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Monoqrafiyada dahi Nizaminin təhsil, təlim və tərbiyə
haqqında dəyərli fikir və ideyaları yeni pedaqoji təfəkkür və
milli ideologiyamız baxımından tədqiq və təhlil edilmiş, müvafiq ümumiləşdirmələr aparılmışdır.
Əsərdə tərbiyə, xüsusilə ağıl tərbiyəsi, əxlaq tərbiyəsi,
estetik və ekoloji tərbiyə, əmək və fiziki tərbiyə məsələlərinə
geniş yer verilmiş, dahi şairin müvafiq fikir və ideyaları məntiqi ardıcıllıqla tədqiq edilərək sistemə salınmışdır.
Ilk dəfə monoqrafiyada tərbiyənin bütün sahələrinə dair
dahi Nizaminin fikir və ideyaları bütövlükdə və qarşılıqlı əlaqədə öz əksini tapmışdır.
Monoqrafiyadan müəllim və tərbiyəçilər, pedaqoji fikir
tariximizi tədqiq edən tədqiqatçılar, magistr və aspirantlar, tələbələr, elmi işçilər istifadə edə bilərlər.
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Söz söyləmək hünərdi,
Düz söyləyən bir nərdi.
Başqaları əsgərdi,
Sənsən xaqan, Nizami!
Şeri dərman Nizami.
Bayram Qəmxar.
ÖN SÖZ
Ümummilli liderimiz H.Əliyevin müəyyənləşdirdıyi milli dövlət quruculuğu yolunda inamla irəliləyən ölkəmizdə bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil
sistemində islahatlar artıq dönməz xarakter almışdır.
Təlim-tərbiyə işini, bütövlükdə təhsil sistemini milli zəmin üzərində qurmaq istəyiriksə, ilk
növbədə, milli-mənəvi dəyərlərimizi dərindən öyrənməliyik. Dahi öndərimiz H.Əliyev nitq və çıxışlarında dönə-dönə qeyd edirdi ki, “milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz”. (20)
Məlum və acı həqiqətdir ki, “Sovet imperiyası” dövründə gənc nəslimizi milli ruhda tərbiyələndirmək əvəzində milli-mənəvi dəyərlərımizə
zidd olan “Kommunist əxlaqının əsaslarını” aşılamağa səy göstərmişik. Nəticədə milli mənlik şüuruna malik, soykökünə bağlı gənclər
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əvəzinə “milli nihilistlər”, “milli manqurtlar”
yetişdirmişik.
Qədim mədəniyyətə və dərin tarixi köklərə
malik olan xalqımızın mənəviyyat xəzinəsi özünün zənginliyi ilə dünya miqyasında seçilir və
qiymətləndirilir. Bu xəzinənin həqiqi sahibi olmaq
üçün onun daha dərin qatlarına milli ideologiyamızın işığında nüfuz etmək milli pedaqogikamızın
qarşısında duran ən aktual problemlərdən biridir.
Mənəviyyat xəzinəmizin bizə başucalığı gətırən, heç vaxt solmayan ən qiymətli incılərindən biri
dünya poeziyasının sönməz ulduzu, “sözün tam
mənasında dahi insan” (Y.E.Bertels) Nizami Gəncəvinin bizə miras qoyub getdiyi ədəbi-pedaqoji irsdir. Doqquz əsrə yaxındır ki, bu irsdən “əxlaq dərsliyi” kimi istifadə olunur və neçə-neçə əsrlər
bundan sonra da istifadə olunacaqdır. Bu “dərsliyin” çox səhifələri hələlik yetərincə öyrənilməyib.
Doğrudur, təkcə XX əsrdə dahi şair haqqında
yüzlərlə kitab və kitabça, minlərlə elmi məqalə yazılmış, onun həyat və fəaliyyətini tərənnüm edən
çoxsaylı bədii əsərlər yaradılmışdır. Şairin dünyagörüşünü, fəlsəfi-estetik baxışlarını, poezıyasının sənətkarlıq xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş alimlərimizdən H.Araslı, M.Ibrahimov, M.Rəfili, M.Quluzadə,
Ə.Ağayev, M.Əlizadə, M.Arif, X.Yusifov, Q.Əliyev,
R.Əliyev, M.Cəfər, R.Azadə, A.Hacıyev, D.Əliyeva,
Ə.Əhmədov,
Z.Quluzadə,
Z.Məmmədov,
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M.Qocayev, C.Mustafayev, V.Arzumanlı və
başqalarının əməyıni yüksək qiymətləndiririk.
Dahi şair və filosof olmaqla yanaşı, böyük
müəllim və tərbiyəçi olan Nizaminin pedaqoji ideyalarının tədqiqi baxımından M.Muradxanov,
Y.Talıbov, Ş.Mikayılov, Ş.Səfərov, S.Quliyev,
B.Həsənov, H.Nəcəfov, S.Rüstəmova və başqaları
az iş görməyiblər. Psixoloq alimlərimizdən
M.Abbasov, Ə.Əlizadə, Ə.Bayramov, T.Babayeva,
C.Məmmədova, Z.Şirinova və başqaları filosof şairin psixoloji görüşlərini tədqiq etməyə səy göstərmiş və müəyyən nəticələr əldə etmişlər.
Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan nizamişünasları onun ölməz ruhu qarşısında mənəvi
borclarını tələb olunan səviyyədə ödəyə bilməmişlər. Bunun bir sıra səbəbləri mövcuddur. Əvvəla,
adları qeyd olunan alimlərimizin böyük əksəriyyəti öz dövrlərinin yetirmələri olduqları üçün
“marksizm-leninizm” ideologiyasından kənara
çıxmamış və çıxa da bilməzdilər. Məhz buna görə
də bəziləri dahi şairi az qala “ilk kommunist”,
yaxud “ateist” qələminə vermək istəmişdir. Sovet
dövründə Nizami adətən yubileydən-yubileyə
yada düşmüşdür.
Ulu şairin ölməz ruhu qarşısında mənəvi
borcumuzu layiqincə yerinə yetirə bilməməyimizin
digər səbəbi onun irsinin sonsuz dəryaya bənzəmzsi
ilə bağlıdır. Yəni bu gündən sonra da Nizami
haqqında yüzlərlə deyil, minlərlə əsər yazılsa belə,
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onun yaratdığı mənəvi xəzınənin ölçüləri müqabilində yetərli hesab oluna bilməz.
Bəli, dahi şairin ölməz ideyaları min il əvvəl
də aktual idi, bu gün də hayatla səsləşir və min il
sonra da öz dəyərini itirməyəcəkdir.
Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq dahi
Nizaminin pedaqoji ideyalarını, xüsusilə, tərbiyənin ayrı-ayrı tərkib hissələri ilə bağlı olan fikirlərini sistemli tədqiq edib, müəllim və tərbiyəçilərin
istifadəsinə təqdim etməyi qarşımıza məqsəd
qoymuşuq.
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I. Təhsil, təlim və tərbiyənin
ümumi məsələləri haqqında.
Dahi şair və böyük tərbiyəçi olan N.Gəncəvi
təhsil, təlim, tərbiyənin bir sıra ümumi məsələləri
haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür ki, bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Elmi pedaqogikanın qarşısında duran ən
aktual problemlərdən biri şəxsiyyətin formalaşması məsələsidir. Məlum olduğu kimi, zamanzaman bu barədə olduqca müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş, fərqli nəzəriyyələr yaranmışdır. Həmin
müxtəlifliyi tədqiq və təhlil edən müasir dövrün
alim-pedaqoqları və psixoloqları şəxsiyyətin
formalaşmasına təsir edən dörd əsas amili (irsiyyət, mühit, tərbiyə, fəaliyyət) qeyd edirlər. Milli
pedaqogikamız bu amilləri ayrı-ayrılıqda deyil,
qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə tədqiq etməyə üstünlük verir.
“Xəmsə”nin qeyd olunan problem baxımından
tədqiqi və təhlili göstərir ki, filosof-şair və tərbiyəçipedaqoq olan dahi Nizami həmin amillərin hər birinin əhəmiyyətini sezmiş, poemalarında müvafiq dəyərli fikir və ideyaları irəli sürmüşdür. Konkret
misallar əsasında fikrimizi sübut etməyə çalışaq.
Əvvəlcə irsiyyət amili, şəxsiyyətin formalaşmasında
onun rolu barədə dahi şair-pedaqoqun fikirlərinə nəzər salaq.
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“Xosrov və Şirin” poemasında fərsiz, naxələf oğlu Şiruyənin xasiyyətindən Xosrov şikayət
edərkən vəziri ona ürək-dirək verərək, başa
salmağa çalışır ki, o, sənin oğlun olduğu üçün pis
ola bilməz, axırı yaxşı olacaq:
Sən yaxşısan, o da pis olmayacaq,
Öz tumuna bənzər bar verən budaq.
Göstərilən nümunədə irsiyyətin rolunu açıqaydın qeyd edən şair-pedaqoq, elə buradaca bu amilin həlledici olmadığını, çox vaxt “Oddan kül, küldən od” olduğunu, “hər içəyin bal”, “hər qamışın
şəkər” vermədiyini yazır. “Yeddi gözəl”
poemasında bu məsələyə Bəhramla atası Yəzdigirdin nümunəsində toxunan şair göstərir ki, irsi amillər heç də həmişə həlledici rol oynamır. Belə ki, bəzən “gövhər daş doğar”, bəzən isə əksinə, daşdan
gövhər yaranar:
Elə vaxt olar ki, gövhər daş doğar,
Kəhrəba rənglidən yaqut qaş doğar.
Gövhərlə daşdakı nisbətə misal,
Olmuş Yəzdigirdlə Bəhramdakı hal.
Nəsildən-nəslə irsən keçən mənfi keyfiyyətlərin
həyatda çox çətin düzəldiyi fikrində olan şair yazır
ki, “Bədxislət doğulub hər kim anadan, ölər, o xislətdə gedər binadan”;“Köpək girsə belə dərviş cil-
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dinə, köpəkdir, köpəkdir yenə”. Ona görə də doğma
oğlu Məhəmmədə nəsihət edir ki:
Nə qır yaxşı dürrü, nə boş yerə saç,
Bədgövhər olanla yaxınlaşma, qaç.
Sanma badgövhərin vardır vəfası,
Xəta işləməkdə olmaz xətası.
Zatı pis uzatsa yaxşılıq əli,
“Itirməz əslini kimsə” məsəli.
Yadından çıxmasın, görsən bədgövhər
Əqrəbi öldür ki, yetirər zərər.
“Isgəndərnamə” poemasında şair-pedaqoq
dahi filosof Ərəstunun (Aristotelin) dili ilə bir
daha insanlara məsləhət görür ki, “zatı qırıq”, bədəsil insanlara üz göstərməsinlər, belələrinə
havayı zəhmət çəkməsinlər:
Zatı pis olana üz göstərmə sən,
Qurdu bəsləməkdən ziyan çəkərsən.
Bədgövhər adamla heç addım atma,
Öz təmiz kimyani küllərə qatma.
Qeyd olunan misallardan aydın görünür ki,
dahi Nizami irsiyyət amilinin rolunu nə qədər
yüksək qiymətləndirsə də onun həlledici və
yeganə amil olmadığına qəti əmin olmuşdur.
Mühit amilləri içərisində ictimai mühitin əhəmiyyətin daha yüksək qiymətləndirən şairpedaqoq əsərlərində belə bir ideyanı aşılamaq is10

təyir ki, insanın mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında onu əhatə edən adamların rolu əvəzsizdir. Bütün poemalarında “Əgər insansansa, insanları sev” tövsiyyəsini verən humanist şair yaxşı
adamlarla durub-oturmağı, bədəsil, zatı qırıq
olanlardan uzaq olmağı yaxşı tərbiyənin əsas şərtlərindən biri hesab edir. Məsələn, “Ağılslz kəslərlə oturub-duran ağıldan, şüurdan deməsin dastan”,
– deyən şair başa salır ki, elmli, mərifətli
adamlarla dost olsan, həmin keyfiyyətlər sənə də
keçər:
Bədəsil olarsa əgər bir adam,
Qırmızı gövhəri saraldar tamam.
Ağıllı adamla dost olsan əgər,
Elmi, mərifəti sənə də keçər.
Mühitin rolu məsələsinə şair-pedaqoq
“Leyli və Məcnun” poemasında daha geniş
toxunmuş və anlatmağa çalışmışdır ki, pis mühit
insana mənfi təsir göstərdiyi kimi, yaxşı mühit də
müsbət əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına səbəb olur. Məsələn, “Məcnunun atasına cavabı”
səhnəsində atası Məcnuna nə qədər yalvarsa da o,
susuz səhradan və vəhşi heyvanlardan əl çəkib evə
qayıtmağa razı olmur, atasına belə cavab verir:
Vəhşiylə dost olsa insan dünyada,
Vəhşi adətincə ömr edər o da.
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“Atı atın yanında bağlasan həmrəng olmasa
da, həmxasiyyət olar” fikrinə möhkəm inanan
şair-pedaqoq yenə həmin poemasında (“Məcnun
vəhşilər arasında”) Məcnunun vəhşi heyvanlar
arasında özünü rahat hiss etməsindən, ən yırtıcı
heyvanların belə ona toxunmasından bəhs edərək
yazır:
Başının üstündə şir diz çökərək.
Keşikçi durmuşdu qılınc çəkərək.
Canavar olmuşdu ona pasiban,
Canını edərdi yolunda qurban.
Həmin səhnədə şair bir daha xatırladır ki,
“Vəhşi ilə dost olan vəhşi də olar”. “Yeddi gözəl”
poemasında mühit amlilinin əhəmiyyətini qeyd
edərək, irsi imkanları toxuma, qeyri-sağlam mühiti “şoran torpağa” bənzədir və başa salmağa
çalışır ki, şəxsiyyətin inkışafında yaxşı nəticə
almaq üçün əlverişli şərait yaratmaq lazımdır.
Əks-təqdirdə insanın zəhməti hədər gedəcək:
Şahlar səxavətdən deyib durdular,
Saxta mədənlərdən hey dəm vurdular.
Lakin şoranlığa toxum əkdilər,
Onlar kor gözlərə sürmə çəkdilər.
Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə,
Bircə peşimançılıq gətirər ələ.
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Ağac əkilməli münbit bir yerə,
Ta behişt barı tək meyvələr verə.
Məlumdur ki, orta əsrlərdə şəxsiyyətin
formalaşmasından bəhs edən filosfoların, alimlərin əksəriyyəti irsiyyət amilinə üstünlük verirdilər.
Lakin öz müasirlərindən fərqli olaraq böyük
maarifpərvər olan dahi Nizami elmə, təhsilə,
təlim-tərbiyəyə, müasir elmi dildə desək, pedaqoji
prosesə daha böyük önəm vermiş, “Xəmsə”də həmin məsələlərlə bağlı bu gün də öz dəyərini itirməyən hikmətli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür.
Kamil insanın formalaşmasında elmin, təhsilin, biliklərə yiyələnməyin çox böyük rol oynadığını dönə-dönə qeyd edən şairin fikrinə görə insanı heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət onun
ağlı, kamalıdır. Ağlın çırağı isə elmdir, bilikdir:
“Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz”. Bu barədə “Dünyagörüşü
və ağıl tərbiyəsi” fəslində geniş söhbət açıldığı
üçün burada qısa qeydlərlə kifayətlənirik.
Yaşadığı dövrün hakim ideologiyasına zidd
olsa da dahi şair-pedaqoq təhsilin dünyəviliyi,
qadınların kişilərlə bərabər təhsil almaq hüququ və
s. kimi zaman qabaqlayan mütərəqqi pedaqoji ideyalar irəli sürmüşdür. Belə ki, o, təhsilin məzmunundan bəhs edərkən dini biliklərlə yanaşı, dünyəvi biliklərin verilməsinə xidmət edən elmlərin:
riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, kosmologiya,
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təbabət və s. əhəmiyyətini, dünyagörüşünün
formalaşmasındakı rolunu göstərmişdir.
Şair-pedaqoq elmi-biliklərə yiyələnməkdə
təşkil olunmuş təlimin əhəmiyyətini “Kamil
insan” obrazı kimi yaratdığı Isgəndərin təlim
alması səhnəsində konkret nümunələr əsasında
göstərmişdir. Isgəndərin hərtərəfli inkişafını təmin
etmək üçün atası onun təlimin yüksək biliyi ilə
şöhrət qazanmış Niqumaş adlı alimə tapşırır. O,
böyük zəhmət hesabına Isgəndərin bütün elmlərin
sirlərinə bələd olmasını, “hər gizli biliyə”
çatmasını təmin edir.
Elə buradaca mütəfəkkir şair-pedaqoq şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında tərbiyənin də rolunu
xüsusi qeyd edir. Belə ki, Isgəndərin müəllimi ona
dərin biliklər mənimsətməklə yanaşı, “ağıla nur”,
“ürəyə qüvvət” verən “şahanə tərbiyə, hünər,
nəzakət” aşılayır.
Həm təlim, həm də tərbiyə işində müəllimin,
tərbiyəçinin rolunu yüksək qiymətləndirən şairpedaqoq, demək olar ki, bütün poemalarında bu
məsələyə xüsusi toxunmuşdur. Belə ki, həm
Qeysin, həm Bəhramın, həm də Isgəndərin valıdeyinləri öz övladlarının taleyini məhz yüksək savada
malik olan alim-müəllimlərə, ustad-tərbiyəçilərə
etibar edirlər. Təlim-tərbiyədə müəllim-tərbiyəçinin yüksək savadı, humanizmi, çalışqanlığı və s.
kimi keyfiyyətlərini önəmli sayan şair eyni
zamanda şagirdin təlimə marağı və istedadı, müəl14

limə münasibətini də xüsusi qeyd edir. Məsələn,
Bəhram Gurun müəllimi onun elmə böyük
marağını, istedadını görüb, ona daha dərin biliklər
verməyə çalışır:
Gördü şahzadədə ağıl, kəramət,
Duydu var biliyə onda fərasət.
Gətirdi lövhəni, mili meydana,
Göyün sirlərini öyrətdi ona.
Öyrətdi nə qədər gizli, aşkar
Göylərin, yerlərin rümuzları var.
Nə varsa birbəbir öyrətdi,Bəhram
Öyrəndi dərs alıb hər səhər, axşam.
Müəllim-şagird münasibətləri haqqında şairpedaqoqun fikirləri “Isgəndərnamə” poemasında
daha geniş əks olunmuşdur. Burada şair əvvəlcə
Isgəndərin öz müəllimi Niqumaşa olan səmimi
münasibətini və ehtiramını təsvir edir, bu qarşılıqlı hörmətin səmərəli nəticəsi olaraq onun kamillik
zirvəsinə ucalmasını göstərir. Daha sonra “Alimləri Hürmüzü inkar etmələri və həlak olmalarının
hekayəti”ndə böyük tərbiyəçi konkret nümunə
əsasında anlatmağa çalışır ki, şagird, tələbə nə qədər çox savadlı olsa da dikbaşlıq edib, müəlliminin, ustadının üzünə ağ olmamalıdır. Əks-təqdirdə
belələrini Hürmüzü inkar edənlərin aqibəti gözləyə bilər.
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Dərin biliyi və gözəl nitqi ilə hamıdan üstün
olan Rumlu filosof Hürmüz bəzi ruhaniləri ifşa
etdiyi üçün yetmiş yunan alimi onun əleyhinə
çıxmağa, üzünə ağ olmağa, onun bütün söylədikləri həqiqətləri inkar etməyə qərar verir və belə də
edirlər. Hürmüz nə qədər çalışsa da sözü bir yerə
qoyan “yetmişlər” onu inkar etməkdə, üzünə ağ
olmaqda davam edirlər. Axırda Hürmüz qəzəblənib onlara qışqırır: “Qalın yerinizdə qiyamətədək!” Bircə anın içərisində həmin “yetmişlər” öz
yerlərində donub, buza dönürlər. Hekayətin
sonunda şair-pedaqoq xəbərdar edir:
Ustadın dərsini kim etsə inkar,
Onlartək kəfənə tutacaq rüzgar.
Dəlili qüvvətli olan bir sözü,
Qanmaq istəməyən bədəxtdir özü.
Şəxsiyyətin formalaşmasında təhsil, təlimtərbiyə ilə yanaşı özünütərbiyənin də böyük rol
oynadığını irəli sürən şair “Xəmsə”də bu barədə
bir sıra qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. Məsələn,
“Yeddi gözəl” poemasında şair öyrədir ki, özözünü başa düşən, özünü yaxşı tanıyan insana
ölüm yoxdur:
Kim ki, öz-özünü düşmüşdür başa,
Ona ölüm yoxdur, o ölməz haşa.
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Nəqşini bilməyən fanidir, fani,
Baqi say bu nəqşi bilən insanı.
Tanısan özünü, köçsən cahandan,
Yenə bu dünyada yaşayacaqsan.
Elə buradaca şair göstərir ki, özünü tanımayan, öz nöqsanını görmək istəməyənlər, “öz ayranına turş” deməyi bacarmayanlar bədbəxtdir,
belələri dünyaya necə gəliblərsə, eləcə də gedəcəklər, yəni şəxsiyyət səviyyəsinə yüksələ bilməyəcəklər:
Özündən hər kim ki,deyil xəbərdar,
Bir qapıdan girər, birindən çıxar...
... Heç kəs öz könlünə tutmayır irad,
Odur varlığını eləməz abad.
Mütəfəkkir şair-pedaqoq başqalarına özünütərbıyə haqqında məsləhətlər verməklə yanaşı, ən
çox özünə öyüd-nəsihət vermiş, özünə göstəriş
vermək, özünü ruhlandırmaq, öz nöqsanını etiraf
etmək, özünü qiymətləndirmək və s. kimi özünütərbiyə üsullarından dönə-dönə istifadə etmişdir.
Fikrimizi sübut etmək üçün hər poemadan bir
neçə nümunəyə diqqət yetirək.
“Sirlər xəzinəsi” poemasından:
Təzələdi dünyamı könül mülkünün şahı,
Nizamiyə açıqdır fələklərin dərgahı.
Paklıqdan, ülvilikdən uzaq olsam, nəyəm mən?
Könlümün sərvərinə müqəddəs bəndəyəm mən.
17

Yenə orada:
Sığışmazsan qaranlıq, dar zindana, Nizami!
Günəş kimi işıq saç bu cahana, Nizami!
“Xosrov və Şirin” poemasından:
Qayıt əfsanəyə, Nizami, bəsdir,
Nəsihət quşunun səsi pis səsdir!
Yenə orada:
Nizami, nə qədər səndə can durur,
Daim aşağı düş, istəyim budur!
Dənizdə bəslənən inciyə bir bax,
Düşdüyüçün çıxar başlara ancaq.
Dən kimi düş yerə, başın ucalsın,
Sünbül kimi olma – yel yerə salsın.
“Leyli və Məcnun” poemasından:
Nizami, bu yolda Xızır kimi dur!
Hər bulaq başında söz çadırı qur!
Məcnun sevdasının sərçeşməsindən
Iç, doy sədəfdəki inci kimi sən.
“Yeddi gözəl” poemasından:
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Ey Nizami, bəsdir, dünyadan çək əl,
Alçaldığın yetər, göylərə yüksəl.
Çalış axirətdə qur öz yurdunu,
Məhəmməd dinində taparsan onu.
Yenə orada:
Xəsis halvasını yeməkdənsə mən,
Yaxşıdır paylasam öz çörəyimdən.
Kəskin qılıncını siyirib səhər,
Nizami, qalx, oyan, yatdığın yetər!
Zəhmətdən incimə yeni mədən aç!
Bu dünya əhlinə xəzinələr saç!
“Isgəndərnamə” poemasından:
Nizami, içərkən mey Isgəndərlə,
Bəxtiyar olmaqçün ədəbi gözlə.
Xızır bu süfrəndə olmuş həmsüfrən,
Yetmiş yeddi suda ağzını yu sən.
Yenə orada:
Nizami susmağa adət et, ancaq,
Deyilməz sözləri danışma, burax!
Fikrimizcə, dahi şairin özünün kamil bir şəxsiyyət kimi formalaş-masında və dünya şöhrətli
“Xəmsə”ni yaratmasında məhz özünütəhsil və özünütərbiyənin çox böyük rolu olmuşdur.
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Təlim və tərbiyənin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında böyük rol oynadığını dönə-dönə qeyd
etməklə yanaşı, şair-pedaqoq biliklərin mənimsənilməsinin və mənəvi keyfiyyətlərin aşılanmasının
vasitə, forma və yollarını da göstərmişdir.
Şair-pedaqoqun fikrincə, həm təlimin, həm
də tərbiyənin ən qüdrətli vasitələrindən biri sözdür. Sözü “insanın əzəl sirdaşı”, bu dünyanın
“naxşı” hesab edən şair bütün poemalarında onun
tərifini, dəyərini verməklə yanaşı, söz demək
qaydaları haqqında da öz tövsiyyələrini də qeyd
etmişdir.
Məsələn, “Sirlər xəzinəsi” poemasında “Sözün tərifi”nə ayrıca yer verən şair burada göstərir
ki, ürəyə can verən, yer üzünə qələmin vasitəsi ilə
incilər səpən, kainatın gözünü açan, insanlara
danışmağı öyrədən, düşüncəmizə, duyğularımıza
qol-qanad verən, “min-min əsər bitirən” sözdür.
Sözdən həm incə, həm də kəsərli, sözdən güclü
həyatda heç nə yoxdur:
Yeniliklər törədən bu qoca kainatda,
Sözdən incə, kəsərli heç nə yoxdur həyatda.
“Xosrov və Şirin” poemasında şair-pedaqoq
və böyük söz sərrafı: “Söz ruhdur, can üçün ruh
bir dərmandır; cantək əzizliyi bəlkə bundandır”, deyərək öyrədir ki, “gərək söz üstündə can”
qoyasan, sözü vaxtında və qədərində deyəsən,
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xoruztək vaxtsız banlamayasan, elə sözlər seçəsən
ki, sənə nöqsan tutmasınlar:
Az danış, desinlər sözündə güc var,
Çox sözü dinləyən çox nöqsan tutar.
Çox söyləmək bəlkə sənə asandır,
“Çox oldu” desələr böyük nöqsandır.
“Leyli və Məcnun” poemasında şair sözün
əhəmiyyətini bir daha qeyd etməklə yanaşı, söz
deməyin qaydalarını, “Az danışmağın gözəlliyi”ni
öyrədir və xəbərdarlıq edir ki, ən təmiz “incitək”
saf olan su artıq içiləndə dərd verdiyi kimi, söz də
həddindən çox deyildikdə “xırman otu” kimi dəyərsiz bir şeyə çevrilir, insanlara xeyir əvəzinə zərər yetirir.
“Yeddi gözəl” poemasında şair ikinci dəfə
“Sözün tərifi”nə xüsusi diqqət yetirir, göstərir ki,
“Varlığın anası sözdən gözəl övlad” doğmamışdır.
Tanrının yaratdıqlarından sözdən başqa heç bir
şey əbədi yaşanmayacaq, insan ölsə də sözü
yadigar qalacaq.
Sonuncu poeması “Isgəndərnamə”nin birinci
hissəsində (“Şərəfna-mə”də) şair bir daha söz
danışmağın qaydalarını öyrədir və tövsiyə edir ki,
zahirən gözəl görünən söz zərər yetirərsə, “qulaq
yırtır”sa onu söyləmə.
Həmin poemanın ikinci hissəsində (“Iqbalnamə”də) isə dahi söz ustadı sözün tərifinə üçüncü
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dəfə ayrıca yer verir və burada sözlə dostluğu sayəsində “söz mülkünün” hökmdarı olmasından bəhs
edir.
Müasir dövrün pedaqoqları və psixoloqları
şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amillər içərisində fəaliyyət amilini də xüsusi qeyd edirlər.
Halbuki dahi şair-pedaqoq hələ səkkiz yüz əlli il
əvvəl bu amilin, xüsusilə əmək fəaliyyətinin
rolunu “Xəmsə”də geniş qeyd etmiş, “həyatəməkdir” ideyasını irəli sürmüşdür. Onun fikrincə,
əməksevərlik,
çalışqanlıq,
halal
əməklə
yorulmadan məşğul olmaq insanda bir sıra müsbət
əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırdığı kimi, tənbəllik, yeyib-yatmaq, avaraçılıq da mənfi sifətlərin
öküzə, camışa, eşşəyə, milçəyə, ağcaqanada və s.
heyvanlara xas olan cəhətlərin yaranmasına səbəb
olur. Mütəfəkkir şair-pedaqoqun möhkəm inamına
görə əmək fəaliyyəti təkcə əxlaq tərbiyəsinin
deyil, əqli və fiziki tərbiyənin də mühüm amillərindən biridir. Bu barədə monoqrafiyanın altıncı
fəslində geniş bəhs etdiyimiz üçün burada qısa
qeydlərlə kifayətlənməyi məqsədəuyğun sayırıq.
“Xəmsə”də yaş dövrləri, onların səciyyəvi
xüsusiyyətləri haqqında da qiymətli fikirlərə rast
gəlirik. Dahi şair Aristotelin apardığı bölgüyə
uyğun olaraq, üç dövrü xüsusi qeyd edir: 1) 7
yaşadək; 2) 7 yaşdan-14 yaşadək; 3) 14 yaşdan-21
yaşadək. Aristotel bu dövrləri müvafiq olaraq belə
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adlandırmışdır: 1)bitki dövrü: 2)heyvan dövrü;
3)kamillik dövrü.
Həmin yaş dövrlərinə uyğun olaraq, dahi şairpedaqoq və böyük tərbiyəçi N. Gəncəvi oğlu Məhəmmədə üç dəfə nəsihət (“Xosrov və Şirin”,
“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” poemalarında)
yazmışdır. Həmin nəsihətnamələrin təhlil göstərir
ki, o, Aristoteldən fərqli olaraq, ikinci dövrü (7-14
yaş) heç də “heyvani” dövr hesab etmir, həmin
dövrdə qələm alıb bilik kəsb etməyi, kamala
çatmağı, vaxtı boş keçirməməyi, qəflətdən oyanıb
qeyrətlə çalışmağı məsləhət bilir. Yəni, şair, bu dövrü kamala çatmaq üçün keçid dövrü hesab edir.
“Xosrov və Şirin” poemasında Xosrovun
uşaqlıq illərini təsvir edərkən ayrı-ayrı yaş dövrlərinin xüsusiyyətlərini qeyd etməyi də unutmayan
şair yazır:
Elə ki, beş yaşa çatdı, nə görsə
Ibrət götürərdi, baxıb hər kəsə.
Bəxti artırdıqca hər il yaşını
Biliklə doldurdu o gənc başını.
Ayaq qoyan zaman yeddinci ilə
Güllərə müşk saçdı gözəlliyilə...
...Günləri boş, bekar keçməsin deyə,
Şah tapşırdı onu bir mürəbbiyə.
Misaldan aydın görünür ki, şair-pedaqoq
yeddi yaşdan məktəb dövrünün-dərin biliklər
qazanmaq dövrünün başlandığına diqqəti cəlb
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edir. Xosrov kimi Məcnun da, Bəhram da,
Isgəndər də məhz yeddi yaşları tamam olan kimi
məktəbə gedir, müəllimin rəhbərliyi ilə təlim-tərbiyə alırlar.
Beləliklə, dahi şair-pedaqoqun təhsil, təlim
və tərbiyənin ümumi məsələləri ilə bağlı fikirlərin
aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
– şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu
böyükdür, lakin həlledici deyil, bəzən “daşdan
gövhər” də doğa bilər;
- kamil insanın formalaşmasında elmin, təhsilin, təlim və tərbiyənin əhəmiyyəti şübhəsizdir,
lakin özünütəhsil və özünütərbiyənin rolu daha
böyükdür;
- yaxşı təşkil olunmuş təlim, hətta,
“korazehin” adamları alim səviyyəsinə qaldırmağa, insanın əxlaqını saflaşdırmağa qadirdir;
- təlim-tərbiyənin müvəffəqiyyəti, hər şeydən
əvvəl müəllimdən, tərbiyəçidən, eyni zamanda
şagirdin elmə marağından, bacarıq və istedadından asılıdır;
- müəllim dərin bilik və yaxşı tərbiyə vermək
üçün özü yüksək biliyə sahib olmalı, şagirdlərini
böyük məhəbbətlə sevməlidir;
- şəxsiyyətin formalaşmasında ictimai mühitin rolu da az deyil; mərifətli, elmli adamlarla
oturub-durmaq lazımdır ki, həmin keyfiyyətlər
sənə də keçsin; əlverişsiz, qeyri-sağlam mühitdə
təlim-tərbiyə vermək-şoran torpağa toxum ək24

məyə bənzər; “vəhşi ilə dost” olan “vəhşi adətilə
ömr edər”;
- Şəxsiyyətin formalaşmasında əmək fəaliyyətinin də rolu böyükdür; halal əmək insanlarda ən
yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına, boşboşuna gəzib tüfeyli həyat sürmək isə mənfi əxlaqi
sifətlərin yaranmasına səbəb olur;
– təlim-tərbiyə işinin səmərəli nəticə verməsi
həm də yaş dövrlərinin xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqdan asılıdır; uşağın təlim-tərbiyəsi ilə
vaxtında maşğul olmaq lazımdır.
II. Dünyagörüşü və ağıl tərbiyəsi haqqında
Nizaminin fikirləri.
Dahi şair olan N. Gəncəvi eyni zamanda dövrünün görkəmli fiosofu idi. Yaradıcılığının fəlsəfi
aspektdə tədqiqi göstərir ki, Nizami dünyanın
allah tərəfindən yaradıldığını qəbul etmiş, lakin
ortodoksal dini görüşlərlə razılaşmamış, obyektiv
gerçəkliklə bağlı məsələlərə elmi cəhətdən
yanaşmışdır.
Filosof alimlərimiz dahi şairin fəlsəfi görüşlərinin ziddiyətli təkamül yolu keçdiyini əsaslandırmağa çalışırlar. Belə ki, o, bəzən allahla
təbiəti eyniləşdirən panteizmə, bəzən isə dünyanın
çoxluğu və sonsuzluğunu qəbul edən materialist
baxışa meyl göstərmişdir. Şairin elmi dünya-görü25

şünü geniş tədqiq etmiş Əhmədağa Əhmədov
çox haqlı olaraq belə nəticəyə gəlmişdir ki, ona
“şair-alim” demək daha düz gün olardı. (18, 3)
Dahi şair və böyük alim olan Nizaminin əsərlərində təbiətşünaslıq, riyaziyyat, astronomiya,
kosmologiya, fəlsəfə, ilahiyyat, tibb, etika, musiqi
və s. elmlərə aid zəngin və dərin elmi mahiyyətə
malik olan məlumatlara rast gəlirik. Bütün bunlar
ona dəlalət edir ki, N.Gəncəvi öz dövrünün bütün
elmlərinə dərindən yiyələnən böyük alim
olmuşdur.
Maddə ilə məkanın ayrılmaz məfhum
olduğunu qəbul edən filosof-şair obyektiv gerçəkliyin əsasını təşkil edən dörd ünsürü qeyd edir və
göstərir ki, bütün bunları allah yaratmışdır:
Cəhətin başına altı yaxa saldı,
Yerin qucağına dörd gövhər atdı.
Ə.Əhmədov qeyd edir ki, N.Gəncəvi hərəkətin
özünü yox, daha dərinə gedərək hərəkətin mənbəyini axtarır. O, fələklərin özbaşına fırlanmasının səbəbini və mənşəyini belə şərh edir:
Bəli, hər bir bilici başa düşür ki,
Dolananı bir dolandıran var.
(18,8)
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Cazibə qüvvəsini təbii maqnitin əsas xüsusiyyəti hesab edən filosof-şair mənəvi aləmdə ona
eşq adı verir. Onun fikrincə, kainatın və həyatın
idarə olunmasında eşq (cazibə qüvvəsi) ən başlıca
şərtdir:
Əgər bu yolda eşq olmasaydı,
Kəhrəba samanı axtarmazdı.
(18,12)
Vulkanların püskürməsini təsvir edən Nizami
qeyd edir ki, od Yerin daxilində olsa da yeri yarıb
yuxarıya-öz mərkəzinə tərəf meyl edir. Şair eyni
ilə yağıntının yuxarıdan aşağıya enməsini öz mərkəzinə tərəf gəlməsi ilə izah edərək yazır:
Saydan çox gövhərlər vardır ki,
Hamısı öz mərkəzinə tərəf meyl edir.
Əgər od yerdə mərkəz tapmasa,
Yeri yarıb yuxarıya qalxar.
Əgər su havada uzun müddət qalarsa,
Öz təbiətinin meyliylə aşağıya qayıdar.
(18,13)
Qeyd olunan faktları sadalayan Ə.Əhmədov
belə düzgün qənaətə gəlir ki, N.Gəncəvi təbiətə
Aristotelin materialist nəzəriyyəsi baxımından
yanaşmış və maddi gerçəkliyin dörd əsas ünsürdən yarandığını qəbul etmişdir. Həmin materialist
nəzəriyyəyə görə dörd ünsürün hər
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birinin öz mərkəzi var və bu mərkəzə doğru meyl
edir. Torpaqla suyun mərkəzi aşağıda, od ilə
havanın mərkəzi isə yuxarıda yerləşir. Məhz buna
görə də od ilə hava həmişə yuxarı, yəni öz mərkəzinə doğru qalxır; su isə torpaq kimi aşağı enir.
Böyük alim-şair öz əsərlərində Yerin
quruluşu haqqında müasir elmi izahlara yaxın
olan məlumatlar verir, yer qabığının inkişafını,
tədricən dəyişikliyə uğramasını (təkamül nəzəriyyəsi) təsvir edərək yazır:
Gah zəlzələ, gah sel qalxır,
Torpağı buradan alır, oraya tökür.
Elə ki, zəlzələ səpələyir, su yuyub aparır,
Yer lövhəsində bir yarğan açır.
O yarğan zamanın təsirindən
Axırda bir vadiyə çevrilir.
(18,18)
Göstərilən misaldan aydın görünür ki, dahi
şair-filosof coğrafi təbəqənin inkişaf qanunauyğunluqlarını düzgün başa düşmüş, Yerin
daxili və xarici təbəqələri (litosfer, hidrosfer,
atmosfer, biosfer) arasındakı qarşılıqlı əlaqə və təsiri dərk etmişdir.
Əsərlərinin tədqiqi və elmi təhlili göstərir ki,
alim-şair hələ on ikinci əsrdə təbiətdə mövcud
olan və fundamental xarakter daşıyan, müasir
dövrün fizika alimlərinin xüsusi önəm verdiyi
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saxlanma qanunlarının varlığını dərk etmiş və
yazmışdır:
Su dönsə torpaqda çiçək ətrinə,
Qayıdar əslində o bir gün yenə...
Torpaqda çürüyən bədənlərimiz,
Dağılır, dəyişir, yox olmur təmiz.
Yerində qalarsa o dağıntılar,
Bir yerə yığanda yenə canlanar.
Torpağa tökülən şeylər təmamən,
Torpaqda dirçəlib qalxır yenidən.
(1, 33)
Qeyd olunan nümunədən aydın görünür ki,
N.Gəncəvi maddənin, materiyanın saxlanma
qanunlarını yaxşı bilir və göstərir ki, kainatda heç
nə yox olmur, ancaq bir formadan başqa formaya,
bir keyfiyyətdən başqa keyfiyyətə, bir haldan digər
hala keçir. H.B.Abdullayevin qeyd etdiyi kimi, mütəfəkkir şair, enerjinin saxlanma qanununun mövcudluğunu, şaquli istiqamətdə yuxarı atılan daşın hərəkəti zamanı enerji dəyişməsini, işin dəyişməsi
misalında aydın göstərmişdir:
Göyə atılan daş yerə tez düşər,
Bu qısa müddətdə işlər dəyişər.
(1, 33)
Kainatda yeddi təbii rəngin mövcud
olduğunu, qara rəngin bu rənglərdən üstün xüsu29

