirməyi və bu sahədə
varisliyi qorumağı məqsudi-müqəddəs hesab etməlidir. Bu
sırada Tusinin fikirləri təlimin sistematiklik və ardıcıllıq
prinsipi ilə çox həmahəng səsləşir. Onun fikrincə,
«öyrədiləcək hər nə varsa, bir-birinə mütabiq və müvafiq
gəlməli, bir-birinin mütəmmamı sayılmalıdır».
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Tusiyə görə hər hansı bir elm, fənn olursa-olsun diniortodoksal təriqətdən üzülə bilməz. Buna nə kök salmış
islam dini, nə də o dövrün ictimai-siyasi vəziyyəti yol
verməzdi. Tusi tədris və təlimin ən böyük təhlilini tədrisdə görür və hər millətin, xalqın və qövmün özünə müvafiq tədris tərzi olduğunu da qeyd edirdi. Tusi gerçəkliyə, yəni, hadisəyə, cəmiyyətə, tərəqqiyə real nəzərlə baxdığından tədris, təhsil və təlimə də eyni nəzərlə baxırdı.
Nəsirəddin Tusi «Kəlam elmi»ni tədris edən
mütəkəllimlərin digər elmlərdə baş çıxara bilmədiklərini
də qeyd edir. «Quran»dan başqa müəllimlərə digər bir elm
öyrətməyi qəbahət sayanları pisləyir, hətta onların
«Quran»ı da bildiklərindən hamını, o cümlədən uşaqları da
ətalətdə boğduqlarını dönə-dönə qeyd edirdi.
Tusi qeyd edir ki, istər tədris və istərsə də təlim yalnız
ondan ibarət deyildir ki, uşaq bu və ya digər bir elmi
öyrənsin, ona yiyələnsin. Əsas məsələ öyrəndiklərini
cəmiyyətdə, hadisələrə necə tətbiq edə bilməsində və
bilməməsindədir.
Nəsirəddin Tusi yunan alimlərinin yaradıcılığına, qədim yunan elminə böyük önəm verir və tədris zamanı
müəllimlərə qədim yunan alimlərinin də əsərlərini
öyrətməyi təklif edirdi.
Tusi bu elmləri fərdi yolla deyil, ümumi yolla öyrətməyi əsas sayırdı. Bunu isə məktəblərdə, mədrəsələrdə,
akademiyalarda öyrətməyi, hamıdan yox, yalnız hərtərəfli
məlumatlara malik olan tələbə və müəllimlərdən öyrənməyi
zəruri hesab edirdi. Bu fikrin özü o dövr mədrəsələrinin
tədris üsuluna qarşı böyük bir etiraz idi. Tusi öyrətmə
prosesini də təhlil edir və mütəəllimlərin başını anlaşılmaz,
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puç elmlərlə doldurmaqdansa, oxumamağı ondan üstün
tuturdu.
Nəsirəddin Tusi məktəb və mədrəsələrdə yalnız fiqh
elmini deyil, riyaziyyatı, triqonometriyanı, coğrafiyanı,
filologiyanı, təbabəti, nücumu, elmi-həssənatı, musiqini,
nəbatatı, mədəni (geologiya), heyvanatı da öyrətməyi zəruri
sayırdı.
Tusi təbiət hadisələri öyrətməyin, baş verən müxtəlif
yer hadisələrinin sirlərini öyrənməkdə nücum elminə də
üstünlük verirdi.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi «Əlaqələndirmə fəslində
məsarif xərcini Hülaku xandan almaqdan ötrü belə bir
həqiqəti nəql edir.
Hülaku xan soruşur: «ulduzlar elminin nə faydası vardır
ki, rəsədxananın tikilməsinə bu qədər
məqdur sərf
olunsun?» sualına Tusi: «icazə verin rəiyyətdən xəbərsiz
ətəklərində yaşadığım bu dağın başına bir mis teşt
qaldırılıb, zirvədən aşağı atılsın».
Tusinin bu fikri çox təəccüblü olduğundan Hülaku xan
təklifə əməl etməyi əmr edir. Bir nəfər teşti dağın zirvəsinə qaldırıb, oradan aşağı buraxır. Teşt dağ sıldırımlarına
toxuna-toxuna aşağı endikcə əks-səda ilə çox dəhşətli
cingilti əmələ gətirir. Bundan xəbərsiz olan Hülaku
qoşunları təlatüm içərisində şəhərdən o yana-bu yana
qaçmağa üz tutur. Onlar belə başa düşür ki, nə isə ayrı bir
qoşun Marağaya hücum edir.
Nəsirəddin Tusi və Hülaku xan isə bu hadisəni
gördüklərindən heç bir dəhşət hiss etmədən, sakitcə
dayanırlar. Tusi Hülakü xana qaçan, təlatüm içərisində
qalan qoşunu göstərərək, necə bir hadisə baş verdiyini başa
düşməyən qoşunun əciba halını işarə edir və
-
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«görürsünüzmü, bizə bu hadisə məlum olduğundan sakit,
qoşun isə xəbərsiz olduğundan təlatümdədir. Demək, biz
yer üzündə sakit yaşamaq istəyiriksə, göy hadisələrini də
öyrənməliyik» söyləyir.
Tusiyə görə, belə əlaqələr elmlər içərisində də mövcuddur. Ona görə də tədris elmləri içərisində bu əlaqəni
axtarıb tapmaq və tələbələrin çatdırmaq müəllimlərin əsas
məqsədi olmalıdır deyir.
Tusi tərbiyəni də bir elm kimi yüksək qiymətləndirmiş
və bu elmi təlimlə bahəm öyrətməyi də təklif etmişdir.
Tusi «tədris və təlimdə ümumi və xüsusi qism» deyə iki
mənanı şərh edir. Ümumi qismdə, bütün elmlər üçün
zəruri olan: üsulları, tərzləri, təsyir və təstir (seyrçilik,
yazma) şəkil və surəti; xüsusilə isə, hər bir elmə aid
təlim və tədris üsullarından bəhs edir.
Tusinin fikrincə, «Tədarrüs- etmək lazım», lakin
yaddan salınmamasına iqdam etmək daha zəruridir»
deyərək, öyrədilən elmlərin təkrarlanmasından, «yaddan
salınmama»sı üçün möhkəmləndirilməsindən bəhs edir.
Tusiyə görə «öyrədilən elmi evdə qiraət
etdirmək,
mütəəllimləri səylə çalışdırmaq tədarrüs qədər zəruri və
ondan də əfzəldir».
Tusi tədris və təlimdə «izhar etmə», təhlil, tərkib, sualcavab, aparmağı da lazım bilir, bunları «təlimin təməli,
özülü» hesab edirdi.