siyyətlərə malik olduğunu yaxşı bilən Nizami
yazır:
Zülmət gecə ayı çıraqban eylər,
Soltanlar çətrini qaradan eylər.
Rənglərin yaxşısı qaradır, qara
Balıq beli hara, sümüyü hara?
Qara tükdür verən gənclikdən nişan,
Qaranlıq göstərər ağ üzü cavan.
Göz, qarası ilə görər cahanı,
Kim görmüş ləkələr örtsün qaranı?
Gecə örtməsəydi qara ipəklər,
Ayın beşiyinə yarardı məgər?
Yeddi rəng tanıyır geniş asiman;
Qaradır rənglərə üstün hər zaman.
(1, 37)
Mütəfəkkir şairin böyük elmi fəhmi nəticəsində dərk etdiyi bu elmi həqiqət ilk dəfə 1859-cu
ildə fizika elmi tərəfindən sübut olunmuşdur. Belə
ki, həmin il elektromaqnit dalğalarının şüalanma
və udulmasını tədqiq edən alman fiziki Q. Kirxhov göstərdi ki, mütləq qara cism, yəni tam qara
rəng bütün elektromaqnit dalğalarını, o cümlədən
7 təbii rəngi uda və şüalandıra bilər.
Filosof şairin elmi dünyagörüşündə astronomiya elmi də xüsusi yer tutur. O, kainatın sirlərinə
bələd olmaq, göy cisimləri olan ulduzların,
planetlərin hərəkət qanunlarını öyrənmək üçün
insanlara xəyalən səmalara yüksəlməyi, yəni göy
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cisimləri haqqında dəqiq elmi müşahidələr
aparmağı məsləhət görür. Onun bu məsləhətini
aşağıdakı misralardan aydın görmək olar:
Göy sənin tabein olmaq istəsən
Yollan səmalara, yüksəl bu yerdən.
Arxana baxmadan yürü göylərə,
Ta yıxılmayasan bir də bu yerə.
Sənin həmailin ulduz, asiman,
Olmuşdur vəsilən bunlar hər zaman.
(1, 48)
Göy cisimlərini yaxşı müşahidə etməklə
yanaşı, onları dəqiqliklə öyrənməyə çalışan Nizaminin əsərlərində öz dövrü üçün məlum olan
planetlərin, bürclərin və təbii peyklərin demək
olar ki, hamısının adlarına rast gəlirik. Həmin cisimlərin adları qədim Şərq ədəbiyyatında qəbul
edildiyi formada verilmişdir. Həmin adlar
aşağıdakılardır:
1) Şəms (Günəş); 2) Qəmər (Ay); 3)Utarid
(Merkuri); 4)Zöhrə (Venera); 5) Mərrix (Mars); 6)
Müştəri (Yupiter); 7) Zühəl (Saturn); 8) Hut (Qoç);
9) Gur (Öküz); 10) Cövzə (Əkizlər); 11) Tir (Xərçəng); 12) Əsəd (Şir); 13) Delvi (Qız); 14)Zənəb
(Əqrəb); 15) Həməl (Oğlaq); 16) Qövs (Oxatan);
17) Dolça (Dolça); 18) Mizan (Tərəzi); 19) Mahi
(Balıq).
Nizaminin göy cisimlərini dəqiqliklə bildiyini sübut etmək üçün H.B.Abdullayev “Leyli və
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Məcnun” poemasında Məcnunun ulduzlara şikayət səhnəsini misal çəkir. Bu səhnə ulduzlar aləmində gedən proseslərin ardıcıllığına çox dəqiq
riayət edir. Məsələn, göstərilir ki, oğlaq bürcü aya
yaxın durmuşdur. Bu zaman Öküz, Əkizlər, Xərçəng, Şir, Tərəzi, Əqrəb, Oxatan və s. bürclərin
səmadakı vəziyyətlərini elmi dəqiqliklə müşahidə
edən Məcnun sonra Zöhrə və Müştəri planetlərinə
öz dərdini açır və kömək diləyir:
Bürclərin mənzillər dairəsindən,
Fələk zəlzələyə düşmüşdü bilsən.
Həməl bürcü ayın dodaqlarından,
Haşiyə tikmişdi göyə bu zaman.
Dərya öküzütək o öküz bürcü,
Gövhər boğazlıydı dişləri inci.
Kəmər bağlamışdı Cövzd ikiqat,
Qoşa payalıydı əyləşdiyi taxt...
(1, 68-69)
Göstərilən misallar bir daha sübut edir ki,
dahi şair-filosof qədim Şumer, Misir və Yunan
astronomlarının elmi əsərləri, kataloq və cədvəlləri ilə tanış olmuş və onları dərindən öyrənmişdir. O, eyni zamanda öz dövrünün görkəmli
astronomu səviyyəsinə yüksəlmiş, astronomiya
elminə aid dəyərli elmi fikirlər söyləmişdir. Həmin fikirlər onun sələflərinə ciddi təsir göstərmiş
və onlar astronomiya elmini öz yaradıcıllıqlarında həmişə ön mövqedə saxlamışdır.
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H.Abdullayev, Ə.Əhmədov və digər alimlərimizin apardığı araşdırmalar göstərir ki, Nizaminin fizika, həndəsə, riyaziyyat və astronomiya haqqında
bəzi elmi fikirləri kəşf xarakteri daşıyır. Müasir
elmi təsnifata görə kainatın və onun daxilində olan
cisimlərin mənşəyi, onların inkişafı və gələcəyi
haqqında elmə astrofizika və ya kosmologiya deyilir. Qeyd olunan alimlərin araşdırmaları göstərir ki,
dahi şair bu elmə də bələd olmuş, bu barədə qədim
alimlərin və filosofların fikirlərini öyrənmiş, onları
müqayisə etmiş, ilahiyyat təliminə və Qurana
müvafiq olub-olmadıqlarını müəyyənləşdirməyə
çalışmışdır. Bütün bu cəhətlər “Isgəndərnamə” əsərində daha aydın əks olunmuşdur. Şairin yaratdığı
fateh Isgəndər bütün elmlərə bələd olsa da bununla
kifayətlənmir; onu Kainatın mahiyyəti, mənşəyi, inkişaf qanunauyğunluqları maraqlandırır. O, dünyanın yaranması və inkişafı haqqında əsil həqiqətləri
öyrənmək məqsədilə öz zəmanəsinin ən bilikli filosoflarının məclisini təşkil edir. Isgəndər həmin filosoflara müraciət edərək deyir:
Bilicilərə öz fikrini açıb dedi:
Haçana qədər bizim sirlərimiz gizli qalacaq?
Bilməyəcəyik ki, öküz sarğılı çadır (asiman)
Böyük yerin üzərinə necə gəlib?
Hər kəs öz elminə görə desin
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Ki, bu iş başlanğıcda necə olub.
Dünyanı yaradanın hökmü ilə
Əvvəlcə asiman yaranıb, yoxsa Yer?
(18, 83)
Yeddi filosofun fikirlərini dinlədikdən sonra
Isgəndər deyir ki, mən ulduzlar haqqında düşünmüşəm və belə nəticəyə gəlmişəm ki, ulduzlar özözünə əmələ gəlməyib. Nizaminin fikrincə hər şey,
o cümlədən insan əqlini Allah yaratmışdır. Ilk əvvəl
əqli yaradan Allah onun mahiyyətini insanlardan
gizli saxlayıb. Qalan hər şeyi insan öz əqli ilə dərk
edə bilər: bu şərtlə ki, insan onları dərk etməyə
qadir olsun, yəni kamil olsun.
Ə.Əhmədov və başqalarının apardığı tədqiqatlar göstərir ki, N.Gəncəvi təbiət, humanitar,
dəqiq, dini elmlərlə bərabər, musiqi elminin sirlərinə də dərindən bələd olmuşdur. Onun əsərlərində musiqi alətlərinin və muğamların adlarına,
musiqi məclislərinin təşkili, quruluşu və gedişi
qaydalarına rast gəlirik. Bu baxımdan şairin
“Xosrov və Şirin” poeması daha çox səciyyəvidir.
Burada Nizami müxtəlif musiqi alətlərini və
Xosrov Pərvizin sazəndəsi olan Barbədin çaldığı
havaları peşəkar musiqiçi səviyyəsində təsvir edir.
Məsələn:
Barbəd sərxoş bir bülbül kimi gəldi,
Əlində su kimi bir bərbət tutmuşdu.
Barbədin setarı səs saldı,
O, ərğənun avazını sazladı. (18, 103-104)
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Bu misralarda təsvir olunan setar musiqi alətindən müasir dövrdə də istifadə olunur, lakin ərğənun və bərbət demək olar ki, unudulmuşdur.
Nizaminin yazdığına görə Barbədin yüz havası
mövcud imiş. O, həmin havalardan otuzunu seçib
Xosrov üçün çalır.
Ə.Əhmədovun araşdırmasına görə Nizami öz
əsərlərində ud, rud, rübab, çəng, ərğənun, bərbət,
kamança, setar, tənbur və s. kimi simli alətlərin,
ney, mizmar, kərrənay, şeypur, musiqar və s. kimi
nəfəs alətlərinin, kus, təbil, dohol, məqrəə (böyük
təbil) və s. kimi zərb musiqi alətlərinin adını çəkmişdir.
Sovet ideologiyasının əsiri olmuş bəzi alimlərin yazdığı kimi Şeyx Nizami heç də ateist olmamış,
əksinə onun dünyagörüşündə dini baxışlar (dünyanın Allah tərəfindən yaradılması və s.), inam və
etiqad məsələləri mühüm yer tutur. Ə.Əhmədov
şair-filosofun elmi dünyagörüşü ilə yanaşı, dini
baxışlarını da dərindən tədqiq edərək elə qənaətə
gəlmişdir ki, Nizami “həm batini, həm də zahiri
gözlə xilqətdə olan incəliklərə baxır, təbiətin ən
qüdrətli bir “ustad əli” ilə yarandığına özü əmin
olduğu kimi oxucunu da bu qənaətə gətirir” (18,
169).
Daha sonra Ə.Əhmədov qeyd edir ki, oxucu
qarşısında mənəvi aləmdən gəlmiş, xalis təfəkkür
və şüura çevrilmiş sırf bir “ruhani Nizami” mücəssəməsi canlanır. O, bütün varlığı ilə “o ülvi
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vücuda” – Böyük yaradana bağlıdır, ona aşiqişeydadır, onun qüdrətinə, kamalına və camalına
məftundur; onun qüdrəti və əzəməti qarşısında
özünü zəlil bir məxluq hesab edir, ona sitayiş
etməyi özünə borc və vacib bilir.
Şeyx Nizami bütün poemalarını Allahın adı
ilə başlayır. “Sirlər xəzinəsi” poemasında birinci
misra Allahın adıdır, ikinci misra da isə deyilir ki,
bu ad “əzəmətli bir xəzinənin açarıdır”.
Əsərlərinin təhlili göstərir ki, Şeyx Nizami
Allahı, Peyğəmbəri, Quranı səmimi qəlbdən
sevən, onlara etiqad bəsləyən təmiz qəlbli, xeyirxah əməlli bir müsəlmandır.O, islam dinini sevir,
bəşəriyyəti faciələrdən xilas etmək, insanlara sülh,
azadlıq, qardaşlıq, bərabərlik və xoşbəxtlik bəxş
etmək yollarını Islam dinində görür.
Nizami öz əsərlərində islam dininin nəzəri əsasını təşkil edən üsuli-dini (tövhid, ədl, nübuvvət,
imamət, məad) dönə-dönə bəyan edir, Quranın göstərişləri əsas götürür, müvafiq ayələrin dəqiq məzmununu öz beytlərinə daxil edir.
Beləliklə, Nizaminin dünyagörüşündə elmi
və dini baxışların vəhdətini görürük.
Dahi şair və filosof olmaqla yanaşı, böyük
tərbiyəçi və müəllim olan N. Gəncəvinin əsərlərində tərbiyənin demək olar ki, bütün tərkib hissələri ilə bağlı dəyərli fikir və ideyalara rast gəlirik.
Lakin ağıl tərbiyəsi ilə bağlı fikirlər onun pedaqoji
görüşləri sistemində daha önəmli yer tutur.
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Müasir elmi pedaqogikaya görə əqli tərbiyə
(prof. N.Kazımov “ağıl tərbiyəsi” məfhumunu daha
məqsədəuyğun hesab edir) dedikdə, uşaqların əqli
qabiliyyətləri və təfəkkürünün məqsədyönlü inkişaf
etdirilməsi və onlarda dünyagörüşünün formalaşdırılması prosesi başa düşülür.
Dahi Nizami bu anlayışa daha geniş
yanaşmış, şəxsiyyətin hərtərəfli, ahəngdar inkişafı
haqqında Aristotelin nəzəriyyəsini daha da zənginləşdirmiş, dərin biliklərə yiyələnməyə çağırmışdır. Bu çağırışın nidalarına onun bütün
poemalarında rast gəlirik.
Milli pedaqogikamızın yaradıcılarından olan
prof. N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində “ağıl” məfhumunun mahiyyətinə uyğun
olaraq, ağıl tərbiyəsinin aşağıdakı vəzifələrini
müəyyənləşdirmişdir:
1) Seçdiyi peşənin, sənətin əsil sahibi, kamil
ustası olmaq hissinin aşılanması;
2) Atacaqları addımların və deyəcəkləri sözlərin nə ilə nəticələnəcəyinin qabaqcadan düşünə
bilmək bacarığının formalaşdırılması;
3) Öz nöqsanın etiraf edib aradan qaldırmağa
səy göstərməyin tərbiyələndirilməsi;
4) Gənc nəslin səbirli, təmkinli olmağa alışdırılması;
5) Daim biliyə can atmağın, geniş biliyə
malik olmağın həyatda və fəaliyyətdə əhəmiyyə-
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tini gənc nəslə başa salmaq, biliyə, elmə onda dərin maraq oyatmaq;
6) Təhlil, müqayisə, ümumiləşdirmə və s. təfəkkür əməliyyatlarının gənc nəsldə formalaşdırılması.
“Xəmsənin” tədqiqi və ağıl tərbiyəsi ilə bağlı
fikirlərin təhlili göstərir ki, qeyd olunan vəzifələrin demək olar ki, hamısı dahi Nizami tərəfindən
bu və ya digər formada irəli sürülmüşdür. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün konkret misallara müraciət edək:
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
Göründüyü kimi dahi şair təkcə elmləri deyil,
hər hansı bir sənəti öyrəndikdə, hətta palançı belə
olduqda, yarımçılıqdan qaçmağı, öz peşəsinin
kamil ustası olmağı tövsiyə edir.
“Ağzımdan bişməmiş bir söz çıxarsam, əmdiyim halal süd qoy olsun haram”,-deyən Nizamiyə görə ağıllı adam sözü ağzında bişirməli,
“yüz ölçüb, bir piçməli”dir:
Mən sözü ölçməmiş demərəm əsla,
Sən də söyləyəndə söylə qiyasla.
Yaxud:
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Ağıllı adamın söylədikləri,
Yer altına düşsə itməz dəyəri.
Söz deyən düşünüb söyləsə əgər,
Pis söz də söyləsə, yenə xoş gələr.
Hər sözə bir meyar, ölçü gərəkdir,
Naqqallıq yükünü çəkən eşşəkdir.
Göründüyü kimi şair deyəcəyi sözü
qabaqcadan ölçüb-biçməyənləri, “naqqallıq” edib
yersiz söz söyləyənləri eşşəyə bənzədir. O, yersiz
söz söyləyənləri vaxtsız banlayan xoruzla müqayisə edərək xəbərdarlıq edir ki:
Vaxtız banlayanda xoruz görürsən,
Ayrılır bir anda başı bədəndən.
Yaxud:
Hər vaxtsız banlayan xoruzun gərək
Durmadan başını bıçaqla kəsmək.
Dilini saxla ki, əldə qalsın baş,
Dil quru olarsa, boğaz olmaz yaş.
Nizami öyrədir ki, hər bir sözün öz ölçüsü,
öz təsir gücü var. Ağıllı adam bütün bunları nəzərə almalı, deyəcəyi sözün nə ilə nəticələnəcəyini
qabaqcadan bilməli, hətta, ən gözəl sözü belə,
ziyan gətirəcəyi halda söyləməməlidir:
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Hər sözün xüsusi bir ölçüsü var,
Ölçüsüz söylənən söz qulaq yırtar.
Bir söz ki, qaşlara düyün vuracaq,
Gözəl söz olsa da söyləmə, burax!
Prof. N.Kazımov dahi Nizaminin fikirlərindən yararlanaraq belə hesab edir ki, ağıllı olmağın
əsas ələmətlərindən biri də səbirli olmaqdır. Böyük pedaqoq və tərbiyəçi Nizami bu barədə
demək olar ki, bütün poemalarında öz dəyərli tövsiyyələrini vermişdir. O, öyrədir ki, səbirli insan
heç vaxt peşiman olmaz, düşüncəli, ağıllı insan
bütün məqamlarda səbirli olmağa çalışmalıdır:
Düşüncəsi, ağılı sağlam olan kəs,
Lüzumsuz sözləri söyləməz əbəs.
Qızışanda dili səbr etsə bir az,
Tutduğu işindən peşiman olmaz.
Dahi şairə görə insan öz arzusuna, hatta,
kamına səbirlə yetişə bilər. Ən çətin işləri səbrin
gücü ilə aşırmaq, ən bağlı qapıları bu yolla açmaq
olar:
Səbr etməklə insan yetər kamına,
Yavaş-yavaş çatar dilaramına.

40

Yaxud:
Ağıllı adamlar səbirsiz olmaz,
Keçi bir arpayla heç ətə dolmaz.
Səbr etməklə kişi zindandan çıxar,
Səbr ilə açılar bağlı qapılar.
Iş çətinləşəndə səbr açar bağı,
Gecə ardında var sübhün çırağı.
“Hər bəndin açarı səbirdir”, – deyən Nizamiyə görə səbirsiz insan heç vaxt məqsədinə çata
bilməz, hətta, mahir ovçu belə səbirsizlik edərsə,
oxu nişanəyə dəyməz”. Insan ən müşkül hala düşəndə, işi düyünə tuş gələndə boş-boşuna əlləşməkdən,
hövsələsizlikdən əl çəkməli ümidini səbr etməyə
bağlamalıdır:
Iş düyün düşərsə, bunu bil ki, sən
Səbr etmək yaxşıdır boş əlləşməkdən.
Açılar bir zaman düyünlər bütün,
Ancaq ki, tədriclə açılar düyün.
“Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç
kəsə üstünlük eyləyə bilməz” fikrində olan Nizami ağıl tərbiyəsinin başlıca vəzifəsini elmlərin
əsaslarına dərindən yiyələnməkdə görürdü:
Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı,
Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı.
Qalacaq əbədi nə şey dünyada –
Öyrən günlərini vermədən bada.
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“Bilikli adamlar uzağı görər” fikrini aşılayan
dahi şair və böyük tərbiyəçi ağılı, kamalı insanın
ən qiymətli varı hesab edir və yazır:
Insana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.
Kim ki, yetişmədi ağıldan bara,
Oxşar insansifət əjdahalara.
Göstərilən nümunədən aydın görünür ki, dahi
şair-filosofun fikrinə görə insanı heyvandan fərqləndirən başlıca əlamət onun ağılı, kamalıdır.
Ağıllı insan isə daim kamilləşməyə çalışmalı,
elmə yiyələnməyi qızıl toplamaqdan üstün
tutmalıdır:
Qızılı saymaqda bil ki, səhvin var,
Dünyanın gözünü ağıl parladar.
Ağıla, kamala, elmə yiyələnməyi zəruri
sayan Nizami eyni zamanda bunun yolunu
oxumaqda, öyrənməkdə görür:
Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxarar.
Ancaq öyrənməyi ar bilən insan,
Məhrumdur dünyada bilik almaqdan.
“Hər uca rütbədən biliniz fəqət, alimin rütbəsi ucadır əlbət”,- deyən mütəfəkkir şair insan
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zəkasının qüdrətinə inanır, elmin əhəmiyyətindən
dönə-dönə bəhs edir. Onun bütün poemalarında
alim və filosof obrazları önəmli yer tutur. Həmin
alim və filosoflar cəmiyyəti və hökmdarları düzgün yola dəvət edən intellektual qüvvə kimi təqdim olunur.
Qeyd
olunan
cəhəti
“Isgəndərnamə”
poemasında daha aydın görürük. Bu poemanın
“Iqbalnamə” hissəsində şair böyük hökmdar,
dünya fatehi Makedoniyalı Isgəndəri qədim dünyanın ən dahi alim və filosoflarının əhatəsində təsvir edir. Onlar Isgəndərə ağıllı məsləhətlər verir,
dünyanın yaranması və inkişafı haqqında öz fikirlərini bildirir, biliklərinin səviyyəsini nümayiş
etdirirlər:
Gəlib filosoflar səf qurmuşdular,
Taxtın qarşısında oturmuşdular.
Hərə bir elmdən bildiyi qədər,
Söz açır, danışır, bəhs edirdilər.
Biri danışırdı təbiiyyatdan,
O biri dəm vurur ilahiyyatdan.
Kimi riyaziyyat bəhsinə girmiş,
Kimi həndəsəyə fikrini vermiş...
Hərəsi bir fənnlə edir iftixar,
Hərənin özünün bir aləmi var.
Buradan bir daha aydın görürük ki, dahi şair
ağıllı insanlara, böyük alimlərə yüksək qiymət verir,
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ən böyük hökmdarların, fatehlərin belə onlara
ehtiyacı olduğu ideyasını dönə-dönə aşılayır. “Şərəfnamə”də şair göstərir ki, Isgəndərin müharibələr
aparmaqda məqsədi ədaləti hər yerdə bərpa etməklə
yanaşı, bu ölkələrdə yayılmış biliklərə sahib
olmaqdır. Məsələn, Iran padşahlığı məğlub olandan
sonra Isgəndər atəşpərəstlərin hikmətlə dolu kitablarını yunan dilinə çevirməyi əmr edir. Isgəndəri
həmin əsərdə təsvir olunan bütün hərbi yürüşlər
zamanı böyük alimlərin əhatəsində görürük.
“Iqbalnamə” əsərində N.Gəncəvi ağlın, zəkanın və bununla əlaqədar elmin təbliğini ön planda
vermişdir. Hətta, həmin əsərdə Allahın mədhi
ağlın tərifi ilə yanaşı verilmişdir:
Ağıl bir yerdə ki, xəzinə tapar,
Allahın adını eyləyər açar.
Allah ağıllıya nəvazişkardır,
Ağılsızlara da əlacı vardır.
Dahi şairin dövründə hökm sürən mürtəce
ruhanilərin kor-koranə inamı ağla qarşı qoymalarını,
elmi küfrlə eyniləşdirdiklərini və alimləri amansızcasına təqib etdiklərini nəzərə alsaq, ağılı, elmi belə
yüksəklərə qaldıran Nizaminin bir vətəndaş kimi
cəsarətini, qorxmazlığını və mərdliyini qeyd etməyə
bilmərik.
“Boşdur çox şahların ancaq başları,... zəlitək
qan sorub ləzzət alarlar”, – deyən böyük mütəfək44

kir şahları, hökmdarları elmlərin sirrinə yiyələnməyə çağırır, qılıncın gücünə deyil, zəkanın qüdrətinə arxalanmağı tövsiyə edirdi. Təsadüfi deyil
ki, Nizaminin yaratdığı bütün müsbət qəhrəmanlar
yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə yanaşı,
elmi-intellektual səviyyəsi, dərin təfəkkürü,
heyrətləndirici ağılı ilə fərqlənirlər. Bu baxımdan
Nüşabə, Isgəndər, Şirin, Məhinbanu, Xosrov və s.
obrazları xüsusi qeyd etmək olar.
“Ağıl-sənin ruhundur, onsuz quru bədənsən”, –
deyən Nizaminin əsərlərində ağlın, zəkanın, fərasətin qüdrətinə yüksək qiyməti Nüşabə obrazında
daha aydın görürük. Bərdə hakimi Nüşabə Isgəndər
kimi dünya fatehini məhz ağlının gücü ilə “ram”
edir, öz ölkəsini və xalqını fəlakətlərdən qurtarır. Isgəndər özü geniş və dərin biliklərə sahib olduğuna
baxmayaraq, bütün bunlarla kifayətlənmir, dövrünün ən görkəmli alimlərindən məsləhət almağı zəruri sayır. Böyük hökmdar hərbi yürüşlərə çıxarkən
özü ilə dini kitabları deyil, dahi alim və filosofların
(Platon, Aristotel, Sokrat və s.) yazdıqları nəsihətnamələri götürürdü.
Mütəfəkkir şair insanı yer üzünün günəşi
hesab etməklə yanaşı, öyrədirdi ki, insan dünyaya
yalnız yemək-içmək, qarnını doyurmaq, bəzənmək və əylənmək üçün gəlməmişdir. Təbiət insanı
bütün canlılardan üstün və yüksək yaratmışdır.
Insan nəinki ağlı ilə iş görməli, həm də zehnini,
düşüncəsini inkişaf etdirməli, ağlın gücü ilə təbiə45

tə qalib gəlməyə çalışmalıdır. Insan təbiətə qalib
gəlmək üçün onun bütün gizli sirlərini öyrənməli,
usanmadan, yorulmadan qaranlıqlara işıq saçmalıdır:
Təbiət quranda xilqətimizi,
Başqa səhifədə yazmışdır bizi.
Anlayıb düşünək, hər şeyi görək,
Hər sirri açmaqda hünər göstərək.
Ağıl tərbiyəsini, tərbiyənin ən ümdə tərkib
hissələrindən biri hesab edən N.Gəncəvi müasir
elmi pedaqogikadan hələ səkkiz əsr əvvəl göstərmişdir ki, əqli tərbiyənin başlıca vasitəsi təlimdir.
Dahi-şair görkəmli pedaqoq-psixoloq kimi təlim
prosesində uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə
almağın zəruriliyini klassik pedaqoqlardan çoxçox əvvəl irəli sürmüşdür.
Nizamiyə görə təlim insanın əxlaqını
saflaşdırır, onun mənəviyyatını yüksəldir. Təlim
sayəsində korafəhim adamlar belə “iqlimlər
qazisi” səviyyəsinə yüksələ bilər. Bütün bunlar
göstərir ki, dahi şair-pedaqoq ağıl tərbiyəsi ilə tərbiyənin digər tərkib hissələri, xüsusilə, əxlaq tərbiyəsi arasındakı sıx qarşılıqlı əlaqəni aydın görmüş və ona görə də tərbiyə işinin hərtərəfli
aparılmasını zəruri saymışdır.
Dahi şair-pedaqoqa görə təlim heç də asan iş
deyil. Biliklərə yiyələnmək üçün gecə-gündüz
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çalışmaq, zəhmət çəkmək lazımdır. “Hər gecə biliyə qapı açmadan, başımı yastığa qoymadım bir
an”,– deyən şair tövsiyə edir ki:
Vaxtı boş keçirmə, qələm al ələ,
Zəhmət çək dünyada bilik kəsb elə.
Təlim prosesində biliklərin dərindən mənimsənilməsində alimlərin, müəllimlərin rolunu yüksək qiymətləndirən N.Gəncəvi məsləhət görür ki:
Bağlı bir qapıya açar axtarsan,
Ancaq alimlərdə axtar, taparsan.
N.Gəncəviyə görə müəllim, tərbiyəçi özü dərin bilik sahibi olmalıdır ki, şagirdinə də zəngin və
geniş biliklər verə bilsin. “Isgəndərnamə”
poemasında Isgəndərin təlim alması səhnəsini təsvir edərkən şair-pedaqoq bu məsələyə xüsusi diqqət yetirmiş, gələcək hökmdarın əqli tərbiyəsində
onun müəllimi Niqumaşın (Ərəstunun atası) əməyini çox yüksək qiymətləndirmişdir:
Təlim işlərində çəkdi çox əmək,
Hikmətlər öyrətdi ona sevərək.
Şəhanə tərbiyə, hünər, nəzakət,
Ağıla nur verir, ürəyə qüvvət.
Hər əqlə sığışan hünər, bilikdən,
Bir məna çıxarır mənanı bilən.
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Ulduzlar bəzəyən kimi göyləri,
Bəzədi pak olan yeni gövhəri.
Çatdırdı onu hər gizlin biliyə,
Hansı bir gənc almış belə tərbiyə.
Böyük alimlərdən dərin biliklər alan Isgəndər
bütün ölkədə elmin yüksəlməsinə, ölkədə hər bir
kəsin öz biliyinə, ağlına, elminə görə mövqe
tutmasına çalışır:
Belə qərar verdi: yanında ancaq,
Hər kəs öz elmiylə bir yer tutacaq.
Hamı elmə, fənnə elədi rəğbət,
Çünki elmə təşviq edirdi dövlət.
Elmə qiymət qoydu böyük hökmüran,
Elm ilə ucaldı dünyada Yunan.
Onun tacü-təxti indi yoxsa da
Elm ilə məşhurdur indi dünyada.
Göründüyü kimi, mütəfəkkir şair-pedaqoq
ağıl tərbiyəsinə, elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasına təkcə tərbiyə məsələsi kimi deyil, dövlət
əhəmiyyətli bir iş kimi baxır və inanır ki, hər bir
dövlət qılıncın gücü ilə yox, elmin qüdrəti ilə yüksələ bilər.
Böyük şair-pedaqoq öyrədirdi ki, alimə, ağıla,
zəkaya şübhə ilə yanaşanlar nadanlardır. Bu fikir
“Alimlərin Hürmüzü inkar etmələri və həlak
olmalarının hekayəti”ndə (“Iqbalnamə”də) daha
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aydın verilmişdir. Burada deyilir ki, bir gün
yetmiş yunan alimi sözləşirlər ki, böyük alim Hürmüzün söylədiyi bütün elmi həqiqətləri inkar
etsinlər. Onlar bir yerə yığılıb belə də edirlər.
Axırda Hürmüzün hikməti nəticəsində onlar ciddi
cəza alır: hamısı buza dönür. Dahi şair buradakı
əsas iseyanı belə ümumiləşdirir:
Haqqı eşitməsə hər kəs dünyada,
Ömrünü küll edib verəcək bada.
Ustadın dərsini kim etsə inkar,
Onlartək kəfənə tutacaq rüzgar.
Dəlili qüvvətli olan bir sözü,
Qanmaq istəməyən bədbəxtdir özü.
Taca layiq dürrü yerlərə vuran
Idraksız, şüursuz nadandır, nadan!
Alimlə xoş rəftar etsən əgər sən,
Özün öz elmini aşkar edərsən.
Göründüyü kimi böyük pedaqoq və tərbiyəçi
olan Nizami başa salmağa çalışır ki, öz müəlliminin, ustadının əməyini inkar edənlər, onun üzünə
ağ olanlar bilməlidirlər ki, onların aqibəti kəfənə
bürünmək olacaqdır. Ağıllı sözə, elmi həqiqətə
inanmayanlar isə idraksız və şüursuz nadanlardır.
Dahi mütəfəkkir ağıla, biliyə, ağıllı adamlara
yüksək qiymət verməklə yanaşı, cəhalətə,
nadanlığa, ağılsız adamlara mənfi münasibətini
gizlətmir, əksinə, ciddi tənqid atəşinə tutur. Niza49

miyə görə ağıllı adam nadanlardan har zaman, hər
yerdə uzaq qaçmağa çalışmalıdır:
Ağıllı adamla yaşa səlamət,
Nadanın dərmanı törədər illət.
Yaxud:
Əlbət ki, əqilli bir qulaq asan,
Yaxşıdır həmişə yüz şüursuzdan!
“Ağlın olsun sənə hər işdə rəhbər, hər şeyi
ondan sor, o deyən yetər” fikrini aşılayan Nizami
eyni zamanda xəbərdarlıq edir ki, ağılsız
adamlarla oturub-duranlar ağıllı hesab oluna bilməz:
Ağılslz kəslərlə oturub-duran,
Ağıldan, şüurdan deməsin dastan.
Nadanlara, cahillərə, qanmazlara nifrətini
gizlətməyən Nizami, hətta, belələrini eşşəyə bənzədir və onların var-dövlətinin heç nəyi dəyişdirmədiyini anlatmağa çalışır:
Eşşəyin cəvahir olsa da yükü,
Yenə də eşşəkdir, parıldar tükü.
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Beləliklə, mütəfəkkir şairin ədəbi irsinin
elmi-pedaqoji aspektdə tədqiqi və təhlili göstərir
ki, onun bütün əsərlərində parlaq xətlə keçən
başlıca ideyalardan biri ağıl tərbiyəsi və elmi
dünyagörüşünün formalaşdırılması ilə bağlı məsələlərdir.
Özü zəngin elmi dünyagörüşə malik
olduğundan dahi şair-filosof möhkəm inanırdı ki,
cəmiyyəti, ölkəni xilas edəcək ən böyük qüvvə, ən
böyük qüdrət elmdir, ağıldlr, zəkadır. Elmi dünyagörüşün formalaşdırılması və onun cəmiyyətin,
ölkənin həyatında rolu, ağıllı, kamallı-kamil insan
tərbiyəsi və ağıl tərbiyəsinin bir çox başqa məsələləri pedaqoq-şairin bütün yaradıcılığında qızıl
xətlə keçir. Həmin məsələlər haqqında şairin əsas
fikirlərini müasir elmi-pedaqoji nöqteyi-nəzərdən
belə ümumiləşdirmək olar:
- ağıl insanın ruhudur, ağılsız insan quru bədəndir;
- hər bir valideynin ən böyük arzusu ağıllı
övlad tərbiyləndirməkdir, ata üçün ağıllı övladdan
qiymətli heç nə yoxdur;
- insanı “əjdahasifət” heyvanlardan fərqləndirən əsas əlamət ağıldır, kamaldır;
- ağılın çırağı elmdir, dərin bilikdir;
- ağıllı insan öyrənməyi ar bilməyən, hər
gecə biliyə bir qapı açan, “hər gizli xəzinədən bir
dürr” çıxarmağı bacaran, uzaqgörən, sözünü yüz
ölçüb, bir piçdikdən sonra söyləyən, nadanlardan
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uzaq qaçan, seçdiyi peşənin, sənətin kamil ustası
olan, ən çətin məqamlarda səbrlə, təmkinlə hərəkət edən adamdır;
- ağıl tərbiyəsinin başlıca vəzifəsi zəngin
dünyagörüşə, elmlərin sirlərinə dərindən bələd
olan, hər şeyi kamil bilən insan yetişdirməkdir;
- ağıl tərbiyəsinin əsas vasitəsi təlimdir,
başlıca yolu öyrənməkdir, gecə-gündüz çalışmaqdır;
- ağıl tərbiyəsinin ən mühüm vasitəsi olan təlim prosesində müəllimin rolu əvəzsizdir; müəllim
öyrətmək üçün zəngin biliklərə sahib olmalıdır; ən
yaxşı, ağıllı şagird müəllimin üzünə ağ olmayan,
onun sözlərinə diqqətlə qulaq asandır;
- ən yaxşı padşah zəngin dünyagörüşə, bütün
elmlərin əsaslarına sahib olan, elmə, alimlərə, ağıllı
insanlara yüksək qiymət verən, ölkəni ağıllı məsləhətlər əsasında idarə edən hökmdardır.
III. “Xəmsə”də əxlaq tərbiyəsi məsələləri.
Mövcud elmi-pedaqoji ədəbiyyatın təhlili
göstərir ki, dahi şairin pedaqoji görüşlərinə həsr
olunmuş əsərlərin əksəriyyətində onun əxlaq və
əxlaq tərbiyəsi haqqındakı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş və geniş yer verilmişdir. Bu da heç
də təsadüfi deyil. Belə ki, insanın əxlaqi saflığı
uğrunda mübarizə aparan N.Gəncəvi bütün əsərlə52