Tusi təlimdə yalnız tələbə və müəllimləri deyil, valideynləri də müəllim qədər işləməyə çağırırdı. Tusi müəllimdən uzun-uzadı öyrətməyi deyil, qısaca «əridib əqlə
yetirməyi» tələb edirdi. Buna görə də, Tusi öz dövrünə
qədərki və öz dövründəki məktəblərin fərdi məşğələlərini
rədd edir, əsil elmləri öyrənməyi təklif edirdi.
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Tusi istər «Adabul-mütəəllim», istərsə də «Təllümülmütəəllim» və «Övsaful-əşraf» əsərlərində hər bir elmin
özünə məxsus tədris qaydalarından və
müəllimlik
vəzifələrindən bəhs edir.
Onun fikrincə, mütəəllimlərə öyrədiləcək şey onların
əqlinə və dərk etməsinə mütabiq gəlməli və səlis-təxfif
olunmalıdır.
Tusi bu pedaqoji fikirlərini fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən
təhlil edərək, «səbəb və məqsəd» məsələlərini təlimlə
uzlaşdırıb «səbəb aydın olarsa, məqsəd də tez yerinə
yetirilər» deyirdi.
Tusi «elmi fiqhdən danışaraq onun da tədrisinə yer
verir, lakin mütəəllimlərə başa düşdükləri dərəcədə
məlumatlar verməyi lazım bilirdi və həddindən çox dini
rəvayət və anlaşılmaz söhbətlər etməyi «lüzumiyyətdən
kənar tədris hesab edirdi».
Tusinin «elmi-fiqh»ə dair fikirlərini ziddiyyət hesab
etsək də, uşaqların anlaq dərəcəsinə müvafiq şeyləri
öyrətməyi təklif etməsi sırf pedaqoji ideyadır ki, burada
tərəqqi ilə tənəzzül bal ilə zəhər kimi
bir-birinə
qarışmışdır. Tusi əzbərçiliyi rədd edir və «mütəəllimləri
şüurlu idraka malik olmağa» çağırırdı.
Tusiyə görə, «nəzəriyyə nə qədər qüvvətlidirsə,
əməkliyə də bir o qədər görünməlidir» deyirdi. O, bunları
bir-birini tamamlayan xüsusiyyət kimi nəzərə alırdı. Tusi
cəhaləti zülmətə bənzədərək, təlimə həyatı zülmətini
işıqlandıran bir proses kimi baxırdı.
Tusi insan idrakının qüvvətinə inanır və bunun təlimlə
zühur etdiyini, həyatın sirlərini açmağa qadir olduğunu da
şərh edirdi. Tusinin tələbə və mütəəllimlərdən tələb etdiyi
əsas məsələlərdən birisi də onların «izharı və natiqəsi»dir.
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Tusi insanın nitqinə, onun danışığına və bir-birilə
ünsiyyətinə müstəsna əhəmiyyət verirdi. O «insan nəfəsi
və natiqəsi bəsit bir maddədir» deyir. Ona görə ki, onda
olan idrak və cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələrə öz
münasibətini göstərməklə, bunları başqalarına da
çatdırmaqda nəfsi-natiqədən istifadə edir. «Buna görə də,
səlis rəvan, düzgün mənadan xali olmayan əsilzadələr
içərisində insanı məşhur edən və həsədlər bais olan nitqə
malik olmaq»a çağırırdı.
Tusi «əql və idrak çətin məsələlərin həllində mühüm
rol oynamaqla bir bədəndə fəaliyyət göstərir ki, bunun
sahibinə insan deyilir», tərifini verir.
Tusi təhsil, tədris, təlim və tərbiyə prosesini müəllimsiz təsəvvür etməmiş və müəllimi bütün təlim
prosesinin peyğəmbəri hesab etmişdir.
Tusi əsərlərini nəzərdən keçirdikcə müəllim adına teztez rast gəlir və ona bəzən «tələbə», «müəllim»,
«mütəkəllim», «mütəəllim», «alim», «ədib» və s. adlarla
müraciət etdiyini və haqqında ləyaqətli hekayələr
söyləndiyini də
tez-tez görürük. Ümumiyyətlə, bu
terminlər barədə orta əsrlərdə çox müxtəlif fikirlərə rast
gəlmək olur.
Hələ müəllim adı meydana çıxmamışdan və termin
kimi təkmilləşməmişdən əvvəl ona bəzən «ədib», bəzən də
«alim» də deyilirmiş.
Fikrimizcə, Tusi də bu dövrdə fəaliyyət göstərdiyindən
qeyd etdiyimiz adları tez-tez işlətmiş, nəhayət, «müəllim»
kəlməsinə daha çox müraciət etmişdir.
Bu barədə rus şərqşünası, akademik Vasili Vladimiroviç Bartoldun (1869-1930) da qeydləri vardır. Bartold A.
Metsə isnad edərək göstərir ki, orta əsrlərdə «Alim»,
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«Ədib» kimi istilahlar tez-tez işlədilir, bəzən müəllimə və
«ədibə» də «alim» deyə müraciət edilirdi. Cəngavərlik dərsi
keçib, sazay tərbiyəsi almış ədib öz xüsusiyyətləri və
fəaliyyətinə görə, müasir jurnalistlərə çox bənzəyirdi.
İzahata görə ədiblə alimin fərqi bunda idi ki, ədib hər
şeydən Ən yaxşılarını seçib onları vahid bir məqamda
birləşdirirsə, alim hər hansı bir sahəni götürüb, o sahədə
kamillik dərəcəsinədək yüksəlir.
Tusi yaradıcılığında da «xətib», «ədib», «üləma»,
«müdərris», «tələbə», «mütəkəllim», «müəllim» kimi
terminlər tez-tez işlədilərək, Nəsirəddin Tusinin 12601270-ci illərdəki pedaqoji yaradıcılığında təkcə müəllim
sözünü qəbul edib işlətdiyi qabarıq şəkildə nəzərə çarpır.
Əlbəttə, bu qeyd etdiklərimiz haqqında azacıq təhlil
verməyimizi ona görə zəruri saydıq ki, XIII əsrdə Tusini
pedaqoji istilahların islahatçısı kimi də şöhrətləndirək.
XII əsrdə pedaqoji terminlər Tusi tərəfindən islah
edildiyi kimi XIX əsrdə məşhur rus yazıçısı Lev
Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) tərəfindən aparılmışdır.
Tusi ədib terminini «Tələbə» kimi işlədərək buna
«Şair» «Xətib» sözlərini də əlavə etmişdir. Tusi müəllimi
hər sahədən məlumatı olan adam kimi mədh edərək, «Heç
bir varidata, dirhəmlərə uymayıb, dəbdəbə və tərəqqini
vətənə, xalqa xidmət göstərən mütəəllim yeritməyə gərək
insan» kimi tərənnüm edirdi.