rində bu işə xidmət edən dahiyanə fikir və ideyalar söyləmişdir. Ondan sonra gələn böyük şair
və yazıçıların, filosof və pedaqoqların demək olar
ki, əksəriyyəti həmin fikir və ideyalardan bəhrələnmiş, onları daha da inkişaf etdirmişlər.
Nizaminin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı
dəyərli fikir və ideyaları, hikmətli sözləri neçəneçə nəsillərin mənəvi tərbiyəsində önəmli rol
oynamış və bu gün də belə bir rol oynamaqdadır.
I.V.Höte dahi şairin əsərlərindəki bu cəhəti yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Nizaminin əxlaqi
məsələlərə həsr edilmiş əsərlərində... bədii səmimilik vardır” (6, 268)
N.Gəncəvinin əxlaqi görüşlərini pedaqoji
aspektdə ilk dəfə tədqiq edən görkəmli Azərbaycan pedaqoqu Mərdan Muradxanov olmuşdur.
O, N.Gəncəvinin pedaqoji görüşlərinə həsr
olunmuş namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş
və onun əxlaq haqqındakı fikirləri barədə məqalə
yazmışdır (bax:M.Muradxanov “N.Gəncəvinin
əxlaq haqqındakı fikirləri”-“Azərbaycan məktəbi
jurnalı”, 1947-ci il, №4, səh. 22-29).
Həcmi yeddi səhifədən ibarət olan həmin
məqalənin təhlili göstərir ki, M.Muradxanov öz
dövrünün tələblərinə uyğun olaraq, dahi şairin
əxlaq haqqındakı fikirlərini marksizm-leninizm
ideologiyası baxımından tədqiq etmiş və burada
“kommunist əxlaqının əsaslarını axtarmağa çalışmışdır. Elə bu səbəbdəndir ki, o, N.Gəncəvinin
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vətənpərvərlik haqqındakı ideyalarını belə səciyyələndirmişdir: “... onun öz ölkəsi və xalqını
sevmək məfhumu ilə bizim sovet vətənpərvərliyi
arasında əsaslı fərq vardır (52, 26).
Milli ideologiyamızın təşəkkül tapdığı, milli
pedaqogikamızın yaradılması istiqamətində ciddi
addımların atıldığı (N.Kazımov, Ə.Ağayev,
Y.Talıbov, A.Abbasov, F.Sadıqov və başqaları tərəfindən) indiki dövrdə dahi Nizaminin bütün
zamanlarda öz aktuallığını itirməyən əsərlərində
əxlaq tərbiyəsi məsələlərini yeni pedaqoji təfəkkür
baxımından tədqiq və təhlil etməyə ciddi ehtiyac
vardır.
Milli pedaqogikamızın yaranmasında böyük
əmək sərf etmiş prof. N.Kazımov “Məktəb
pedaqogikası” dərsliyində (Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2002) əxlaqi keyfiyyətləri iki qrupa bölür:
1) cəmiyyətin, xalqın zərərinə olan, onun bəyənmədiyi əxlaqi sifətlər; 2) cəmiyyətin, xalqın bəyəndiyi, qəbul etdiyi əxlaqi keyfiyyətlər (39, 343).
Qeyd olunan mənbədə müəllif birinci qrupa
aşağıdakı mənfi əxlaqi sifətləri daxil edir: paxıllıq;
yalan danışmaq; böhtan atmaq; satqınlıq; ikiüzlülük; arxadan danışmaq; qiybət; qorxaqlıq; iradəsizlik; etibarsızlıq; israfçılıq; tənbəllik; xudbinlik;
özündən bədgümanlıq və s.
Ikinci qrup əxlaqi keyfiyyətlərə isə prof.
N.Kazımov aşağıdakıları aid etmişdir: əməksevərlik; insanpərvərlik; təvazökarlıq; sadəlik; halallıq;
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işgüzarlıq; dostluq; düzlük; doğruçuluq; vətənpərvərlik; həmrəylik və s.
Göründüyü kimi, sadalanan əxlaqi keyfiyyətlər “sovet pedaqogikası”nda bu və ya digər dərəcədə öz əksini tapmış əxlaqi keyfiyyətlərdir.
Burada başlıcası əxlaqi keyfiyyətlərin necə
adlandırılmasında deyil, onların mahiyyətinin
necə başa düşülməsindədir. Məsələn, həmrəylik
dedikdə, sovet pedaqogikası birinci növbədə
“proletariatın” birliyini, həmfikir və həmrəy
olmasını nəzərdə tuturdu. Milli pedaqogikaya
görə isə bu anlayışın əsasını “milli birlik”, “milli
həmrəylik” təşkil edir.
Dahi Nizaminin zəngin ədəbi-pedaqoji irsinin
tədqiqi göstərir ki, onun əsərlərində milli
pedaqogikanın müasir dövrdə əxlaq tərbiyəsinin
məzmununa aid etdiyi və yuxarıda qeyd olunan əxlaqi keyfiyyətlərlə yanaşı, insanın mənəvi simasının
formalaşmasında mühüm rol oynayan digər keyfiyyətlərin (namusluluq, iradəlik, səxavətlik, yaxşılıq,
xeyirxahlıq, ədalətlik və s.) də təbliğ və təqdirinə
geniş rast gəlirik.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, böyük şairtərbiyəçi müsbət əxlaqi keyfiyyətləri tərənnüm
etməklə kifayətlənmir, insanın mənəviyyatını
korlayan mənfi, zərərli əxlaqi sifətləri ifşa edir.
Bütün qeyd olunan mülahizələrimizi sübut
etmək üçün əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı konkret
nümunələrin təhlilinə keçək. Milli pedaqogikanın
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əxlaq tərbiyəsinin məzmununa daxil etdiyi əxlaqi
keyfiyyətlər sırasında ilk yerlərdən birini insanpərvərlik tutur.
Yeni pedaqoji təfəkkürə görə “insanpərvərlik” geniş anlayışdır. Qardaşa, bacıya, ataya,
anaya, övlada, qohuma-qonşuya, yurddaşa, digər
xalqların nümayəndələrinə hörmət və rəğbət hissi
bu anlayışa daxildir.
Özü böyük insanpərvər olan dahi Nizami
həmin anlayışa məhz geniş yanaşması ilə müasir
elmi pedaqogikanın səkkiz əsr qabaqlamışdır.
Humanist şairin insanpərvərlik anlayışına görə hər
bir insan bütün insanlara hörmət və rəğbət bəsləməli, onları sevməlidir. Çünki insan bu dünyanın
şərəfi, şanıdır:
Sən ey yerdə fələyi heyrətdə qoyan insan,
Yer də, göy də nazınla daim oynayan insan.
Ülviyyət aləmindən xəbərdarsan deyə sən,
Qüdrətinlə şərəfsən, şansan yerə, göyə sən.
“Əgər insansan, insanlığı sev”,
-deyən humanist şairin sevə-sevə yaratdığı müsbət
obrazların hamısı digər əxlaqi keyfiyyətləri ilə
yanaşı, özünün yüksək bəşəri hissləri, insanpərvərliyi ilə seçilir. Bu baxımdan Isgəndər obrazı çox səciyyəvidir. O, bütün dünyaya hökmranlıq etsə də,
“qılıncının dalı da, qabağı da kəssə də” insanlara,
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hətta, düşmənlərinə belə, insani münasibət bəsləyir.
Ölüm ayağında olan düşmənin Daranın
başını qaldırıb dizləri üstünə qoyan Isgəndər hönkürüb ağlayır, onun dərdinə çarə axtarır, onu bir
insan kimi yüksək qiymətləndirir və deyir:
Padşahın bir tükü gözümdə inan,
Daha qiymətlidir yüzlərcə tacdan.
Belə təsirli səhnələr yaratmaqla ulu şair başa
salmağa çalışırdı ki, insanlar bir-birinə insani
münasibət bəsləməli, var-dövlət, insanın bir tükünə dəyməyən taxt-tac üçün qənim kəsilməməlidir.
Xalqımızın yüksək insanpərvərliyini göstərən milli-mənəvi dəyərlərimizdən biri ata-anaya
ali
məhəbbət,
övladlara
yüksək
qayğı,
ağsaqqallara dərin ehtiram və hörmətdir. Həmin
dəyəri yüksək qiymətləndirən N.Gəncəvi bütün
poemalarında insanpərvərliyin parlaq nümunəsi
kimi valideyin-övlad münasibətlərindəki qarşılıqlı
məhəbbəti, hörmət və izzəti dönə-dönə tərənnüm
etmişdir.
Belə məhəbbətin simvolunu birinci növbədə
ata-anasına dərin ehtiram, oğlu Məhəmmədə yüksək qayğı və məhəbbət göstərən şairin şəxsi nümunəsində görürük. Məhəmməd peyğəmbərin adını öz
sevimli oğluna vermiş şair onun “cənnət anaların
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ayaqları altındadır” ideyasını poemalarında inkişaf etdirmiş, ana adının müqəddəsliyini sübut
etməyə çalışmışdır. Məsələn, Məcnunun dili ilə
şair anaya belə qiymət verir:
Başımın tacıdır ayağın sənin,
Incimi bəsləmiş sənin sədəfin.
Sənin toxumunun məğziyəm ana,
Ayaq torpağın da cənnətdir mana.
Yaxud, başqa misal. Dünyanı fəth edən Isgəndər ölüm ayağında əziz anasına məktub yazır
və burada onu anda verir ki, oğlunun ölümünə
görə dərd-qəm çəkməsin:
Anacan, bu məktub gəlib çatarkən,
Çatıb qaşlarını kədərlənmə sən!
Bu dünya fanidir, əbəs ağlama,
Mənimçün yas tutma, qara bağlama!
Lakin ana məktubu alan kimi ağlayıb qara
bağlayır, sonra isə qəlbinə “daş basır”: “Oğlumun
qoy ruhu şad olsun! – dedi, Onun andlarına əməl
elədi...”
Ana ilə yanaşı, Nizami ata adını da çox yüksək tutur. Atanın üzünə ağ olmağı övlad üçün böyük naqislik hesab edir. Şairin fikrincə, ata öz böyüklüyünü qorumalı, belə övlada cəza verməyə tə-
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ləsməməlidir. Çünki belə övladların cəzasını
həyat özü verəcəkdir:
Nə eyləsə sənə övladın, inan
Onu görəcəkdir öz övladından.
Oğlunun yaxşı, pis işiyçün, dayan,
Cəza vermə, o da alar öz oğlundan.
Valideyn-övlad məhəbbətinin qarşılıqlı
olduğunu nəzərə çatdıran şair uşağın, onun təlimtərbiyəsinin hər bir ata-ana üçün çox əziz olduğunu
dönə-dönə qeyd etmişdir. “Övladın iqbalı ona olsa
yar, ata sevincindən bəxtiyar olar”, – deyən şairin
baş qəhrəmanlarının hamısı-Məcnun, Isgəndər,
Bəhram və s. öz valideynlərinin yüksək qayğısı ilə
əhatə olunur. Onların valideynləri övladlarının
xoşbəxtliyi üçün heç nəyi əsirgəmirlər.
Nümunə üçün “Yeddi gözəl” poemasının
baş qəhrəmanı Bəhramın təlim-tərbiyəsinə, boyabaşa çatmasına atasının necə qayğı göstərdiyinə
diqqət yetirək. Bəhramın atası Yəzdigirdin iyirmi
il ərzində doğulan uşaqları “olan tək ölərmiş” –
Bəhram dünyaya gələndə münəccimlər məsləhət
görürlər ki, uşağın yaşadığı şəraiti dəyişdirsinlər,
yəni onu Irandan Ərəbistana aparsınlar. “Ata öz
övladı yaşasın deyə”,-bu işə tez razı olur. Şahın
göstərişi ilə Yəmən ölkəsində Bəhram üçün dünyada tayı-bərabəri olmayan Xəvərənq qəsri tikilir
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və onun təlim-tərbiyəsi üçün burada hər cür şərait
yaradılır.
“Leyli və Məcnun”da ata-oğul münasibətləri
daha təsirli verilmiş, valideynlərin övlada olan
məhəbbəti parlaq boyalarla verilmişdir. Məsələn,
övladını öz canından belə əziz hesab edən Məcnunun atası oğluna müraciətlə deyir:
Canımsan, canımdan daha əzizsən,
Evə dön, evimin işığısan sən.
“Isgəndərnamə”də şair “Dünyada ataya
varmıdır, gerçək; Ağıllı oğuldan başqa bir istək”
fikrini əsaslandırmaq üçün Feyləqusun öz oğlu Isgəndərin təlim-tərbiyəsinə, bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasına necə böyük diqqət və qayğı ilə
yanaşdığını nümunə göstərir.
Isgəndər dünyaya göz açan zaman atası
Feyləqus qəmi, kədəri ataraq, öz mehrini-məhəbbətini oğluna salır, hamıya ləl-cəvahir paylayır,
müşkü və meyi sel kimi axıdır. Atası Isgəndərə ox
atmağı, kaman dartmağı, qılınc vurmağı öyrətdikdən sonra dövrünün ən bilikli filosofu olan Niqumaşı ona müəllim və tərbiyəçi təyin edir.
Niqumaş Isgəndərə hikmətlərlə dolu dərin biliklər öyrədir, heç bir gəncin almadığı “şəhanə tərbiyə” verir.
Insanpərvərliyi “insanlığın parlaq gövhəri”
adlandıran şair bu anlayışı xeyirxahlıq, yaxşılıq
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məfhumları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə verir. Nizamiyə görə hər bir insanpərvər adam xeyirxahlığı,
yaxşılığı özünün həyat qayəsinə çevirməlidir:
Ağlına yaxşılıq sikkəsini çal,
Böyük şöhrət qazan, göylərə ucal.
Böyük humanist şair öyrədir ki,hər bir insan
xeyirxahlığı, yaxşılığı “əzəldən etsə də adət
özünə”, o zaman həmin yaxşılıq “hər yanda qapı
açar üzünə”. Ona görə də böyüklük şərəfinə nail
olmaq istəyən hər bir kəs xeyirxahlıq, yaxşılıq
etməyi bacarmalıdır:
Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi verilməz sana.
Dahi şairin fikrincə insana böyüklük, şərəf və
şan gətirən xeyirxahlıq heç zaman itmir:
Quyuya salsan da yaxşılığı bil,
Yenə qayıdacaq o itən deyil.
Şair insanları hər zaman, hər yerdə yaxşılıq
axtarmağa çağırır. Çünki “yaxşı ad almaqda əbədiyyət var”. Ona görə də “dünyada yaxşılıq hər
şeydən üstündür”.
Xeyirxahlığı, yaxşılığı ən gözəl əxlaqi
keyfiyyətlərdən biri kimi bütün poemalarında təq61

dir və təbliğ edən şair xeyirxah insanların ümumiləşmiş obrazını “Yeddi gözəl” əsərində Xeyirin
nümunəsində yaratmışdır. Şairin fikrinə görə hər
bir kəs xeyirxahlıq, yaxşılıq etməyə çalışmalıdır.
Lakin bu əxlaqi keyfiyyət hökmdarlara, məmurlara daha çox lazımdır. O, bu fikrini əsaslandırmaq üçün zalımlıq, bədxahlıq, pislik edən hökmdarları Bəhram şahla müqayisə edərək yazır:
Bəhram sevdiyindən xeyirxahlığı,
Uğurlu, mübarək oldu şahlığı.
Burada bir cəhəti də xüsusi qeyd etmək
lazımdır ki, böyük humanist olan N.Gəncəvi eyni
zamanda düşmənlərə, pis adamlara qarşı xeyirxah
olmağın qəti əleyhinə idi. Şair-filosofa görə pis
adamlara xeyirxahlıq göstərmək yaxşılara
yamanlıq etmək deməkdir. Qəddar, həyasız
adamlara qarşı sərt olmağı daha çox məsləhət görən şair yazır:
Həyasız adama qarşı sərt rəftar,
Yumşaq davranmaqdan faydalı olar.
“Insansan, insana qatış hər zaman; Insanla
yaşayar hər zaman insan”,-deyən insanpərvər şairin təqdir və təbliğ etdiyi müsbət əxlaqi sifətlərdən
biri də həmrəylik və birlikdir. Bütün insanları
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həmrəy olmağa çağıran humanist şairin əqidəsinə
görə:
Insanla yaşayan mərddir, kişidir,
Kimsəni sevməmək namərd işidir.
Insan sözdə yox, əməldə bir olmalıdır. Belə
birlik, həmrəylik səadətin açarıdır. Birlik olmayan
yerdə nifaq başlayır, bu isə insanları fəlakətə
aparır:
Bir olsa yoldaşın, dostun əməli,
Daşdan su çıxardar onların əli.
Nifaq olan yerdə fəlakət də var,
Səadət günəşi birlikdən doğar.
“Qarışqa birlikdə göstərib hünər; Özündən
çox böyük şeylər sürüyər”,-deyən şair insanları bu
hikmətdən nümunə götürməyə çağırır. Mütəfəkkir
və humanist şairin əxlaqi görüşünə görə insanın
ən mühüm mənəvi keyfiyyətlərindən biri
dostluqdur.
Nizami belə hesab edir ki, insanın “bir həmdəmi”, “könül sirdaşı”, yəni bir dostu olmasa o,
həyatda çox çətin yaşayır:
Həyat nəyə gərəkdir bir həmdəmin olmasa?
Insan çətin yaşayar dosta əmin olmasa.
Varlığına əminsən sən ki, hələ həyatda,
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Çalış, könül sirdaşı gətir ələ həyatda.
“Yaxşı dost dar gündə tanınar”,-deyən
ulularımızın bu hikmətini poetik təfəkkürün gücü
ilə qüvvətləndirən və daha da gücləndirən Nizami:
Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın,
Çəkib tordan şıxarsın, səni torda qoymasın.
- məsləhətini verir. Həqiqi dost odur ki,
dostunun eybini “hünər sanmasın”, onun üzünə
desin; öz “şəfasıyla” yarasını sağaltsın, dostunun
sirrini gizli saxlasın. Dostluqdan təmənna güdən
qərəzli, ikiüzlü adamlardan dost ola bilməz. Nizami xəbərdarlıq edir ki, belələri düşməndən daha
qorxulu, daha etibarsızdı:
Təmənnalı olarsa dostun, aman, dostluğu
Düşmənçilik deməkdir, dostun haman
dostluğu.
Ikibaşlı dostluğu dostluq sanma heç zaman,
Qərəzli dost düşməndir, arxalanma heç zaman.
“Heç bir işdə olma yarsız, yoldaşsız”, “Yaxşı
gündə çatar dada yoldaşlar”, “Bağlama qapını
dostun üzünə” və s. kimi nəsihətlər verən şair-tərbiyəçi bir tikə çörəyi, hətta, adicə “çay suyunu”
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dostla, yoldaşla bölüşməyi məsləhət bilir. Əks
təqdirdə insan “dost-aşna görməz”, “tezliklə ölər”.
Ağıllılar bilir, tək yesə hər kəs,
Təklik də ölər, dost-aşna görməz.
Çay suyu olsa da sən içmə yalqız,
Dəniz tək olarsan acı, qalıqsız.
Dostluğu, yoldaşlığı çox yüksək qiymətləndirən və zəruri sayan N.Gəncəvi eyni zamanda, hər
kəslə dostluq etməyi rəva görmür. Çünki: “Paxıllıq eyləsə dostuna hər kəs; Onun yoldaşlığı
torpağa dəyməz”; Pis dost “şəninə əskiklik gətirər
sənin”; “O dost ki, hər işi yalnız duzaqdır; Bəzəkli-düzəkli bir mancanaqdır”; “Bir dostun da olsa
eyibli əgər; Yüzünün adına ləkə gətirər”; “Insan,
dostu nacins olarsa əgər; Ondan yalnız hədsiz pisliklər görər”.
Bütün bu misallardan aydın görünür ki, şair
paxıl, kələkbaz, ikiüzlü, nacins, nanəcib, eyibli
adamlarla dostluqdan çəkinməyə “yaxşı ad
qazanmış gözəl dostlar” axtarmağa çağırır.
Çünki”gözəl dost” insan üçün var-dövlətdən daha
üstündür:
Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara,
Ondan yetişərsən ağ günə, vara.
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Təsadüfi deyil ki, N.Gəncəvinin yaratdığı
müsbət qəhrəmanların demək olar ki, hamısı birmənalı olaraq digər əxlaqi məziyyətləri ilə yanaşı,
özünün sadiq yoldaşlığı, “dar günün dostluğu”,
etibarlı və sədaqətli olması, dostunun eybini
üzünə deməsi, ona ağıllı məsləhətlər verməsi, dost
yolunda həyatı bahasına olsa belə fədakarlıq göstərməsi ilə fərqlənirlər.
Ulu şair-pedaqoqun poeziyasında xüsusi yer
tutan əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də vətənpərvərlikdir. Nizamişünasların əksəriyyəti şairin yaradıcılığında vətənpərvərlik ideyalarından bəhs edərkən onun özünün boyük vətənpərvər olmasını
xüsusi qeyd etmişlər.
Azərbaycanın dilbər guşələrini sevə-sevə tərənnüm edən şair doğma yurdu Gəncəyə məhəbbətini daha parlaq tərənnüm etdirmişdir. Bu
barədə xüsusi tədqiqat aparmış Ş.Səfərov və
B.Həsənovun fikirlərində danılmaz həqiqət vardır:
“Şair mənən doğma Gəncəyə bağlıdır, onun hər
qarışı, daşı, torpağı Nizami üçün müqəddəsdir.
Nizaminin Gəncə ilə bağlı şeri şagirdlərdə Azərbaycana dərin məhəbbət hissi aşılayır” (79,253).
Qeyd olunan müəlliflər öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün dahi şairin aşağıdakı misralarını
nümunə göstərirlər:
Boğazımı gör necə düyünləyibdir Gəncə,
Yoxsa Iraq xəzinəsi mənim olardı məncə.
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Aləm deyir övladsan sən dünyaya, Nizami
Sığışmazsan Gəncəyə, gen dünyaya Nizami.
Əlbəttə, böyük vətənpərvər şairin vətənpərvərlik ideyalarını təkcə Gəncə şəhərinə olan
sonsuz məhəbbəti ilə məhdudlaşdırmaq olmaz.
N.Gəncəvi vətənpərvərlik anlayışına çox geniş
yanaşmışdır. Bu anlayışa görə Vətəni hamı
sevməlidir; vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevməklə
bitmir; əsl vətənpərvərlik Vətəni yadellilərdən
qorumaqdır.
Dahi Nizaminin vətənpərvərlik ideyalarının
ən parlaq təmsilçiləri “Isgəndərnamə”də Nüşabə,
“Xosrav və Şirin” əsərində Şirin və Məhin
Banudur. Məhin Banu Arrandan Ərmənə (indiki
“Ermənistan”) qədər geniş ərazidə hökmranlıq
edən, öz yurdunu sonsuz məhəbbətlə sevən, ağıllı,
mərd, cəsarətli və hünərli bir qadındır. Məhin
Banu qadın olduğuna baxmayaraq, öz doğma vətənini yadelli işğalçılardan qorumağa nail olur. O,
Xosrovu ilk dəfə gördükdə onu doğma yurdu Bərdəyə dəvət edir və öz vətənini belə tərifləyir:
Dedi:”Gəl, bizimlə Bərdəyə gedək,
Qışı qalaq orda, gəzək, kef edək.
Bizim bu Bərdənin yeri arandır,
Suyu çox, otu çox, bir gülüstandır.
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Məhin Banunun yerinə taxta çıxan Şirin də
onun kimi vətənpərvərliyi ilə fərqlənir. O,
Xosrovu ata yurdunu qorumağa, “xilas etməyə”
çağırır:
Cavansan, şir kimi cəsarətin var,
Tacidar olmağa ləyaqətin var.
Ölkəni fitnədən xilas edərək,
Qüdrətini göstər bir dəfə görək.
Xosrova: “Qılınc al, meydanda özünü göstər”, – deyən Şirin öyrədir ki, düşməni güclə, qüdrətlə məğlub edib doğma yurdu azad etmək olar.
Ulu şairin bu hərbi-vətənpərvərlik ideyası ərazimizin 20%-nin işğalçı ermənilərin tapdağı altında
qaldığı bugünkü gerçəkliyimizlə necə də müasir
səslənir.
Şirini böyük məhəbbətlə sevən Xosrov öz
doğma vətənini Bəhramdan azad etmək üçün ona
qarşı müharibəyə başlayır və qalib gəlir, ölkəsini
əsarətdən xilas edir.
N.Gəncəvinin ağıllı, cəsarətli bir qadın
hökmdar kimi tərənnüm etdiyi Bərdə hakimi
Nüşabə həm də “doğma ölkəsinə qol-qanad”
verən alovlu vətənpərvərdir. O, öz ölkəsinin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyub
saxlamağa çalışır, dünyanı fəth edən Isgəndər
kimi qüdrətli hökmdarı öz ağlı, fərasəti və cəsarəti
ilə “ram” edir, beləliklə, vətəninin azadlığını təmin etməyə nail olur:
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Gedərkən Nüşabə bağladı peyman,
Isgəndər verməsin mülkünə ziyan.
Vəsiqə yazmağa şah verdi fərman,
O cənnətdən çıxıb getdi hökmüran.
Dahi şair-pedaqoqun vətənpərvərlik ideyasına görə Vətəni hamı sevməli və qorumalıdır,
lakin burada daha böyük məsuliyyət ölkə başçısının üzərinə düşür. Ölkənin başçısı hər zaman
ayıq-sayıq olmalı, doğma vətəni göz bəbəyi kimi
qorumalıdır:
Çalış ki, kirpiyin olsun almaz tək,
Ayıq ol, ölkənin keşiyini çək.
“Dünya yurdumuzdur, candan əzizdir”,deyən şair öyrədir ki, “bu dünya kam vermir,
ancaq can alır”, lakin o, bizim doğma yerimiz,
yurdumuz olduğu üçün biz onu canımızdan da çox
sevməliyik. Doğma yurdda insanın qul olması qərib ölkədə sultan olmasından daha yaxşıdır:
Azacıq düşünsən, bir nüktə vardır:
Hər kəs öz şəhrində bir şəhriyardır.
Öz şəhərində olsan ən alçaq insan,
Yaxşıdır qürbətdə sultan olmaqdan.
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“Qürbət cənnət olsa da yenə Vətən yaxşıdır”,-deyən xalq hikmətini yüksəklərə qaldıran ulu
şair Isgəndər kimi fatehin-yüzlərlə cənnət ölkəni
öz ixtiyarına keçirmiş bir hökmdarın vətən həsrətini çox təsirli boyalarla təsvir edir:
Isgəndər hər yerdə qələbə çaldı,
Lakin vətən eşqi qəlbimi aldı.
Hökmündə olsa da saysız vilayət,
Öz doğma yurduna çəkərdi həsrət.
“Can yandırsan orduna, məmləkətə, yurduna;
Arxalana bilərsən öz xalqına, orduna”,-deyən vətənpərvər şairin vətənpərvərlik anlayışına çox
geniş yanaşmasını sübut edən cəhətlərdən biri də
anlayışın tərkib hissəsi olan hərbi-vətənpərvərlik
məsələsinə xüsusi diqqət yetirməsidir.
N.Gəncəvi öz poemalarında, xüsusilə, “Isgəndərnamə”də vətəni sevməyin, onu qorumağın
zəruriliyini dönə-dönə qeyd etməklə yanaşı, onun
yadelli işğalçılardan qorunması və əsarətdən xilas
edilmasi yollarını da göstərmişdir. Əsərlərində
şair-pedaqoq Vətən uğrunda mübarizənin əsasən
üç yolunu təsvir etmişdir: birincisi: “ağılla, tədbirlə” (siyasi yol-Nüşabənin istifadə etdiyi yol); ikincisi, “qılıncın gücü ilə” (hərbi yol-Xosrovun istifadə etdiyi yol); üçüncüsü, ağlın və qılıncın gücünün birləşdirilməsi yolu (siyasi-hərbi yol-Isgəndərin istifadə etdiyi yol).
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Şair Əflatunun dili ilə Isgəndərə belə məsləhət verir:
Mərdlərin qan tökən qılıncı, bəli,
Alim tədbirilə olar kəsərli.
Göründüyü kimi, Nizami burada qılıncın
gücü ilə elmin-alimin qüdrətini birləşdirməyə,
yəni hərbi-siyasi yolla mübarizəyə daha çox üstünlük verir. Dahi şairin və böyük tərbiyəçi
pedaqoqun bu tövsiyəsi Qarabağın azad edilməsinin ən səmərəli yolunu xatırladır bizə! Fikrimizcə,
Qarabağ erməni qəsbkarlarından məhz dahi Nizaminin tövsiyə etdiyi hərbi-siyasi yolla azad edilə
bilər.
Əsərlərində çoxsaylı döyüşlərin böyük
ustalıqla və hərb qanunlarına uyğun dəqiqliklə
təsvir edilməsi sübut edir ki, mütəfəkkir şair hərb
tarixinə, döyüş strategiyası və taktikasına dair bilikləri dərindən mənimsəmişdir. Fikrimizi sübuta
yetirmək üçün bir nümunəyə diqqət yetirək.
Isgəndər təzə taxta çıxarkən Zənci qoşunları
ona qarşı müharibəyə başlayır. Sayı-hesabı
olmayan və insan qanını içməyi özünə adət etmiş
bu qoşunun vahiməsi Isgəndərin ordusunda qorxu
hissi yaradır. “Meydanda əsgərə üz versə qorxu;
Cəza bir iş verməz, dağılar ordu”,– deyən Isgəndər ağıllı, cəsarətli vəziri yanına çağırıb ona gizlincə belə deyir:
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Döyüşə qəhrəman bir ordu gərək,
Bir atlı od olsa, verməz bir kömək.
Elçinin qanını içərkən düşman,
Əsgərim məhv olur can qorxusundan.
Orduda apaydın qorxu hissi var,
Qorxaq kimsələrdən, söylə, nə çıxar?
Meydanda düşməndən qorxarsa ordu,
Su gətir, zəfərdən əllərini yu.
Vəzirə həqiqəti çatdırdıqdan sonra Isgəndər
ondan tələb edir:”Ortaya elə bir sağlam fikir at;
Bizə bu qorxudan versin bir nicat”. Ağıllı və hünərli vəzir bir qədər düşündükdən sonra Isgəndərə
belə bir tədbirə əl atmağı məsləhət görür. Düşmən
qan içməklə bizi qorxudursa, biz insan ətini
yemək səhnəsini yaratmaqla onları daha böyük
vahiməyə sala bilərik.
Vəzirin məsləhəti ilə bir neçə dustaq zəncini
Isgəndərin hüzuruna gətirirlər. Isgəndər onlardan
birinin başını başqa dustaq zəncilərin gözləri
qarşısında kəsdirir və aşpaza tapşırır ki, onun zənci başı yeməkdən çox xoşu gəldiyi üçün həmin
başı tez bişirib gətirsin. Vəzirin gizli tapşırığı ilə
qara qoyunun başı bişirilir, zəncinin başı isə
torpağa basdırılır. Isgəndər əsir zəncilərin gözləri
qarşısında bişirilmiş “zənci başını” (əslində qara
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qoyunun başını) böyük iştahla yeməyə başlayır və
qışqırır:
Bilsin o adamcıl, müdhiş canavar,
Ondan iti dişli insan yeyən var!
Bu qorxunc səhnəni müşahidə edən zənci
əsirlər bilərəkdən azad edilir və onlar öz ordusu
arasında gördüklərini söyləyərək vahimə yaradırlar. Zənci qoşunu arasına beləliklə vəlvələ düşür,
Isgəndərin ordusunda isə qələbəyə inam yaranır.
Nəticədə Isgəndər ağılın gücünü qılıncın qüdrətilə
birləşdirərək sayca öz ordusundan qat-qat çox
olan, qaniçən zənci qoşununa qalib gəlir.
Bəli, dahi Nizami belə səkkiz əsrdən xeyli
əvvəl öyrədirdi ki, qaniçən düşmənə qarşı qəddar
olmaq lazımdır. Onun belə hikmət və nəsihətlərindən vaxtında bəhrələnmədiyimiz üçün vəhşi ermənilər “Xocalı faciəsi”ni törədərək torpaqlarımızı
işğal edərkən biz onlara qarşı “humanizm” nümunəsi göstərirdik, manqurd başçılarımızın ( Vəzirov
və başqalarının) dili ilə:”muştuluğumu verin,
ermənilər geri qayıdır”, – deyirdik.
Milli pedaqogikamızın əxlaq tərbiyəsinin
məzmununa aid etdiyi mənəvi keyfiyyətlərdən biri
də düzlük və doğruçuluqdur. N.Gəncəvinin əxlaqi
görüşlərinin tədqiqi göstərir ki, burada düzlük və
doğruçuluq haqqında fikirlər, dəyərli öyüd və nəsihətlər geniş yer tutur.
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“Nə qədər ki, dünyada alıb-verirsən nəfəs;
Sən düzlük qapısını döyməyə göstər həvəs”,–
deyən şair-pedaqoq insanları düzlüyə, doğruçuluğa səsləyir və belə hesab edir ki, dünyanın nicat
yolu bundadır:
Doğruçuluq yaxşıdır, uymayın yada,
Bircə düzlükdədir nicat dünyada.
Sağ qulaq düzlükdən eyləsə həzər,
Bir çox sol qulaqlar çəkəcək zərər.
Şairin düzlük və doğruçuluq haqqındakı çağırışlarına onun bütün poemalarında rast gəlirik.
Lakin “Sirlər xəzinəsi” əsərində bu məsələyə
xüsusi diqqət yetirilmiş və geniş yer verilmişdir.
Belə ki, iyirmi söhbətdən ibarət olan bu poemanın
on dördüncü söhbəti məxsusi olaraq məhz düzlük
və doğruçuluğa həsr olunmuşdur.
Iki hissədən ibarət olan həmin söhbətin birinci “Haqsızlıq və doğruluq”, ikinci söhbət isə
“Zalım şahla düz danışan qocanın hekayəti”
adlanır. Birinci hissədə şair doğruluq və düzlük
anlayışlarının mahiyyətini və əhəmiyyətini başa
salmağa çalışır, göstərir ki, doğruluq insanı hər an
qoruyan “zirehdir”. Əyrilik isə insanın eybini açıb
göstərir. Şən, qəm-qüssədən uzaq həyatın başlıca
şərtlərindən olan doğruçuluq “vicdan tərəzisidir”.
Bu tərəzi mizanı heç vaxt pozmağa qoymur.
Ürəyin düzlüyü isə ədalət mizanıdır. Insanın bu
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mizan-tərəzisi (düzlüyü və doğruçuluğu) “bircə
dən əskik çəksə, o, dünyada batmış olacaqdır.
Düzlük və doğruçuluq insanın şirin həyatının və
ucalmağının zəruri şərtidir:
Əyri gülü düzlükdə tikan qucar aldadar,
Bil ki, şəkər qamışı düzlüyündən bal dadar.
Doğruluğun harda ki, ucalıbdır bayrağı,
Haqq əliylə fələkdən öc alıbdır bayrağı.
Haqqında bəhs etdiyimiz on dördüncü söhbətin ikinci hissəsində şair düz danışan qocanın aqibətini nümunə göstərir. Xalqa qan udduran qəddar, zalım şahın qarasınca deyinən hər kəsi o, dərhal öldürərmiş. “Zalım şahımız nahaq qan axıdır”,deyən dünyagörmüş bir qoca eşidir ki, onun sözlərini şaha çatdırıblar.
Mərd qoca şahın ölüm hökmünü gözləmədən
boynuna kəfən keçirir və onun hüzuruna gedir.
Şah qocadan soruşur ki, mənə nə üçün “zalım”,
“qəddar” demisən?! Qoca cavabında söyləyir ki,
mən hələ eşitdiklərindən daha çox demişəm. Mən
sənin eybini üzünə deyirəm. Əgər doğru demirəmsə məni dara çəkdir. Şah öz səhvini anlayır,
qocaya xələt verib onu bağışlayır, qəddarlıqdan,
zülmdən əl çəkir, “xalqı sevən, insaflı bir şah”
olur.
Dahi şair-tərbiyəçi bu hekayədən alınan nəticəni belə ümumiləşdirir:
75

Öz düzlüyü kimsəni verməz bada dünyada,
Düz sözüylə kimsəyə yetməz qada dünyada.
Doğruluqla köməkdir hər bir ərə yaradan,
Doğru ol ki, yetirsin hər zəfərə yaradan.
Göründüyü kimi, “doğruya zaval yoxdur”
hikmətini həyati misallar əsasında şərh edən böyük şair-filosof öyrədir ki, doğru insanları allah da
çox sevir və belələrini ən uca mərtəbəyə qaldırır.
“Doğruluq yolunu tutmayan sözlər; Aya
ucalsa da qiymətdən düşər”,-deyən şair düzlük və
doğruçuluğa həsr etdiyi söhbətin sonunda öz
həyatını nümunə göstərir və qeyd edir ki, məhz
düzlüyü, doğru sözü sayəsində uca ad qazana bilmişdir:
Doğru sözə bağlıdır öz qüdrətin həmişə,
Qoy qüdrətdən güc alsın söz qüdrətin həmişə.
El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən,
Ilhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən.
Bu monoqrafiyanın müəllifi dahi şairə həsr
etdiyi “Nizami” adlı şerində (bax: Bayram Qəmxar, Qarabağım, Bakı, 2006) məhz onun bu cəhətinə
görə söz mülkünün sultanı adlandırmışdır:
Söz söyləmək hünərdi,
Düz söyləyən bir nərdi.
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Başqaları əsgərdi,
Sənsən xaqan, Nizami!
Şeri dərman, Nizami!
Mütəfəkkir şair-pedaqoqun əxlaqi görüşləri
sistemində mühüm yer tutan mənəvi keyfiyyətlərdən biri də namusluluqdur. Şairin sevə-sevə
yaratdığı müsbət qəhrəmanların hamısı, xüsusilə
Leyli, Şirin, Nüşabə özünün ağlı, kamalı ilə
yanaşı, həm də arı-namusu, isməti, abır-həyası ilə
fərqlənir. Konkret nümunələrə diqqət yetirək.
Məhin Banu Şirinin Xosrovla ovlaqda görüşməsini eşitdikdə: ”Sənin bəzəyindir ismət, nəzakət”,-deyib onu öz namusunu qorumağa çağırır:
Görsə ki, vəfalı, ismətli qızsan,
Elçi göndərəcək adətlə insan.
Adın bu dünyada namuslu qalar,
Olarsan cahanda böyük hökmdar.
Məhin Banunun öyüd-nəsihətinə əməl eyləyən Şirin növbəti görüş zamanı Xosrov ondan
murad diləyərkən öz ismətini qoruyaraq, ona rədd
cavabı verir və onu da namuslu olmağa çağırır:
Iki yaxşı adı bədnam eyləmək,
Isməti itirmək, söylə, nə gərək.
Biz bir-birimizdən gərək utanaq,
Tanrı qabağında həyadan yanaq.
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Şirinin belə namuslu hərəkətindən dərs alan
Xosrov Isfahan gözəli Şəkərin qiyafəsində ona
asanlıqla
tabe
olan
kənizə
gözəlliyinə
baxmayaraq, nöqsanlı olduğunu söyləyir. Xosrova
görə bu qənirsiz gözəlin eybi öz namusunu, ismətini qorumamasındadır:
Xosrov dedi:”Eşit, budur o nöqsan:
Bir an adamlardan uzaq olmursan.
Hər kəsə dövran tək məhrəm olaraq,
Hər gəlib-gedənə açırsan qucaq.
Xosrov biləndə ki, Şəkər öz ismətini
qorumaq üçün ona qarşı hiylə işlətmişdir, bu
namuslu gözələ vurulur və onunla evlənmək qərarına gəlir.
Axıradək öz arını-namusunu qoruyan Şirin
Xosrovun dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq,
ona tabe olmur və bildirir ki:
Şah olsan belə, kəbinsiz yenə,
Yetişə bilməzsən istəklərinə.
Şirinin öz ismətini ləyaqətlə qoruduğunu görən
Xosrov Şah “əhd etdi, söz verdi, and içdi, hərgiz, ona
əl vurmasın kəbinsiz”. Belə də olur. Xosrov el adəti
ilə Şirinə toy edib, onunla evlənir.
Xosrovun ölümündən sonra Şiruyənin onunla
evlənmək istədiyini görən Şirin öz namusunu şirin
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canı bahasına qoruyur: Xosrovun məqbərəsində
özünü öldürüb, əbədiyyətə qovuşur.
Şirinin namusunu, abır-həyasını, ismətini
Leylidə də görürük. Dahi Nizaminin tərənnüm
etdiyi Leyli “kamallı, ay camallı, sərv boylu, ahu
gözlü” olmaqla yanaşı, həm də “bakirə bir inci”,
“dünyanın həyalı bir dilbəri” idi. Şirin kimi Leyli
də öz ismətini ölənədək qoruyub saxlaya bilir.
Zorla Ibn Səlama ərə verilən Leyli ona and içir ki,
qanının bahasına olsa belə, öz ismətini qoruyacaq:
Qanımı töksə də sənin inadın,
Hasil olmayacaq məndən muradın.
Bu and təsir etdi Ibn-Səlama,
O da razılaşdı quru salama.
Ibn Səlamın ölümündən sonra Zeyd Məcnun ilə
Leylini görüşdürür. Bu zaman içəridə tək qaldıqlarına baxmayaraq bir-biri üçün dəli-divanə olan
aşiqlərin hər ikisi öz abır-həyasını, ar-ismətini
qoruyur. Şair burada öyrədir və təqdim edir ki:
Əgər məhəbbətdə olmasa ismət,
O şəhvət hissidir, deyil məhəbbət.
Oğlu Məhəmmədə verdiyi öyüd-nəsihətlərdə
də böyük müəllim-tərbiyəçi namus məsələsinə
xüsusi diqqət yetirir və tapşırır ki, oğlu onun adını
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özünün namuslu hərəkətləri ilə qaldırmağa çalışsın:
Elə namuslu ol, desin hər görən.
“Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!”
Dahi Nizaminin diqqət yetirdiyi əxlaqi keyfiyyətlərdən biri də sadəlik və təvazökarlıqdır. “Ağac
bar gətirdikcə başını aşağı salar” hikmətini aşılamağa çalışan şair təvazökarlığı olmayan insanları
başını dik tutan ilana bənzədir:
Ilantək dikbaşlı gəzmə ey insan!
Aşacaq dünyanın seli başından...
Çox da yüksəkliyə ucalma ki, sən,
Torpağa düşəndə inciməyəsən.
Şairin fikrincə insan özünü nə qədər sadə
aparsa, nə qədər çox təvazökarlıq göstərsə, xalqın
önündə əyilməyi bacarsa xalqın gözündə bir o qədər ucala bilər:
Ucalar özünü əyən insanlar,
Təvazö sahibi hörmət qazanar.
Şan-şöhrət,
bər-bəzək
dalınca
qaçan
adamlara mənfi münasibətini gizlətməyən, belələrini kəskin tənqid atəşinə tutan şair öyrədir ki, insanın gözəlliyi onun sadəliyindədir; rahat yaşayışı
sadə həyat sürməyindədir:
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Torpaq vücuduna vurma min bəzək,
Insana qum kimi sadəlik gərək.
Yaxud:
Bu dünya malına uyma, çox zinhar,
Hər sadə keçinən asudə yaşar.
“Öz-özünə vurulub, bəyənməsən özünü” fikrini hamıya aşılamağa çalışan dahi Nizami
poemalarının demək olar ki, hamısında özünə
müraciətlə “təvazökar ol” deyir. Şan-şöhrət zirvəsinə ucaldığına baxmayaraq heç vaxt öz sadəliyini
və təvazökarlığını itirməyən şair bu gözəl əxlaqi
sifətinə görə bu gün də gənc nəslə bir örnəkdir, təsirli tərbiyə nümunəsidir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi müdrik şairfilosof və böyük müəllim, tərbiyəçi olan N.Gəncəvi müsbət əxlaqi keyfiyyətləri təqdir və təbliğ
etməklə yanaşı, mənəvi eybəcərliklərə, mənfi əxlaqi sifətlərə qarşı barışmaz mübarizə aparmışdır.
Şairin daha çox nifrət bəslədiyi mənfi əxlaqi
sifətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: paxıllıq; yalançılıq; hərislik və xəsislik; xudpəsənlik;
lovğalıq; tamahkarlıq; ikiüzlülük; haqsızlıq;
satqınlıq; vicdansızlıq; qəddarlıq; tənbəllik və s.
Nümunə üçün şairin paxıllıq haqqında bəzi
mülahizələrini nəzərdən keçirək. Insanların mənəviyyatını korlayan bu mənfi keyfiyyətin tənqidinə
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şair demək olar ki, bütün poemalarında müəyyən
dərəcədə toxunmuşdur. Lakin “Sirlər xəzinəsi”,
“Xosrov və Şirin” poemalarında bu məsələyə
xüsusi diqqət yetirmiş və ayrıca yer vermişdir.
“Sirlər xəzinəsi”nin on beşinci söhbəti,
“Xosrov və şirin”in isə son hekayələrindən biri
“Paxılları məzəmmət” adıanır. Paxıl insanları xəzinə üstündə yatan ilana, gül kolunda bitən tikana
bənzədən şair öyrədir ki, hər kəs hünəri ilə
ucalmağa, var-dövlət sahibi olmağa çalışmalı, bu
yolla gedənlərə paxıllıq etməməlidir. Çünki paxıllıq çəkməklə həyatda heç nəyə nail olmaq mümkün deyildir.
Paxıllar həyatda tülkü kimi hər şeyə müftə
nail olmaq istəyirlər. Onların paxıllıq hissi gözlərini yumur, yaxşı işləri görməyə qoymur:
Paxıl! Göz yumaraq açıq nemətə,
Saqqız çeynəyirsən girib xəlvətə...
Hünəri görsə də etiraf etməz,
Pis yolu buraxıb yaxşıya getməz.
Şahlara baş əyməyən məğrur şairin ən çox
nifrət etdiyi mənfi əxlaqi sifətlərdən biri də ikiüzlülükdür. Şair ikiüzlü insanları “Sirlər xəzinəsi”
poemasında saxta qızıl, qəlp pul kəsənlərə bənzədir və başa salır ki, belələrinin “üzü qızıl, içi
mis”dir. Ikiüzlülərin üzünə baxanda “aydan arı,
sudan duru” görünürlər, lakin daxildən xəbis
vücudlu və kinlidirlər:
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Üzü qızıl, içi mis saxta pul san onları,
Hər sözünə qulp qoyar, tanı hər an onları.
Üzlərinə baxanda aydan arı hər biri,
Əməliylə aləmin riyakarı hər biri.
Üzdə şamdır, daxildə düyünlü ud hamısı,
Üzdə sadə, daxildə xəbis vücud hamısı.
Şair “üzdə şam kimi düz, daxildə isə “düyünlü ud”a bənzəyən ikiüzlülərdən uzaq qaçmağı,
onlara sirr verməməyi, qazdıqları palçıq quyusuna
düşməməyi tövsiyyə edir:
Harayçını əzaba, əziyyətə salarlar,
Tələbkarı çıxılmaz vəziyyətə salarlar.
Istəkləri dildədir, heç bilinməz kinləri,
Qəlblərindən qisasdan heç silinməz kinləri.
Təlaşları eyləyib qəm əsiri onları,
Nəfəsləri varsa da sanma diri onları.
Sözlərinə inanıb ixtilat qatmaq nədir?
Əgər kefli deyilsən palçığa batmaq nədir?
Dahi şairin əsərlərində tez-tez ifşa etdiyi mənfi
əxlaqi sifətlərdən biri tamahkarlıqdır. Şair tamahkar,
həris insanları qan soran çibinə, mığmığaya
(ağcaqanada) bənzədir, başa salmağa çalışır ki, insan olan kəs Tanrının verdiyi nemətə qane olmalı, öz
qisməti ilə barışmalıdır:

83

Çibintək, mığmığatək qan sormağa can atma,
Tamahın neştəriylə ürəyini qanatma.
Qapına gələn nemət qismətindir, yeyərsən,
Ruzi verən kimsəyə min-min alqış deyərsən.
Şair tamahkarlıq edib sələm alanları kəskin
tənqid atəşinə tutaraq, bu yolla qazancın haram
olduğunu göstərir:
Hər anını sevinclə, kef-damaqla yaşa sən,
At əbanı, vur ömrü halallıqla başa sən.
Aldıqların sələm ki, vardır tamah yolunda,
Qəsəm olsun allaha, deyil allah yolunda.
Tamahkarlığın yüksək dərəcəsi olan hərisliyi daha böyük qətiyyətlə ifşa edən və nifrətlə
damğalayan şair var-dövlət yığmağa bütün həyatını həsr edənlərə, heç nədən gözləri doymayan
hərislərə başa salmağa çalışır ki, o dünyaya heç
nə apara bilməyəcəklər:
Yad mülkünü soymağın, talamağın bəs deyil?
Hərislikdən oda can qalamağın bəs deyil?
Tutaq, tutdun gücünlə neçə aya cahanı,
Aparmağın mümükünmü o dünyaya cahanı?
Yanar məhşər kürəsi, burar tamah boynunu,
Qənaətin qılıncı vurar tamah boynunu.
Böyük tərbiyəçi olan N.Gəncəvi öz əsərlərində əxlaq tərbiyəsinin məzmununu təşkil edən mə84

nəvi keyfiyyətləri yüksək qiymətləndirməklə və
onların mahiyyətini aydın şərh etməklə yanaşı,
əxlaq tərbiyəsinin bəzi üsul və tərzlərini də göstərmişdir. Onun “Xəmsə”sində əxlaq tərbiyəsinin
aşağıdakı üsul və tərzlərinə rast gəlirik: əxlaqi
söhbət, müsahibə, öyüd-nəsihət, məsləhət, göstəriş, vəsiyyət, rəğbətləndirmə, cəzalandırma, inandırma və s.
“Isgəndərnamə”də tərbiyəçi-şair tərbiyədə
nümunənin rolunu, örnək göstərməyin əhəmiyyətini dönə-dönə qeyd etmiş, müvafiq səhnələr
yaratmışdır. Bu baxımdan həmin əsərdə Isgəndərin səfər zamanı hər cəhətdən nümunəvi olan bir
şəhərə rast gəlməsi daha səciyyəvidir. Belə ki,
Nizaminin təsvir etdiyi və onun görmək istədiyi
bu şəhərdə heç yerdə qapı-hasar, qıfıl yoxdur, sürülər çobansız otlayır; burada hətta, vəhşi
heyvanlar insanlarla dinc-yanaşı yaşayırlar.
Isgəndər bütün bunlara mat-məətəl qalır və
ağsaqqallardan bunun sirrini soruşur. “Ədalət yurdunun ağsaqqalları” Isgəndərə izah edirlər ki:
Fağır bir tayfayıq, həm də dinpərvər,
Düzlükdən keçmərik əsla tük qədər.
Əyri dolanmaqla yoxdur işimiz,
Düzlükdən başqa yol tanımırıq biz.
Əyrilik yoluna çəkmişik hasar,
Düzlüklə olmuşuq əzabdan kənar.
Yalan gətirmərik biz dilimizə,
Əyri yuxular da görünməz bizə.
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Bu səhnə ilə dahi şair həm düzlüyün və
doğruçuluğun üstünlüyünü örnək göstərir, həm də
müsbət nümunənin insanlara necə böyük təsir
etdiyini anlatmağa çalışır. Belə ki, fateh
Isgəndər-bütün ölkələri gəzmiş və bütün xalqları yaxşı
tanıyan hökmdar bu nümunəvi adamların qaydaqanunlarından vəcdə gəlir və belə hesab edir ki,
bu şəhəri və onun yüksək mənəviyyatlı adamlarını
böyük yaradan nümunə üçün, örnək götürmək
üçün xəlq eyləmişdir:
Öz-özünə dedi:”Arifsən əgər,
Qoy sənə bir ibrət olsun bu sirlər.
Dünyanı gəzmərəm mən, daha bəsdir,
Hər ovlaqda bir tor qurmaq əbəsdir.
Bütün bildiklərim qalsın bir yana,
Bunların söhbəti bəs edər mana...
Bizi haqq göndərib çölə, dənizə,
Qəsdi göstərməkmiş bunları bizə.
Vəhşi adətlərə eyləyib nifrət,
Öyrənək bunlardan ayin, mərifət.
Bunları əvvəldən görsəydim əgər,
Dünyanı bu qədər gəzməzdim hədər.
Dahi şairin özünün ən çox istifadə etdiyi üsullar əxlaqi söhbət, nəsihət, məzəmmət, məsləhət
və nümunədir. Fikrimizi sübut etmək üçün “Sirlər
xəzinəsi” poemasının mündəricatına diqqət yetir86

mək kifayətdir. Belə ki, burada tərbiyəçi-şair öz
əxlaqi görüşlərini oxucuya on doqquz söhbət
formasında çatdırır, hər bir söhbətin mahiyyəti ilə
bağlı bir hekayət söyləyir.
“Sirlər xəzinəsi” və digər poemalarında şair
əxlaqi fikirlərini öyüd, nəsihət və məzəmmət yolu
ilə aşılamağa, anlatmağa çalışır. Məsələn: “Ədalətli və insaflı olmaq haqqında şaha nəsihət”,
“Paxılları məzəmmət”, “Ikiüzlüləri məzəmmət”
(“Sirlər xəzinəsi” poeması);
“Məhin Banunun Şirinə öyüd verməsi”, “Şirinin Xosrova bilik kəsb etmək üçün öyüd verməsi”,
“Hikmət və nəsihət”, “Oğlum Məhəmmədə nəsihət”, “Nəsihət və son söz”, “Paxılları məzəmmət”
(“Xosrov və Şirin” poeması);
“Oğlum Məhəmmədə nəsihət”, “Atasının
Məcnuna nəsihəti” (“Leyli və Məcnun” poeması);
“Oğlum Məhəmmədə nəsihət”,(“Yeddi
gözəl” poeması); “Öz nəfsinə öyüd və nəsihət”,
“Sözün tərifi və padşahlara nəsihət” (Isgəndərnamə” poeması).
Rəğbətləndirmə üsullarından şair-tərbiyəçinin ən çox istifadə etdiyi tərifdir. Məsələn: “Sözün tərifi” (“Sirlər xəzinəsi”); “Peyğəmbərin tərifi”, “Atabəy Əbu Cəfər Məhəmməd Eldəgizin
tərifi”, “Xoşbaxt padşah Qızıl Arslanın tərifi”
(“Xosrov və Şirin”);
“Sonuncu peyğəmbərin tərifi”, “Axistanın tərifi”, “Baharın tərifi və Leylinin xumarlıq
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tamaşasına getməsi” (“Leyli və Məcnun”); “Simnarın tərifi və Xəvərənq qəsrinin tikilməsi”, “Xəvərnəqin tərifi və Nemanın gözdən itməsi”, “Sözün tərifi və hikmət haqqında”, “Bəhramın qış
məclisinin tərifi və Bəhramın orada işrətə
dalması”, “Baharın tərifi”; “Sonuncu peyğəmbərin
tərifi”, “Nüsrətdin Əbubəkr padşahın tərifi” (“Şərəfnamə”); “Sonuncu peyğəmbərin tərifi”, “Sözün
tərifi və padşahlara nəsihət” (“ Iqbalnamə”).
Beləliklə yuxarıda qeyd olunan misallar bir
daha aydın göstərir ki, dahi şair-pedaqoqun əsərlərində tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə müqayisədə əxlaq və əxlaq tərbiyəsi geniş yer tutur. Onun
əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fikir və ideyalarını yeni
pedaqoji təfəkkür baxımından aşağıdakı kimi
ümumiləşdirmək olar.
Humanist şair-pedaqoqun əxlaqi görüşlərinin
mərkəzində insanpərvərlik ideyası dayanır. Onun
insanpərvərlik anlayışına görə:
- insanpərvərlik insanlığın “parlaq gövhəridir”,
insan olan hər bir kəs insanları sevməlidir;
- hər bir insan ilk növbədə öz ata-anasını
sevməli, onlara dərin ehtiram göstərməlidir, hər
bir valideynin borcu isə uşağının boya-başa
çatması, yüksək təlim-tərbiyə alması, kamil insan
kimi yetişməsi üçün əlindən gələni əsirgəməməkdir;
- insanpərvərliyin əsas əlamətlərindən biri
xeyirxahlıqdır, yaxşılıqdır; insan var-dövləti ilə
88

deyil, yaxşı ad qazanması, xeyirxah əməlləri ilə
şan-şöhrət qazanıb, əbədiyyətə qovuşa bilər, çünki
yaxşılığı “quyuya salsan da o itən deyil”;
- yaxşılığı hamıya deyil, qanan adamlara
etmək lazımdır, çünki həyasız, qəddar, yaramaz
adamlara yaxşılıq etmək-yaxşı adamlara yamanlıq
etmək deməkdir;
- insan olan hər kəs hər zaman insanlarla
yaşamalıdır;”insanla yaşayan mərddir, kişidir,
kimsəni sevməmək namərd işidir”; insan insana
dost olmağa çalışmalıdır, çünki “bir olsa yoldaşın,
dostun əməli, daşdan su çıxardar onların əli”;
“nifaq olan yerdə fəlakət də var, səadət günəşi birlikdən doğar”;
- hər kəslə dostluq etmək düzgün deyildir,
elə dost seçmək lazımdır ki, dar gündə səni torda
qoyub qaçmasın; əsil dost odur ki, dostunun
eybini üzünə desin, onun sirrini isə gizli
saxlamağı bacarsın; “yaxşı ad qazanmış gözəl
dost” insan üçün var-dövlətdən daha üstündür;
- insan olan hər bir kəs insanpərvər olmaqla
yanaşı vətənpərvər olmalıdır; vətənpərvərlik vətəni sevməklə bitmir, əsil vətənpərvərlik Vətəni
yadelli işğalçılardan qorumaqdır; Vətəni işğalçılardan qılıncın və ağlın gücünü birləşdirmək yolu
ilə qorumaq mümkündür;
Insanpərvərlik və vətənpərvərliklə yanaşı,
N.Gəncəvinin yüksək qiymətləndirdiyi, təqdir və
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təbliğ etdiyi digər müsbət əxlaqi keyfiyyətlər
aşağıdakılardır:
- insan həyatda son nəfəsinədək “düzlük
qapısını döyməyə həvəs göstərməlidir”; çünki
“dünyanın nicat yolu düzlükdədir; doğruçuluq insanı hər yerdə və hər zaman qoruyan “zireh”dir,
əyrilik isə insanın eybini göstərir; doğruçuluq
“vicdan tərəzisidir”, ürəyin düzlüyü isə “ədalət
mizanıdır”;
- insanın əxlaqi saflığının, mənəvi gözəlliyinin əsas əlamətlərindən biri namus, abır-həya, arismətdir; “əgər məhəbbətdə olmasa ismət, o, şəhvət hissidir, deyil məhəbbət”;
- insan öz namusu, ar-ismətini qorumaq üçün
şirin canından belə keçməyi bacarmalıdır;
- insanın yüksək əxlaqının başlıca göstəricilərindən biri də onun sadəliyi və təvazökarlığıdır;
təvazökarlığı olmayan insan başını dik tutan
“ilana” bənzər; xalqın, elin gözündə ucalmaq istəyirsənsə, onun önündə əyilməyi bacarmalısan;
Mütəfəkkir şair-filosof və böyük tərbiyəçi
müəllim müsbət əxlaqi keyfiyyətləri geniş təbliğ
və təqdir etdiyi kimi, insanın mənəviyyatını
korlayan, onu cırlaşdıran və cılızlaşdıran, fəlakətlərə düçar edən, bütün insanlığa zərər yetirən
mənfi əxlaqi sifətləri də ciddi tənqid atəşinə tutur,
onlara qarşı ardıcıl və qətiyyətli mübarizə aparır.
Onun ən çox nifrət etdiyi mənfi əxlaqi sifətlər
aşağıdakılardır:
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- tənbəllik və meşşanlıq;
- haqsızlıq və vicdansızlıq;
- yaltaqlıq və ikiüzlülük;
- xəbislik və paxıllıq;
- tamahkarlıq, hərislik və xəsislik;
- lovğalıq və təkəbbürlülük;
- qorxaqlıq və satqınlıq;
- böhtan və yalançılıq və s.
Dahi şair-pedaqoq əsərlərində qeyd olunan mənəvi keyfiyyətlərin əhəmiyyətin şərh etməklə
yanaşı, əxlaq tərbiyəsinin bir sıra üsul, vasitə və
tərzlərini də göstərmişdir. Onları belə qruplaşdırmaq olar: 1)faydalı işə, halal zəhmətə cəlb etmək; əxlaqi söhbət; məsləhət və göstəriş vermək; öyüd-nəsihət; nümunə göstərmək; inandırmaq və ruhlandırmaq; 2) tərbiyələndirici situasıyanın yaradılması; 3)
rəğbətləndirmə (tərifləmək, hədiyyə almaq, təqdir
etmək) və cəzalandırma (məzəmmət etmək, şikayətlənmək, məhrum etmək və s.).
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IV. Estetik tərbiyə ilə bağlı N.Gənəcəvinin ideyaları.
Dahi şair pedaqoqun əxlaqi görüşləri ilə
müqayisədə estetik tərbiyə ilə bağlı fikir və ideyaları az tədqiq olunmuşdur. Belə ki, bu barədə
xüsusi tədqiqat işləri və sanballı elmi-metodik
monoqrafiyalar və digər elmi əsərlər yox dərəcəsindədir.
Nizamişünas R.Azadə (Azadə Rüstəmova)
“Nizami Gəncəvi (həyat və sənəti)” adlı
monoqrafiyasının VII fəslində şairin estetik görüşlərini şərh etmiş və belə bir elmi qənaətə gəlmişdir ki; “Estetik fikrin gözəllik və qəhrəmanlıq
prinsiplərini yaradıcılığında dahiyanə surətdə tətbiq edən Nizami ideal gözəllik, ideal qəhrəmanlıq,
ideal məhəbbətin bir sıra əbədi obrazlarını yaratdı.
Şairin istər lirikası, istərsə də “Xəmsə”si bütövlükdə ideal insanın daxili və xarici, mənəvi və fiziki, ictimai gözəlliyi və əzəməti haqqında əbədi
bir himndir.
Insanın zahiri də, qəlbi də, hərəkətləri də gözəl olmalıdır-bax budur Nizami estetik görüşlərinin əsl mahiyyəti!” (6, 133).
Şairin yaradıcılığını tədqiq və təhlil edən digər
alimlərimizdən H.Araslı, M.Rəfili, R.Əliyev,
Ə.Əlizadə, M.Ibrahimov, Z.Quluzadə, Z.Məmmədov, Məmməd Cəfər, X.Yusifli, Ş.Səfərov,
Y.Talıbov, S.Quliyev, Z.Şirinova, M.Qocayev və
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başqaları ötəri də olsa onun estetik görüşləri və
estetik tərbiyə ilə bağlı fikirlərinə toxunmuşlar.
Apardığımız tədqiqat bir daha göstərmişdir
ki, dahi Nizami özünün “kamil insan” konsepsiyasına sadiq qalaraq, gözəllik anlayışına da hərtərəfli yanaşmış, ideal gözəlliyə malik obrazlar
yaratmağa nail olmuşdur.
N.Gəncəvinin estetik təfəkkürünün məhsulu
olan Məcnun, Leyli, Bəhram, Şirin, Xosrov, Fərhad, Nüşabə, Isgəndər və “Yeddi gözəl” təkcə zahirən gözəl deyil, onların ağlı, əxlaqı, davranışı, abırhəyası, ədası, bir sözlə bütöv mənəviyyatı gözəldir.
Onun yaratdığı ideal gözəlliyə malik əbədiyaşar
obrazlar ulu şairin yüksək estetik zövqündən, zəngin estetik təfəkkürünün ali inkişaf səviyyəsindən
xəbər verir.
Dahi şair-pedaqoqun estetik baxışları sistemində kamil insan gözəlliyin mərkəzi yer tutur.
Şairin bütün əsərlərində neçə-neçə gözəl insan
obrazına rast gəlirik. Həm də burada təkcə əsərin
baş qəhramanları, şahlar, hökmdarlar, yüksək
mənsəb sahibləri deyil, eyni zamanda ən sadə xalq
nümayəndələri gözəl insanlar kimi sevilə-sevilə
tərənnüm olunur.
Şairin yaratdığı gözəl insan obrazlarının hər
biri özünün zahiri-təbii gözəlliyi ilə daxili-mənəvi
zənginliyinin sıx vəhdət təşkil etməsi ilə səciyyələnir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün konkret misallara
keçək. Ilk öncə şairin tarix etibarı ilə birinci olan
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“Sirlər xəzinəsi” poemasına müraciət edək. Burada
könül hökmdarı olan “cananın” gözəlliyini ulu şair
belə vəsf edir:
Sar beləcən zirehdi könül sərvinazına,
Təpədən-dırnağacan duz qatılıb nazına.
Camalının günəşi qamaşdırar baxanı,
Gözlərinin incisi naxışlayır yaxanı.
Işvələri duzludu, dodaqları baldımı,
Hüsnündən gözəllərdə bir gözəllik qaldımı?
Yumru narınc deyərsən ətirli çənəsinə,
Gümüş buxaq turunctək sallanıb sinəsinə.
Qızılgül qönçəsidir, şirincə neyşəkərdi,
Qupquruca nabatı gülabtək təzə tərdi.
Ud kimi tüstülənən xalı ciyər yandırır,
Gündüzün sədəfində müşk-ənbəri andırır...
Göründüyü kimi süni bər-bəzəyə, parıltıya
qətiyən yol verməyən şair könül həmdəminin təbii
gözəlliklərini-“zirehə bənzəyən” qara saçlarını,
“incitək gözlərini”, “narınc kimi yumru çənəsini”,
“ciyər yandıran qara xallarını” tərənnüm edir.
Həm də burada şairin vəsf etdiyi ideal gözəlin təkcə zahiri görünüşü deyil, eyni zamanda “duzlu
nazı”, işvəsi, “baltək şirin dodağı”, bir sözlə ədəbərkanı, davranışı diqqəti cəlb edir.
Ulu Nizaminin insan gözəlliyinə hərtərəfli
yanaşdığının parlaq nümunələrindən birini onun
çox böyük məhəbbətlə və qüdrətli qələmlə mü94

kəmməl yaratdığı Şirin obrazında daha aydın görürük.
Akademik Həmid Araslı “Xosrov və Şirin”
poemasının “Ölməz məhəbbət dastanı” adlı “Ön
söz”ündə yazır:”Qadınlığa yüksək münasibət bəsləyən şair Şirin simasında qadınlığın ən gözəl sifətlərini toplayaraq Yaxın şərq ədəbiyyatında ilk
dəfə olaraq hərtərəfli işlənmiş qadın obrazı
yaratmışdır... Şirin öz yüksək mənəviyyatı, sədaqəti, qoçaqlığı ilə ilk görüşdən oxucuların rəğbətini qazanır...
...Həyati gözəllikləri sevən bu Azərbaycan
gözəlini şair həm də elmə, biliyə rəğbət bəsləyən,
ilk məhəbbətinə son nəfəsinə qədər sadiq olan
fədakar bir sevgili kimi təsvir edir (32, 9).
Doğurdan da ulu şairin yaratdığı Şirin
obrazı təkcə “aytək nur saçan camalı”, “xurma
ağacı kimi hündür boyu”, “şəkər dodaqları”, “incidən daha parlaq dişləri”, “burulmuş kəməndə
bənzəyən cüt qara saçları”, “şirin gülüşü”, “gül ləçəyitək al yanaqları”, “ahu gözləri” ilə deyil,
“naz-qəmzəsi”, “min qəlbə həyəcan salan söhbəti”, dərin zəkası, abır-həyası, yerişi-duruşu,
nümunəvi davranışı ilə gözəldir. Bir sözlə dahi
şairin zəngin bədii təfəkkürünün məhsulu olan Şirində hər şey gözəldir, hətta, mərdanə ölümü də:
Alqış bu ölümə, əhsən Şirinə,
Öldürən Şirinə, ölən Şirinə.
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Məhəbbət yolunda ölüm budur, bax,
Canana belədir canı tapşırmaq...
Çox gözəl arvad var mərdlikdə bir şir,
Çox ipək içində şirlər gizlənir.
Ideal gözəlliyə malik gözəl insan konsepsiyasına şair sonrakı əsərlərində də sadiq qalmış,
Məcnun, Leyli, Nüşabə, Isgəndər kimi mükəmməl
obrazlar yaratmışdır. Təbii gözəlliyi, abır-həyanı,
dərin zəkanı şairin hər şeydən üstün tutmasını
Leylinin vəsfində bir daha aydın görürük:
Hələ saf qalmışdı o gözəl dilbər,
Kamalı olmuşdu dillərdə əzbər.
Camalı Ay kimi, süd işıqlıydı,
Boyu sərv kimi yaraşıqlıydı.
Qəmzə xəncərini çəksəydi əgər,
Min sinə deşərdi o nazlı dilbər.
Ahu gözlərini süzsəydi bir an,
Yanıb məhv olardı bütün bir cahan.
Daha sonra şair Leylini “dünyanın həyalı bir
dilbəri” adlandırır, onun “alın tərini” ən qiymətli
incidən-mirvaridən daha üstün hesab edərək yazır:
Dünyanın həyalı bir dilbəriydi,
Gənclik dastanının şah əsəriydi.
Onun mirvarisi alın təriydi,
Boyun həmaili-hörükləriydi.
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Ənliyi anadangəlmə qırmızı,
Sürməni neylərdi o ellər qızı.
Kamil insan konsepsiyasına axıradək sadiq
qalan və insanı təbiətin “şah əsəri” hesab edən ulu
şair əsərlərində bəzən insan gözəlliyini təbiət gözəllikləri ilə müqayisə edir və bu müqayisədə birinciyə
daha çox üstünlük verir. Məsələn, “Leyli və Məcnun” poemasında oxuyuruq:
Bənövşə zülfündən aldıqca işıq,
Camalı güllərə olsun yaraşıq.
Boy atmaq öyrətsin sərvə özündən,
Utansın yasəmən onun üzündən.
Qönçənin ətrindən min bac istəsin,
Çəmənlər mülkündən xərac istəsin.
Boyu kölgə salsın çəmən üzünə,
Gülsün o sərv ilə səmən üzünə.
Göstərilən misaldan aydın görünür ki, insanpərvər şair Leylinin zülflərinin işığını bənövşənin
yaraşığından, camalını gül ləçəyindən, uca
boyunu sərvdən, al yanağını yasəməndən, təbii ətrini qönçənin qoxusundan daha gözəl, daha üstün
hesab edir.
Dahi şairin estetik baxışları sistemində insan
gözəlliyinin mühüm yer tutduğunu təsdiqləyən görkəmli nizamişünas R.Azadə yazır:”Nizami estetikbədii fikrində gözəllik kateqoriyası həm də sıx
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surətdə qəhrəmanlıq anlayışı ilə bağlıdır. Qəhrəmanlıq gözəlliyin əməli təzahür formasıdır.
Fərhad, Bəhram və Isgəndər gözəllik və qəhrəmanlığın birər nümunəsidir (6 ,134)
Doğrudan da əgər şair, isməti, abır-həyanı,
zərifliyi, naz-qəmzəni, şirin ədanı, bal gülüşlü
qadın gözəlliyinin ayrılmaz atributları hesab edirsə, ona görə kişi gözəlliyinin əsas əlamətləri hünərpərvərlik, əməksevərlik, zirəklik, cəsurluq,
qorxmazlıq, cəsarətlilik, mərdlik və qəhrəmanlıqdır. Isgəndər məhz belə keyfiyyətlərinə və dərin
ağlına görə şahlıq taxtına əyləşib, dünyanı fəth
edir:
Dostluqda atadan o daha mətin,
Düşmənin məhvində qılıncı kəskin.
Igidlər qorxardı: “Güclüdür”, deyə,
Onunla girməzdi bir tərəziyə.
Hər mərdə, igidə o üstün gəldi,
Bilici kəslərdən daha yüksəldi...
Ağılı, qüvvəti güldü baxtına,
Bunlarla oturdu şahlıq taxtına.
Yuxarıda qeyd olunan misallardan aydın olur
ki, şairə görə qadın və kişi gözəlliyinin özünəməxsus cəhətləri ilə yanaşı, birgə əlaməti də var:
insanın dərin zəkası, ağılı, kamalı!
Nizamişünas R.Azadənin gəldiyi haqlı və
düzgün qənaətə görə şairin insanlarda ən çox də98

yərləndirdiyi, gözəlliklə vəhdətdə verdiyi keyfiyyətlərdən biri də xeyirxahlıqdır: “Nizami xeyirxahlığı etik keyfiyyətlərdən biri, insanın ən gözəl
cəhəti hesab edir. Insan dəniztək geniş qəlbə
malik olmalı, “bulaqtək hamıya fayda verməyə”
çalışmalıdır... Şairə görə xeyirxahlıq və gözəllik
vəhdətdədir; Gözəl həyat, ideal insani münasibətlər məhz xeyir və xeyirxahlıq yolu ilə əldə edilə
bilər” (6,135).
Görkəmli Nizamişünasın bu haqlı fikrinə onu
da əlavə etmək lazımdır ki, dahi şairin etik-estetik
baxışına görə xeyirxahlıq anlayışı daha geniş
mənaya malik olub bütün yaxşılıqları əhatə edir.
Şairin fikrincə insanın ən gözəl əməlləri içərisində
yaxşılıq öndə durur:
Həmişə dünyada yaxşılıq axtar,
Yaxşı ad almaqda əbədiyyət var.
Yaxşı adlananla yaxşı ol müdam,
Yoxsa sən özün də olarsan bədnam.
Dahi şair-pedaqoqun estetik baxışlarında söz,
şer sənətinin gözəlliyi xüsusi yer tutur.
“Xəmsə”dəki poemaların demək olar ki, hamısında sözün tərifinə ayrıca yer verilmiş, söz
“dünyanın naxşı”, “cahanda cilvələnən ilk gözəl”,
“düşüncənin munisi”, “insanın əzəl sirdaşı”, “qələmlə süslənən füsünkar sənəm”, “dünyanın sərvəti, inci qaş-daşı” hesab edilmişdir:
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Açılanda varlığın sirli pərdəsi əzəl,
Söz oldu bu cahanda cilvələnən ilk gözəl...
Dünyaya sözdü şərəf, gör ki, nədir qiyməti,
Danışmaqla, yazmaqla itməz qədir-qiyməti...
Düşüncənin munisi, gözəl sirdaşı sözdür,
Unutma ki, insanın əzəl sirdaşı sözdür...
Söz dünyadan gözəldir, söz həyatdan gözəldir,
Qövsi-qüzehli göydən, kainatdan gözəldir...
Səncə köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?
Söz sərrafı söylədi:”Söz dünyanın naxşıdır!”
Sözü dünyada hər şeydən üstün və gözəl
hesab edən söz sərrafı eyni zamanda öyrədir ki,
insanın mənəvi gözəlliyinin başlıca əlamətlərindən biri də onun gözəl sözü-söhbətidir, danışıq
ədasıdır, sözü yerində işlətmək bacarığıdır. Söz nə
qədər gözəl olsa da onun qədrini bilmədikdə o,
insana zərər gətirir, dərd verir:
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.
Bir inci saflığı varsa da suda,
Artıq içiləndə dərd verir su da.
Incitək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
Dahi şair-böyük söz ustadı əsərlərində dönədönə qeyd edir və anlatmağa çalışır ki, insan sö100

zünü “yüz ölçüb, bir biçməlidir”, çünki ölçüsüz
söz nə qədər gözəl olsa da “qulaq yırtar”:
Göz özü nə qədər gözəl olsa da,
Onu gözəllikdən salar pis əda,
-deyən şair insanları şirindil olmağa, kobudluq,
qabalıq etməməyə, həyalı danışmağa çağırır:
Şirinsə birinin dili, söhbəti,
Başqa şey istəmə, bəsdir ülfəti!
Köməyi dəyməyən şirindil insan,
Yaxşıdır acıdil əltutanlardan.
Həyalı söz danış, öyrənib səndən,
Həyalı danışsın səni dinləyən.
Ağıllı bir işdir yumşaq danışmaq,
Kobudluq axmağa yaraşar ancaq!
Doğma vətəninin təbii zənginliklərini böyük
məhəbbətlə tərənnüm edən Nizaminin bütün
poemalarında təbiət gözəllikləri diqqəti geniş cəlb
edir. Bu baxımdan “Isgəndərnamə” poemasında
Bərdə şəhərinin təbii gözəlliklərinin vəsfi daha çox
səciyyəvidir:
Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir,
Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir.
Iyulda dağlara lalələr səpər,
Qışını baharın nəsimi öpər.
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O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər,
Şən ətəklərinə bağlanmış gövhər.
Söyüdlük çöllərə vermişdir zinət,
Ağ bağı elə bil həqiqi cənnət.
Qırqovul yuvası hər sərv ağacı,
Oxuyur kəkliyi, ötür turacı...
Dahi şair-filosofun yaratdığı əsrarəngiz təbiət
mənzərələrinin tədqiqi və təhlili göstərir ki, o
doğma yurdunun təbii zənginliklərinə dərindən
bələd olmuş və onlardan ilham alaraq, təkrarolunmaz gözəllik lövhələri yaratmışdır.
Bu lövhələrdə biz məhz Azərbaycan təbiəti
üçün səciyyəvi olan qiymətli bitki və heyvan növlərinin adlarına rast gəlirik. Məsələn: bənövşə,
nərgiz, lalə, yasəmən, nilufər, süsən, lilpar, qızılgül, çinar, şümşad, salxım söyüd, sərv; turac, qırqovul, kəklik, göyərçin, bildirçin, bülbül, qumru,
maral, ceyran, cüyür...
Nümunə üçün “Leyli və Məcnun”
poemasındakı “Baharın tərifi və Leylinin
xurmalıq tamaşasına getməsi” adlı lövhəyə diqqət
yetirək:
Çəmənlər başına bürümüşdü şal,
Lalənin yarpağı olmuşdu xal-xal.
Hələ nəzər yetir bənövşələrə,
Zülfünü darayıb tökmüşdü yerə...
Gül rəngli Günəşdən açıb neylufər
Suyun qarşısında atmışdı süpər.
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Şümşad tellərinə çəkib şanəni,
Nar gülü yığırdı nara danəni.
Həmin lövhədə Azərbaycanın zəngin florası ilə
yanaşı, heyvanlar aləminə də yaxşı bələd olan şair
təbiətin fauna incilərini də eyni gözəlliklə vəsf
etməyi unutmur:
Turac ürəyindən kabab bişirir,
Qumru sinəsindən ona duz verir.
Çinar başındakı göyərçin səsi,
Deyirdi aləmə yar zümzüməsi.
Ağacda bülbül də qan-yaş tökərdi,
O da Məcnun kimi nalə çəkərdi.
Göstərilən nümunədən bir daha aydın olur ki,
dahi şair, hətta, susuz Ərəbistan səhralarını təsvir
edərkən belə, doğma Azərbaycanın təbii gözəlliklərini tərənnüm edir. Nizamişünas R.Azadə bu cəhəti şairin estetik ideala xidmət edən fantaziyasının məhsulu hesab edir: “Şair lazım gələndə
qumsal səhraları laləzara çevirir, daşlı-kəsəkli
Nəcdə çeşmələr-sular çəkir, ceyran-cüyürlər gətirir. Müəyyən həyati bir məqsədə, saf, təmiz
estetik ideala xidmət edən fantaziya Nizami
yaradıcılığında istiqamətləndiricidir” (6,138).
Görkəmli alimin bu elmi qənaətini təsdiqləməklə yanaşı, onu da qeyd etməyi vacib hesab edir
ki, şairin “estetik ideala xidmət edən fantaziyasının”
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ilkin mənbəyi, qanad verəni məhz doğma yurdun
təbii gözəllikləri və zənginlikləridir. Vətənpərvər
şair doğma yurdun təbii gözəlliklərinə dərindən bələd olmasaydı və bütün bunlara ürəkdən
vurulmasaydı onun “estetik ideala xidmət edən
fantaziyası” belə yüksəkliklərə ucala bilməzdi.
Insan və təbiət gözəllikləri ilə yanaşı, yüksək
estetik zövqə, sonsuz bədii təfəkkür gücünə malik
olan mütəfəkkir şair-pedaqoq incəsənət əsərlərindəki gözəlliklərə də bütün əsərlərində geniş yer
vermişdir. Musiqi, rəssamlıq, memarlıq və s. incəsənət növlərinə şairin estetik marağı özünü daha
qabarıq biruzə verir.
Musiqini, nəğməni insanın ən gözəl xisləti
hesab edən şairə görə onlarsız insanın həyatı susuz
səhraya bənzər. Odur ki, onun təsvir etdiyi bütün
şəhanə məclislərin, gözəllər oylağının ən böyük bəzəyi musiqidir, rəqsdir, nəğmədir. Məsələn “Isgəndərnamə” poemasında şairin təsvir etdiyi “Taysız
gözəl”in üç xislətindən biri onun şaqraq nəğməsidir:
Birinci gözəldir, bərabəri yox,
Can alır, cənnətdə belə pəri yox.
Ikinci, güclüdür, həm də döyüşkən!
Qaçmaz döyüş günü mərd kişilərdən.
Üçüncü, yox səsdə ona bir bədəl,
Şən, şaqraq nəğməsi Zöhrədən gözəl.
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Göründüyü kimi, musiqini insanın mənəvi
gözəlliyinin, insan xislətinin ən vacib əlamətlərindən biri hesab edən nəğməkar şair bənzərsiz gözəlin “şən, şaqraq nəğməsi”ni gözəllik ilahəsi Zöhrə
ilə müqayisə edir və bu yarışmada üstünlüyü birinciyə aid edir.
Yaradıcılığı boyu onlarla havanın və musiqi
alətinin adını çəkən şair əslində bir musiqişünas
kimi diqqəti cəlb edir. Şairin bir musuqişünas
kimi estetik baxışlarının ən parlaq təzahürlərinə
“Xosrov və Şirin” poemasında rast gəlirik. Həmin
poemada “Çalğıçı Barbədin tərifi”nə xüsusi yer
ayrılmış və burada şair ona məlum olan 30 nəğmənin-havanın adını çəkmiş, onların hər birinin
özünəməxsus gözəlliyini böyük ustalıqla ikicə
misrada əks etdirə bilmişdir:
O çala bildiyi yüz xoş nəğmədən
Seçdi otuzunu-özü bəyənən.
Bu otuz nəğmə ki, Barbəd çalırdı,
Gah ürək verirdi, gah can alırdı.
“Gənci-badavərd”lə məclisi açdı,
Ağzı hər nəfəsdə xəzinə saçdı.
“Gənci-gav” başladı, coşdu üfüqlər,
Yer öküzün verdi nisar etdi zər.
O “Gənci-suxtə”ni oxuyan zaman
Min xəzinə yandı onun ahından.
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Nümunə göstərilən bu qısa parçadan aydın göründüyü kimi, dahi şair ikicə misrada hər bir nəğmənin-havanın incəliklərini, insana təsir gücünü böyük məharətlə təsvir etmişdir. Məsələn, məlum olur
ki, “Gənci-Badavərd” havası dərin mənası ilə səciyyələndiyi üçün musiqi məclisləri onunla açılır.
“Gənci gav isə öz coşğunluğu ilə bütün dünyanı
cuşə gətirir. “Gənci-suxtə” yanıqlı hava olduğundan
onun ahu-naləsi yeri-göyü yandırır.
Digər havalardan Barbəd “Şadırvan mirvarid” oxuyan zaman mirvari saçırdı dodaqlarından; “Təxti-Təqdisə” gələndə növbət-göydə qapısını açardı cənnət. Beləcə şair hər bir havanın məziyyətini zərgər dəqiqliyi ilə, çox lakonik və
metaforik ifadələrlə vəsf edir:
“Müşk dənəsi”ni səsləndirərkən,
Ev müşkün ətrindən olurdu xütən...
“Nimruz” nəğməsini başlasa, bütün
Özündən gedərdi ağıl yarım gün.
“Səz dər səbz” nəğməsi başlasa əgər,
Saralmış bağlarda açardı güllər...
“Sərvi-sahi” səsi gəlcək qulağa,
Bülbül sarmaşardı güldə budağa...
Həvayi “Mehrigan” çalanda, o dəm
Huş başdan çıxırdı, gülürdü aləm...
Başlarkən “Qönçeyi-kəbki-dəri”dən
Kəklik qaqqıltısı gələrdi həmən.
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Beləliklə, otuz havanın-nəğmənin hər birinin
zərifliyini, lətafətini şair elə gözəl tərənnüm edir
ki, oxucu bu həzin nəğmələrin bəxş etdiyi füsünkar və ecazkar aləmdən uzun müddət ayrıla bilmir.
Deməli, estetik tərbiyənin qüdrətli vasitəsi kimi
şairin vəsf etdiyi musiqi ilə yanaşı, onun özünün
yaratdığı hər bir gözəl misra, hər bir incə söz
oxucuda estetik hiss və duyğuların oyanmasına
səbəb olur.
Təkcə bir əsərdə otuz nəğmənin səciyyəsini
vermək ona dəlalət edir ki, musiqişünas şair yüzlərlə hava və havacatın, musiqinin müxtəlif
janrlarının sirlərinə dərindən bələd olmuşdur. Şairin “Xosrov və Şirin” poemasında qısaca səciyyələndirdiyi həmin otuz nəğmə aşağıdakılardır:
1. Gənci-badəvərdi. 2.Gənci-gav. 3. Gəncisuxtə. 4. Şadırvan-mirvarid. 5. Təxti-Taqidis. 6.
Naqusi. 7. Övrəng. 8. Hoqqeyi-kavus. 9. Mah-bərkuhan. 10.Müşk danə. 11.Arayişi-xurşid. 12.Nimruz. 13.Səbz-dər-səbz. 14.Tifli Rumu. 15.Sərvistan.
16.Sərvi-səhi.
17.Nuşin-badə.
18.Ramisi-can.
19.Sazi-novruz.
20.Müşguyə.
21.Mehrigan.
22.Mərvayinik. 23.Şəbdiz. 24.Şəbi-fərrax. 25.Fərruxruz. 26. Qönçeyi-kəbki-dəri. 27.Nəxçirigan.
28.Kini-Səyavuş. 29.Kini-Irəc. 30.Baği-Şirin.
Musiqinin bütün incəliklərinə dərindən bələd
olan şair əsərlərində onlarla musiqi alətinin adını
çəkir. Həm də elə musiqi alətlərinin ki, onların əksəriyyəti bugünki musiqiçilərə məlum deyil. “Is107

gəndərnamə” poemasındakı “Əflatunun çalğı aləti
qayırması” hekayəsi göstərir ki, şair təkcə öz dövrünün musiqisini mənimsəməklə kifayətlənməmiş,
qədim dövrlərin musiqi sənətini də öyrənməyə
çalışmışdır. Belə ki, qeyd olunan hekayədən aydın
olur ki, qədim yunan filosofu Əflatun (Platon) o
zaman heç kimə məlum olmayan yeni çalğı alətiərğənun düzəldir. Bu alət o zaman çalğı aləti kimi
geniş istifadə olunan uddan bir sıra üstünlükləri
ilə fərqlənir:
Telləri yaxşıca köklənmiş bu saz,
Başladı verməyə ahəngdar avaz.
Zil və bəm nəğmələr hasil edərək,
Mizrabı gah yavaş vururdu, gah bərk...
Səslərdə o qədər məlahət vardı
Ki, heyvan eşitcək donub qalırdı.
Insan səslərindən heyvana qədərSazdan çıxardırdı hər cürə səslər...
Nizamişünas
Ə.Əhmədovun
apardığı
araşdırmaya görə N.Gəncəvinin əsərlərində
aşağıdakı musiqi alətlərinin adı çəkilmişdir:
I. Simli alətlər: 1Ud. 2.Rud. 3.Rübab.
4.Cəng. 5.Ərğənun. 6.Bərbət. 7.Kamança. 8.Setar.
9.Tənbur.
II. Nəfəs alətləri: 1.Ney. 2.Mizmar. 3.Kərrənay. 4.Şeypur. 5.Musiqar.
III. Zərb alətləri: 1.Kus. 2.Təbil. 3.Dohol. 4.
Məqrəə (Böyük təbil).
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Göründüyü kimi, şair öz əsərlərində 20-yə
yaxın musiqi alətinin adını çəkmiş, onların hər birinin xüsusiyyətlərini təsvir etmişdir. Həmin alətlərin bir çoxu tamamilə unudulduğu üçün müasir
musiqiçilərə məlum deyil. Ona görə də dahi şairin
bədii təfəkkürünün yüksək nümunəsi olan söz inciləri həm estetik tərbiyənin qüdrəti vasitələrindən
biri kimi musiqini dəyərləndirmək baxımından,
həm də musiqi tarixinin, xüsusilə, qədim dövrlərin
və orta əsrlərin musiqi alətlərinin, hava və
havacatların öyrənilməsi baxımından əvəzedilməz
elmi mənbədir. Fikrimizcə, bu istiqamətdə
aparılacaq xüsusi elmi tədqiqatlar səmərəli nəticələr verə bilər.
Dahi şairin əsərlərində estetik tərbiyənin digər vasitələrindən memarlığın və rəssamlığın əhəmiyyətinə heç də az yer verilməmişdir. Bu
baxımdan “Yedddi gözəl” poemasında “Simnarın
tərifi və Xəvərnəq qəsrinin tikilməsi” hekayəsi
fikrimizə parlaq misal ola bilər.
Qeyd olunan hekayədə şair əvvəlcə “qızıl
barmaqlı usta”, əsl sənətkar olan Sam oğlu Simnarın bacarıq və məharətini tərifləyir:
Nəhayət yetişdi xəbər Nemana:
“Dolanma dərbədər, düşüb dörd yana,
Sənin axtardığın qadir sənətkar
Olsa, ola bilər Sam oğlu Simnar”...
Zirəkdir, od kimi iti əllidir,
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Dünyaya hünəri, işi bəllidir.
Çox binalar tikib Misirdə, Şamda,
Yaşayır hər biri bir ehtişamda.
Olmuş sənətinin qulu rumlular,
Çinli tişəsinin tozunu yığar.
O bənna olsa da məşhurdur adı,
Odur min nəqqaşın böyük ustadı.
Daha sonra şair mahir sənətkarın düz beş ilə
tikdiyi Xəvərnəq memarlıq xüsusiyyətlərini, bənzərsizliyini vəsf edir:
O qızıl barmaqlı usta nəhayət
Tikdi daşla gəcdən gümüş imarət...
Toxundu göylərə uca qübbəsi,
Ağın, həm qaranın oldu qibləsi.
Qızıl bəzəkləri atəş saçardı,
Simnar naxışlıydı, könül açardı...
Südlə, sirişümlə edilmiş suvaq,
Baxanı əks edir güzgülər sayaq.
Göründüyü kimi, memarlıq sənətinin sirlərinə
yaxşı bələd olan böyük şair Sam oğlu Simnarın tikdirdiyi bənzərsiz sarayın xüsusiyyətlərini (südlə, sirişümlə-yumurta sarısından hazırlanmış yapışqanlı
suvanmasını, günəştək şəfəq saçmasını və s.) mahir
sənətkar kimi şərh edir. Sarayın müxtəlif rənglərə
boyanmasının sirrini dahi şair-mütəfəkkir belə
açıqlayır:
110