Tusi müəllimi «ülvitələb, zinətfəza və ülüvüdərəcat»
hesab edir və «öz əqli və dəyanəti ilə timsalı, əxlaqı
cəhətincə
qüsursuz, şirin ləhcə, vüqarlı, mürüvvətli,
heybətli və nəzafətli xatib» simasında canlandırırdı.
Nəsirəddin Tusi yazırdı ki, «uşağın müəllimi ağıllı,
idraklı, yüksək hisslər ustadı olmalıdır. O, uşaqların həvəs,
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meyl və əhvali-ruhiyyəsinə bələd olmaqla bərabər özü şirin
dilli, vüqarlı, təmizkar və qabil olmalıdır. O, ümumiyyətlə
hər bir təriqət-əhli ilə oturub-durmaq və ya danışmaq
qaydalarından, hər kəsin xüsusiyyət və əhvalına görə
onunla müdarə etməkdən
bixəbər olmaqla pis, bəd
əməllərdən iraq olmalıdır».
Tusi qeyd edir ki, valideynlər öz övladlarını yalnız
belə müəllimlərin dərs dedikləri məktəbə qoymalı və belə
müəllimlərdən istifadə etməlidir.
Tusi valideynlərə məsləhət görürdü ki, uşaqlarını
əqidəli və savadlı görmək istəyirlərsə yalnız yaxşı, qabil
müəllimlərin gözəl siniflərini mənimsəmək üçün onun
məktəbində dərs almalı və belələrindən tərbiyyə qəbul
etməlidirlər.
Tusi müəllimi alicənab, ülvitələb şəxs hesab edir. Və
müəllimin üzərinə vəzifə qoyur ki, kənardan baxanlar
onun müəllimlərini gördükdə onların biliklərinə qibtə
etsinlər və daim öz biliklərini artırmağa çalışsınlar.
Tusinin fikrincə «müəllim uşaqları elə öyrətməlidir ki,
onlar həmişə yaxşı işlər görsünlər və hamıya yaxşılıq
etməyi bacarsınlar və hörmət-ehtiram göstərməyə tez
alışsınlar, qızılı, gümüşü uşaqların gözündən salsınlar və
öyrətsinlər ki, qızıl-gümüşün verdiyi zərər əfi ilanların
zəhərlərindən də qorxuludur».
Mütəfəkkir müəllimlərdən özünü öyrənməyi, öz-özünə
qiymət verməyi də
tələb
edərək riayət tərəfindən
şərəfləndirilməsini, xalq tərəfindən sevilərək uca tutulmasını istəyirdi.
Nəsirəddin Tusi müəllimlərin qiymətini, dəyərini vətən üçün, tərəqqi üçün nə qədər kamil insan yetişdirməkdə görmək istəyir və «tərəqqinin dərəcat»ını ondan
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asılı hesab edirdi. «Müəllim üçün ruh, ümid mənbəyi,
vətən səadəti və tərəqqisinin təməlçisi, bəşəri idrakın aqil
və səadətli insanı» deyə yüksək qiymət verir və vətənin
tərəqqi və səadətini onun fəaliyyəti ilə bağlayır. (55,
səh.90).
Nəsirəddin Tusi dərya hikməti ilə baş verən bütün
tərəqqi və tənəzzülün müəllimin iradəsindən asılı hesab
edir və onun böyük bir zamanın aparıcısı kimi zənn
edirdi.
Mütəfəkkir müəllimi islah və intizama
xidmət
göstərən neçə-neçə nəslin aparıcısı və tərbiyəçisi kimi
qələmə alır və haqqında çox yüksək fikirlər söyləyirdi.
O, yalnız müəllimlərin deyil, valideynlərin də tərbiyəçisidir deyirdi.
Tusi şagirdə əbcəd öyrətmək, onu oxutmaq, xəttə
yiyələnmək, elmlərə vüquf etmək, əxlaq və tərbiyəyə,
əhval və hərəkətə sahib etmək, sərtlik, bədrəftarlığı rədd
edərək mülayim olmağı sövq etmək, öz davranışı ilə
ustadına şöhrət gətirmək, mütəəllimə öz övladı kimi
baxmaq və onun səadəti üçün çalışmaq və i.a. kimi
xüsusiyyətləri öyrətməyi müəllimin vəzifəsi hesab
edirdi.
Tusi uşaqların oyun fəaliyyətinə fikir verməyi də
müəllimin vəzifəsinə aid etmişdir.
Tusiyə görə uşağın oyun fəaliyyəti həm müəllimlərin,
həm də valideynlərin nəzərindən qaçmamalıdır. Uşağı bu
fəaliyyətə təhrik etməyi yalnız uşaqlara deyil, valideynlərə
də öyrətməyi müəllimin vəzifəsinə aid edirdi.
O, uşağa əziyyət verməyə, onun inkişafına köməklik
göstərən, tərbiyə məqsədinə xidmət edən oyunları öyrətməyi tövsiyə edirdi. Onun fikrincə, belə oyunlar uşağı
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sərbəst böyüdür, onun zehninin kütləşməsindən məhv
edir.
Tusi ilk növbədə valideynlərə, sonra isə müəllimlərə
məsləhət görür ki, onlar əvvəlcə əxlaq elmini, sonra isə
hikməti-nəzəri elmini öyrətsinlər.
Tusi göstərir ki, müəllim həm uşaq, həm də valideynlər
üçün sükançı və eyni zamanda istiqamətləndiricidir.
Müəllim elə istiqamət verməlidir ki, uşaq valideyinin
təsiri ilə lap başlanğıcdan istiqaməti düzgün götürmüş
olsun. O, yazırdı ki, şübhəsiz ki, təlim verənlər hər şeydən
qabaq uşağın təbiətini, istəyini, meylini bilməlidirlər.
Onun fərasət, bacarıq və meylini bildikdən sonra həmin
istiqamətdə ona şərait yaratsınlar. Çünki, hər kəsin müxtəlif
meyli və marağı mövcuddur ki, onun istiqamətləndirilməsi müəllimdən asılıdır.
Tusi öz pedaqoji əsərlərində müəllimin qarşısına qoyduğu vəzifələri qeyd etməklə «kitabxanalar», «elm evləri», «bilik mənbələri» yaratmağı da müəllimin vəzifələrinə daxil edirdi.
Bir sıra mənbələrdən məlum olurdu ki, o dövrdə
kitabxanalar da elm ocağı tədris müəssisəsi kimi fəaliyyət
göstərirdi. Kitabxanalarda da elm öyrədilir, savad verilir.
Bu mənada qısaca da olsa Tusi yaradıcılığında məktəb
məsələsinə nəzər salaq.
Kitabxanalar nəzdində fəaliyyət göstərən məktəblərdə isə tədris işinə baxan «xəzin»lər (kitabxanaçılar) və
«müşriflər» (təlimatçılar) işləyirmişlər. Hər bir fənnə, elmə
dair kitablar ayrı-ayrı şkaflarda saxlanılırdı. Kitabxanalardan ancaq sillkli imtiyazlı zümrələr və müəllimlər istifadə edirdilər.
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Orta əsrlərdə kitabxanalar və onların nəzdində məktəblər açmaq bir dəb olmuşdur. Demək olar ki, hər iki
mədəniyyət mərkəzində belə kitabxanalar fəaliyyət
göstərmişdir ki, onlardan birisi də Tusi tərəfindən təsis
edilmişdir.
Bu vəziyyət digər məktəblərdə də davam etdirilirdi,
«müşriflər xəzinələrə» təklif edirdi ki, ləvazimatları
təhvil verən uşaqlardan hər gün öyrəndikləri söz və
ifadələrdən birini soruşsunlar.
Beləliklə, hər bir mütəəllim əlavə olaraq gündə bir-iki
müdrik söz öyrənməli və təkrar edərək yadda saxlamalı
idi.
Onu da qeyd etməyi lazım bilirik ki, Tusi yuxarıda
qeyd etdiyimiz tədris müəssisələrini, məktəblərinin
Marağada, Mərvdə, Naxçıvanda, Şirazda,
Nişapurda,
Gəncədə, Bərdədə, Şəbüstərdə, Təbrizdə və s. yerlərdə də
fəaliyyət göstərdiyini qeyd etmişdir.
Tusi dövrünün məktəbləri qarşısında da ciddi tələblər
qoyur və şagirdlərin biliyə, savada yiyələnmələri ilə
bərabər, onların gələcək peşələrə, sənətlərə yiyələnməsinə
istiqamət verməyi də məktəblərin vəzifələrinə daxil edirdi.
Onun fikrincə uşaqlar bir-birinə oxşamadığı kimi meyl
və maraqları, qavrama və istedadları da bir-birindən
fərqlidir. Məktəb şagirdi elə öyrətməlidir ki, sirli olan meyl
üzə çıxsın və gələcəkdə inkişaf etsin.
Tusi bu şeylərə fikir verməməyi məktəblərin ən
böyük günahı və pis xüsusiyyəti hesab edirdi. O, yazırdı:
«Uşaqlar elmin, sənətin və s. müəyyən bir sahəsində
marağı olmadıqda onu o sahəyə cəlb etmək qətiyyən
yaramaz. Əgər uşaqlar bir sahədən başqa bir sahəyə
çalışırsa onların səhhəti yerində, ürəyi geniş və xoşnur
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olar. Onun zəkası parlar və bu zaman işin özündən də
ləzzət alar». Beləliklə «əsl məqsədə nail olar və seçdiyi
ixtisasda yüksək marağa çatar. Həm də o maaş əldə
etmək, yaşamaq sahəsinə qadir olar».
Tusiyə görə bu xüsusiyyətlər valideynlərə hörmət,
ehtiram göstərmək və onlara qulaq asmaq kimi keyfiyyət
və ləyaqətlər yalnız və yalnız məktəb və müəllimlərin
əsas vəzifəsi, təlim-tərbiyənin əsas məqsədi sayılmalıdır.
Əgər biz hər hansı bir ziyalıya Tusinin fəaliyyəti
barədə sual vermiş olsaq o, yəqin ki, Tusinin astronomçu
–riyaziyyatçı olduğunu qeyd edəcək.
Məktəbdar-alim kimi məşhur olan Tusi dövrünün
pedaqoji tələbini incəliyinə kimi dərk edən istedadlı
pedaqoqdur. Pedaqoq dövrünün özünəqədərki elmlərinə
bələd olmaqla bərabər dərin elmi ümumiləşdirmələr
əsasında özünün həm elmi, həm də pedaqoji yaradıcılığını
davam etdirmişdir. (55, səh.89).
Bu fikrimizi həm Tusinin əsərləri, həm də «təlimülmütəəllim» adlı həcmli-didaktik əsəri bir daha sübut edir.
«Təlimül -mütəəllim» əsərini vərəqlədikcə biz şahid
oluruq ki, Tusi eyniadlı əsəri eşidərkən Əbdülrəhman
Çürçanini «Əvamil-filnəhv» dramatik əsərində, Məhəmməd Cəfər Astrabadinin təlim haqqında şərhlərindən və
Mövlana Kazım ər-Rəşd ibn Mustafanın təlimə dair
fikirlərindən geniş istifadə edərək dövrünün təlim
nəzəriyyəsini təşkil etmişdir.
Təkcə bu faktı da qeyd etmək lazımdır ki, təkcə
«Əxlaqi-Nasiri» dönə-dönə ərəb, fars, hind, monqol, alman,
fransız, ingilis və s. kimi 21 dildə tərcümə edilərək orta
əsr məktəblərinin və müəllimlərinin stolüstü kitabı
olmuşdur.
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Tusi əsərlərinin əlimizə gəlib çatan yüzə yaxın nüsxələri bir daha sübut edir ki, XIII əsrdən başlayaraq
müasir dövrədək Tusi ideyaları geniş yayılmış və əsrdənəsrə keçərək öz əhəmiyyətini itirmədiyindən nəsillər onu
qoruyub saxlamışdır.
Dahi Azərbaycan dramaturqu Mirzə Fətəli Axundovun
bir fikrini burada yada salmaq istəyirik. Böyük mütəfəkkir
ərəb işğalçılarının islama qədərki Şərq ədəbi abidələrini,
monqol qəsbkarlarının tarmar etdirdiyi və yandırdığı maddi
mədəniyyət nümunələrini, o cümlədən böyük kitabxanaları,
məktəbləri və mədrəsələri vəhşicəsinə məhv etmələrindən
qəzəblə bəhs edərək yazırdı: «əgər ərəblər zühur etməsəydilər, Afrikaya və Asiyaya müsəllət olmasaydılar, bu
xalqlar sivilizasion xalqlar sırasında mərifət sahibi
olardılar…» (55, səh. 86).