Bəzənib-düzənən gəlinə bənzər,
Üç rəngə boyanır hər axşam, səhər.
Üç rəng ona gözəl bəzək verərdi:
Göy, sarı, bir də ağ rəngə girərdi.
Səhər asimandan göy rəng alardı,
Çiyninə mavi bir örtük salardı.
Günəş baş verəndə üfüqdən yenə,
Saray da dönərdi günəş rənginə.
Bulud baş vuranda günə əlbəəl,
Olardı buludtək ağ, lətif, gözəl.
“Xəmsə”də,
xüsusilə
“Yeddi
gözəl”
poemasında N.Gəncəvi rənglərin özünəməxsus
xüsusiyyətlərini, rəssamlıq sənətinin əhəmiyyətini,
estetik tərbiyədə, ümimiyyətlə, insanın mənəvi inkişafında bu incəsənət növünün rolunu mahir rəssam kimi vəsf edir. Bu cəhətdən “Yeddi gözəl”
poemasında Bəhramın yeddi rəngdə yeddi günbəd
tikdirməsi haqqında hekayələr daha çox diqqətimizi
cəlb edir.
Burada şair əvvəlcə yeddi rəngli yeddi günbədi
tikən Şidənin rəssamlıq və memarlıq sənətinin incəliklərini vəsf edir, həmin sənətlər üçün zəruri
olan keyfiyyətləri sadalayır:
Gün kimi parlaqdı, Şidə şöhrəti,
Vurardı qaraya, ağa zinəti.
Rəssamdı, mötəbər bir sənətkardı,
Mühəndisdi, böyük hünəri vardı.
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Tibb elmi, həndəsə, asiman, nücum,
Şidənin əlində sanki mumdu, mum.
Incə memar idi, bəzək vurandı,
Nəqşlər çəkərək, surət qurandı.
Göstərilən nümunədən bir daha aydın görünür ki, N.Gəncəvi rəssamlıq və memarlıq sənətinin digər sənətlərlə və elmlərlə (mühəndislik, tibb,
astronomiya, həndəsə və s.) sıx əlaqəsini yaxşı
bildiyi üçün Şidənin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini
belə məharətlə açıb göstərir. Şidə məhz qeyd
olunan keyfiyyətlərə malik olduğu üçün yeddi iqlimə-təbii şəraitə və rəngə uyğun olan bənzərsiz
yeddi günbəd tikir. Şairin təsvir etdiyi həmin
rənglər demək olar ki, spektrin yeddi əsas rəngi ilə
tam uyğun gəlir:
Ulduzlar tanıyan sənətkar Şidə
Ulduz rəngi vermiş hər bir günbədə.
Keyvan taleyində günbəd ki, vardı,
Qaraya bürünmüş müşkə oxşardı.
O ki, Müştəriylə həmahəng idi,
Bəzəyi, düzəyi, səndəl rəng idi.
O günbəd ki, Mərrix adını aldı,
Incə naxışlıydı, sərasər aldı.
O bürc ki, günəşdən verirdi xəbər,
Saraltmışdı onu üstündəki zər.
Onu ki, şux etmiş göyün Zöhrəsi
Ağdı Zöhrə kimi onun çöhrəsi.
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Ona ki, Utarid vermişdi nemət,
Firuzə rəngindən yetmişdi zinət.
O günbəd ki, ona ay yol salardı,
Şahın taleyindən yaşıl çalardı.
Beləliklə qeyd olunan çoxsaylı misallar aydın
göstərir ki, dahi şairin yaradıcılığında estetik tərbiyə məsələləri özünəməxsus yerlərdən birini
tutur. Onun estetik baxışları mənəvi-əxlaqi görüşləri ilə sıx vəhdət təşkil edir. Şairin estetik tərbiyə
ilə bağlı fikir və ideyalarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
- kamil insan zahiri gözəlliyi mənəviyyatı ilə
ahəngdar surətdə vəhdət təşkil edən insandır;
- təbiətin şah əsəri olan insan öz ülviyyəti və
gözəlliyi ilə dünyada birincidir və hər şeydən qiymətlıdir;
- insanda hər şey: zahiri də, ağılı da, əxlaqı
da, davranışı da gözəl olmalıdır;
- estetik tərbiyənin, estetik hiss və duyğuların
ən təsirli vasitələrindən biri təbiətdəki gözəlliklərdir;
- estetik tərbiyənin ən qüdrətli vasitəsi sözdür; söz “dünyanın şərəfi”, “cahanda cilvələnən
ilk gözəl”, “düşüncənin munisi”, “dünyanın sərvəti, inci qaş-daşıdır”;
- incəsənət növlərindən musiqi, rəssamlıq,
memarlıq estetik tərbiyənin ən qüdrətli vasitələrindəndir;
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- musiqisiz insanın həyatı susuz səhraya
bənzər; musiqini nəğməni sevmək insanın mənəvi
gözəlliyinin ən vacib əlamətlərindəndir.
V. Təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə ilə bağlı
fikirləri.
Dünya poeziyasının günəşi Nizami Gəncəvinin əsərlərində tərbiyənin digər sahələri ilə yanaşı,
ekoloji tərbiyə məsələləri də mühüm yer tutur.
Dahi şairin və böyük tərbiyəçinin təbiəti mühafizə
konsepsiyası haqqında ilk sanballı fikri Nizamişünas prof.Rüstəm Əliyev söyləmişdir. O, şairin
“Sirlər xəzinəsi” poemasına yazdığı: ön sözdə
(Nizami Gəncəvi və onun “Sirlər xəzinəsi”
poeması) yazır: “Pak ürəyin tövsiyələrindən şair
başqa bir həqiqəti də dərk edir. Insan səadəti üçün
fərd ilə cəmiyyət arasındakı ahəng kifayət deyil,
cəmiyyət ilə təbiət arasında da harmoniya
yaratmaq vacibdir.Insanların təbiətə münasibəti
müsəlman filosoflarını Nizamidən çox-çox əvvəl
düşündürürdü. Lakin həmin məsələ öz bədii həllini tam və kamil şəkildə birinci dəfə Nizaminin
yaradıcılığında tapdı” (23,17).
Gökəmli şərqşünas alimin bu qiymətli fikrini
təqdir və təsdiq etməklə yanaşı, onu da qeyd
etməyi lazım bilirik ki, dahi şairin təbiəti mühafizə həqiqətini dərk etməsi təkcə “pak ürəyin töv114

siyyələrindən” irəli gəlmirdi. Belə ki, Nizami
təbiəti dərin məhəbbətlə sevməklə bərabər, həm
də onun bütün sirlərinə bələd olmağa çalışan
təbiətşünas alim-filosof olmuşdur. Onun təbiət
elmlərinin əsaslarını dərindən bilən bir mütəfəkkir
olmasını tədqıqatçılar (H.Abdullayev, L.Vəliyev,
M.Axundov, Ə.Əhmədov və başqaları) dönə-dönə
isbat etmişlər. Bu barədə monoqrafiyanın birinci
fəslində geniş bəhs etdiyimiz üçün həmin məsələ
haqqında xüsusi danışmağa lüzum görmürük.
Dahi şair-pedaqoq olmaqla bahəm böyük
təbiətşünas alim olmasının nəticəsidir ki, Nizaminin yaratdığı təbiəti mühafizə konsepsiyasında
ekologiyanı təkcə etik-estetik deyil, müasir dövr
ekoloqlarının qeyd etdiyi digər istiqamətlərinə də
(praqmatik, qneseolaji, gigiyenik və s.) rast gəlirik. Prof. R. Əliyev özü də qeyd olunan yazısında
fikrini davam etdirərək məhz şairin təbiəti mühafizə təliminin mahiyyətini bu istiqamətlər baxımından açıqlamağa çalışır: “Şairin təliminə görə
təbiət vahid, bölünməz bir orqanizmdir. Insanlar
da təbiətin bir hissəsidir. Təbiətin hər üzvü müəyyən bir vəzifə ifa edir. Təbiətin bir üzvünün zədələnməsi onun bütün cisminə xələl gətirə bilər,
bunun nəticəsində də insanlar çox böyük təhlükəyə düçar olar.
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Təbiətdə heç bir artıq üzv yoxdur, heyvanlar da
insanlar kimi cana malikdirlər, onlar yalnız şüur
etibarilə bizdən aşağı pillədə dururlar. Odur ki, insanlar heyvanları öz nəfslərınin əmrlərinə görə məhv
etməməlıdirlər” (23,17).
Məlum həqiqətdir ki, ekoloji problemlər bəşəriyyəti XX əsrin ikinci yarısından narahat
etməyə başlamış, “ekoloji tərbiyə” anlayışı isə tərbiyənin tərkib hissəsi kimi yalnız son 20-30 ildə
elmi-pedaqoji ədəbiyyata daxil edilmişdir.
Deməli, dahi Nizami müasir dövrün təbiətşünas
alimlərini və ekoloji tərbiyənin zəruriliyini sübut
etməyə çalışan pedaqoqları nə çox, nə az düz səkkiz əsr yarım qabaqlamışdır. Filoloq alim N.Nəcəfov “Nizami və təbiətşünaslıq məsələləri” adlı
məqaləsində bu cəhətə diqqət çəkərək yazır:
“Nizaminin əsərlərində təbiətin mühafizəsi
haqqındakı fikirlər müasir ideyaları qabaqlamışdır. Onun kəlamlarının çoxu fövqəladə dərəcədə
mütərəqqidir, öz dövrü üçün gözlənilməzdir.
Burada elə problemlər əhatə olunmuşdur ki, bəşəriyyət həmin problemlər üzərində xeyli gec, bir
neçə əsr keçəndən sonra ciddiyyətlə düşünməyə
başlamışdır (56,52).
Şairin təbiəti mühafizə konsepsiyasının bünövrəsi “Sirlər xəzinəsi” poemasında qoyulmuş,
sonrakı əsərlərində inkişaf etdirilmiş və yeni-yeni
ideyalarla zənginləşdirilmişdir. Özünün ilk
poemasında Nizami təbiəti mühafizə probleminə
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xüsusi yer ayırmış, əsərin məzmununu təşkil edən
20 söhbətdən birini-yeddinci söhbəti bu məsələyə
həsr etmişdir.
Həmin söhbətin birinci hissəsi “Insanın ülviyyəti”, ikinci hissəsi isə “Firidunla ceyranın
hekayəti” adlanır. Birinci hissədə şair insanı
“dünyanın əşrəfi”, “xeyirxahlıq bütü” adlandırır
və ona müraciətlə deyir:
Bu dünyanın hikməti çatmaz sona əzəldən,
Hər canlının canı şirindir ona əzəldən.
Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada,
Hər canlı da sənintək bir incidir dünyada.
Qan bahası istəyən çoxdur deyə can alma,
Can verməyə qüdrətin yoxdur deyə can alma.
Göründüyü kimi N.Gəncəvi üzünü insana
tutub onu başa salmağa çalışır ki, ey dünyanın əşrəfi insan, sən öz varlığınla birinci olsan da hər bir
canlı da sənintək canlıdır və “bir incidir”, qiymətlidir, təbiətdə öz dəyəri var. Sənə öz canın şirin
olduğu qədər hər canlının da canı özü üçün şirindir. Bir halda ki, can verməyə qüdrətin yoxdur,
onda heç bir canlını məhv etməyə çalışma.
Qeyd olunan söhbətin adından (“Insanın ülviyyəti”) və gətirilən nümunələrdən aydın olur ki,
şair burada ekologiyanın etik-estetik istiqamətinin
əsasını qoymuşdur. Həmin söhbətin ikinci hissəsində (“Firudunla ceyranın hekayəti”) bu ideya
117

daha da inkişaf etdirilir və Firudun şahla ceyranın
hekayəti nümunəsində konkretləşdirilir:
Ovlağa çatan kimi ov gəzdi gözü şahın,
Vuracağı ceyrana vuruldu özü şahın.
Ürkək gözü, sağrısı qıyma deyir ovçuya,
Şuxluğu qansızlığa uyma deyir ovçuya...
Nümunələdrən aydın olur ki, şah ceyranın
gözəllıyınə (estetik istiqamət) vurulduğu üçün insafsızlıq, “qansızlıq” (əxlaqi istiqamət) edə bilmir,
əl-ayağı tamam boşalır, dostları şahın bu halına
mat-məətəl qalır:
Duyuq düşdü qəsdindən ona tor quran kəsin,
Nəzərindən yayındı qəsdinə duran kəsin.
Işvəsiylə, nazıyla dağ çəkdi ceyran şaha,
Dostları məftun görüb, qaldılar məftun şaha.
Köhləni şığıdıqca hirsi səmuma döndü,
Ahunun qarnı kimi kamanı muma döndü.
Vurulduğu ceyranı qovan şahın oxu ovun
izinə, köhlən atı isə onun tozuna belə çata bilmir.
Şah öz oxunu və köhlən atını qınamağa başlayır,
onların əvvəlkitək sürətli və cürətli olmadığının səbəbini bilmək istəyir:
Oxunu qınadı ki: can almağın nə oldu?
Atını qınadı ki: yan almağın nə oldu?
Əvvəlki uçuşunuz, sürətiniz yoxdumu?
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Ot yeyən bir ahuca cürətiniz yoxdumu?
Şair oxun dili ilə şaha cavab verir ki, səbəb
oxun cürətində, atın sürətində deyil, başqadır:
Ox dedi: “Yağın deyil bu bağrı qanlı sənin,
Gözlərini oxşayır bu dilsiz canlı sənin.
Bir canın zirehi ki, öz sayəndə toxuna,
Mümkünmü o zirehə hər sürən ox toxuna.
Yəni şair oxun dili ilə şahı başa salır ki, bu
gözəl ceyran sənin düşmənin deyil, gözlərini
oxşayan dilsiz canlıdır. Sənin “mərhəmətli nəzərin” ona “zireh toxuduğu” üçün heç bir ox ona xətər yetirə bilməz.
Təhlil etdiyimiz söhbətin ikinci hissəsinin
sonunda dahi şair-pedaqoq insanları bir daha öz
ülviyyətini qorumağa, təbiətin və həyatın gözəlliklərindən zövq almağa və bu zövqün xatirinə heç
bir canlını, təbiət ünsürünü məhv etməməyə çağırır:
Zövq əhli hər bir zaman hey zövq alsa yaxşıdır,
Təbilçinin təbilini özü çalsa yaxşıdır.
Ülviyyət timsalıtək ucalmağa çalış sən,
Ülviyyət göylərindən öc almağa çalış sən...
Ülvi eşqə can atar əsil insan cahanda,
Bəşər ülvi eşqiylə qazanıb şan cahanda.
Uzaqgörən kəsləri zövqü səfa ucaldıb,
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Eşqinə sadiqliyi, əhdə vəfa ucaldıb.
Dahi-şair mütəfəkkirin təbiəti mühafizəyə
dair dəyərli fikir və ideyalarına sonrakı əsərlərinin
demək olar ki, hamısında rast gəlirik. Lakin bu
baxımdan “Leyli və Məcnun”, ”Yeddi gözəl”
poemaları daha çox diqqəti cəlb edir.
Nümunə üçün “Leyli və Məcnun”dan bir neçə
məqama nəzər yetirək. Həmin poemada dahi şair
təbiəti mühafizə məsələsinə daha böyük diqqət
yetirmiş və xüsusi yer ayırmışdır. Bu cəhətdən
poemadakı “Məcnunun ahuları azad etməsi”,
“Məcnunun ceyranı azad etməsi” və s. hekayələr
fikrimizə parlaq misaldır.
“Məcnunun ahuları azad etməsi” hekayəsində şair göstərir ki, Məcnun səhrada yalqız gəzərkən ovçu tərəfindən qurulmuş tələyə bir neçə
ceyranın düşdüyünü görür və onları azad etmək
üçün ovçuya yalvarır:
Ahular başından götür tələni,
Onları azad et, sevindir məni.
Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır?
Onlar həyat üçün yaranmışlardır...
Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən
Iki-üç qan töküb nəfəs kəsəsən.
Qurd olsa bir adam zatında əgər,
Bu qurd o ceyranın qanını tökər.
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Göründüyü kimi, N.Gəncəvi Məcnunun dili
ilə insanları başa salmağa çalışır ki, yalnız zatı
qurd (canavar) olanlar belə gözəl heyvanlara qıyıb
qanını tökə bilər, insan olanlar yox! Ovçu Məcnunun öyüd-nəsihətlərindən insafa gəlsə də bildirir
ki, külfəti ehtiyac içərisindədir, iki ayda ilk şikarı
bu ceyranlardır, əgər onların azad olmasını istəyirsənsə, məndən satın almalısan. Məcnun tərəddüd
etmədən öz atını ovçuya verir və əvəzində
ceyranları azadlığa buraxır.
“Sirlər xəzinəsi”ndə irəli sürülən “hər canlı
da sənintək bir incidir dünyada” ideyasını şair
“Məcnunun maralları azad etməsi” hekayəsində
daha da inkişaf etdirir və yeni məna çalarları ilə
zənginləşdirir. Belə ki, burada Məcnun əvvəlki
hekayədə (“Məcnunun ahuları azad etməsi”)
olduğu kimi maralı tələyə salmış və onun üzərinə
“qızmış aslantək” hücum çəkən ovçuya yalvarmış,
sözlərini “neştərə” çevirib onu məzəmmət edir:
Ey zalım ititək yazığı tutan,
Aç qurduğun toru zülmündən utan!..
Onu sevgilisi tapmasa əgər,
Bu gecə arxanca nə sözlər deyər?
Deyər:-Səni məndən alan ovçular
Ayrılıq dərdinə olsunlar düçar...
Dərd duya bilirsə səndəki ürək,
Öz tamah dişini bu ovundan çək!
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Məcnunun məzəmmətindən sonra ovçu insafa gəlir, lakin o da əvvəlki ovçu kimi əvəz istəyir. Məcnun bu dəfə silahını və sazını ovçuya
verərək maralı azad edir və yaralarını sarıyaraq
onu buraxır. Qeyd olunan və təhlil etdiyimiz iki
hekayənin davamı olan “Məcnun vəhşilər arasında” hekayəsi ilə dahi Nizami insanlara anlatmaq istəyir ki, ən vəhşi-yırtıcı heyvanlara belə, insani
münasibət bəslənərsə, onlar da qarşılıqlı məhəbbət
göstərəcəkdir. Məcnunun heyvanlara olan sevgisi
onların xislətini tamam dəyişir:
Başının üstündə şir diz çökərək,
Keşikci durmuşdu qılınc çəkərək.
Canavar olmuşdu ona pasiban,
Canını edərdi yolunda qurban.
Vəhşidən doğulmuş yırtıcı pələng
Öz təbiətini eyləmişdi tərk.
“Yeddi gözəl” poemasında N.Gəncəvinin
təbiəti mühafizə konsepsiyasının daha yüksək inkişaf səviyyəsinə rast gəlirik. Belə ki, burada
ekologiyanın etik-estetik istiqamətindən qneseoloji-praqmatik istiqamətinə keçid aydın görünür.
Həmin poemanın “Bəhramın ova çıxması və
gurları dağlaması” hekayəsi bu baxımdan çox səciyyəvidir.
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Bəhram ceyranları, cüyürləri ovlayan zaman,
əvvala, onları yaralamazdı, ya kəməndə salır, ya
da “sadəcə əllə tutardı”. Ikincisi isə, tutduğu
ceyranların yaşına baxırdı: dörd yaşına
çatmayanın ovuna qıymayıb, açıb buraxardı:
Yıxsaydı yüz guru əgər yan-yana
Qıymazdı dörd yaşı qurtarmayana.
Onun bir beləcə adəti vardı:
Gənc gurun qanını haram sayardı.
Bəhramın heyvanlara qayğıkeş münasıbətinin
üçüncü səciyyəvi cəhəti, adəti budur ki, o, kəməndə saldığı ceyranlara öz damğasını vurduqdan
sonra onları azadlığa buraxardı və bu damğanı görən ovçuların heç biri həmin təbiət gözəllərini öldürməyə cürət etməzdi:
Hər tutduğu gura vurardı damğa,
“Sərdar ol,-deyərdi,-bütün ovlağa”.
Mindən birini kim tutsa əgər,
Şahın damğasını görərkən öpər.
Yaxşılıq keçərdi yadından ancaq,
Açardı bəndini, buraxardı sağ.
Göstərilən nümunələrdən aydın olur ki, dahi
şair Bəhramın timsalında öz dövrü üçün səciyyəvi
olmayan yüksək ekoloji mədəniyyət nümayiş etdirərək insanları təbiətə insani münasibət bəslə123

məyə, təbii sərvətləri qorumağa və onların artırılması qayğısına qalmağa çağırır.
Əlbəttə, Bəhramın canlılara olan insani və
qayğıkeş münasibəti dahi şairin poetik fantaziyasının məhsulu olan mütərəqqi ekoloji ideya idi. Həm
də burada maraqlı və diqqəti çəkən cəhət ondadır ki,
şair təbiətə qayğıkeş münasibəti birinci növbədə
şahlarda, hökmdarlarda, dövlət məmurlarında görmək istəyir. Çünki ulu Nizami yaxşı başa düşürdü
ki, “balıq başdan iylənər” və ona görə də ölkənin
təbiətini qorumaq daha çox dövlət başçısından asılıdır.
Beləliklə, aparılıan araşdırmalar bir daha
sübut edir ki, böyük təbiətşünas alim, şair-filosof
və humanist tərbiyəçi-pedaqoq olan N.Gəncəvi
demək olar ki, bütün əsərlərində insanları təbiəti
sevmək və ona qayğıkeş münasibət bəsləmək
ruhunda tərbiyələndirməyə çalışmış, bu məqsədlə
heç zaman öz dəyərini itirməyən hikmət dolu
misralar yaratmışdır. Onun ekoloji tərbiyə ilə
bağlı fikirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək
mümkündür:
- təbiətin son əsəri, şərəfi, şanı olan insan öz
varlığı ilə dünyada “birinci”, ən üstün olsa da, hər
bir canlı da insan qədər dəyərli “bir incidir”;
- insan hər zaman öz ülviyyətini qorumalı,
təbii gözəlliklərdən yalnız zövq almalı, canlıları
məhv olmaqdan xilas etməli,
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- onlardan səmərəli istifadəyə çalışmalıdır;
təbiət bütöv bir orqanizmdir, burada hər bir
üzvün, hər bir ünsürün, hər bir canlının öz yeri və
əhəmiyyəti vardır;
- təbiətin korlanması son nəticədə insanın
özünün məhvinə səbəb olə bilər; “ağacı yıxanlar
tez yıxılarlar”;
- ölkənin təbii zənginlikləri və gözəlliklərinin
qorunmasında dövlət başçısı və məmurlar hamıya
nümunə olmalıdır və s.
VI. “Xəmsə”də əmək tərbiyəsi və iqtisadi tərbiyə məsələləri.
Formalaşmaqda olan milli pedaqogikamızda
tərbiyənin tərkib hissələri sırasında əmək tərbiyəsi
və iqtisadi tərbiyə xüsusi yer tutur. Prof. N.Kazımov
“Məktəb pedaqogikası” dərsliyində əməyin iqtisadi,
sosial, əxlaqi, fizioloji, psixoloji, idrak və tərbiyəvi
mənasını açıqladıqdan sonra “əmək tərbiyəsi”nin
mahiyyətini belə şərh edir:
“Tərbiyəçinin məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil rəhbərliyi ilə gənc nəslin psixoloji və əməli
cəhətdən zəhmətə hazırlanması, habelə əmək mədəniyyəti vərdişlərinin ona aşılanması prosesi
əmək tərbiyəsidir” (39,356).
Dahi Nizaminin əsərlərinin, xüsusilə,
“Xəmsə”dəki poemalarının yeni pedaqoji təfəkkür
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baxımından tədqiqi və təhlili göstərir ki, burada
tərbiyənin digər sahələri ilə yanaşı, əmək tərbiyəsi
məsələləri də özünəməxsus yer tutur. Qəti əminliklə qetd etmək olar ki, dahi şairin pedaqoji görüşləri sistemində həcminə və dərinliyinə görə
ağıl tərbiyəsi, əxlaq tərbiyəsi məsələlərindən
sonra üçüncü yeri əmək tərbiyəsi ilə bağlı fikir və
ideyaları tutur.
Lakin ağıl tərbiyəsi və əxlaq tərbiyəsi ilə
müqayisədə şairin poeziyasındakı əmək tərbiyəsi
məsələləri indiyədək az tədqiq olunmuş, müvafiq
elmi əsərlər kifayət qədər deyil. Bu baxımdan
yuxarıda qeyd olunan nizamişünas alimlərlə
yanaşı K.Məmmədov, Ş.Mikayılov, S.Rüstəmova,
Ş.Səfərov, S.Quliyev, N.Xəlilov, S.Onullahi,
A.Şirəliyev və başqalarının əməyini qeyd etmək
olar.
Dahi şair - pedaqoq insan şəxsiyyətinin, onun
mənəvi aləminin formalaşmasına təsir göstərən
amillər içərisində təlim-tərbiyə prosesi ilə yanaşı,
əməyə, halal zəhmətə, gecə-gündüz çalışmağa böyük üstünlük verirdi. “Insan əmək yaratmışdır”
fikrini irəli sürən F.Engelsdən hələ səkkiz əsr
qabaq dahi Nizami yazırdı:
Hər halda sən çalış, həyat əməkdir,
Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir?
Kim qayğı bəsləsə öz əməyinə,
Özgəyə pis baxsa, o pisdir yenə:
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“Həyat əməkdir”,-deyən şair-pedaqoqun əqidəsinə və möhkəm inamına görə insan yalnız halal
əməyi, böyük zəhməti hesabına cəmiyyətdə yüksək
mövqe tutub, şan-şöhrət sahibi ola bilər. Həyatdakı
bütün çətinliklərə insan öz yorulmazlığı, çalışqanlığı ilə qalib gəlməlidir:
Əməkdir insanı ucaldan inan,
Əməklə çıxarsan fırtınalardan.
Yaxud:
Şərəfə yüksələrsən hökmün, qətiyyətinlə,
Daşın dönər qızıla müqəddəs niyyətinlə.
Əzminlə, inamınla dolanırsan hər yanı,
Atəşdən od alarsan, qurudarsan dəryanı.
Göründüyü kimi, insanı öz əzmkarlığı,
çalışqanlığı sayəsində nəinki şan-şöhrət sahibi
olub uca zirvələrə qalxa bilər, hətta, böyük dəryaları qurudub yerində laləzarlıq yarada bilər.
“Şöhrətə zəhmətilə ucalıbdı ərənlər”,-deyən şair
başa salır ki, insan zəlillikdən qurtarıb öz niyyətinə çatmaq və ülviyyətə qovuşmaq istəyirsə, hər
əzaba qatlaşmağı bacarmalıdır:
Köləlik zəncirini zillətsiz atmaq olmaz,
Iztirabsız, əzabsız şərəfə çatmaq olmaz.
Təbiət gümüşünü əridibdi əridərək əzabla,
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Qızıla döndərəsən onu gərək əzabla.
Əzaba qatlaşmaqda hər niyyətə çatarsan,
Zəlillikdən qurtarıb ülviyyətə çatarsan.
Insanı ağır zəhmətə qatlaşmağa çağıran şair
başa salır ki, ən ağır əməyin, əzabın, zəhmətin
sonu rahatlıqdır, şadlıqdır:
Zülmətli gecələrdə qatlaş ağır zəhmətə,
Mərhəmətin, şəfqətin nuru yağır zəhmətə...
Zəhmət fəryad deyildir, bir şadlıqdır insana,
Zəhmətinin axırı rahatlıqdır insana.
Göründüyü kimi, şair-pedaqoqun fikrincə
halal zəhmət insanı firavanlığa, şadlığa, rahatlığa,
şan-şöhrətə çatdırmaqla yanaşı, onun əxlaqını
saflaşdırır, onda mərhəmət və şəfqət hissləri
oyadır. Ona görə də insan yalnız “öz halal zəhmətilə” “namuslu insan” adı qazanmağa çalışmalı,
zəhmət tikanı onu “qanına qəltan” etsə də tez
usanmamalı, dilənçilik yolunu tutmamalıdır:
Qana qəltan etsə də səni zəhmət tikanı,
Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı.
Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl,
Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail.
“Hər zəhmət sonunda bir səadət var”-deyən
dahi şairin fikrincə insan xoşbəxt həyat sürmək is128

təyirsə, dəyanətli və dözümlü olmalı, ən ağır yükün altına girməyi bacarmalıdır:
Xoşbəxt odur dözümə ləyaqəti var onun,
Ağır yükə qatlaşmaq dəyanəti var onun.
“Vaxtı boş keçirmə qələm al ələ, zəhmət çək
dünyada bilik kəsb elə” məsləhətini verən şairin
fikrinə görə əmək, halal zəhmət, əzmkarlıq,
çalışqanlıq təkcə əxlaqi, sosial-iqtisadi əhəmiyyət
daşımır, eyni zamanda ağıl tərbiyəsinin vacib
amillərindən biridir. Insan nə qədər istedadlı olsa
da, o, gecə-gündüz çalışmasa, öz biliyini zənginləşdirməsə pas atan dəmirə bənzəyər, nəticədə
saxsı qab satanlara tay olar:
Çox iti zehinlilər yatan oldular,
Axırda saxsı qab satan oldular.
“Çalış öz xalqının işinə yara, geysin əməlindən dünya zər-xara” göstərişini verən şair
“Xosrov və Şirin”də əməyin ictimai əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirərək yazır:
Bacarsan hamının yükünü sən çək,
Insana ən böyük şərəfdir əmək.
Sən də əldən düşüb yorulsan əgər,
Sənin də yükünu bütün el çəkər.
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Yaxud da, “Isgəndərnamə”də digər anoloji
misal:
Hər şeyi özünçün əkmək nə yarar?
Dünyada hesabsız ruzi yeyən var!
Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan
Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman.
Keçənlər bir çox şey əkmişdir bizə,
Biz də əkməliyik gənc nəslimizə.
Dünya bir tarladır, diqqətlə baxsaq,
Hamı bir-birinə cütcüdür ancaq.
Yuxarıda qeyd olunan çoxsaylı misallardan
aydın görünür ki, dahi şair-pedaqoq şəxsiyyətin
formalaşmasında əmək fəaliyyətini əsas amillərdən biri hesab etməklə yanaşı, əməyin həm sosialiqtisadı, həm əxlaqi-tərbiyəvi, həm də idrak-əqli
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmiş, bütün bu
cəhətləri böyük ustalıqla, qüdrətli qələminin gücü
ilə və konkret nümunələr əsasında şərh etmişdir.
Böyük pedaqoq-şairin əmək və əmək tərbiyəsi haqqındakı baxışları sistemində əmək
adamlarına hörmət məsələsi xüsusi yer tutur. Həm
də burada diqqəti cəlb edən cəhət odur ki, şair
sadə əmək adamlarına daha böyük hörmətlə
yanaşıb, onların halal əməyini, cəfakeşliyini,
mərdliyini, cəsarətini yüksək qiymətləndirmişdir.
Belə ki, şairin yaratdığı əməkçi qəhrəmanların əksəriyyəti sadə peşə sahibləridi: əkinçi, kərpiçkəsən, daşyonan, bənna, çoban və s. Məsələn: qoca
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əkinçi, kərpickəsən qoca (“Sirlər xəzinəsi”), Fərhad (“Xosrov və Şirin”), Simnar, Çoban (“Yeddi
gözəl”) və s.
Cəfakeş şairin vəsf etdiyi sadə əmək adamları
zəhmətkeş olmaları ilə yanaşı, xeyirxahlığı, mərdliyi, cəsarəti, qorxmazlığı, səxavəti ilə fərqlənirlər.
Həmin qəhrəmanları şair şahlara, sultanlara, ümumiyyətlə, vəzifə sahibləri ilə müqayisədə daha böyük məhəbbətlə tərənnüm edir. Bu cəhətə xüsusi
diqqət yetirən akademik Həmid Araslı yazır: ”Nizami əməkçi insanlar içərisində seçdiyi qəhrəmanını
şaha qarşı qoyaraq əməyin, sənətin şahlıqdan üstünlüyü kimi öz dövrünə görə çox cəsarətli bir fikir
irəli sürür. Təsadüfi deyildir ki, bu səhnə (Xosrov
şahın Fərhadla qarşılaşdığı səhnə-B.A.) Nizami
ardıcıllarının əsərlərində bir qədər dəyişdirilmişdir.
Xosrov Dəhləvi, Arif Ərdəbili, Nəvai və başqa şairlər əzəmətli şahı sadə zəhmət adamı ilə qarşılaşdırmaqdan çəkinmişlər. Fərhadı şahzadə kimi təsvir edərək mənşəcə bərabər, eyni hüquqlu iki şəxsi
üz-üzə gətirmişlər” ( 32, 11)
Dahi insanpərvər şair-pedaqoqun sadə əmək
adamlarına böyük hörmətini demək olar ki,
“Xəmsə”yə daxil olan bütün poemalarında
aydın görürük. Lakin “Sirlər xəzinəsi” və
“Xosrov və Şirin” poemalarında şair əmək, onun
əhəmiyyəti, sadə əmək adamlarına dərin hörmət
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmiş və ayrıca yer
vermişdir. Nümunə üçün “Sirlər xəzinəsi”
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poemasındakı “Kərpickəsən qocanın bir cavanla
hekayəti”ni nəzərdən keçirək.
Əsərin beşinci söhbətində verilən bu hekayətdə şair qoca kərpickəsənin nümunəsində öz halal
əməyi ilə dolanan, heç kimin minnətini boynuna
götürməyən, kiməsə əl açmağı özünə ar bilən sadə
əmək adamlarının ümumiləşdirilmiş obrazını böyük ustalıqla və sevə-sevə yaratmışdır.
Hekayədə deyilir ki, Şam şəhərində bir qoca
kişi çox kasıb olduğu üçün “əyninin köynəyini otələfdən” hörüb, “kərpic kəsib bir təhər dolanırdı”.
Bir gün yenə qan-tər içərisində öz işi ilə məşğul
olarkən haradansa bir cavan oğlan peyda olur.
Cavan oğlan qocanın bu halını görüb onu məzəmmət etməyə başlayır:
Bu düşkünlük, zəlillik səncə, hara yaraşar?
Palçıq-saman yoğurmaq muzdurlara yaraşar.
Torpağın qalxanını qılıncınla sökmə sən,
Bir qarın çörək üçün öz abrını tökmə sən.
Bu kərpic qəlibini yandırıb külə döndər,
Ömrün xəzan bağını əlinlə gülə döndər.
Daş kimi kəltənlərə bel vurmaqdan nə çıxar?
Bəlimli palçıqları yoğurmaqdan nə çıxar?
Qocasan, qocaların yerişini yeri sən,
Yorularsan, cavanın yerişini yerisən.
Şair lovğa cavanın bu yersiz tənəsinə qocanın
dili ilə layiqli cavab verərək onu başa salır ki, insan
132