Monqol istilaçıları da məhz bu cür çıxış edərək hər
şeyi qırıb-dağıdır, yerlə yeksan edir və kitabxanaları məhv
edirdilər. Əlbəttə bu Azərbaycan xalqı üçün də böyük faciə
və əvəzsiz bir itki idi. Lakin ərəb və monqol işğalçılarının vurduqları yaralara baxmayaraq, islamiyyətin ağır
təzyiqi altında da nəsillər yenə də öz mədəniyyətini yaradır,
şairlər, ədiblər filosoflar, alimlər yeni əsərlərini yazırdılar.
Tusinin yaratdığı nadir incilər də bu təlatümlər,
dağıtmalar və yandırmalar içərisindən keçərək zəmanəmizə
qədər gəlib çatmış və bizi orta əsrlərin kulturoloji fikirindən xəbərdar etməkdir.
Tusi yalnız tədris, təlim, məktəb və elm sahəsində
deyil, tərbiyə sahəsində də öz təravət və əhəmiyyətini
itirməmiş aqil və müdrik fikirlər müğənnisi və əxlaq
nəzəriyyəçisidir.
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Bilgiylə dirilən, ölməz.
Hz. Əli
NƏTĠCƏ
Orta əsrlər dövründə xilafətin yaranması ilə Şərqdə baş
verən elmi fəaliyyətlər islam dininin ehkamlarının təsiri ilə
formalaşmışdı. Bəzi azadfikirli insanların təqibi isə Qərb
dünyasına nisbətən azlıq təşkil edirdi. Cəhalət və xürafatın
hökm sürdüyü qərb ölkələrinin əksinə olaraq erkən orta
əsrlərdə Şərqdə mövcud olan elmə yüksək qiymət verilməsi
kimi fikirlər Qərb dünyasında inkivizasiya tərəfindən təqib
olunurdu.
Bu dövrdə Qərb dünyasında papa inkivizasiyası
bidətçilər adı altında elmə və elm adamlarına qarşı meydan
oxuyurdu. Qəddarlığı ilə fərqlənən Roma papası Lotario
dei Konti di Seqni III İnnokenti (1161–1216) 1215-ci ildə
inkivizasiya adlı amansız və qəddar bir təşkilat yaratdı.
Elmə və elm adamlarına qarşı düşmən münasibət bəsləyən
Papa inkivizasiyasının əksinə olaraq, xilafət rəhbərləri antik
yunan mədəniyyətinə, incəsənətinə və elmi biliklərinə
yüksək qiymət verirdilər. İlk ərəb xəlifələrinin dünyəvi
elmlərə böyük qiymət veməsinin nəticəsi olaraq, bir sıra
elmi əsərlər ərəb dilinə tərcümə olunuş, hələ 832-ci ildə
«Hikmət evi» adlı akademiya da yaradılmışdı. Fəlsəfəyə
qarşı olan maraq isə dövlətin dini ehkamlarla idarə
olunamasından və axirət dünyasına, tanrının qüdrətinə olan
inamdan əmələ gəlirdi.
Qədim Şərq və Qədim Yunanıstanın fəlsəfi ənənələrinin burada toplanması nəticəsində müxtəlif əqidəli
filosoflar fəaliyyət göstərdi. Bu filosoflar içərisində
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məşşaşiyə adlanan Şərq peripatetikləri elmə yüksək qiymət
verməsi ilə fərqlənirdilər. İbn Sina və Bəhmənyarın
yaratdığı fəlsəfi dünyagörüşlə XI-XII əsrlərdə tərəqqi
dövrünü keçirən peripatetiklərin davamçıları yenə də
yaranmaqda idi. İbn Sina və Bəhmənyar kimi universal
zəka sahiblərindən sonra yaranmış boşluğu Nəsirəddin Tusi
kimi dahi bir insan doldura bilərdi.
Elmi irsinin böyüklüyü ilə tanınan Tusi yaşadığı dövr
ərzində və ondan sonra da belə «son filosof», «əllamə»,
«həkim», «ustad», «əsrin yeganəsi», «mühəqqiq», «üçüncü
müəllim», «xacə» və s. kimi yüzdən yuxarı ləqəblə
tanınmışdır. XIII əsrdə çoxlu sayda elm sahiblərinin Şərq
fəlsəfəsində iz buraxmasına baxmayaraq, dünya şöhrəti
qazanmış təbiətşünas filosof olan Tusi məhz bu ləqəblərə
layiq görülürdü.
Nəsirəddin Tusi yaşadığı dövr ərzində dini və dünyəvi
elmlərin tədqiqatını aparmış, müxtəlif məzmuna malik olan
əsərlər yazmışdır. Təkcə fəlsəfəyə aid deyil, müasiri olduğu
elmlərin hamısına gərgin əmək sərf edib, ensiklopedik
mahiyyət kəsb edən bir təlim meydana gətirmişdi. Bu
təkrarolumaz şəxsiyyətin fərqli mövzulara dair həsr etdiyi
yüzdən çox əsərlərinin oxşar cəhəti onların orjinallığı idi.
Özündən əvvəl yaşamış düşüncə sahiblərinin mütərəqqi
fikirlərini cəsarətlə müdafiə edib, onları fanatik dünyagörüşlü fəqih-mütəkkəlimlərin hücumlarından qoruyur.
Təsadüfi deyildir ki, həmin dövrdə yaşamış hənbəli
məzhəbinin üləmaları Nəsirəddin Tusi fəlsəfəsində irəli
sürülən ideyaları inkar etməyə çalışmış, bu yolda özlərinin
məntiqsiz və dolaşıq tezislərindən istifadə etmişlər. Fanatik
ortodoksal alimlərdən İbn Təymiyyə, İbn Qəyyim və İbn
İmad Hənbəli öz əsərlərində Tusi fəlsəfəsini, onun elmi
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dünyagörüşünü ateizimdə və dinə qarşı çıxmasında
günahlandırırdılar. Bunlardan Təqiyyədin Əhməd İbn
Təymiyyə (1262-1328) Tusinin nəsiriyyə adlı bidətçi bir
təlim yaratdığını və ortodoksal şiəlik mövqeyində
durduğunu iddia edirdi.
Bunlardan fərqli olaraq, mütərəqqi və qabaqcıl
tədqiqatçılar Nəsirəddin Tusiyə müsbət qiymət verib, onu
müxtəlif şərəfli adlarla adlandırmışlar. Əgər XIII yüzillikdə
Qərbdə elmin mövcud olmadığını nəzərə alsaq, Şərq
dünyasında hamı tərəfindən Marağa rəsədxanasındakı elmi
fəaliyyəti ilə tanınan N.Tusi nin ümumdünya elmində hansı
mövqeyə malik olduğunu görərik. Elə bu səbəbdəndir ki,
onu «onbirinci əql» deyə adlandırırdılar. Onlar Əbunəsir
Farabinin «Məsələlərin mahiyyəti» adlı fəlsəfi əsərində
göstərdiyi on əqldən sonra Tusiyə «onbirinci əql» deyə
müraciət edirdilər.
Nəsirəddin Tusi fəlsəfəsinin yayılmasında Marağa
rəsədxanasındakı şagirdlərinin də böyük rolu olmuşdur.
Əsasən, N.Tusi elmi irsinin davamçıları olan bu
şagirdlərdən Əllamə Cəmaləddin Hilli Tusi fəlsəfəsinə dair
yazdığı şərhlər ilə tanınmışdır. Filosofun əsərləri şagirdləri
və davamçıları tərəfindən müxtəlif dillərə tərcümə
olunaraq, dünyanın bir sıra yerlərinə yayılmışdır. Orta
əsrlərdə yürüdülən bu fəaliyyətin nəticəsində mütəfəkkirin
əsərləri Qərb dünyasında az yayılsa da, Şərqdə böyük bir
ərazini əhatə edirdi.
Orta əsrlər tarixində digər bir anoloqu olmayan Marağa
rəsədxanasındakı elmi-tədqiqat araşdırmaları və yaradılmış
böyük bir akademiya da Nəsirəddin Tusi zəkasının parıltısı
idi. Tusinin yetişdirdiyi yüzlərcə tələbələrdən Əllamə
Cəmaləddin Hilli yalnız biri idi. Fəlsəfənin incəliklərinə
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dərindən bələd olan Əllamə Cəmaləddin Hilli Tusinin ən
məşhur fəlsəfi əsəri sayılan «Kəlamın təcridi»nə ilk dəfə
olaraq şərh yazanlardan biri olur. «Etiqadın təcridinə dair
Muradın açıqlaması» adını verdiyi şərhdə Tusini dünyanın
ən məşhur filosofları ilə müqayisə edir, oxşar və fərqli
cəhətlərini, hansı filosofun təsiri altında olması kimi
məsələləri tədqiq edir.
Misirdə, Hindistanda, Həbəşistanda, İranda, Türkiyədə,
İspaniyada, Qazaxıstanda, Almaniyada, İngiltərədə, Fransada, İsveçrədə, Bolqarıstanda, Afrikada, Azərbaycanda,
Gürcüstanda və qeyd etdiyimiz bu ölkələrin iri və kiçik
şəhərlərində XIII əsrdən başlayaraq XIX əsrə kimi Orta
əsrlərə dair yazılmış kiçik və yaxud da həcmli əsərlərin
əksəriyyətində müəlliflər N.Tusi və onun irsi haqqında
müsbət fikirlər söyləyir və onu «Ustadul-Bəşər», «Elm
padşahı», «Məşhur tarixçi», «Şərqin Aristoteli», «Təlimtərbiyə ustadı» və s. kimi qiymətləndirirlər.
Ərəb, fars, osmanlı, türk, osmanlı, tatar, monqol, hind ,
həbəş, ingilis, fransız, alman, ispan və s. və kimi 100-lə bir
sıra dillərə nəşr edilən Tusi əsərləri bir daha onun
beynəlmiləl sənətkar olduğunu sübut edir.
Onun Ordubadda, Nişapurda, Marağada, Şirazda,
Çində, Ərəbistanda və s. kimi Yaxın və Orta Şərq
ölkələrində yaşamış tələbələri və onların «Ustadul-Bəşər»
adlandırdıqları müəllimləri Tusi irsi də onun beynəlmiləlçi
mütəfəkkir olduğuna əsaslı dəlildir.
Dünyanın ən məşhur fəlsəfə tarixçiləri ilə adı bir sırada
yer alan müasir tədqiqatçılar Nəsirəddin Tusi adlı bir
filosofa hər zaman qiymət vermişlər. Demək olar ki, bütün
fəlsəfə tarixi əsərlərində peripatetizmin və aristotelizimin
Şərq qolundan bəhs edərkən Nəsirəddin Tusi adı hörmətlə
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çəkilir, bütün qabaqcıl dünyagörüşlü tədqiqatçılar bu ada
böyük ehtiramla münasibət bəsləyirdilər.
Bu qabaqcıl dünyagörüşə mənsub olan filosoflardan
biri, tarix fəlsəfəsinin yaradıcısı İbn Xəldun Tusinin kəlam
filosofu Fəxrəddin Razi ilə olan ideya mübarizəsini təhlil
etmişdir. Digər tədqiqatçılardan fərqli olaraq, İbn Xəldun
orjinallığı ilə fərqlənən Tusi fəlsəfəsinin dəqiq və dərin
izahını vermişdir. Dünya şöhrətli İbn Xəldunun ilk elmi
əsərinin Tusiyə həsr olunması bir təsadüf deyildir. «Dinin
əsalarına dair hasil edilmiş məğzi» deyə adlandırdığı bu
əsərdə apardığı məntiqi mühakimələrdən sonra Tusinin
ideya baxışlarına haqq qazandırır.
İbn Xəldun ilk dəfə olaraq klassik aristotelçi ənənələri
davam etdirən peripatetizim ilə ilahiyyatçı aristotelçilər
arasında fərq qoyur. İbn Xəldun Fəxrəddin Razinin «Hasil
edilmişin xülasəsi» adlı əsərini müzakirə obyektinə çevirir.
İbn Sina fəlsəfəsini tənqid edərkən ilahiyyata arxalanan
Razi dünyagörüşünü rədd edərək, Tusi fəlsəfəsinin
doğruluğuna inanırdı.
Bunlardan başqa Nəsirəddin Tusi fəlsəfəsinə müsbət
şərh yazanlardan Şəmsəddin İsfəhani, Əlaəddin Quşçu,
Seyid Şərif Curcani, Mövla Əhməd Taşkörpüzadə kimi
filosof və mütəfəkkirləri göstərmək olar. Əsasən, Tusinin
ən çox tanınan fəlsəfi əsəri olan «Kəlamın təcridi»nə aid
yazılan şərhlər çoxluq təşkil edir.
Tusi yaradıcılığında «Əxaqi Nasiri» əsəri Şərq xalqları
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Uzun müddət ərzində
Şərq xalqlarının əxlaq dərsliyinə çevrilən bu əsərə də başqa
əsərlər kimi orta əsrlər dövründə çoxlu şərhlər yazılmış,
özünün müsbət qiymətini tapmışdır. Nəsirəddin Tusinin bu
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əsərinin bənzərini bir çoxları yaratsa da, hamısı məna
dərinliyi «Əxaqi Nasiri»dən geridə qalmışdır.