qoca olsa da öz halal zəhmətilə yaşamalı,
başqalarına kölə, qul olmamalı, dilənçi kimi əl
açmamalıdı. Insan halal nemətə naşükürlük edib
ona xor baxmamalıdır. Cavan oğlan qocaya tənə
vurmasından, ona lağ etməkdən peşiman olur:
Qoca dedi: “Nadanlıq havası var başında,
Ağsaqqala gülürsən belə cavan yaşında.
Qocalar kərpic kəsər, halallıqla yaşayar,
Kölələr, əsir qullar ağır yüklər daşıyar.
Qarşında boyun büküb əl açmayım deyə mən,
Əzəldən əl atmışam belə bir peşəyə mən.
Nə xəzinə yığanam, nə də tirmə geyənəm,
Öz halal zəhmətimin çörəyini yeyənəm.
Halalca nemətimə naşükür olma mənim,
Nemətə xor baxana nemət qənimdir, qənim”.
Qocaya tənə vuran peşmanladı sözündən,
Gözdən itən zamanda yaş axıtdı gözündən.
Hekayənin sonunda böyük tərbiyəçi və
pedaqoq olan dahi Nizami insanları qoca kərpickəsəndən nümunə götürməyə, öz namuslu və halal
əməkləri ilə ucalmağa səsləyir:
Dünya görmüş insandı, qoca belə qocaydı,
Namuslu zəhmətiylə el gözündə ucaydı.
“Sirlər xəzinəsi” poemasının üçüncü söhbətində də şair sadə əmək adamlarına ayrıca yer
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vermiş, əkinçi qocanın halal zəhmətini, alın tərini
tərənnüm etmişdir. Həmin söhbətin “Süleyman və
qoca” adlanan ikinci hissəsində deyilir ki, Süleyman peyğəmbər bir gün seyrə çıxmışdı. Bir quru
çöldə-biyabanda Süleyman qoca əkinçiyə rast
gəlir. Qoca əkinçi bu susuz çölün hər bir qarışına
dən səpmişdi. Əkinçi hər bir dəni göz bəbəyitək
qoruyur və bəsləyirdi. Süleyman peyğəmbərin
qocanın bu vəziyyətinə, onun zəhmətinə heyifi gəlir və əkinçiyə məsləhət verməyə başlayır:
Süleyman söylədi ki:”Tamahlanma ay qoca,
Nemətini, ruzini gəl eyləmə zay, qoca.
Tor-cələ qurmamısan, dən səpirsən quşlara,
Quş dilində danışma, bələdəm mən quşlara.
Belin yox quru əllə yer əkməyə gəlmisən?
Suyun yox, kəndli kimi dən səpməyə gəlmisən?
Əkin-səpin üstündə suyumuz boldu bizim,
Qismətimiz gül əkib, vay dərmək oldu bizim.
Isti dəni qovurur alovlanan tarlada,
Məhsul ələ gələrmi susuz yanan tarlada?
Qoca əkinçi Süleyman peyğəmbərlə razılaşmayıb öz fikrini belə əsaslandırır. Mənim suyumkürəyimin təri, belim-dəmir dırnağımdır.
“Allah səndən hərəkət, məndən bərəkət
deyib”. Mən suya, torpağa yox, öz halal zəhmətimə güvənirəm. Tanrı özü mənim halal əməyimin
müqabilində məhsulumu birə-min verəcəkdir:
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Qoca dedi: “Incimə, qoy deyim sözümü mən,
Nə suya, nə torpağa dikmişəm gözümü mən.
Halal zəhmət itməyib, əlləşmək deyil eyib,
Tanrı: “səndən hərəkət, məndən bərəkət” deyib.
Kürəyimin təridir-mənim suyum, selim də,
Bu dəmir dırnağımdır xış əvəzi belim də.
Şah deyiləm, məmləkət dərdi çəkib yıxılım,
Ömrü boyu şadam ki, vardır dənim, taxılım.
Bolluğun müjdəsini bu göylərdən alıram,
Hər dənin sünbülündən yeddi yüz dən alıram.
Qeyd olunan nümunədən bir daha aydın görürük ki, dahi şair-pedaqoq halal zəhməti ilə bir
parça çörək qazanıb şad, sakit, rahat həyat sürən
sadə əmək adamlarını böyük var-dövlət sahibi
olan, lakin dərd-qəm içərisində yaşayan şahlarla
müqayisə edir və bu qarşılaşmada üstünlüyü birincilərə verir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şairin sadə
əmək adamlarına xüsusi diqqət yetirdiyi və geniş
yer verdiyi əsərlərindən biri də “Xosrrov və Şirin”
poemasıdır. Bu poemada şair bir sıra sadə əmək
adamlarının surətini yaratmışdır. Lakin burada
daha çox diqqətimizi çəkən əsərin müsbət qəhrəmanlarından biri olan Fərhad obrazıdır. Təsadüfi deyil ki,“Xosrov və Şirin” poemasının təhlilini verərkən akademik Həmid Araslı məhz Fərhad surəti üzərində daha geniş dayanır və yazır:
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“Xosrov və Şirin” poeması əməyin tərənnümü,
insan hünərinə, insan zəkasına insana, zəhmətə,
əməkçi xalqa məhəbbət kimi misilsiz keyfiyyətlərilə seçilməkdədir. Bu baxımdan əsərdə çox gec
görünüb tez də səhnədən çıxan Fərhad obrazı
xüsusilə səciyyəvidir. Nizaminin əməkçi insanlar
içərisindən seçərək böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi
bu obraz sənətkar vüqarı, insan hünəri, ləkəsiz
mənəviyyat, saf, ülvi bir məhəbbət təcəssümü
olub şair tərəfindən bədii yaradıcılığa gətirilən
idealları aydınlaşdırır” (32,11).
Burada Fərhadın timsalında yaratdığı kamil
insan obrazı ilə dahi Nizami bir daha sübut
etməyə çalışır ki, halal zəhmət həm əqli tərbiyənin, həm əxlaqi tərbiyənin, həm də fiziki tərbiyənin əsas amillərindən, ən qüdrətli vasitələrindən
biridir. Belə ki, şairin yaratdığı Fərhad obrazı həm
əməksevərliyi və zəhmətkeşliyi, həm böyük hünəri və cəsarəti, həm də yüksək əxlaqi keyfiyyətləri (xeyirxahlığı, mərdliyi, sədaqəti, ülviyyəti, saf
məhəbbəti və s.) ilə oxucunun diqqətini cəlb edir
və onun dərin rəğbətini qazanır.
Fərhadın fiziki cüssəsi, cəsarəti, dərin zəkası
qarşısında mat qalan Xosrov şah onu çətin, həlli
mümkün olmayan bir işlə (sərt qayalardan olan
Bisütun dağını yarmaq) öz yolundan uzaqlaşdırmaq istəyir. Lakin dağ cüssəli, şir biləkli Fərhad bu
çıxılmaz, müşkül işə razı olur və Şirinə olan dərin
və saf məhəbbətinin, sonsuz eşqinin sayəsində nə136

həng dağı yarmağa müvəffəq olur. Xosrov şah bu
dəfə də şərti uduzacağını və məğlub olacağını görüb hiylə və xəyanətə əl atır, nəticədə Fərhad Şirinin guya ölməsi xəbərini eşidib özünü öldürür.
Lakin Fərhad ölsə də öz cəsarəti, hünəri və sədaqəti sayəsində oxucunun qəlbində qalib gələrək
uca mərtəbəyə qalxır. Xosrov şah isə qorxaqlığı
və hiyləgərliyi sayəsində məğlub vəziyyətinə
düşür.
Bütün bu nümunələr göstərir ki, dahi şair
demək olar ki, bütün əsərlərində birinci növbədə
sadə əmək adamlarının halal zəhmətini, onların
cəfakeşliyini, fədakarlığını, hünərini, mərdliyini,
cəsarətini, xeyirxahlığını dönə-dönə, sevə-sevə tərənnüm etmişdir. Lakin buradan sovet dövründə
olduğu kimi belə bir yanlış nəticə çıxarılmalıdır
ki, guya N.Gəncəvi yalnız fiziki əməyin (əkinçi,
cütçü, baftaçı, bənna, kərpickəsən, daşyonan,
boyaqçı, dulusçu, toxucu və s.) tərəfdarı olmuş və
həmin əmək növləri ilə məşğul olanları tərənnüm
etmişdir.
“Xəmsə”nin hərtərəfli tədqiqi və təhlili göstərir ki, dahi şair bütün poemalarında fiziki əmək
növləri ilə yanaşı zehni əmək fəaliyyətini, xüsusilə filosofların, alimlərin, memarların, rəssamların, musiqiçilərin, mühəndislərin, həkimlərin,
təbiblərin və s. əməyini çox yüksək qiymətləndirmişdir. Hətta, sevimli oğlu Məhəmmədə şair məsləhət görür ki, özünə peşə seçərkən “sənətin çox
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rütbəsi” olsa da, “həyata faydalı bir elmi” axtarıb
ya din elmi ilə məşğul olan fəqih, ya da təbabət
elmini yaxşı bilən həkim olmağa çalışsın:
Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər,
Hamının yanında adın yüksələr.
Həyat da, ölüm də qul olar sana,
Səadət və şöhrət düşər payına.
Dahi şair əməksevrliyi, çalışqanlığı, halal
zəhmətlə yaşamağı, hünər göstərməyi, fədakarlığı
nə qədər böyük məhəbbətlə tərrənnüm və təqdir
edirsə, tənbəlliyi, müftəxorluğu, tüfeyliliyi,
avaraçılığı, meşşanlığı, başqasının əməyi hesabına
yaşamağı bir o qədər dərin nifrətlə damğalayır və
kəskin tənqid atəşinə tutur. Bu cəhətə şairin
demək
olar
ki,
bütün
poemalarında
toxunulmuşdur. Lakin “Sirlər xəzinəsi”, “Leyli və
Məcnun”, “Isgəndərnamə” poemalarında qeyd
olunan məsələlərə daha geniş rast gəlirik. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün həmin poemalardan bir
neçə nümunəni nəzərdən keçirək.
“Sirlər xəzinəsi” poemasının ikinci söhbətinin (“Ədalətli və insaflı olmaq haqqında şaha nəsihət”) ikinci hissəsində (“Nuşirəvanla vəziri və
bayquşların söhbəti”) şair insanları boş-boş sözlər
danışıb dilə güc vermək əvəzinə bir iş görməyə,
öz sözü ilə deyil, əməli ilə şan-şöhrətə çatmağa
səsləyir:
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Hər üzrün, yalvarışın-hiylə, kələk, aldanış,
Quru sözdən nə çıxar? Işdən, əməldən danış.
Işlər sözlə düzəlsə, hər iş də düz gələrdi,
Nizami hünəriylə göylərə yüksələrdi.
Həmin poemanın yedinci söhbətində (“Firudunla ceyranın hekayəti”): ”Kim hünər köhlənini
cilovlaya bilibdir; Diləyin ovlağında ov ovlaya bilibdir”, - deyərək insanlara başa salır ki, arzu-diləyə çatmağın başlıca yolu yeyib-yatmaq yox,
gecə-gündüz çalışmaqdır, hünər göstərməkdir.
Yenə həmin poemanın səkkizinci söhbətində
(“Oğru və tülkü” hekayəti) şair qəflət yuxusunda
yatanları tənqid edərək xəbərdarlıq edir ki, işigücü yeyib-yatmaq olanların aqibəti acınacaqlıdır,
bədbəxtlikdir, hətta, fəlakətdir, faciədir:
Kim ki, qəflət yolunda xoş yuxuya dalandır,
Başı əldən gedəndir, papağı boş qalandır.
Poemanın doqquzuncu söhbətində (“Müdriklik və alicənablıq”) şair “qafilliyə kor kimi meyl”
salan insanları çalışqanlıqda, əməksevərlikdə
arılardan, qarışqalardan nümunə götürməyə çağırır:
Şanı şirin balıyla niyə dolub arının?
Çünki gözü uzağı görən olub arının.
Əlləşər, çəkməz əsla ruzi qəmi qarışqa
Sabahına bugündən yığar yemi qarışqa.
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Qafilliyə kor kimi etməsə meyl insan,
Arıdan, qarışqadan heç əskik deyil insan.
Yenə “Sirlər xəzinəsi” poemasının on dördüncü söhbətində (“haqsızlıq və doğruluq”) şair
bir daha insanları hünər göstərməyə, qeyrətlə
çalışmağa, qəflət yuxusunda yatmamağa, öz gələcəyini dərk etməyə səsləyir:
Hünər, qeyrət dəmidir, yatma əbəs həyatda,
Ülviyyətə çatmağa göstər həvəs həyatda.
Niyə kefli yatırsan? Qəsdindədir bu fələk,
Aqillərtək ayıq ol, bil ki, nədir bu fələk.
Yatanlara yaxşı bax, bu qəfləti tərk elə
Gör ki, hara gedirsən, axırını dərk elə.
Poemanın on altıncı söhbətinin adından (“Zirəklik”) göründüyü kimi, şair burada da insanları
həyatda tənbəl deyil, zirək olmağa, xoşbəxtliyə öz
mərdanəliyi, “alın təri” ilə çatmağa qəflət
yuxusunda yatan bədbəxtlərdən uzaq qaçmağa dəvət edir:
Bəxtiyarlıq mülkünü məslək əri alıbdır,
Zirəkliyi, mərdliyi alın təri alıbdır.
Xoşbəxtlərin başına canla, başla dolan sən,
Dolanmadan dünyanı naz-nemətlə dolan sən.
Bədbaxtlarla xoş keçməz xoşbaxtların xoş vaxtı,
Ad qazanıb, ol eldə xoşbaxtların xoşbaxtı.
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Dahi şair-pedaqoq “Sirlər xəzinəsi” poemasında
dönə-dönə anlatmağa çalışır ki, həyatını yeyibyatmaqla keçirənlərin el gözündə heç bir qədirqiyməti olmaz. Belələrini “murdar leş” üstünə
cuman müftəxor quzğuna bənzədən şair poemanın
on yeddinci söhbətində (“heysiyyəti qorumaq”)
yazır:
Yeyib-yatmaqla tapmır insan qədir-qiyməti,
Xarabada tapılır xəzinələr, bil qəti.
Dönmə murdar leş üstə cuman çalağana sən,
Qarğa kimi batırma ayağını qana sən.
“Sirlər xəzinəsi” poemasında olduğu kimi,
“Leyli və Məcnun” əsərində də N.Gəncəvi əmək
tərbiyəsinin yuxarıda qeyd olunan məsələlərinə
xüsusi diqqət yetirmiş və geniş yer vermişdir. Məsələn, həmin poemada şair oğlu Məhəmmədə
yazdığı ikinci nəsihətində (birinci nəsihəti “Sirlər
xəzinəsi”ndə verilmişdir) aşılamağa çalışır ki, hər
bir insan böyüyən kimi öz əməyilə, öz hünəriylə
yaşamağa səy göstərməli, atasının nüfuzuna, vardövlətinə göz dikməməlidir:
Elə ki, böyüdün belədir qayda,
Atanın adından sənə nə fayda?
Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən,
Yalnız hünərinin balası ol sən.
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Yenə həmin poemada əməyin ictimai əhəmiyyətinin şərhinə həsr etdiyi “Şadlıqla xalqa xidmət etmək” adlı hekayəsində şair göstərir ki, insan
olan kəs daşdan, yaxud, çolaqdan fərqlənməli, heç
bir çətinliyə baxmadan mərdliklə çalışmalıdır:
Bir daş deyilsənsə, donub qalma sən,
Çolaq deyilsənsə, diribaş tərpən.
Keçənin üstünə vur ayağını,
Təmizlə keçənin toz-torpağını!
Daş-kəsək olsa da keçdiyin bu yol,
Rəqsində oynağan fələk kimi ol!
Poemanın başqa bir yerində (“Atasının məcnunla vidalaşması”) şair üzünü insanlara tutaraq
başa salmağa çalışır ki, əl-qolunu yanına salıb
boş-bekar gəzənlərin, avara həyat sürənlərin və
beləcə başqalarının əməyi ilə yaşayanların
“beldən şikəst” olan eşşəkdən heç bir fərqi
yoxdur:
Boş-bekar oturma heç yerdə bir an,
Barı əl-qolunu oynat yalandan.
Heç yerdə qəflətlə gəl tutma qərar,
Hərdən bir bağırıb hay-küy də qopar.
Əli boş insanlar qəm çəkər, bişəkk,
Beldən şikəst olsun qoy gücsüz eşşək.
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“Anasının ölümündən Məcnunun xəbər
tutması” hekayəsinin sonunda şair veyil-veyil gəzənləri, tüfeyliləri, müftəxorları daha kəskin ifadələrlə ifşa edir, belələrini başqalarının süfrəsinə göz
dikən itə bənzədir və məsləhət görür ki, hər bir
insan öz əllərinin əməyi ilə dolansın:
Gəl, yad süfrəsindən it kimi əl çək,
Özgə süfrəsinə baxma pişiktək.
Məşəltək əlinin müzdüylə dolan,
Şam kimi sən də öz xəzinəndə yan.
Əmək tərbiyəsinin qeyd olunan məsələləri ilə
şairin dəyərli və hikmətli fikirlərinə “Isgəndərnamə” poemasında da tez-tez rast gəlirik. Məsələn,
həmin poemanın “Şərəfnamə” hissəsində şair öyrədir ki, insan bu dünyaya eyş-işrət üçün deyil,
hünər göstərmək üçün, ağır zəhmətdən
qorxmadan qurub-yaratmaq üçün gəlmişdir:
Dünyaya gəlmədik zövqə, işrətə,
Işimiz qatlaşmaq ağır zəhmətə.
Həmin poemanın “Iqbalnamə” hissəsində
şair bu məsələyə bir daha qayıdır və tənbəlləri,
işsiz-gücsüz evdə oturanları kəskin tənqid edərək
göstərir ki, diri olan kəs özünün əl-qoluna güvənər, özgələrin əməyinə göz dikməz:
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Bu nə tənbəllikdir giriş bir işə,
Bekarlıq insanı sıxar həmişə.
Özgənin əliylə qazdırma mədən,
Özün bir əl tərpət, əgər dirisən.
Burada şair daha sonra anlatmağa çalışır ki,
insan sağlam əl-qolunu işlətməyib hər bir işi xidmətçilərinə gördürsə, nəticədə şikəst vəziyyətinə
düşüb, əl-qolunu itirə bilər:
Əl-ayaq qulundur, işlətsən, yəqin,
Çıxmazlar heç zaman əmrindən sənin.
Minlərlə xidmətçin olsa da, hökmən,
Özün əl-qolunu heç qoyma işdən.
Sənin əl-ayağın səlamətdirsə,
Onların işini xadimlər görsə,
Bunlar da əlindən çıxsa bir zaman,
Sən əlsiz, ayaqsız qalmış olarsan.
“Iqbalnamə”nin başqa bir yerində şair
meşşan, müftəxor adamları ağacları, otları məhv
edən ziyanvericiyə, “eşşək arısı”na, zəhmətkeşləri
isə bal arısına bənzədir:
Ipək yetirməkdə iki cür qurd var,
Ziddir odla sutək həmişə onlar.
Biri baramanı toxuyur bir-bir,
O biri karvanla ipək məhv edir.
Pətəkdə iki cür arı var müdam,
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Necə ki, aldadır pərvanəni şam,Biri yem daşıyır hey axşam-səhər,
O biri gizlincə o yemdən yeyər.
Bal verən arının bircəsi, yəqin,
Yüzündən yaxşıdır bal yeyənlərin.
Məlum olduğu kimi müasir elmi pedaqogikaya görə əmək tərbiyəsinin başlıca istiqamətlərindən, tərkib hissələrindən biri peşə yönümü işidir.
Prof. N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində peşəyönümü anlayışının mahiyyətini belə
şərh edir: “Əmək tərbiyəsinin tərkib hissəsi kimi,
peşə yönümü üzrə iş uşaqları, yeniyetmə və gəncləri şüurlu surətdə peşə seçməyə hazırlamaqdan
ötrü görülən sistemli tədbirlərdən ibarətdir”
(39,363).
“Xəmsə”nin bu baxımdan (peşələrə maraq tərbiyəsi) araşdırılması göstərir ki, dahi şair-pedaqoq
və böyük tərbiyəçi olan N.Gəncəvi demək olar ki,
bütün poemalarında müxtəlif peşə və sənət növlərinə diqqəti cəlb etmiş, onların əhəmiyyətini, səciyyəvi xüsusiyyətlərini, insan həyatında rolunu,
cəmiyyətdəki mövqeyini açıb göstərmişdir. Şairin
əsərlərində onlarla peşə və sənətin: əkinçi, cütcü,
kərpickəsən, çörəkçi, bənna, daşyonan, dulusçu,
zərgər, çoban, müəllim, həkim, mühəndis, memar,
boyakar, rəssam, müğənni, çalğıçı, rəqqasə və s.
Özünün kamil insan konsepsiyasına axıradək
sadiq qalan böyük şair-pedaqoq peşə seçmək işin145

də də məsləhət görür ki, insan hansı peşəni seçməyindən asılı olmayaraq, çalışmalıdır ki, öz sənətinin əsil, kamil ustası olsun, seçdiyi peşənin dərinliyinə və incəliklərinə bələd olsun. Çünki şairin
qəti inamına görə:”kamil bir palançı olsa da insan,
yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan”.
Doğma oğlu Məhəmmədə “Leyli və Məcnun” poemasındakı ikinci nəsihəti zamanı şair bu
məsələyə xüsusi diqqət yetirir və tövsiyə edir ki,
oğlu özünə peşə seçərkən diqqətli olsun, yüz
ölçüb-bir biçsin. Başlıcası, hansı peşəni seçirsə də,
onun sirlərinə dərindən bələd olmağa çalışsın.
Məsələn, əgər həkim olmaq istəyirsə, “Isa mərifətli” olub xəstələrə şəfa versin; insanları öldürən
həkim olmağı özünə rəva bilməsin:
Fəqih olsan əgər itaətkar ol,
Hiylədən, riyadan daim kənar ol.
Isa mərifətli həkim ol, amma,
Insanı öldürən bir həkim olma.
Peşəyönümü ilə əlaqədar mütəfəkkir şairin
öyrətmək istədiyi həqiqətlərdən biri də budur ki,
hər bir insan gərək öz peşəsi ilə məşğul olsun,
bacardığı sənətin qulpundan yapışsın, ayağını öz
yorğanına görə uzatsın, gücü çatmayan işin ağırlığını öz çiyninə qaldırmasın. Bu baxımdan “Isgəndərnamə”də böyük fatehin cavan əkinçi oğlanla
söhbəti çox səciyyəvidir.
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Bir gün fateh Isgəndər səfər zamanı münbit
torpaqlı bir ərazidə boy-buxunli, şir biləkli, başı
“Kəyanlar tacı”na layiq olan gənc bir oğlanla
rastlaşır. Isgəndər oğlana bildirir ki, gözəl bir
oğlansan, bu torpaqla niyə əlləşirsən? Gözəl insanlar gözəl işlərlə məşğul olmalıdır. Gəl, bu
torpaqdan əl çək, istəsən, “sənə lap şahlıq verərəm”. Ağıllı əkinçi oğlan şaha belə cavab verir:
Ey dünya alimi, adil hökmüdar,
Sənə ram olmuşdur xamlar, harınlar.
Bir elə iş ver ki, hər peşəkara,
Qoymasın işindən onu avara.
Başqa iş bilmirəm, əkinçiyəm mən,
Padşahlıq eləmək gəlməz əlimdən.
“Isgəndərnamə”də şair peşələrə, sənətə, sənətkara biganə münasibətin, lazımi qiymət verilməməsinin fəlakətlə nəticələndiyini Daranın dövründə Iran kimi qüdrətli bir ölkənin acınacaqlı vəziyyətə düşməsi nümunəsində çox təsirli boyalarla
vermişdir. Burada şair göstərir ki, Daranın dövründə “it yiyəsini tanımırdı”, layiq olan adamlar
irəli çəkilmir, əksinə”kiçik olana” “böyüklük”
verilmişdir. Ona görə də ölkənin xəzinəsi
boşalmışdı, həqiqi sənətkarlar ölkəni tərk edirdi.
Bu vəziyyəti ən böyük fəlakət adlandıran şair
yazır:
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Ölkədə tərk oldu sənət, sənətkar,
Heyhat, bundan böyük fəlakətmi var?
Sənətkar əl çəkmiş öz sənətindən,
Başqa bir sənətə yapışmış cəbrən.
Pəhləvanlıq edər çöldən gələnlər,
Çöldə şahzadələr qarovul çəkər.
Əkinçi əl qatmış ordu işinə,
Əsgərlər başlamış əkin-biçinə.
Hər kəs sənətində olmasa azad,
Dünya bu gedişlə olurmu abad?
Daranın buraxdığı səhvləri aradan qaldırmaq
üçün Isgəndər carçılara tapşırır ki, ölkəni tərk
etmiş bacarıqlı sənətkarları geri çağırsınlar və hər
bir kəs kimliyindən asılı olmayaraq, yalnız öz
peşəsilə, öz sənəti ilə, öz işi ilə məşğul olsun:
Sənətkar getməsə öz sənətinə,
Yaxşı iş görsə də suçludur yenə.
Əkinçi öküzdən kömək istəsin,
Tarladan, kotandan dilək istəsin.
Ordu işlərinə qayıtsın əsgər,
Şəhər işlərinə getməli şəhər.
Yalnız öz işinə getsin hər kişi,
Bərk tutsun əvvəldən bildiyi işi.
Beləliklə, böyük hökmdar ölkəni dağılmaqdan
xilas edir, hər kəs öz işinə qayıdır və ölkə ən abad
ölkələrdən birinə çevrilir. Daha sonra Isgəndər Is148

təxr şəhərində taxta çıxdıqda böyük quruculuq işlərinə başlayır, Rum ölkəsindən bacarıqlı sənətkarları
dəvət edir, hər bir kəsə öz bacarığına, sənətkarlığına
görə qiymət verir:
Məndən sənət alar hər bir sənətkar,
Əlinə dövlətdən verərəm açar.
Qaldırram hər kimin varsa hünəri,
Zəncirə çəkərəm divanələri.
Düşkünlər, dilsizlər tapacaq aman,
Qurtulmaz əlimdən boş yeyib-yatan.
Vücudu sağlamlar bunu bilməli,
Sənətdən gərək boş qalmasın əli.
Məlum olduğu kimi, əmək tərbiyəsi ilə sıx
bağlı olan tərbiyə sahələrində biri də iqtisadi tərbiyədir. Ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçdiyi və
həyatımıza yeni iqtisadi anlayışların
getdikcə daha böyük sürətlə daxil olduğu indiki
zamanda iqtisadi tərbiyə üzrə işlərin keyfiyyətcə
yeni səviyyəyə qaldırılması qarşıda duran aktual
vəzifələrdəndir.
Milli pedaqogikamızda iqtisadi tərbiyənin
mahiyyəti belə açıqlanır:”Bazar iqtisadiyyatı ilə
bağlı olan anlayışların və faydalı keyfiyyətlərin
gənc nəsldə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
formalaşdırılması prosesi iqtisadi tərbiyədir” (39,
397). Həmin pedaqogikaya görə iqtisadi tərbiyənin
başlıca vəzifələri sırasına daxildir:
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- bazar iqtisadiyyatına aid olan başlıca
anlayışlarla gənc nəsli tanış etmək;
- ailə həyatında və cəmiyyətin inkişafında
iqtisadiyyatın rolu barədə gənc nəsldə təsəvvür
yaratmaq;
- gənc nəsldə sahibkarlıq, təsərrüfatçılıq,
qənaətcillik kimi keyfiyyətlər formalaşdırmaq;
- xalq əmlakına, başqalarının yaratdığı
maddi və mənəvi sərvətlərə gənc nəsldə qayğılı
münasibət formalaşdırmaq.
Qeyd
olunan
vəzifələr
baxımından
“Xəmsə”nin araşdırılması göstərir ki, dahi şairpedaqoq həmin məsələlərin demək olar ki, hamısına bu və ya digər dərəcədə toxunmuşdur. Lakin
bu baxımdan daha çox qənaətcillik kimi faydalı
keyfiyyətə diqqət yetirilmiş və xüsusi yer verilmişdir. “Xəmsə”dəki poemaların hamısında qənaətcillik məsələsinə toxunan şair “Leyli və Məcnun”da bu məsələ üzərində xüsusi dayanmışdır.
Həmin poemanın “Şadlıq və qənaət” adlı
hekayəsində şair öyrədir ki, qənaətcillikdə insan
heç olmasa digər canlılardan nümunə götürməlidir. Belə ki, “insanlardan başqa bütün canlılar
qənaət evində tutmuşdur qərar”. Yəni hər bir canlı
nə ruzi tapsa onunla qənaətlə dolanır, öz qismətinə razı olur. Lakin qənaətcil olmayan acgöz insanlar öz payından şikayət edir, tanrıdan, təbiətdən,
hətta, günəşdən narazılıq edirlər:
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Yalnız insan oğlu doymayan zaman,
Şikayət sədası ucalar ondan.
Əlindən tikəsi itsə bir kərə,
Naləsi, fəryadı çıxar göylərə.
Düşəndə damına bir damcı yağış,
Buludu töhmətlər dilində qarğış.
Insan daşa tutar günəşi yerdən,
Ona arpa boyda daş dəysə birdən.
“Yeddi gözəl” poemasında şair-pedaqoq başa
salır ki, qənaətlə yaşayan insanın həyatı sevincşadlıq içərisində keçər, o, hörmət sahibi olar.
Lakin həvəsinin, arzu-istəyinin qulu olub hərislik,
acgözlük edənlərin axırı yoxsulluqdur, qəmdir,
kədərdir:
Hər kim qənaətlə əgər şad olar,
O hörmətli olar, sərazad olar.
Arzu həvəsinə əməl edənin
Yoxsuldur axırı, olsa da zəngin.
“Isgəndərnamə”də şair qənaətcilliyin faydasını göstərməklə bərabər, bir cəhəti də xüsusi
qeyd edir ki, hər bir şeyə qənaətlə yanaşmaq xəsisliklə eyniləşdirilməməlidir. Xəsislik edib yeməyə
qıymayanların sonu fəlakətdir:
Xaqanın gəliri keçsə də ələ,
Sel kimi axıtma, yağıştək xərclə.
Malından bir az ye, bir az ver, ancaq
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Başqalar üçün də azacıq burax.
Yemə var-yoxunu, çox yaşayarsan,
Yoxsulluq yamandır qocalan zaman.
Xərclə, ye, bərk tutma köhnə dünyanı,
Xəsislik, ac qalmaq məhv edər canı.
Dahi şair şəhər mühitində yaşayıb-yaratsa da,
kənd təsərrüfatının bir çox sahələri, xüsusilə, əkinçilik haqqında əsərlərində geniş məlumat vermiş, bu
istehsal sahəsinin xüsusiyyətlərini, əhəmiyyətini
açıb göstərmişdir. Bu cəhətdən “Sirlər xəzinəsi”
poemasında “Süleyman və qoca əkinçi” hekayəsi
diqqəti daha çox cəlb edir. Həmin hekayədə şair,
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, həm sadə əmək
adamlarına (qoca əkinçiyə) hörmət, həm də iqtisadi
tərbiyə məsələsinə geniş yer vermişdir. Belə ki, şair
burada qoca əkinçinin dili ilə insanlara çatdırmaq istəyir ki, əkinçilikdə yüksək məhsul sudan,
torpaqdan daha çox halal zəhmətdən, “kürəyin tərindən”, mayaya haramlıq qatmamaqdan, əkin üçün
sağlam toxum seçməkdən asılıdır:
Şeytan ilə şərikli əkməsən əyər dəni,
Dən dolu sünbüllərin torpağa əyər dəni.
Səpdiyin əla toxum yaralı dən olanda,
Hər dən yırtar köynəyi sünbülə dən dolanda.
“Xosrov və Şirin” poemasında bu məsələyə
bir daha toxunan şair-pedaqoq öyrədir ki, əkinçi152

likdə, xüsusilə, taxılçılıqda məhsuldarlığa təsir
göstərən əsas amillərdən biri əkin üçün sağlam
toxumun seçilməsidir:
Cütcü saf tum səpsə torpağa əgər,
Şübhəsiz torpaqdan saf tum göyərər.
Şairin iqtisadi görüşlərinin təhlili baxımından
“Yeddi gözəl” poemasında verilmiş “Quraqlıq ili
və Bəhramın rəiyyətə mərhəməti” adlı hekayə çox
səciyyəvidir. Burada şair-pedaqoq Bəhramın
nümunəsində hökmdarlara, dövlət məmurlarına
anlatmaq istəyir ki, ölkə başçısı hər cür iqtisadi
çətinliklərə əvvəlcədən hazır olmalıdır ki, ölkəni
aclıq bürüməsin. Məsələn, Bəhramın ölkəsində
düz dörd il quraqlıq hökm sürdüyü üçün aclıq təhlükəsi yaranır. Ağıllı və ədalətli Bəhram şah tapşırır ki,taxıl anbarlarının və xəzinənin qapılarını
açıb, əhaliyə dən və pul paylasınlar, yəni müasir
iqtisadi anlayışla ifadə etsək, kompensasiya
versinlər. Hətta, Bəhramın göstərişi ilə başqa ölkələrdən də taxıl daşınması təşkil olunur:
Səxavətli şahın dən anbarından,
Bol buğda apardı hər gələn insan.
Şahın karvanları yad ölkələrdən
Daşıyıb gətirdi təzə-təzə dən.
Xəznənin pulları dönmüşdü suya,
Bəhram şah qalırdı qeydə, qayğıya.
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Beləliklə ağıllı dövlət başçısı Bəhramın
apardığı düzgün iqtisadi siyasət və həyata keçirdiyi ehtiyat tədbirləri nəticəsində ölkə əhalisi aclıq
təhlükəsindən xilas olur.
“Isgəndərnamə” poemasında şair-pedaqoq
əkinçilikdə məhsuldarlığın yüksəldilməsinə təsir
göstərən digər bir amilə-əməkçinin iqtisadi həvəsləndirilməsinə, stimullaşdırmaya toxunur və göstərir ki, əkinçinin maddi marağı olmasa, o, həmin
işə girişməz:
Taxıldan bir fayda gəlirsə ələ,
Əkinçi əkinə başlar həvəslə.
Taxılın azalsa qədri, qiyməti,
Əkinçi buraxar işi, zəhməti.
Əkinçiliyin sirlərinə çox yaxşı bələd olan
şair-pedaqoq “Isgəndərnamə”də göstərir ki,
burada bol məhsul əldə etməyin əsas şərtlərindən
biri əkini vaxtında əkməkdir:
Qəlbə fərəh verir bu gözəl diyar,
Onun bərəkətli zəmiləri var.
Burda əkin əksən vaxtında əgər,
Məhsulu ən azı birə min verər.
Beləliklə dahi şairin və böyük tərbiyəçi – pedaqoqun əmək tərbiyəsi, peşəyönümü və iqtisadi tər154

biyə ilə bağlı fikirlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
- əmək fəaliyyəti insan şəxsiyyətinin formalaşmasında başlıca amillərdən biridir;
- insan həyatının əsasını təşkil edən əmək
həm maddi firəvanlıq, həm də şan-şöhrət mənbəyidir;
- insan mənəviyyatının saflığı onun halal,
namuslu əməyindən çox asılıdır;
- əmək, zəhmət həm də ağıl tərbiyəsi və fiziki
tərbiyənin başlıca amillərindən biridir;
- zəhmət tikanı insanı qanına qəltan etsə də o,
namuslu əməyindən əl çəkməməli, kimsəyə möhtac olmamalı, it kimi yad süfrəsinə göz dikməməli,
öz halal qazancı ilə yaşamalıdır;
- insan təkcə özü üçün deyil, bütün xalqı üçün,
cəmiyyət üçün yorulmadan, usanmadan çalışmalıdır
ki, “dünya əməlindən geysin zərxara”;
- qəflət yuxusunda qalıb müftəxorluq,
avaraçılıq, meşşanlıq edən kəslər heç olmasa
arılardan, qarışqalardan zəhmətsevərliyi öyrənsinlər; heç bir işə yaramayan insan beli şikəst eşşəyə
bənzər;
- həyatda hər bir peşənin öz gözəlliyi, öz əhəmiyyəti var; başlıcası, peşəni düzgün seçib onun
kamil ustası olmaqdır, çünki, “kamil bir palançı
olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan”;
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- ölkədə hər kəs öz peşəsi, öz sənəti ilə məşğul olmalıdır, əks təqdirdə ölkədə xaos hökm sürər,
fəlakət törəyər;
- ölkə başçısı hər bir sənətkarın, hər bir peşə
sahibinin əməyini layiq olduğu qədər qiymətləndirməlidir;
- insan üçün ən faydalı keyfiyyətlərdən biri
qənaətcillikdir; bu keyfiyyətə malik olmayanların
sonu, nə qədər var-dövləti olsa da, yoxsulluqdur;
- iqtisadi bolluğun, əmək məhsuldarlığının
başlıca şərtlərindən biri halal zəhmətdir, mayaya
haram qatmamaqdır, “şeytanla şərikli dən” əkməməkdir;
- əkinçilikdə yüksək məhsul əldə etməyin
mühüm amilləri: a)əkini vaxtında əkmək; b)əkin
üçün sağlam toxum seçmək; c)ona qulluq üçün əlləri dəmirə çevirib kürəyin tərini axıtmaqdır;
- ölkə başçısı ölkənin iqtisadi tərəqqisi üçün
məsuliyyət daşımalı, əhalini iqtisadi tənəzzüldən,
aclıq təhlükəsindən qorumaq üçün qabaqlayıcı
ehtiyat tədbirləri görməlidir.