Tusi dühasının məhsulu olan mənəvi sərvətlər toplusu
təkcə xalqlarının deyil, bütün insan toplularının, bütün
bəşəriyyətin faydalana biləcəyi bir əhəmiyyətə malikdir. Bu
mənəvi mirası əldə etmək, mənimsəmək, onu dərindən
tədqiq etmək üçün Tusi əsərləri ilə yaxından tanış olmaq
gərəkdir. Lakin, çox təəsüflər olsun ki, sovet hakimiyyəti
illərində zənginliyi və rəngarəngliyi ilə fərqlənən Tusi
yaradıcılığının bəhrəsi olan yüzdən çox əsərin içərisində
yalnız «Əxaqi Nasiri» əsəri doğma dilimizə tərcümə olunmuşdur. Heç şübhəsiz ki, bu əsərlərin kütləvi tərcüməsinə
də diqqət yetirmək və bu məsələyə ciddi münasibət
göstərəmək lazımdır.
İnsanın bir fərd olraq mənəvi-intelektual inkişafı ilə
ictimai tərəqqi arasında ciddi qarşılıqlı əlaqə məqamları
vardır. Belə ki, ayri-ayri adamların, insanların ümumi
inkişaf səviyyəsi aşağı olduqda cəmiyyətin təkmilləşdirilməsi çox çətin olur. Digər tərəfdən ictimai təşkilatlanmanın
səviyyəsi dövlət idarəçiliyinin optimallığı da öz növbəsində
fərdlərin öz şəxsi həyatlarını düzgün qurmaları və mənəvi
intellektual inkişafının təmin olunması üçün mühüm
şərtdir. Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider Heydər
Əliyev bütün dəyərlər içərisində ən böyük üstünlüyü
mənəvi aləmə vermişdir. Dahi liderin dediyi kimi:
«Mənəviyyətı qoruyan, yaşadan insan əbədi olacaqdır».
Azərbaycanda yeni iqtisadi münasibətlərə keçid
prosesinin yekunları göstərir ki, iqtisadi islahatlarla yanaşı
cəmiyyətin mədəni-mənəvi həyatının strukturunda da
adekvat dəyişikliklər aparılmasına böyük ehtiyac vardır. Bu
şərt ilk növbədə ayrı- ayrılıqda elm, təhsil və incəsənət
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sahələrinə aid olsa da, ictimai həyatın bütün sahələrində
əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Müasir dövrdə
hadisələrin sürətlə əvəzlənməsi sosial iqtisadi islahatların
miqyasının genişlənməsi insan amilinin də rolunu artırır və
mənəvi keyfiyyətlər siyasi və iqtisadi proseslərin
strukturuna daxil olur.
Bu yeni tendensiyanın öyrənilməsi isə ancaq fəlsəfi
biliklər kontekstində mümkündür. Mədəni insan həyatının
əsas tələbatı və daxili motivasiyalardan biri şəxsiyyətin
özünütəkmilləşdirməsidir. Bu motivasiyadan çıxış edərək,
hər bir mədəni insan bu gün dünənkindən, sabah isə bu
günkündən daha yaxşı olmağa can atmalıdır. Bu zaman
insanın mədəni inkişafı intellektual, mənəvi və fiziki
mədəniyyətdən ibarət üç səviyyədə həyata keçirilməlidir.
Qeyd edək ki, bütöv cəmiyyətin sosial-mədəni inkişaf
prososi məhz bu üç səviyyədə baş verir. O özündə intellektual və mənəvi yaradıcı fəaliyyəti eləcə də sosial mədəniyyətin «tikinti materialı», cəmiyyətin sosial kapitalı
olan fiziki mədəniyyəti əks etdirir. Bizə elə gəlir ki, əgər bu
fəlsəfi-kulturoloji yanaşma milli və dini sərhədlərdən asılı
olmadan planetin hər bir adamının fəlsəfi həyat norması və
etik qlobal idarəetmənin başlanğıc prinsipi olarsa,
bəşəriyyət III minillikdə humanizmə istiqamətlənən
sivilizasiya quruculuğunda real uğurlar qazana bilər.
Əgər biz Azərbaycan fəlsəfə tarixinə nəzər yetirmiş
olsaq və diqqətlə mühakimə aparsaq, Tusinin ilk və bəlkə
də tək ensiklopedik fəaliyyətə malik olduğunu görərik.
Ziddiyyətli bir ideya mübarizəsi dövründə Tusinin yaratdığı ideyalar toplusu öz əhəmiyyətini bu gün də itirməmişdir.
Gerçəkiliyin sirrlərinə həsr etdiyi elmi-fəlsəfi əsərlər,
kainatın dərkinə doğru yönəldilmiş problemlərin həlli Tusi
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fəlsəfəsinin tipik xüsusiyyətlərindən idi. Dünya alimlərinin
ayın səthində Nəsirəddin Tusi adlı bir region ayırması,
onların Tusiyə verdiyi yüksək qiymətlərdən sadəcə biridir.
Bu dünya şöhrətli filosofun yaradıcılığına xalqımız
tərəfindən də böyük dəyər veriləcəyinə və tükənməz elmi
sərvətlərindən düzgün istifadə edilməsinə ümid bəsləyirik.
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XÜLASƏ
Qədim və orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Şərq alim, şair
və ensklopedik zəka sahibi Nəsirəddin Tusi 1201-1274 - ci
illərdə yaşayıb yaratmışdır. Şərq kulturoloji təfəkkürün
formalaşmasında xüsusi fikirləri olmuşdur.
Tusi ilk əsərlərindən biri olan və ona dünya şöhrəti
qazandırmış «Əxlaqi-Nasiri» əsərində belə «məclislərin»
uşaqlara nə qədər vacib olub, böyük təsir bağışladığından
dərin bir rəqbətlə danışır. Bütün bunlar gənc Tusidə həqiqətə axtarmaq eşqi doğurur. «Əxlaqi – Nasiri» əsəri məzmunun ictimai, iqtisadi siyasi, əxlaqi, fəlsəfi və tərbiyəvi
səciyyəsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunu
qeyd etmək kifayətdir ki, yeddi yüz ildən artıq bir
müddət ərzində bu kitab Orta və Yaxın Şərq məktəblərində əxlaq dərsliyi kimi şöhrət tapmışdır, hələ indi də
bəzi orta məktəb proqramlarında bu məqsəd üçün ona
müəyyən yer verilir.
Tusi «Əxlaqi – Nasiri» nin nəzəri hikmətini təhlil etdiyi
birinci məqalənin dördüncü fəslində varlıqların dərəcə sistemini verir və bu sistemdə «insanın» orta yerdə yardıldığı
fikrini irəli sürür.