156

VII. N.Gəncəvi fiziki tərbiyə haqqında.
Müasir elmi pedaqogikaya görə tərbiyənin
başlıca tərkib hissələrindən biri də fiziki tərbiyədir. Prof. N.Kazımov “Məktəb pedaqogikası”
dərsliyində fiziki tərbiyənin mahiyyətini belə
açıqlayır: “Fiziki bacarıqların və fiziki keyfiyyətlərin, habelə gigiyenik bilik və bacarıqların
adamlara məqsədyönlü və planlı surətdə aşılanması prosesi fiziki tərbiyədir” (39, 368). Müəllif
fiziki tərbiyənin vəzifələrini belə sıralayır: 1)fiziki
bacarıqların (düzgün yerimək, qaçmaq, hündürlüyə tullanmaq, üzmək, at çapmaq, ox atmaq,
oynamaq və s.) formalaşdırılması; 2)fiziki keyfiyyətlərin (dözümlülük, cəldlik, çeviklik, güclülük,
elastiklik, sürət və s.) aşılanması; 3)gigiyenik bilik
və bacarıqların mənimsənilməsi.
Qeyd olunan tərif və vəzifələr baxımından
“Xəmsə”nin tədqiqi və təhlili göstərir ki, dahi
şair-pedaqoq fiziki sağlamlığın əhəmiyyətini, fiziki kamilliyi təmin edən şərtlər və vasitələr, fiziki
bacarıq və keyfiyyətlər haqqında demək olar ki,
bütün poemalarında dəyərli tövsiyələr vermiş,
pedaqoji əhəmiyyətli fikirlər irəli sürmüşdür.
Dahi şairin “kamil insan” konsepsiyasına
görə hər bir bəşər övladı hərtərəfli inkişaf etməli,
həm əqli cəhətdən zəngin, həm mənəviyyatca saf,
həm də fiziki cəhətdən sağlam və möhkəm olmalıdır. O, fiziki sağlamlığın əhəmiyyətini çox yüksək
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qiymətləndirərək göstərirdi ki, insanın cismani cəhətdən sağlam və möhkəm olması onun əqli və
əxlaqi inkişafına da müsbət təsir göstərir:
Bədən xəstə olsa, belədir sonu,
Sərv olsa da azar yıxacaq onu.
Neyləyər özünə özü xəstənin?
Xəstə olar fikri, sözü xəstənin.
Bədən sağlam olsa, saf olar söz də,
Süst adam süst olar, bədəndə sözdə.
Qeyd olunan misralarla “Sağlam bədəndə
sağlam ruh olar” aforizmini inkişaf etdirən şair
göstərir ki, fiziki sağlamlığı və möhkəmliyi
olmayan insanın əqli və əxlaqi tərbiyəsinin yüksək səviyyəsindən söhbət belə gedə bilməz. Bu isə
ona dəlalət edir ki, mütəfəkkir şair-pedaqoq tərbiyənin tərkib hissələri arasında dialektik əlaqəni
yaxşı başa düşür və nəzərə alırdı.
Heç də təsadüfü deyil ki, fiziki tərbiyəyə belə
yüksək qiymət verən şair-pedaqoqun yaratdığı
müsbət obrazların demək olar ki, hamısı (Xosrov,
Fərhad, Bəhram, Isgəndər və s.) özünün ağıllı və
mənəviyyatca zəngin olması ilə yanaşı, fiziki
bacarıq və keyfiyyətləri: at çapmaları, ox atmaları,
hünərpərvərliyi, cəldliyi, güclülüyü, cəsarətliliyi,
dözümlülüyü və s. ilə fərqlənirlər. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün konkret nümunələrə müraciət
edək.
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“Xosrov və Şirin” poemasında dahi şairpedaqoqun “kamil insan” konsepsiyasının ən parlaq
nümunəsi Fərhad obrazıdır. Fərhad həm dərin zəkası, uzaqgörənliyi, dəmir məntiqi, həm yüksək mənəviyyatı, həm də cəsarəti, hünəri, qorxmazlığı, dözümlülüyü və s. kimi fiziki keyfiyyətləri ilə
Xosrovla qarşılaşmada qalib gəlir. Xosrov şah belə
kamil şəxsiyyətin, cəsarətli igidin gücü, qüdrəti
qarşısında aciz qalıb onu yalnız hiylə və xəyanət
yolu ilə öldürə bilir.
Şairin böyük məhəbbətlə yaratdığı Fərhad
obrazının xarakterik cizgilərinə diqqət yetirək.
Fərhad həm “həndəsə elmində xariqə” saçan bir
mühəndis – usta, həm “daşlara dəmirlə Çin nəqşi
çəkən” sənətkar, həm də “dağ gövdəli”, “fil qüvvətli” bir qəhrəmandır:
Böyük dağ gövdəli o dağlar yaran
Gələndə camaat qalmışdı heyran.
Görkəmi böyük bir filə oxşardı,
Onda iki filin qüvvəti vardı.
“Yeddi gözəl” əsərinin baş qəhrəmanı Bəhram da ağlı, əxlaqı ilə yanaşı fiziki bacarıq və
keyfiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, gənc
Bəhram başqalarından “qüvvətli əli”, at çapmağı,
“canavarın boynunu qırmağı”, “şirin pəncəsini
qırmağı”, atdığı oxla “qart daşı” bir-birinə tikməyi
ilə fəqlənir:
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At sürdü, aləmə vəlvələ saldı,
Çövkanbaz fələyin topunu aldı.
Onda ki, şöhrəti aləmi sardı,
Tutub canavarın boynunu qırdı.
Qırdı pəncəsini, öldürdü şiri,
Ona tabe oldu sübhün şəmşiri.
Ox atıb qart daşı tikərdi daşa,
Elə bil tikilmiş ipək qumaşa.
Heç bir şübhə yoxdur ki, şairin “kamil insan”
konsepsiyasının zirvəsində Isgəndər obrazı dayanır.
Isgəndəri peyğəmbərlik səviyyəsinə qaldıran şair
eyni zamanda onun fiziki güc və qüdrətini qabarıq
nəzərə çatdırır. Belə ki, Isgəndər hələ beşikdə ikən
“meydan axtarır”, “yəhərə atılır”, “qılınc vurmağı”,
“qızmış aslanlara qarşı durmağı”, “at minmək zövqündən ləzzət almağı” xoşlayır və bütün bunları öyrənir. Taxta oturanda fiziki kamilliyi, gücü və cəsarət ilə hamıdan üstün olan Isgəndərlə savaşa girməyə heç kim cürət etmir:
Igidlər qorxardı: ”Güclüdür”, deyə,
Onunla girməzdi bir tərəziyə.
Onda ki, qolunun gücün yoxlardı,
Aslan qulağına düyün vurardı.
Əlində nə qədər süst olsa kaman,
Bir oxa bir nəfər edərdi qurban.
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“Ömrü başa vurar şir ürəklilər, öküz ürəklidə
olmaz bir hünər”, – deyən şairin fiziki bacarıq və
keyfiyyətlər içərisində böyük önəm verdiyi cəhətlərdən biri hünər göstərmək və cə
sarətli olmaqdır. Şair əsərlərində dönə-dönə başa
salır ki, insan hünər-cəsarət sahəsində xariqələr
yaradıb öz məqsədinə çata və səadətə qovuşa
bilər. Məsələn, “Sirlər xəzinəsi”nin birinci söhbətində (“Adəmin xilqəti”) şair insanları qorxaqlığa
son qoymağa, cəsarətli və hünərli olmağa səsləyərək yazır:
Xəzan vaxtı yelkən aç könül ümmanında sən,
Qorxu-təlaş kürəsi qalama canında sən.
Gendən baxan şir sanır, şir ürəyin hanı bəs?
Hər ürəyi olana igid, cəsur deyilməz.
Şirlərin, aslanların rəsmi çoxdur sarayda,
Canı yox ki, tərpədə yüz zopa da haray da!
Fələklərə yüksəldər hünər, cəsarət səni,
Hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni.
Taleyin günəşi ki, batmağa can atandır,
Ürək azca qorxudan dərdə, qəmə batandır.
“Yeddi gözəl” poemasında şair bir daha
xatırladır ki, hünərsiz olanlar heç vaxt səltənət
sahibi ola bilməzlər. Əksinə, hünər sahibi olanlar
dünyada heç kimə baş əyməz. Məhz belələrinə
taxt-tac yaraşar:

161

Tacım, hünərim var mənim cahanda,
Hünərsizlər handa, səltənət handa!
Hünərli dünyada taxtü-tac alar,
Alçalmaz heç zaman başı ucalar.
Burada bir məsələni də xüsusi qeyd etmək
lazımdır ki, öz dövrünün bir çox şair və filosoflarından fərqli olaraq dahi Nizami yuxarıda qeyd
olunan fiziki bacarıq və keyfiyyətləri təkcə kişilərdə
deyil, qadınlarda da görmək istəyirdi. Heç də təsadüfi deyil ki, onun sevə-sevə yaratdığı qadın
obrazlarının əksəriyyəti (Məhin Banu, Şirin, Nüşabə
və s.) dərin zəkası mənəvi zənginliyi və zahiri gözəlliyi ilə yanaşı, fiziki bacarıq və keyfiyyətləri: at
çapması, ox atması, çövkan oynaması, hünərli və
cəsarətli olması ilə kişilərdən geri qalmırlar. Fikrimizi sübut etmək üçün bir neçə misalı nəzərdən
keçirək.
“Xosrov və Şirin” poemasında şair-pedaqoq
Məhin Banunu vəsf edərkən onun gözəlliyi ilə
yanaşı, kişi kimi cürətli olmasına da diqqət yetirir:
Şəmira adlanır o göyçək qadın,
Böyükdür mənası bu gözəl adın.
Cürətdə kişidən heç geri durmur,
Böyük olduğundan Məhin Banudur.
Elə həmin səhnədə Şirinin tərifini verən şair
onun ahu gözləri, “ceyran boynu”, “gül ləçəyitək
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al yanaqları”, “bal dodaqları” ilə bahəm qəhrəmanlığını da unutmur:
Sanki bir pəridir, pəri yox bir Ay!
Qəhrəman bir qızdır, başda kəlağay.
Dirilik suyudur gözü-qapqara,
Gecəni qərq edir Aytək nurlara.
Yenə həmin səhnədə Məhin Banunun xidmətçiləri olan yetmiş gözəl qızı tərənnüm edən
şair daha çox onların hünərinə, cəsarətinə “aslanın
çəngini” qıran gücünə diqqəti cəlb edir:
Gözəllikdə keçən olmaz onları,
Kefdə keçirərlər qışı, baharı.
Fil dişini, aslan çəngini onlar,
Gücə qalsa birdən dartıb qoparar.
Bir hücum çəksələr alışar aləm,
Məğribdən Məşriqə qarışar aləm.
Əqli zənginliyi, əxlaq saflığını və fiziki
kamilliyi özündə ahəngdar surətdə birləşdirən ən
parlaq qadın obrazı şairin “Isgəndərnamə”də
yaratdığı Nüşabə surətidir. Bərdə hakimi Nüşabə,
şairin təbirincə desək, həm ceyran kimi gözəl,
həm “xoşsöhbət, ürəyi saf, mətanətli, bir pəri əndamlı, xoş təbiətli” bir qadın, həm “şüurda, adda və
sanda” tayı olmayan fərasətli ölkə başçısı, həm də
“erkəkdən ürəkli, qoçaq”, “mərdliklə belinə kəmər
bağlamış” bir sərkərdədir. Isgəndər kimi əzəmətli
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bir dünya fatehi Nüşabənin həm gözəlliyi, həm
dərin ağlı və zəkası, həm də cəsarəti və hünəri
qarşısında mat qalır və onunla savaşa girməkdən
vaz keçir.
Şair, Nüşabənin öz dili ilə onun qəhrəmanlığını, hünər və cəsarətini belə vəsf edir:
Erkək tinətliyəm olsam da qadın,
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.
Qara bulud kimi gurlasam kinlə,
Qılınc tüstüsündən yanar su belə.
Aslanlar buduna basaram mən dağ,
Nəhənglər yağından yaxaram çıraq.
Bütün poemalarında fiziki bacarıq və keyfiyyətlərin əhəmiyyətini və insan sağlamlığı üçün
zəruriliyini dönə-dönə qeyd etməklə bərabər,
onların aşılanmasının bəzi yollarını da göstərmişdir. Bu baxımdan “Yeddi gözəl” poemasında
“Bəhramın öz kənizi ilə macərası” adlı hekayə
fikrimizə parlaq misaldır.
Hekayədə deyilir ki, Bəhram Gur bir gün çox
sevdiyi Fitnə adlı kənizi ilə ova çıxır. Ovda Bəhram Gur nə qədər çox məharət göstərsə də ədalı
Fitnə onu tərifləmir. Şah bunu görüb Fitnəyə
deyir: – Qabaqdan qaçıb gələn ceyranın harasından vursam mənim məharətimi qiymətləndirərsən?
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Qız cavab verir ki: ”Inanaram qüdrətinə mən,
onun dırnağını başına tiksən”. Bəhram Gur bunu
böyük məharətlə etdikdən sonra qızdan soruşur:
”Necədir hünərim?” Fitnə şaha belə cavab verir:
Söylədi: “Şah buna etmişdir adət,
Sayılmaz heç yerdə adət məharət.
Insan etsə əgər bir işə vərdiş,
Çətin olsa belə, görülər bu iş.
Şah Fitnənin bu cavabından bərk qəzəblənir
və bir sərhəngə tapşırır ki, onu aparıb öldürsün.
Lakin sərhəngin Fitnəyə yazığı gəlir, onu öldürmür, öz evində gizlədir. Fitnə burada hər gün körpə buzovu boynuna alaraq, altmış pilləli eyvana
qaldırır. Bu iş hər gün-körpə buzov altı illik nəhəng öküzə çevrilənədək təkrar olunur. Şair
burada həmin “möcüzə”nin sirrini belə şərh edir:
Hər gün sənət oldu o güləndama,
Çıxarmaq öküzü tövlədən dama.
Eylədi beləcə bu işdə adət,
Yükündən görmədi zərrə əziyyət.
Böyüyən öküzün artdıqca əti,
Qızın da artırdı gücü, qüvvəti.
Fitnənin tapşırığı ilə sərhəng Bəhram Guru
qonaq çagırır və o burada qızın nəhəng öküzü
boynuna alıb altmış pillə yuxarıda yerləşən
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eyvana qaldırdıgının şahidi olur. Fitnə şaha deyir
ki, öz gücümlə öküzü yuxarı qaldırdım, elə güclü
adamın varsa gəlib onu aşağı salsın. Şah qıza belə
cavab verir:
Şah dedi: ”Gücündən deyil bu, əlbət
Əvvəldən bu işə etmisən adət.
Vərdiş eyləmisən hər il başabaş,
Öyrənmisən buna sən yavaş-yavaş.
Ölçüb çıxarmısan belə sınaqdan,
Odur ki, olmursan əldən-ayaqdan”.
Fitnə şaha bildirdi ki, nə üçün öküzü qaldırmaq
adət, vərdiş sayılır, ancaq balaca ceyranı ovlamaq
yox? Bəhram Gur Fitnəni tanıyır və onu öldürmək
qərarı verdiyindən peşiman olur.
Beləliklə, bu səhnədən aydın görünür ki, şairpedaqoq fiziki bacarıq və vərdişlərin aşılanmasında məşq üsulunun rolunu çox yüksək qiymətləndirir və öyrədir ki, fiziki hərəkətlərin dönədönə təkrarlanması, yəni məşq etdirilməsi sayəsində insan böyük uğurlar əldə edə bilər.
Fiziki tərbiyənin müasir nəzəriyyəsinə və
praktikasına görə sağlamlığın və orqanizmin möhkəmliyinin başlıca amillərindən biri qidalanma və
yuxu rejiminə düzgün əməl etməkdir. Dahi şair
hələ səkkiz əsr yarım bundan əvvəl təbabət elminin sirrinə dərindən bələd olan bir həkim kimi bu
cəhətə xüsusi diqqət yetirmiş və demək olar ki,
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bütün poemalarında müvafiq tövsiyyələr vermişdir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün faktlara müracit
edək.
“Sirlər xəzinəsi” poemasının “Xilqətin gözəlliyi və kamalın qüdrəti” adlı söhbətində şair çox
sadə dillə başa salır ki, çox yemək insana faydalı
olsaydı, onda belələri hamıdan çox yaşayardı. Az
yemək insana rahatlıq, çox yemək isə əzab-əziyyət verir:
Qarnını doldurmağın hamballıq olar sənə,
Yüngüllüyün ağırlıq, sanballıq olar sənə.
Əgər çox yaşasaydı çox yeyənlər cahanda,
Çox yemişlər yaşardı, ölüm olmazdı onda.
Demə gəldi-gedərdir, nədir qiyməti ömrün,
Azlığına görədir qədir-qiyməti ömrün.
Az yeyib, çox dincəlmək məziyyətdir insana,
Çox yemək narahatlıq, əziyyətdir insana.
Həmin poemanın on yeddinci söhbətində
(“Heysiyyəti qorumaq”) şair bir daha çox yeməyin
sağlamlığa, hətta, ağıla mənfi təsirindən bəhs edərək, insanları öz heysiyyətini, insanlıq xislətini
qorumağa, hərislikdən, acgözlükdən uzaq olmağa,
pəhriz saxlamağa səsləyir:
Çox yeməyə, toxluğa çalışmağın yaxşıdır?
Az yeməyə, pəhrizə alışmağın yaxşıdır?
Aslan azca yeyir ki, şikar alan olubdur,
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Atəş doymaq bilmir ki, tez qaralan olubdur...
...Çox yeməkdən kütləşir, ağlın kəm olar sənin,
Reyhan kimi qəlbinə qüssə, qəm dolar sənin.
“Xosrov və Şirin” poemasında – “Şirinin
Xosrova bilik kəsb etmək üçün öyüd verməsi”
səhnəsində şair yeməyin fizioloji normalar əsasında qəbul edilməsi haqqında dərin bilikli bir
həkim-pedaqoq kimi məsləhətlər verir və fikrini
əsaslandırmaq üçün konkret faktlardan istifadə
edir:
Ye, iç bu dünyada kifayət qədər,
Az yemək, çox yemək ziyan gətirər.
Çox yemək, az yemək yaxşı şey deyil,
Etidalı gözlə, hər qaydanı bil.
Qəza gəldi iki qoçaq başına,
Gəlib çatdılar bir bulaq başına.
Biri az içdi ki, çox ziyan verər,
Biri çox içdi ki, mənə can verər.
Yaşamadı, öldü hər iki insan,
Birisi aclıqdan, biri toxluqdan”
Göründüyü kimi, şair-pedaqoq bir həkim
kimi öyrədir ki, həm normadan artıq yemək, həm
də həddindən ziyadə ac qalmaq insan sağlamlığı
üçün təhlükəlidir. “Yeddi gözəl” poemasında şair
bir daha düzgün qidalanmaq qaydalarına
toxunaraq bildirir ki, acgözlük edib çox yemək
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nəinki insanın səhhətinə ziyan gətirir, bu, eyni
zamanda insanın mənəviyyatını korlayır və onu
hər zaman başıaşağı edir:
Cahanda yaxşıdır iki şey ancaq:
Az yemək, bir də ki, çox bağışlamaq.
Böyüklüyə çatan hər kamil insan,
Ancaq beləliklə çıxarar ad-san.
Yıxılmaz az yeyən ucadan, haşa!
Çıxmaz tamahkar da ucaya, başa.
Sonuncu poemasında (“Isgəndərnamə”də) şair
düzgün qidalanmağın fizioloji, psixoloji, mənəvi
və sağlamlıq əhəmiyyəti üzərində daha geniş
dayanır, normadan artıq yeyənləri eşşəyə, öküzə
bənzədir, belələrinin uzun yaşamadığını, çox yeyən
camış kimi qorxaq olduğunu göstərir:
Kimin ki, yeməkdə heyvan nəfsi var,
Heyvan sifətində qəbirdən çıxar.
Qiyamət gələndə, əldə tərəzi,
Öküztək, eşşəktək baxar hərəsi.
Insan sağlam olar az-az yeməkdən,
Uzun ömr eləməz əsla çox yeyən.
Aslantək sən də az yeməyə alış,
Çünki qorxaq olar çox yeyən camış.
Dartıb sürüyərlər tənbəl eşşəyi,
Çünki ölçüsüzdür yeyib-içməyi.
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Şaha bəla gətirən iki amildən birini “yağlı
yemək”də görən şair-pedaqoq yenə həmin poemada böyük loğman-təbib, filosof Sokratın adından
məsləhət görür ki, insan yeməyin norması ilə
yanaşı, onun tərkibinə də fikir versin, uyğun gəlməyən qidaları (məsələn, südlə sirkəni) bir-birilə
qarışdırmasın, yeməyi iştahla yesin:
Yağlıdan, yavandan elə ye ki, sən,
Onu asanlıqla həzmə verəsən.
Saxla əndazəni qədərlə, sayla,
Bir az ye, bir az yığ, bir az da payla!
Bu cür yeyib, yığıb, paylasan əgər,
Sənə bu dünyada xoşbəxt deyərlər.
Yeməkdə əsasdır cana nuş olmaq,
Onun dadına yox, faydasına bax!
Sirkəni yeyəndə süddən et həzər,
Sirkəylə süd içmək azar törədər.
Qida normaları və yemək qaydaları ilə yanaşı,
dahi şair, yuxu rejiminə əməl etməyin də fiziki
sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini əsərlərində dönə-dönə qeyd etmişdir. Məsələn, “Isgəndərnamə”də dahi filosof Əflatunun (Platonun) dili
ilə şair insanlara məsləhət görür ki, çox yatmasınlar, yatanda da ayıq olsunlar. Eyni zamanda
yuxusuz da qalmasınlar. Çünki bu, insanın
yorulub əldən düşməsinə, sinir sisteminin
pozulmasına səbəb ola bilər:
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Bu qədər nə üçün yataq dünyada?
Yuxu da ölümə bənzər mənada.
Bir də duracaqmı həmin yuxudan?
Bunu doğru, dürüst bilməyən insan.
Yuxudan ölümtək etməli həzər,
Çünki bir-birinə bunlar çox bənzər.
Yaxud:
O qədər xəbərsiz yatma ki, haşa,
Yatmışkən sel gəlib başından aşa.
Yuxusuz, yeməksiz qalma ki, bədən
Süstləşib, yorulub düşər qüvvədən.
Müasir elmi pedaqogikaya görə fiziki tərbiyənin, sağlamlığı təmin etməyin başlıca amillərindən biri də zərərli vərdiş və adətlərə qarşı mübarizədir. Mütəfəkkir şair öz əsərlərində bu məsələni
də unutmamış, insanın sağlamlığına zərər yetirən
amillər sırasında sərxoşluğa meyli xüsusi qeyd
etmişdir. Məsələn, elə ilk poeması “Sirlər xəzinə”sində şair-pedaqoq çox sadə bir dillə başa
salmağa çalışır ki, şərab və spirtli içkilər insanın
təkcə sağlamlığına zərər vermir, eyni zamanda
onun ağlını əlindən alır, keyləşdirir, şüursuz vəziyyətə salır:
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Halaldır demişdilər hər məqamda bu meyə,
Sonra haram etdilər ağla düşməndir deyə.
Çox da dünya qəmini pərən salan şərabdır,
Ağa, içmə, ağlını əldən alan şərabdır.
Çaxır duztək ciyərdə yanan odu söndürər,
Əyyaşların boğazında, inan, odu söndürər.
Içmə, huşyar eyləməz o içdiyin mey səni,
Yaddan çıxar varlığın, şərab eylər key səni.
Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük,
Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük.
Fiziki tərbiyədə, xüsusilə, sinir sisteminin
möhkəmliyində mühüm rol oynayan amillərdən biri
də əsəbiliyin aradan qaldırılması insanın qəmdən,
kədərdən uzaq durması, bədbinliyə qatılmasıdır. Bu
cəhətə mütəfəkkir şair-pedaqoq demək olar ki, bütün poemalarında toxunmuşdur. Konkret misallar
əsasında fikrimizi əsaslandırmaq üçün bir neçə
nümunəyə diqqət yetirək.
“Sirlər xəzinəsi”ndə: “Hər insanın şadlığı,
qəhəri var dünyada; Sevincin də, qəmin də təhəri
var dünyada”, – deyən şair-pedaqoq, “Xosrov və
Şirin”də nəsihət edir ki, “Boşla qəmi, qəmə dəyməz bu dünya” və anlatmağa çalışır ki, “Insan
məyusluğa düşdüyü zaman xeyli uzaq düşür xilas
yolundan”. Yenə həmin əsərdə şair insanları bədbinliyə qapılmamağa, qəmdən uzaq olmağa, özündə nikbinlik ruhu yaratmağa səsləyir:
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Iş çətinə düşsə, bil ki, o zaman,
Hamıdan tez ölər matəm saxlayan.
Gülərək, qəlbini şadlandır bir az
Ayaqla baş birgə bənd olub qalmaz...
Arif ol, qəm çəkmə, qəmdən et həzər,
Qum nəm çəkən kimi, qəmi qəm çəkər.
“Leyli və Məcnun” poemasında:”Aləmi şad
keçir, bil, aləm budur; Çəkmə dünya qəmi, əsil
qəm budur”,-deyərək insanları qəm-qüssədən
uzaq olmağa çağıran şair, həmin poemanın
sonunda bir daha bu məsələyə qayıdaraq yazır:
Nə qədər bu torpaq, yel, atəş, su var,
Ol qəm aləmindən hər zaman kənar.
“Isgəndərnamə” poemasında da şair-pedaqoq
psixoloji amillərin, xüsusilə, qəmin, kədərin, əsəbiliyin sağlamlığa mənfi təsirini dönə-dönə qeyd
edir və belə hallara qarşı mübarizə aparmağı məsləhət görür. Məsələn:
Əlində nə qədər var isə imkan,
Çalış ki, şən keçsin hər nəfəs, hər an.
Qəlbimiz hər zaman şən olmalıdır,
Kin, tamah bədənə atəş nalıdır.
Ömrə sərmayədir aldığın nəfəs,
Kədərə tapşırmaq əbəsdir, əbəs!
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Yenə “Isgəndərnamə”də şair-pedaqoq insanlara ən çətin, ən kədərli vaxtlarında özünü
ruhlandırmağı, şadlanmağı tövsiyə edir:
Acizlik üz versə, qəm çəkmə yenə,
Bunu da bildirmə özgələrinə.
Özünü şad göstər, heç olma qəmgin,
Gizlin dərdin olsa, zahirdə sevin.
Müasir elmi pedaqogika və təbabət elminə
görə insan sağlamlığına, fiziki möhkəmliyinə böyük təsir göstərən amillər içərisində təbii alimlər
mühüm yer tutur. Mütəfəkkir şair-pedqoq
“Xəmsə”də həmin məsələni də unutmamış, yeri
gəldikcə bu barədə dəyərli məsləhət və tövsiyyələrini vermişdir. Məsələn, ən mühüm təbii amillərdən biri olan sudan bəhs edərkən şair-tərbiyəçi
öyrədir ki, təmiz su nə qədər faydalı olsa da onu
normadan artıq içmək olmaz. Çünki:”Bir inci
saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o
da”.
“Yeddi gözəl” poemasında şair-pedaqoq təbii
amillərdən təmiz havanın roluna diqqət yönəldərək
göstərir ki, insanın fiziki inkişafında bu amilin böyük əhəmiyyətini nəzərə alan Bəhram Gurun atası
əziz övladını, hətta, uzaq ölkəyə-təmiz, saf havası
olan yerə (Yəmənə) getməsinə razı olur. Şair burada
təbii amillərin rolunu belə şərh edir:
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Nazikdir, incədir bizim şahzadə,
Bir elə yer gərək ona dünyada
Ucalsın göylərə, başı, qəlbi şad,
Açsın asimanda ta ki, qol-qanad.
Şimal nəsimindən qol-qanad alsın,
Bir lətif havada yerləşib qalsın.
Rahatlıq içində yaşasın hər an,
Nə quru torpaqdan, nə də buxardan.
Qoy fitrət gövhəri zərər görməsin,
Daim təmiz qalsın, xətər görməsin.
“Isgəndərnamə” poemasında şair bir daha təmiz havanın əhəmiyyətindən, rütubətli havanın bir
sıra xəstəliklər törətməsindən, belə havada tənəffüsün çətinləşməsindən bəhs edərək yazır:
Artıq rütubətdən törəyər vəba,
Tənəffüs çətindir belə havada.
Bundan qurtarmaqçün qalayarlar od,
Tökərlər bu oda səndəl, gül və ud.
Fiziki tərbiyədə, orqanizmin sağlamlığı və möhkəmliyində bir sıra fiziki bacarıq və keyfiyyətlərin,
həmçinin əxlaqi sifətlərin aşılanmasında mühüm rol
oynayan milli oyunlar da mütəfəkkir şair-pedaqoqun
və böyük tərbiyəçinin diqqətindən yayınmamışdır.
O, “Xəmsə”də çövkan, nərd, şahmat və s. oyunların
adını çəkmiş, həmin oyunların səciyyəvi xüsusiyyətlərini göstərmişdir.
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Beləliklə şair-pedaqoqun fiziki tərbiyə ilə
bağlı fikir və ideyalarını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
- kamil insan əqli zənginlik və əxlaq saflığı
ilə yanaşı, fiziki cəhətdən möhkəm və sağlam
olmalıdır;
- xəstə adamın fikri və sözü də xəstə olar, əksinə, sağlam bədənli adamın sözü saf olar;
- fiziki cəhətdən kamil olan insan qorxmaz,
iradəli, hünərli, cəsarətli, “şir ürəkli” və “zirəkdən-zirək” olmalıdır;
- kişilərlə yanaşı, qadınlar da fiziki cəhətdən
kamil, cəsarətli və hünərli “erkək tinətli” olmalıdır;
- fiziki sağlamlığın başlıca amillərindən biri
düzgün qidalanmaqdır; insan “öküz, eşşək” kimi
çox yeməyə meyl etməməlidir; ancaq çox az da
yemək düzgün deyil, bu, “canın əldən getməsinə”
səbəb ola bilər; qidalanma zamanı yeməyin tərkibinə diqqət yetirilməlidir;
- fiziki tərbiyədə mühüm rol oynayan yuxu
rejiminə də ciddi əməl etmək vacibdir; insan
ölümə bənzəyən yuxuya aludə olmamalıdır;
- orqanizmin sağlamlığına ciddi zərər yetirən
əsas amillərdən biri də sərxoşluqdur; şərab nəinki
insanın sağlamlığına böyük zərər yetirir, eyni
zamanda onun ağlını başından çıxarır, key vəziyyətə salır, “aqilliyin üstündən qələm çəkir”;
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- insanın sağlamlığına mənfi təsir göstərən
amillərdən biri də bədbinlik, əsəbilik, qəm-kədərdir; insan ən çətin anlarında belə nikbin olmağa,
şadlanmağa
çalışmalı,
qəmi-kədəri
yaxın
buraxmamalıdır, çünki, “qum nəmi çəkdiyi kimi,
qəm də qəmi çəkər”; xəstə adam “sağlamam” desə
daha tez sağalar;
- fiziki sağlamlığa böyük təsir göstərən təbii
amillərdən, xüsusilə, təmiz havadan və saf sudan
səmərəli istifadə etmək lazımdır; unutmaq olmaz
ki, “bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə
dərd olur o da”.
VIII. Hüquq tərbiyəsi ilə bağlı Nizaminin fikir
və ideyaları.
Müasir elmi pedaqogikada tərbiyənin başlıca
sahələrindən-tərkib hissələrindən biri də hüquq
tərbiyəsi hesab olunur. Prof. N.Kazımov tərbiyənin bu sahəsinin mahiyyətini belə ifadə
edir:”adamlarda hüquq normalarına dair hissiyatın, biliklərin və inamın, bu normalara əməl etmək
bacarığının, habelə onların azalmasına qarşı
barışmazlığın məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil
formalaşdırılması prosesi hüquq tərbiyəsidir”.
Bu tərifin müəllifi hüquq tərbiyəsinin vəzifələrini belə sadalayır: 1) hüquqa və hüquq normalarına
aid gənc nəsldə hissiyatın yaradılması; 2)
qanunçuluğa inamın artırılması; 3) hüquq
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normalarına əməl edilməsi; 4)qanunçuluğun
pozulması hallarına qarşı barışmazlıq.
Qeyd
olunan
vəzifələr
baxımından
“Xəmsə”nin araşdırılması göstərir ki, buradakı
poemaların demək olar ki, hamısında şairpedaqoq hüquq tərbiyəsi, xüsusilə, insanların
haqqa-ədalətə (hüquq ərəb sözü olub “haqq söz”
mənasındadır), qanunçuluğa hörmət edilməsi ilə
bağlı məsələlərə dönə-dönə toxunmuş, müvafiq fikirlər irəli sürmüşdür. Mülahızələrimizi təsdiqləmək üçün “Xəmsə”dən konkret nümunələri nəzərdən keçirək.
Ilk poeması olan “Sirlər xəzinəsi”ndə şairpedaqoq “ədalətli hökmdar” konsepsiyasının bünövrəsini qoymuş, əsərdəki on doqquz söhbətdən
ikisini (ikinci və dördüncü söhbətləri) xüsusi
olaraq bu məsələyə həsr etmişdir. Poemanın ikinci
söhbəti “Ədalətli və insaflı olmaq haqqında şaha
nəsihət” adlanır. Hekayənin adından aydın göründüyü kimi şaır burada şahları, hökmdarları,
sultanları, dövlət məmurlarını haqqa-ədalətə,
qanunlara əməl etməyə, qəddarllığa, zorakılığa,
xalqa zülmə son qoymağa çağırır, onları adil insanlar kimi tərbiyələndirməyə çalışır.
Şair başa salır ki, hər bir şah birinci növbədə
müqəddəs olmağa çalışmalıdır. Müqəddəslik özü
bir şahlıqdır. Müqəddəslik qazanmaq istəyən şah
“ədalət sahibi” olmalı, bunu öz məsləkinə çevirməlidir. Məslək insan üçün həm “batman qızıldı, həm
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də qaş-daşdı”. Xalqa haqsızlıq edib ona zülm etməyin cəzası çox ağırdır. Ölkəni ancaq ədalətlə,
qanunçuluğa əməl etməklə abad etmək olar:
Məsləhətə möhtacdır ədalət hər bir zaman,
Xalqa zülmün amansız cəzasından dad, aman.
Can yandırsan orduna, məmləkətə, yurduna,
Arxalana bilərsən öz xalqına, orduna.
Zülmkarlıq dağıdar, bərbad eylər ölkəni,
Ədalət səadətlə abad eylər ölkəni.
Qiyamətin cəzası gözlər hökmranları,
Unutma haqsızlıqla axıtdığın qanları.
Xəcalətdən haraya qoyarsan başını sən?
Xalqı çıxart ağ günə, at zülmün daşını sən.
Həmin söhbətin birinci hissəsinin sonunda
şair bir daha anlatmağa çalışır ki, ancaq ədalətin
gücü ilə dünyanı fəth etmək, ölkəni abadlaşdırmaq, səadətə qovuşmaq olar:
Dünyaya fateh olmaz zülmkarlıq, ədalət,
Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət!
Ədalətin-müjdəsi, bu dünyanı şad eylər,
Ədalətin işidir,-ölkəni abad eylər.
Söhbətin ikinci hissəsində (“Ənuşirəvanla
vəzirin və bayquşların söhbəti”) şair Ənuşirəvanın
konkret nümunəsində haqsızlığın,
ədalətsizliyin, zülmkarlığın, cinayətkarlığın ölkəni necə
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viran qoyduğunu misal göstərir. Bir gün Ənuşirəvan şah öz vəziri ilə bir xaraba yurda gəlib çıxır.
Burada şah iki bayquşun söhbət etdiyini görür və
vəzirdən quşların nə barədə mübahisə etdiklərini
soruşur. Vəzir cavab verir ki, quşlar kəbin-cehiz
söhbəti edirlər. Birinci quş başlıq əvəzinə bir
xaraba kənd təklif edir, lakin qızını verən ikinci
quş “azdır”,-deyib razı olmur. Oğlan “atası”
bayquş bu narazılığı görüb deyir ki, şahımızın
zülmkarlığı, haqsızlığı, qaniçənliyi sayəsində minlərlə kənd viranə qalıb. Bir kənd nədir lap “yüz
min xaraba kənd” sənə verə bilərəm.
Şah bu söhbətdən bərk peşiman olub ikiəlli
başına çırpır və ağlayır. Söz verir ki, ölkədə
haqsızlığa, zülmkarlığa, cinayətkarlığa, qan tökməyə son qoyacaq və belə də edir. Nəticədə Ənuşirəvan “ədalətli şah” adı alıb əbədiyyət qazanır:
Ədalət göstərərək atdı sitəmkarlığı,
Ömürlük arzusuydu elin bəxtiyarlığı.
Taleyin imtahanı canını alan oldu,
Ədaləti dünyada əbədi qalan oldu.
Ülviyyət aləmində yenə də şahdır özü,
Şan-şöhrət sikkəsinə yazıldı “adil” sözü.
Poemanın dördüncü söhbəti “Hökmdarın
xalqa qayğısı və ədaləti” adlanır. Bu söhbətdə də
böyük tərbiyəçi-pedaqoq şahları, hökmdarları xalqa
qayğı göstərməyə, haqq-ədalətlə, qılıncın deyil,
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qanunların gücü ilə ölkəni idarə etməyə səsləyir və
başa salır ki, ədalətsizlik, haqsız cəza vermək nəinki
bir insanı, onun bütün nəslinin, övladının adını ləkələyir. Ədalətsizlik edib nahaq qanlar axıtmağı şair
günah hesab edir:
Sən ki, fələk deyilsən, cəza hökmü yazırsan,
Cəza hökmü yazmaqla hər cəzaya hazırsan.
Ədalətin ucaltsın qoy nəslinin adını,
El gözündən salmasın özünü, övladını.
Haqsızlığa uyaraq günaha batmaq nədir?
Qan töküb, zalım olub, abrını atmaq nədir?...
...Xalqa divan tutanı divan gözlər hər yanda,
Məzlumların fəryadı qorxuludu cahanda.
Bu söhbətində ikinci hissəsində şair ənənəsinə uyğun olaraq konkret misala əl atır, darğa
haqsız yerə tərəfindən döyülmüş, təhqir olunmuş,
var-yoxu əlindən alınmış qoca arvadın dili ilə qan
tökən, haqsızlıq və ədalətsizliklə ad çıxaran Sultan
Səncəri ifşa edir və onu “şan-şöhrəti dünyaya sığışmayan”, ədalət sayəsində “ölkəsi güllü yaz”
olan türklərin adına layiq hərəkət etməyə, zülmkarlığa son qoymağa səsləyir:
Şan-şöhrəti dünyaya sığışmazdı türklərin,
Ölkəsi ədalətlə güllü yazdı türklərin.
Zalımlığın bəllidir, işin-peşən talandır,
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Sən ki, hindli quldursan, türk olmağın
yalandır.
“Xosrov və Şirin” poemasında şair haqq-ədalətin təqdiri və təbliği işini daha da gücləndirir,
Xosrovu igid, hünərli və ağıllı olmaqla yanaşı, ədalətli bir şah kimi tərbiyələndirməyə çalışır.
Xosrovun atası oğlu çox yaşasın deyə, ölkədə haqqədaləti bərpa etməyə, zülmə, cinayətkarlığa son
qoymağa başlayır:
Çox ömr etsin deyə əziz övladı,
Zalımın qolunu tutub bağladı.
Dedi:”Carçı, çağır! Eşitsin aləm,
Hər kim zülm eləsə görəcək sitəm.
Əgər bir at gedib girsə tarlaya,
Biri bağdan meyvə, gül oğurlaya,
Birisi naməhrəm qadına baxsa,
Bir gözəl evinə yadı buraxsa,
Ən ağır cəzama olacaq düçar!”
Şah and içdi, dedi, sınmaz bu ilqar.
Şair belə hesab edir ki, qanunların hökm
etdiyi hüquqi dövlətdə hər bir kəs, kimliyindən
asılı olmayaraq, qanunlara hörmət etməli, haqqıədaləti tapdalamamalı, cinayətinə uyğun cəza
almalıdır: Hətta, həmin şəxs şahın oğlu olsa belə.
Həmin fikri aşılamaq üçün şair “Xosrovun şikar
zamanı bir kəndlinin evinə getməsi” səhnəsini
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yaratmış və burada göstərir ki, cavan şahzadə
(Xosrov) öz dostları ilə ova gedərkən bir kənddə
kef məclisinə qurşanır, yoxsul bir kəndlinin evini
əlindən alır, atı kəndlilərin tarlasını viran qoyur,
nökəri bağdan üzüm oğurlayır. Bütün bunları
Xosrovun atasına xəbər verdikdə o, bərk qəzəblənir, candan əziz balasına, onun nökərinə ciddi
cəza verir, yoxsul kəndlinin bütün itirdiklərini
artıqlaması ilə özünə qaytarır.
Bu səhnənin sonunda şair şahın (Xosrovun
atasının) həmin ədalətli hökmünü təqdir etməklə
və müsbət nümunə kimi təqdim etməklə yanaşı,
öz zəmanəsində belə ədalətin olmamasından gileylənir:
Doğma bir övlada əvvəl nə sayaq,
Ədalətlə cəza verilirdi, bax!
Hanı o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
Indi yüz yoxsulun tökülsə qanı,
Nahaq qan tökənə bir cəza hanı?
Dahi şair “ədalətli şah” konsepsiyasına sadiq
qalaraq, sonuncu əsəri olan “Isgəndərnamə”
poemasında Makedoniyalı Isgəndərin simasında “
adil hökmdar” obrazını yaradır. Bəzi tarixi mənbələrdə Makedoniyalı Isgəndərin işğalçı, qəddar
bir sərkərdə kimi qələmə verildiyinə baxmayaraq,
böyük şair onu “ideal hökmdar”, hətta, peyğəmbər
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səviyyəsinə qaldırmış, öz zəmanəsinin şahlarını,
sultanlarını, dövlət məmurlarını Isgəndərdən
nümunə götürməyə çağırmışdır.
Şairin yaratdığı fateh Isgəndər digər hökmdarlardan birinci növbədə ədalətli olması ilə fərqlənir. O, təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyada
haqqı-ədaləti bərpa etmək üçün saysız-hesabsız
müharibələr aparır, fəth etdiyi ölkələrdə birinci
növbədə qayda-qanun, nizam-intizam yaradır,
haqsızlığa, cinayətkarlığa, oğruluğa, quldurluğa
son qoyur.
“Ədalət mülkündən kim üz çevirsə, ona aqil
deməz ağıllı kimsə”, – deyən şair “Isgəndərin Istəxrdə taxta oturması” səhnəsində Isgəndərin “adil
hökmdar” kimi xarakterik cizgilərini daha parlaq
boyalarla təsvir edir. Belə ki, Isgəndər Istəxr şəhrində şahlıq taxtına oturan kimi ölkəni bürüyən
hərc-mərcliyi, qanunsuzluqları aradan qaldıraraq,
haqqı-ədaləti bərpa edir. O, “ulu tanrıdan” öyrəndiyi “ədalət yolundan” bir an belə dönməyəcəyini
bəyan edərək, “fil kimi” güclülərlə “qarışqa kimi”
zəiflərə eyni münasibət bəsləyir, şəhər əhlindən
vergi və borc almır, hünərli sənətkarları bacarıqlarına uyğun yüksəldir, divanələri zəncirləyir, əlsizayaqsızlara yardım verir, boş yeyib - yatanlara
aman vermir, qazancı xərcini ödəməyənlərə xəzinədən köməklik edir, alış-verişi yoluna qoyur, əfvə
layiq olanları bağışlayır, “zalımları qəhr” edərək,
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məzlumlara hörmət göstərir. Bir sözlə, ölkədə
haqq-ədalət tərəzisini bərpa edir:
Hər bir yaxşılığa bu şah yüz verər,
Bir yamanlıq edən bir cəza görər.
Kim günah işləsə cəzaya çatar,
Peşiman olursa, ədlim bağışlar.
Şairin “ədalətli cəmiyyət” konsepsiyasının
mərkəzində duran başlıca ideya budur ki, ideal cəmiyyətin yaradılması birinci növbədə ölkə başçısının ədalətli, şahın qanun deyil, qanunların şah
olmasından asılıdır. Ona görə də şairin yaratdığı
adil hökmdar obrazları, xüsusilə, Isgəndər tanrıdan başqa heç kimə baş əyməsə də, qanunlara hörmətlə yanaşır, haqqa-ədalətə əyilməyi özü üçün
böyük şərəf sayır.
Beləliklə, dagi şair-pedaqoqun hüquq tərbiyəsi ilə bağlı fikir və ideyalarının araşdırılması
onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmağa imkan verir:
- ən gözəl cəmiyyət qanunların şahlıq etdiyi,
haqq-ədalət tərəzisinin düzgün işlədiyi cəmiyyətdir;
- ədalətli cəmiyyət və hüquqi dövlət
quruculuğu birinci növbədə ölkə başçısından,
“adil hökmdardan” asılıdır;
- ölkə başçısı birinci növbədə öz ədaləti ilə
bütün vətəndaşlara nümunə olmalıdır;
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- ən varlı və ən qüdrətli hökmdarlar yalnız
“ədalətli ölkə başçısı” adını qazanmaq sayəsində
əbədiyyətə qovuşa bilərlər;
- qanunlara hörmət və əməl etmək hamı üçün
eyni dərəcədə vacibdir; qanunçuluğu pozan,
haqsızlığa yol verən hər bir kəs kimliyindən asılı
olmayaraq layiq olduğu cəzanı almalıdır;
- öz səhvini başa düşüb dərindən peşımançılıq keçirənlərin günahı “adil hökmdar” tərəfindən
əfv edilə bilər.
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Nəticə.
Dünya poeziyasının ən qüdrətli korifeylərindən biri, “bəşərin ən uca fikir dağı” (M.Araz) “hər
gizli xəzinədən bir dürr” çıxaran, “hər beytində
min sirr danışan” şair-filosof-N.Gəncəvi təbiətşünas alim olmaqla bərabər, böyük tərbiyəçi və
mahir pedqoq olmuşdur. O, pedaqogikaya dair
ayrıca əsər yazmamışdır, lakin təhsil, təlim, tərbiyə və psixoloji inkişaf haqqında elə dəyərli fikir
və ideyalar irəli sürmüşdür ki, əsrlər boyu öz əhəmiyyətini itirməmiş və gələcəkdə də itirməyəcəkdir.
Apardığımız tədqiqat şairin pedaqoji ideyaları haqqında aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan yaratmışdır:
in1. Təhsil, təlim, tərbiyə və şəxsiyyətin
kişafının ümumi məsələləri ilə bağlı dahi şairpedaqoqun fikir və ideyalarını belə qruplaşdırmaq
mümkündür:
- şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında təhsil, təlim
və tərbiyənin əhəmiyyəti böyükdür, lakin özünütəhsilin və özünütərbiyənin rolu əvəzsizdir;
- təlim insanın əqli zənginliyinin və əxlaqi
saflığının formalaşmasında ən qüdrətli vasitələrdən biridir;
- təlim, tərbiyənin müvəffəqiyyəti ilk növbədə müəllimin savadı və humanizmindən, daha
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sonra isə şagirdin elmə marağı və istedadından
asılıdır;
- şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu
böyük olsa da həlledici deyil; “oddan kül”
yarandığı kimi, “daşdan da gövhər” törəyə bilər;
- sağlam mühit müsbət əxlaqi keyfiyyətlər,
əlverişsiz mühit isə mənfi sifətlər formalaşdırır;
qeyri-əlverişli mühitdə insan yetişdirmək şoran
torpağa toxum səpməyə bənzər, heç bir nəticəsi
olmaz;
- insanın həm əqli zənginliyinin, həm əxlaq
saflığının, həm də fiziki kamilliyinin başlıca amillərindən biri onun halal əməyi, zəhməti, çalışqanlığı, fədakarlığıdır;
- uşağın təlim-tərbiyəsi ilə vaxtında və hər
yaş dövrünün xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla
məşğul olmaq lazımdır.
2. Dünyagörüşü və ağıl tərbiyəsi ilə əlaqədar
dahi şair-pedaqoqun irəli sürdüyü əsas fikir və
ideyalar aşağıdakılardır:
- ağıl insanın ruhudur, ağılsız insan quru bədəndir; insanı heyvandan fərqləndirən əsas əlamət
onun ağlıdır;
- hər bir valideyinin ən böyük arzusu ağıllı
övlad tərbiyələndirməkdir;
- ağlın çırağı elmdir, dərin bilikdir;
- ən ağıllı insan öyrənməyi ar bilməyən, hər
gecə biliyə bir qapı açan, “hər gizli xəzinədən bir
dürr” çıxarmağı bacaran, uzaqgörən, sözünü yüz
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ölçüb bir piçdikdən sonra söyləyən, “xoruz kimi
vaxtsız banlamayan”, seçdiyi peşənin, sənətin
kamil ustası olan, ən çətin məqamlarda səbrlə,
təmkinlə hərəkət edəndir;
- ağıl tərbiyəsinin əsas vasitəsi təlim, başlıca
yolu öyrənmək və gecə-gündüz yorulmadan
çalışmaqdır;
- ən yaxşı padşah zəngin elmi dünyagörüşə
sahib olan, elmə, alimlərə, ağıllı adamlara yüksək
qiymət verən, dövləti ağıllı məsləhətlər əsasında
idarə edən ölkə başçısıdır.
3. Dahi şairin pedaqoji görüşləri sistemində
əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı fikir və ideyalar daha
geniş yer tutur. Onları aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:
-insanpərvərlik insanlığın “parlaq gövhəridir”,
insan olan hər bir kəs insanları sevməlidir;
- hər bir insan ilk növbədə ata-anasını
sevməli, onlara dərin ehtiram bəsləməlidir; hər bir
valideynin borcu isə övladının kamil insan kimi
formalaşması üçün əlindən gələni əsirgəməməkdir;
- insanpərvərliyin başlıca əlamətləri xeyirxahlıq və yaxşılıqdır; insan yalnız yaxşı ad
qazanması ilə əbədiyyətə qovuşa bilər, çünki
yaxşılığı “quyuya salsan da o itən deyil”;
- insanlığa xas olan başlıca keyfiyyətlərdən
biri birlik, həmrəylik, dostluq və yoldaşlıqdır;
“insanla yaşayan mərddir, kişidir, kimsəni sevmə189