Tusi buradan məntiqi nəticə çıxararaq nəfsin tərbiyə
edilməsi üçün peyğəmbərlərə, filosoflara, rəhbərlərə, rəislərə, tərbiyəçilərə və müəllimlərə ehtiyac olduğunu elmi
cəhətdən əsaslandırmağa çalışır. Bu tərbiyə prosesində
əsas cəhəti seçməyi bacarmaq ən vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Belə bir əsas cəhət isə hər varlığın özündə mövcuddur və onu başqa varlıqdan ayıran da məhz bu xüsusiyyətdir, onun kamala çatması üçün də birinci növbədə bu
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cəhətin inkişaf etdirilməsi ən vacib məsələdir. İnsan üçün
bu cəhət, bu xüsusiyyət, Tusinin fikrinə görə, mənalı
nitqdir.
Sonra Tusi nəzəriyyə ilə təcrübənin, elmlə əməlin əlaqəsindən danışır, bunların vəhdəti olmadan inkişaf və
kamillik qeyri-mümkündür.
Elmlə əməlin qarşılıqlı əlaqəsi və birgə inkişafı nəticəsində insan kamilləşib «mütləq insnan» səviyyəsinə qədər
yüksələ bilir.
Mənəvi təmizliyə, əxlaq saflığına, vicdan büllurluğuna
son dərəcə böyük əhəmiyyət verən Tusi hər şeydən əvvəl
uşaqların və gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi ilə məşğul
olmağı, onları düzlüyə, doğruluğa, bir sözlə, vicdanlı olmağa öyrətməyi, sonra isə başqa tərbiyyə işləri ilə məşğul olmağı məsləhət görür.
Tusi insanın kamilliyində, səadətə çatmasında, xeyirli
işlər görməsində ədalətli vicdanın zəruriliyini əsas şərh
hesab edir.
Tusi qarşıda qoyulmuş məqsədə çatmaq, cəmiyyətdə
vicdanlı, namuslu, bacarıqlı xeyirxah, işgüzar adamların
tərbiyə edilib hazırlanması üçün, döyülüb-danlamaq da
daxil olmaqla bütün üsulların tətbiq edilməsini mümkün
hesab edir . Tusi 22 ilə yaxın ismaililərin yanında olmuş,
ağır şəraitə baxmayaraq hücum, fəlsəfə, məntiq və elmin
başqa sahələrinə aid əsrlərinin əksəryətini burada
yazmışdır. Ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyəti, şairliyi də məhz
bu dövrlərə təsadüf edir.
Tusinin elmi-ədəbi irsi olduqca böyükdür. O, dövrünün
ən görkəmli alimi hesab edilmiş, «əllamə», «mühəqiq»,
«həkim», «xacə», «ustad», «əsrin yeganəsi», «son filosof»
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və s. ləqəblərlə şöhrət tapmış, müxtəlif məxəzlərdə yüzdən
yuxarı əsərinin adı göstərilmişdir.
Butün bu ziddiyətlərə baxmayaraq, Tusi istər öz dövründə, istərsə də bütün tarix boyu şərqin ən nüfuzlu, görkəmli
və çoxcəhətli bir alimi kimi həmişə diqqət mərkəzində
olmuşdur .
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РЕЗЮМЕ
Видный восточный ученый, поэт и энциклопедист
средневековья Насиреддин Туси (1201 - 1274) жил и
творил в XIII веке. Научные концепции Н. Туси
сыграли огромную роль в формировании культурологической мысли средневекового Востока.
В одном из первых научных трудов Н.Туси
«Эхлаги-Насири», принесшего автору мировую известность, философ с глубоким волнением рассуждает
о необходимости этического воспитания юного
поколения, о значении собраний, призванных воздействовать на детские пытливые умы, где выкристаллизовываются поведенческие модели и модели
человеческих взаимоотношений. Молодой ученый
полон энтузиазма в своих поисках истины и моральной
чистоты, незамутненного духа и незапятнанной
морали.
«Эхлаги-Насири»
имеет
огромную
общественную,
экономическую,
политическую,
нравственную
философскую,
воспитательную
значимость для воспитания юного поколения. Вот уже
более 700 лет эта книга с успехом применяется в
школах Среднего и Ближнего Востока в качестве
учебника этики, даже сегодня в некоторые учебные
программы средних школ включают наиболее ценные
постулаты из этой замечательной книги.
В теоретической части книги «Эхлаги-Насири», в
четвертой главе первой статьи, Туси дает разработанную им систему градации живых существ и
помещает человека в середину этой планки. Далее,
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следуя логической последовательности, Туси старается
научно обосновать необходимость обращения к
пророкам, философам, вождям, начальникам, воспитателям и учителям при воспитании юного поколения. В
воспитательном процессе способность нахождения
характерного свойства считается необходимым
условием. Такое характерное свойство наличествует у
каждого живого существа, которое и по определению
является его своеобразным знаком, которое и отличает
его от других существ. Следовательно, для совершенствования того или иного существа, необходимо
развивать именно данное отличительное свойство. Для
человека, считает Туси, отличительным свойством
является его осмысленная речь.
Далее Туси пишет о взаимосвязи теории и практики, науки и действа, говорит, что при отсутствии
подобной взаимосвязи и единства немыслимы развитие
и совершенствование.
В результате взаимосвязи и совместного развития
науки и действа человек совершенствуется, может
возвыситься до уровня «абсолютного человека».
Туси придавал огромное значение нравственной
чистоте, этической непогрешимости, незапятнанной
совести, призывал усиленно заниматься духовнонравственным воспитанием детей и юношества, учить
их быть честными, совестливыми, правдивыми и
только потом заниматься другими видами воспитательным работы. Туси считал, что человек,
обладающий чувством справедливости и совестью,
способен совершенствоваться, достоин счастья и
предрасположен творить добрые дела.
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С целью вырастить для общества честного,
совестного, способного, доброго, делового человека
необходимо применять любые действенные методы,
включая порку и порицание, - считает Туси.
Туси в течение 22 лет по воле исмаилитов
пришлось сидеть в заточении или под домашним
арестом. Несмотря на невыносимые условия, он
написал свои основные труды по философии, логике и
др., находясь в зоне влияния исмаилитов. Именно тогда
он занимается литературоведением, стихосложением.
Туси
оставил
богатейшее
научно-литературное
наследие. Его считали самым выдающимся учѐным
того времени, называли (если угодно найти аналогию в
современных обращениях) - «мэтр», «маэстро»,
«доктор», «величайший человек столетия», «последний
философ». Ему приписывается авторство сотен
произведений на различные темы.
Несмотря на противоречивость исторических
сведений о Туси, он и в своѐ время, да и во всѐ времена
находился в центре внимания как самый влиятельный,
выдающийся и многосторонний учѐный.
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