mək namərd işidir”; “bir olsa yoldaşın, dostun
əməli, daşdan su çıxardar onların əli”, “nifaq olan
yerdə fəlakət də var, səadət günəşi birlikdən
doğar”;
- hər kəslə dostluq etmək düzgün deyildir; elə
dost seçmək lazımdır ki, dar gündə səni torda
qoyub qaçmasın, nöqsanını üzünə desin, sirrini
gizli saxlamağı bacarsın;
- insanın ən gözəl əxlaqi sifətlərindən biri vətənpərvərlikdir; vətənpərvərlik vətəni sevməklə
bitmir, əsl vətənpərvərlik Vətəni qılıncın və ağlın
gücü ilə qorumaq, Vətən naminə min bir əzabaəziyyətə qatlaşmaqdır;
- “dünyanın nicat yolu düzlükdə” olduğu
üçün insan son nəfəsinədək “düzlük qapısını döyməyə həvəs” göstərməlidir;
- insan öz namusunu, ar-ismətini qorumaq
üçün şirin canından belə keçməyi bacarmalıdır;
“əgər məhəbbətdə olmasa ismət, o, şəhvət hissidir,
deyil məhəbbət”;
- təvazökarlığı olmayan insan başını dik tutan
“ilana” bənzər; xalqın, elin gözündə ucalmaq istəyirsənsə, onun önündə əyilməyi bacarmalı, özünü
sadə aparmalısan;
İnsanda ikrah hissi doğuran mənfi əxlaqi sifətlərdən: müftəxorluq, vicdansızlıq, xəbislik, hərislik, yaltaqlıq, ikiüzlülük, paxıllıq, lovğalıq,
xainlik, böhtançılıq, yalançılıq və s. uzaq qaçmaq,
belə sifətli adamlara qarşı barışmaz olmaq lazımdır;
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4. Dahi şairin estetik baxışları da çox zəngindir.
Həmin baxışların mərkəzində insan gözəlliyi dayanır.
Humanist şairə görə kamil insan zahiri gözəlliyi ilə
yüksək mənəviyyatı vəhdət təşkil edəndir. Təbiətin
şah əsəri olan insan öz ülviyyəti və gözəlliyi ilə dünyada birincidir və hər şeydən qiymətlidir. Estetik tərbiyənin ən qüdrətli vasitəsi sözdür. Söz “dünyanın şərəfi”, “cahanda cilvələnən lik gözəl”, “düşüncənin
munisi”, “dünyanın sərvəti, inci qaş-daşıdır”.
Estetik tərbiyənin ən mühüm vasitələrindən biri
də şairə görə musiqidir. Musiqisiz insanın həyatı
susuz səhraya bənzər. Musiqini, nəğməni sevməkinsanın mənəvi gözəlliyinin ən vacib şərtlərindən biridir.
5. Şərq ədəbiyyatında təbiətin mühafizəsi ideyasını ilk dəfə irəli sürən onu “konsepsiya səviyyəsinə” (R.Əliyev) qaldıran N.Gəncəvidir. Onun
ekoloji tərbiyə ilə bağlı fikir və ideyalarını belə
qruplaşdırmaq mümkündür:
- təbiət bütöv bir orqanizmdir, burada hər bir
üzvün, hər bir ünsürün, hər bir canlının öz yeri, öz
funksiyası və öz əhəmiyyəti vardır;
- təbiətin son əsəri olan insan dünyada birinci
olsa da, hər bir canlı da onun qədər “bir incidir”;
insanın canı özü üçün nə qədər şirindirsə, hər bir
canlının da canı özünə bir o qədər şirindir;
- insan hər zaman və hər yerdə öz ülviyyətini
qorumalı, təbiətdəki gözəlliklərdən yalnız zövq
almalı, canlıları məhv olmaqdan qorumalıdır;
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- təbiətin korlanması son nəticədə insanın
özünün məhvinə gətirib çıxara bilər;
- ölkə təbiətinin qorunmasında dövlət başçısı
və məmurlar hamıya nümunə olmalıdır.
6. Böyük zəhmətkeş olan, ömrü boyu öz
halal əməyi ilə dolanan, şahların və hökmdarların
minnətini qəbul etməyən dahi şair-pedaqoqun
pedaqoji görüşləri sistemində mühüm yerlərdən
birini də əmək tərbiyəsi və iqtisadi tərbiyə məsələləri ilə bağlı fikirləri tutur.
Həmin fikirlərin ümumiləşmiş məğzi belədir:
- insan həyatının əsasını təşkil edən əmək
həm maddi firəvanlıq, həm də şan-şöhrət mənbəyidir;
- zəhmət tikanı insanı qanına qəltan etsə də,
o, namuslu əməyindən əl çəkməməli, it kimi yad
süfrəsinə göz dikməməli, öz halal qazancı ilə
yaşamalıdır;
- insan təkcə özü üçün deyil, bütün xalqı
üçün, cəmiyyət üçün elə çalışmalıdır ki, dünya
onun əməli sayəsində “zərxara” geysin;
- müftəxorlar, boş-boş gəzən avaralar heç
olmasa arılardan, qarışqalardan zəhmətsevərliyi
öyrənsinlər; heç bir işə yaramayan insan “beli şikəst eşşəyə” bənzər;
- hər bir peşənin, sənətin öz üstünlüyü var,
başlıcası öz peşəsinin kamil ustası olmaqdır, çünki
“kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq
papaqçılıqdan”;
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- insan üçün ən faydalı keyfiyyətlərdən biri
qənaətcillikdir; qənaət etməyi bacarmayanların
sonu, nə qədər çox var-dövləti olsa da,
yoxsulluqdur;
- iqtisadi bolluğun, əmək məhsuldarlığının
başlıca şərtlərindən biri halal zəhmətdir, mayaya
haram qatmamaqdır, “şeytanla şərikli dən” əkməməkdir;
- əkinçilikdə yüksək məhsuldarlığın əsas şərtləri: a)əkini vaxtında əkmək; b)əkin üçün sağlam
toxum seçmək; c)əkinə qulluq üçün əlləri “dəmirə” çevirib, kürəyin tərini “sel kimi” axıtmaqdır.
7. “Kamil insan” konsepsiyasına axıradək
sadiq qalan şair-pedaqoqun fikrincə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət əqli zənginlik və əxlaq
saflığı ilə bərabər fiziki sağlamlığa da malik
olmalıdır. Xəstə adamın fikri və sözü də xəstə
olar, bədəni sağlam olan adamın isə “sözü saf”
olar. Fiziki cəhətdən sağlam olan insan
qorxmazlığı, cəsarəti, “şir ürəkli” olması ilə
başqalarından fərqlənir.
Fiziki sağlamlığın başlıca amillərindən biri
düzgün qidalanmaqdır. Insan “öküz, eşşək” kimi
çox yeməməlidir; lakin normadan az yemək də
olmaz, bu, “canın əldən getməsinə səbəb olar.
Yemək zamanı qidanın tərkibinə də xüsusi diqqət
yetirilməlidir; bir-birilə uyğun gəlməyən qidalar
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(məsələn, süd ilə sirkə) eyni vaxtda qəbul edilməməlidir;
Insanın sağlamlığına və mənəviyyatına böyük
zərər yetirən amillərdən biri sərxoşluqdur. Şərab
insanın ağlını başından alıb onu “key” vəziyyətinə
salır, “aqilliyin üstündən qələm” çəkir.
Insanın fiziki sağlamlığına mənfi təsir göstərən amillərdən biri də bədbinlik, əsəbilik, qəm-kədərdir. Insan ən çətin anlarında belə dözümlü və
iradəli olmalı, özündə nikbinlik, şadlıq əhvaliruhiyyəsi
yaratmalı,
qəmi-kədəri
yaxın
buraxmamalıdır. “Qum nəmi” çəkdiyi kimi “qəm
də qəmi” çəkər. Insan “xəstəyəm” deyib bədbinliyə qapılmamalıdır; əgər o, “sağlamam” desə
daha tez sağalar.
8. Dahi şairin hüquq tərbiyəsi ilə bağlı fikirləri
onun “ədalətli şah” konsepsiyasından irəli gəlir. Bu
konsepsiyaya görə cəmiyyətdə hər bir insan, xüsusilə, ölkə başçıları və dövlət məmurları haqqı-ədaləti yüksək tutmalı, qanunlara hörmət etməlidir. Törətdiyi əmələ (cinayətə) görə kimliyindən asılı
olmayaraq (hətta şahzadə olsa belə) hər bir kəs
layiqli cəzasını almalıdır. Öz səhvini başa düşüb dərindən peşiman olanları “adil hökmdarlar” əfv edə
bilər.
Ən gözəl cəmiyyət - qanunlarının şahlıq etdiyi,
haqq-ədalət tərəzisinin düzgün işlədiyi cəmiyyətdir.
Ədalətli cəmiyyət və hüquqi dövlət quruculuğu birinci növbədə ölkə başçısından –– “adil hökm194

dardan” asılıdır. Haqqın-ədalətin şah tərəfindən
pozulduğu bir ölkədə məmurların, – “darğa”ların
cinayəti tüğyan edər.
Beləliklə, dahi şairin pedaqoji görüşlərinin sistemli tədqiqi və təhlili göstərdi ki, o, təhsil, təlim, tərbiyə və şəxsiyyətin inkişafının ümumi məsələləri ilə
yanaşı, müasir elmi pedaqogikanın müəyyənləşdirdiyi
tərbiyənin bütün sahələri (tərkib hissələri) ilə bu və ya
digər dərəcədə bağlı olan, əsrlərin sınağından çıxmış
və bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmiş dəyərli fikir
və ideyalar irəli sürmüşdür. Məhz buna görə də
N.Gəncəvi “bədii sözün tanrısı” (X,R.Ulutürk), “dahi
şair” titulu ilə yanaşı, “böyük tərbiyəçi-pedaqoq”
adını da daşımağa tamamilə layiqdir.
Bu günədək dahi şair-pedaqoqun ədəbipedaqoji irsinə alim və tədqiqatçılar, ədəbi-pedaqoji
ictimaiyyət demək olar ki, yubileydən-yubileyə,
yəni ən yaxşı halda on ildən bir müraciət etmiş, öz
sözlərini deməyə çalışmışlar. Halbuki, dahi Nizaminin ədəbi-pedaqoji irsinin dəyəri elə böyükdür ki,
ona hər il yox, hər ay yox, hər gün müraciət etmək
və ondan öyrənmək, gənc nəslə öyrətmək lazımdır.
Təhsil sistemimizin milli zəmində yenidən
qurulduğu və təlim-tərbiyə işində milli-mənəvi dəyərlərimizdən daha geniş istifadə olunduğu indiki
dövrdə dahi söz ustadının və böyük tərbiyəçipedaqoqun “söz xəzinəsindən” faydalanmaq
olduqca əhəmiyyətli və vacibdir.
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Ə l a v ə.
Nizaminin pedaqoji ideyalar xəzinəsindən
seçmələr.
I. Təhsil, təlim, tərbiyə və şəxsiyyətin
formalaşması məsələləri.
Elmlə, hünərlə-Başqa cür heç kəs
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
**
Gördü ki, tərbiyəsiz, təlimsiz bir naşıyam,
Təlim-ədəb verdi ki, Insan adı daşıyam.
**
Bilik kəsb etməklə dünyanı qazan,
Əsmanı oxu ki, məna alasan.
**
Çıxmaz bu çirkindən bir yaxşı rəftar,
Məsəldir deyərlər oddan kül olar.
**
Hər anadan olan övladdır məgər?
Hər çiçək bal verməz, hər qamış şəkər.
**
Zəmanə torundan biliklə qurtar,
Necə ki, qurtardı bəzəkli quşlar.
**
Ey şah, elmə, fənnə sən daim yar ol,
Nadandan, cahildən daim kənar ol.
**
On adam öldürər bir qılınc əgər,
Düşüncə ordunu salar dərbədər.
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**
Bu əyri cizgilər cədvəlində sən,
Özünü şərh edib, özünü öyrən.
**
Elə vaxt olar ki, gövhər daş doğar,
Kəhraba rənglidən yaqut qaş doğar.
**
Nə qır yaxşı dürrü, nə boş yerə saç,
Bədgövhər olanla yaxınlaşma, qaç.
**
Yadından çıxmasın, görsən bədgövhər,
Əqrəbi öldür ki, yetirər zərər.
**
Bu ağıllı sözlər nadir gövhərdir,
“Əzvay yenə əzvay, şəkər-şəkərdir!”.
**
Təlimə həvəskar çox korazehin,
Iqlimlər qazısı olmadı? Deyin.
**
Çox iti zehinlər yatan oldular,
Axırda saxsı qab satan oldular.
**
Təlimdir düzəldən itləri saptək,
Olmazmı cəhd etsə bir insan mələk?
**
Sən yaxşısan, o da pis olmayacaq,
Öz tumuna bənzər göyərər budaq.
**
Köpək girsə belə dərviş cildinə,
Köpəkdir, köpəkdir, köpəkdir yenə.
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**
Bədxislət doğulub hər kim anadan,
Ölər, o xislətdə gedər binadan.
**
Oğlun harındırsa bundan zərər yox,
Zəmanə yumşaldar, qəm eyləmə çox.
**
Kim ki, öz-özünü düşmüşdür başa,
Ona ölüm yoxdur, o ölməz, haşa.
**
Yad eybinə dikmə sən hər baxanda gözünü,
Gör açanda, yumanda öz yaxanda gözünü.
**
Hər kəs öz könlünə tutmayır irad,
Odur, varlığını eləməz abad.
**
Bu dərsi, təlimi tut xatirində,
Qızıla, gümüşə çox olma bəndə!
**
Şəhanə tərbiyə, hünər, nəzakət
Ağıla nur verir, ürəyə qüvvət.
**
“Günahkaram” deyənin nə qorxusu, nə dərdi?!
Etirafı Adəmi peyğəmbərə döndərdi.
**
Ağılsız kəslərlə oturub-duran,
Ağıldan şüurdan deməsin dastan.
**
Bilikdə birinci olsa cavanlar,
Qocalar fikrinə ehtiyacı var.
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**
Əvvəl əyri bitən bir cavan budaq,
Zənn etmə qocalsa düzgün olacaq.
**
Nacins olar isə əgər bir nəfər,
Ondan görəcəkdir çoxları zərər.
**
Müdrik olar isə, əlbət, hökümdar,
Onun ölkəsində müdrik çox olar.
**
Əlbəttə, ağıllı bir qulaq asan,
Yaxşıdır həmişə yüz şüursuzdan.
**
Şah yeyib-yatmağa meyl etməyərək,
Bilik toplamağa çalışa gərək!
**
Ruzigar nə versə qəbul eylə sən,
Çalış ustadının çıxma sözündən.
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II. Ağıl tərbiyəsi haqqında.
Müdriklər əməliylə şöhrətidir aləmin,
Nadanlar qəflətiylə möhnətidir aləmin.
**
Harda ki, daşqəlbli var, avam, nadan, naşı var,
Orada daşqalaq var, dəlilər savaşı var.
**
Dünyanı ayaqla yox, dolanmışam başımla,
Ayaqdəyməz yerlərə yol açmışam başımla.
**
Kamalındır dövlətin, kamalına arxalan,
Amalındır comərdlik, amalına arxalan.
**
Öz ağlının gözüylə baxan kimdir aləmə,
Ən qüdrətli, yenilməz bir hakimdir aləmə.
**
Ağıl – sənin ruhundur, onsuz quru bədənsən,
Ruh-xəzinə, can-təslim, xəbərsizsən nədən sən?
**
Ağıl tutiyası olan kimsələr
Isatək hər kökdə bir dərman görər.
**
Dəlilər dərmana olanda möhtac,
Ağıllılar tapar dərdlərə əlac.
**
Ağıllı olarsa bir tülkü inan,
Məhv edər, canavar olsa da düşman.
**
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Mərəzdən ağılla olarsan azad,
Necə ki, pis ərdən qurtardı arvad.
**
Ağlın olsun sənə hər işdə rəhbər,
Hər şeyi ondan sor, o deyən yetər.
**
Ucalmaq istəsən bir kamala çat,
Kamala ehtiram göstərir həyat.
**
Bilikli adamlar uzağı görər,
Cahilin zəhməti hədərdir, hədər.
**
Insana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.
**
Ağıllı adamın söylədikləri
Yer altına düşsə itməz dəyəri.
**
Hər sözə bir meyar, ölçü gərəkdir,
Naqqallıq yükünü çəkən eşşəkdir.
**
Hər sözün xüsusi bir ölçüsü var,
Ölçüsüz söylənən söz qulaq yırtar.
**
Düşüncəsi, ağlı sağlam olan kəs,
Lüzumsuz sözləri söyləməz əbəs.
**
Ağıllı adamlar səbirsiz olmaz,
Keçi bir arpayla heç ətə dolmaz.
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**
Səbr etməklə kişi zindandan çıxar,
Səbr ilə açılar bağlı qapılar.
**
Iş düyün düşərsə, bunu bil ki, sən
Səbr etmək yaxşıdır boş əlləşməkdən.
**
Kim ki, yetişmədi ağıldan bara,
Oxşar insansifət əjdahalara.
**
Qızılı saymaqda bil ki, səhvin var,
Dünyanın gözünü ağıl parladar.
**
Hər kim öyrənməyi bilməyirsə ar,
Sudan dürr, daşdan da gövhər çıxarar.
**
Vaxtı boş keçirmə qələm al ələ,
Zəhmət çək dünyada bilik kəsb elə.
**
Bağlı bir qapıya açar axtarsan,
Ancaq alimlərdə axtar, taparsan.
**
Alimlə xoş rəftar etsən əgər sən,
Özün öz elmini aşkar edərsən.
**
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III. Əxlaq tərbiyəsi məsələləri.
Söz verib, söz alanın əhdinə inanma sən,
Biganənin adını alqışınla anma sən.
**
Arpa cadı yeməkdən heç zaman bezikmə sən,
Adəm tamah saldığı buğdaya göz dikmə sən!
**
Məslək, inam, dəyanət gərək hər bir insana,
Sədaqəti töhfətək verək hər bir insana.
**
Vərdişinlə, ağlınla sən gözüsən dünyanın,
Dəmirçisi, əttarı sən özünsən dünyanın.
**
Can yandırsan orduna, məmləkətə, yurduna,
Arxalana bilərsən öz xalqına, orduna.
**
Eşqinlə atəşə dön, nifrətinlə buza dön,
El yolunda günə dön, aya dön, ulduza dön.
**
Yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə,
Yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə.
**
El gücü-sel gücüdür, hər an çəkin bu seldən,
Yataqda da can alır qisas oxu qəfildən.
**
Kimin ki ixtiyarı sədaqətə bağlıdır,
Taleyinin axırı səadətə bağlıdır.
**
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Çibintək, mığmığatək qan sormağa can atma,
Tamahın neştəriylə ürəyini qanatma.
**
Məslək yolu seçənlər tamaha baş əyərmi?
Dövlətin artsın deyə əlləşməyə dəyərmi?
**
Ülvi eşqə can atar əsil insan cahanda,
Bəşər ülvi eşqiylə qazanıb şan cahanda.
**
Sədaqət kəmərini öz belindən açma sən,
Əhdinə sadiqlikdən ömrün boyu qaçma sən.
**
Tamahı cilovlayan kamalıdır bəşərin,
Öz nəfsini öldürmək amalıdır bəşərin.
**
Bu torpağı əzizlə, eylə ona şükür sən,
Xor baxma bu torpağa, əzəldən naşükürsən.
**
Ələ güzgü almazsan-bəyənməsən özünü,
Öz-özünə vurulub bəyənmə sən özünü.
**
Hərisliklə canını yaxar oda cahanın,
Səxavətlə canından çıxar odu cahanın.
**
Həyatı sevməklə sanma qalarsan,
Nəfsini öldürsən, ölməz olarsan.
**
Doğruluğun zirehdir, səni hər an qoruyar,
Atəş nədir? Istəsən qasırğadan qoruyar.
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**
Tərəzitək doğruluq pozar çətin mizanı,
Ürəyinin düzlüyü-ədalətin mizanı.
**
Əyri gülü düzlüklə tikan qucar, aldadar,
Bil ki, şəkər qamışı düzlüyündən bal dadar.
**
Öz düzlüyü kimsəni verməz bada dünyada,
Düz sözüylə kimsəyə yetməz qada dünyada.
**
Əzəl gündən qiymətli bir incidir doğru söz,
Acısıyla könüllər sevincidir doğru söz.
**
Sönükdür hər zaman yalan xəyallar,
Yalnız həqiqətdə ölməz qüvvə var.
**
El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən,
Ilhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən.
**
Məmləkəti dağıdan başsız qalsa yaxşıdır,
Xain ordu basılıb tarmar olsa yaxşıdır.
**
Yad mülkünü soymağın, talamağın bəs deyil?
Hərislikdən oda can qalamağın bəs deyil?
**
Fələk açsa başına nə pəstaha, yaxşıdır,
Nadan dostdan ağıllı düşmən daha yaxşıdır.
**
Yersiz gülən dodağı bağlamağın yaxşıdır,
Boş gülüşdən yerində ağlamağın yaxşıdır.
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**
Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın,
Çəkib tordan qurtarsın, səni torda qoymasın.
**
Samantək oynasa küləkdə hər kəs,
Bir dağ olsa belə, samana dəyməz.
**
Ikibaşlı dostluğu dostluq sanma heç zaman,
Qərəzli dost-düşməndir, arxalanma heç zaman.
**
Həyat nəyə gərəkdir bir həmdəmin olmasa?
Insan çətin yaşayar dosta əmin olmasa.
**
Aşıb-daşsa biliyin, dinməməyə çalış sən,
Danışmağa çalışma, dinləməyə çalış sən.
**
Az danış, desinlər sözündə güc var,
Çox sözü dinləyən çox nöqsan tutar.
**
Eşqin qulu ol ki, doğru yol budur,
Ariflər yanında, bil, eşq uludur.
**
Nərd atanı sal yada, əgər ki, mərd kişisən,
Çıxma onun yolundan, sən ki, comərd kişisən.
**
Nə eyləsə sənə övladın inan,
Onu görəcəkdir öz övladından.
**
Qəlbində doğruluq olan bir insan,
Cahan tutar, onu tutmaz bir cahan.
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**
Heç bir işdə olma yarsız, yoldaşsız,
Dünyada yoldaşsız Allahdır yalnız.
**
Böyüklə vuruşda insan ad alar,
Alçaqla vuruşan özü alçalar.
**
Təkəbbür meydanında döşünə döymə əbəs,
Dünyanı zərrə sanıb, özünü öymə əbəs.
**
Özündən razılar hər zaman sınar,
Ondan qurtarana uzun ömür var.
**
Ucalar özünü əyən insanlar,
Təvazö sahibi hörmət qazanar.
**
Elə namuslu ol, desin hər görən:
“Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!”
**
Ilantək dikbaşlı gəzmə, ey insan!
Aşacaq dünyanın seli başından.
**
Nifaq olan yerdə fəlakət də var,
Səadət günəşi birlikdən doğar.
**
Yaxşılıq eyləyib, qorx yamanlıqdan,
Yaxşılıq gətirər yaxşılıq hər an.
**
Quyuya salsan da yaxşılığı, bil,
Yenə qayıdacaq, o itən deyil.
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Əgər məhəbbətdə olmasa ismət,
O şəhvət hissidir, deyil məhəbbət!
**
Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara,
Ondan yetişərsən ağ günə, vara.
**
Ərin zinətidir qadın isməti,
Gecə, ay tapanda boğar zülməti.
**
Pisdən yaxşılıqla qorunmaq mümkün,
Dünyada yaxşılıq hər şeyə üstün.
**
Doğruya azacıq bənzəyən yalan,
Yaxşıdır yalana bənzər doğrudan.
**
Insanda insanlıq öləndən bəri,
Itmiş insanlığın parlaq gövhəri.
**
Insana baş olmaq insanlıq istər,
Yoxsa hər bir adam insandır-bəşər.
**
Insanla yaşayan mərddir-kişidir,
Kimsəni sevməmək namərd işidir.
**
Kim tikan əkərsə, tikan dərəcək,
Kim nicat verərsə, nicat görəcək.
**
Dünyanı namusla olur saxlamaq,
Onunla ucalır dövlət və bayraq.
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**
Ar, namus dünyada nədir? Başla daş,
Şüşəyə daş vurma, dayan bir, yavaş!
**
Öz şəhrində olsan ən alçaq insan,
Yaxşıdır qürbətdə sultan olmaqdan.
**
Doğruluq yolunu tutmayan sözlər,
Aya ucalsa da qiymətdən düşər.
**
Dikbaşlıq yaramaz, uyuşmaq gərək,
Dikbaş at hər zaman qırmanc yeyəcək.
**
Dən kimi düş yerə başın ucalsın,
Sünbül kimi olma-yel yerə salsın.
**
Bu dünya malına uyma çox zinhar,
Hər sadə keçinən asudə yaşar.
**
Döyüşdə, şənlikdə,-hər yerdə olsan,
Heç zaman ayrılma yaxşı dostlardan.
**
Çalış ki, kirpiyin olsun almaztək,
Ayıq ol, ölkənin keşiyini çək.
**
Canın möhkəm olsa, döşünə döymə,
Gülüb yersiz-yersiz özünü öymə.
**
Lovğalanma, xudbin kor dolanır, bil,
Rəbbi gör, xudbinlik bir hünər deyil.
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**
Həmişə dünyada yaxşılıq axtar,
Yaxşı ad almaqda əbədiyyət var.
**
O qədər saf qəlbli, pak vicdanlı ol,
Mənəvi sirləri edəsən qəbul.
**
Sənə bircə dilbər edər kifayət,
Tək qalar çox arvad alan, nəhayət.
**
Həyalı söz danış, öyrənib səndən,
Həyalı danışsın səni dinləyən.
**
Xalqa xidmət sayılır kişilikdən nişana,
Xalqına xidmət etmək bir şərəfdir insana.
**
Səadət kamalla yetişir başa,
Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa.
**
Xeyirlə şər izləyir hər bəşəri əzəldən,
Xeyir xeyri tapandır, şər də şəri əzəldən.
**
Xalqa divan tutanı divan gözlər hər yanda,
Məzlumların fəryadı qorxuludu cahanda.
**
It sənə dost olar bir sümük atsan,
Namərd qədir bilməz, olsan da qurban.
**
Yamanlıq etməkdən uzaq ol uzaq,
Pisliyin əvəzi pislik olacaq.
**
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Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi verilməz sana.
**
Pis fikrə düşərsə yaxşı bir insan,
Özünə yamanlıq edər hər zaman.
IV. Estetik tərbiyə haqqında.
Səncə köhnə qızılmı, təzə sözmü yaxşıdır?
Söz sərrafı söylədi:”Söz dünyanın naxşıdır!”
**
Hədsiz nəcibliyinlə əşrəfisən dünyanın,
Əzəldən xeyirxahlıq bütüsən gen dünyanın.
**
Söz ruhdur, can üçün ruh bir dərmandır,
Cantək əzizliyi bəlkə bundandır.
**
Söz deyən qəvvasdır, söz isə gövhər,
Bu gövhər çox çətin əmələ gələr.
**
Köhnə söz - bəzənmiş qoca qarıdır,
Yeni söz təravət, qüvvət barıdır.
**
Bir çalğı tutmasa nəğməyə ahəng,
Nəğmə çalınsa da tez kəsiləcək.
**
Sözün də su kimi lətafəti var,
Hər sözü az demək daha xoş olar.
**
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Incitək sözlər seç, az danış, az din,
Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
**
Ürəyi oxşayan bir dəstə çiçək,
Yüz xırman otundan yaxşıdır, gerçək!
**
Varlığın anası doğmamış, inan,
Sözdən gözəl övlad, şahiddir cahan.
**
Yeddi rəng tanıyır geniş asiman,
Qaradır rənglərə üstün hər zaman.
**
Ürək açan olur sarı hər zaman,
Halvaya təm verər ancaq zəfəran.
**
Yaşıllıq hər şeyin təravətidir,
Yaşıl rəng gözləri işıqlı edir.
**
Qızılgül olmasa qırmızı hərgah,
Güllərin içində sayılmazdı şah.
**
Hər kim ki, əyninə göy paltar geyər,
Günəşi özünə çörək eyləyər.
**
Səndəl asayişin ruhu, qanıdır,
Ətri hər bir zaman can nişanıdır.
**
Rənglər çox sünidir, dünyada bir ağ,
Bilməyir sünilik, bilməyir boyaq.
**
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Hər kim öz sonunda yaxşılıq umar,
Gözəl addan başqa gözəl admı var?
**
Səhnənin günbəzi düz olsa əgər,
Köklənmiş tel də gözəl səslənər.
**
Bir səsdən gülə, həm ağlaya insan,
Onun qüdrətinə olmazmı heyran?
**
Şirinsə birinin dili, söhbəti,
Başqa şey istəmə, bəsdir ülfəti.
**
Söz özü nə qədər gözəl olsa da,
Onu gözəllikdən salar pis əda.
**
Düşüncənin munisi, gözəl sirdaşı sözdür,
Unutma ki, insanın əzəl sirdaşı sözdür.
**
Ayıblı sözlərin yazılmasından
Yaxşıdır, bir dəftər ağ qalsa, inan.
**
Boş-boş söyləməkdən saxla özünü,
Ağzına qıfıl vur, yandır sözünü.
**
Eşq olsun, söz düzən böyük şairlər,
Kiçik bir arpadan gövhər düzəldər.
**
Dəyərsiz sözlərdən uzaq ol bir az,
Əyri pərdələrdə çalğı çalınmaz.
**
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Hər söz öz yerində olur çox gözəl,
Çünki nar bar verməz vaxtından əvvəl.
**
Sözü incə-incə söylərkən bir-bir,
Ondan hər eşidən alar bir təsir.
**
Xanəndə bəstəsiz şərqi söyləsə,
Söz ilə kamança gülər o səsə.
**
Söz dünyadan gözəldi, söz həyatdan gözəldi,
Qövsi-qüzehli göydən, kainatdan gözəldi.

V. Təbiəti mühafizə və ekoloji tərbiyə
məsələləri.
Şirin sulu bulaqtək coşub çağla həyatda,
Şirin suyun yerini nə verər kainatda.
**
Qüdrətin nəzərində hansı canlı kiçilib?
Hər canlının libası öz əyninə biçilib.
**
Bu dünyanın hikməti çatmaz sona əzəldən,
Hər canlının şirindir canı ona əzəldən.
**
Üstünlükdə varlığın birincidir dünyada,
Hər canlı da sənintək bir incidir dünyada.
**
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Qan bahası istəyən çoxdur deyə can alma,
Can verməyə qüdrətin yoxdur deyə can alma.
**
Ürək gözü, sağrısı qıyma deyir ovçuya,
Şuxluğu qansızlığa uyma deyir ovçuya.
**
Ox dedi:”Yağın deyil bu bağrı qanlı sənin,
Gözlərini oxşayır bu dilsiz canlı sənin.
**
Göyə doğru əgər çox qalxarsa su,
Yenə torpaq olar ən son arzusu.
**
Od bir kiçik dəlik tapmasa, hökmən
Yarıb çıxar çölə yerin təkindən.
**
Sanma ki, qan töküb aslan ov udar,
Gec də olsa bir gün onu qan tutar.
**
Ağacı yıxanlar tez yıxılarlar,
Ovçunun axırı dilənçi olar.
**
Zəlzələ batırar, su yuyar onu,
Sonra düzəngaha çevrilər sonu.
**
Bu fani torpaqdan hər arxı bir su,
Bir də külək qazmış, sözün doğrusu.
**
Nizamsız olsaydı yer altı bir an,
Salxım olardımı, deyin, toxumdan?
**
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Torpağa mərhəmət xeyirdir, inan,
Lütf etsən gül verər, zülm etsən tikan.
**
Bir əkin yerini vursa quraqlıq,
Yağışın mənası qalarmı artıq?
**
Istədi axıtsın günahsız bir qan,
Nə çıxar günahsız tökülən qandan?
**
Qoy səni ovlayan mən günə düşsün,
O da yar gözündən sürgünə düşsün.
**
Yazıq heyvanlara nə qəsdin vardır?
Onlar həyat üçün yaranmışlardır.
**
Ahu göbəyindən müşk alınar bil,
Qanını tökməyin insafdan deyil.
**
Yar gözü eşqinə rəhm et ceyrana.
Bahar xatirinə gəl qıyma ona.
**
Gümüş həsəd çəkir o saf sinəyə,
Yanıb kabab olsun, kül olsun niyə?
**
Qurd olsa bir adam zatında əgər,
Bu qurd o ceyranın qanını tökər.
**
Necə qıyırsan ki, bir həmlədə sən,
Iki-üç qan töküb nəfəs kəsəsən.
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**
Başında buludlar oynayan hər dağ,
Torpaq zərrəsindən yaranmış ancaq.
**
Ruzi verən bilib onu hər heyvan,
Səcdəyə durardı gördüyü zaman.
**
Yıxsaydı yüz guru əgər yan-yana,
Qıymazdı dörd yaşı qurtarmayana.
**
O gurlar ovlayan Bəhram çağında
Gurlara qurtuluş vardı dağında.
**
Qolu güclülərdən ölkəmizdə, bax,
Qarışqalar belə olmuş sinədağ.
**
Buluddan su içən dağ ətəkləri,
Sevməz quyu suyu əzəldən bəri.
**
Bağbanlar olmasa əgər zülmkar,
O bağda yetişər bollu alma, nar.
**
Gur gəzmə orda ki, torpağı şordur,
Ceyranı bəladır, guruysa kordur.
**
Iki analıdır hər bir yaranan,
Bir ana torpaqdır, birisi də qan.
**
Min gur ayağını qırdı o insan,
Axır qurtarmadı gur tapdağından.
**
226

Budaqda vaxtında gülərsə çiçək,
Ağacın meyvəsi bol olur, bişəkk.
**
Bar verən belə bir ağacı gerçək
Rəvamı baltanın ağzına vermək?
**
Adətdir, ağac boy atdığı zaman
Başqa ağaclara yetirər ziyan.
**
Yenidən gözəlcə bəslənsə diyar,
Get-gedə yaşıllıq, gözəllik artar.
**
Olmuş gül ağacı yeldən hamilə,
Qarnını doldurmuş çiçəklər ilə.
**
Iranda fil, Çində pişik, Hinddə at
Məhv olur, açmayır əsla qol-qanad.
**
Güllərə dağ çəkmək olmasın peşən,
Yetirməz onları bir də bu gülşən.
**
Yox, əgər havada olarsa zəhər,
Dəydiyi hər şeyi yəqin məhv edər.
**
Dağlardan süzülüb axan hər bulaq,
Dənizə qovuşar axırda ancaq.
**
Çeşməsiz, çiçəksiz bağ şad olarmı?
Hasarsız, barısız abad olarmı?
**
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Lazım olmayanı biz nahaq yerə,
Qırmarıq, ziynətdir onlar çöllərə.
**
Bir yerdə göyərti bitməsə əgər,
Orda canlı məxluq necə ömr edər?

VI. Əmək tərbiyəsi və iqtisadı tərbiyə haqqında.
Əməkdir insanı ucaldan inan,
Əməklə çıxarsan fırtınalardan.
**
Qafilliyə kor kimi etməsə meyil insan,
Arıdan, qarışqadan heç əskik deyil insan.
**
Kim ki, qəflət yolunda xoş yuxuya dalandır,
Başı əldən gedəndir, papağı boş qalandır.
**
Kim hünər köhlənini cilovlaya bilibdir,
Diləyin ovlağında ov ovlaya bilibdir.
**
Əzaba qatlaşmaqla hər niyyətə çatarsan,
Zəlillikdən qurtarıb ülviyyətə çatarsan.
**
Zülmətli gecələrdə qatlaş ağır zəhmətə,
Mərhəmətin, şəfqətin nuru yağır zəhmətə.
**
Zəhmət fəryad deyildir, bir şadlıqdır insana,
Zəhmətinin axırı rahatlıqdır insana.
**
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Qana qəltan etsə də səni zəhmət tikanı,
Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı.
**
Halalca nemətimə naşükür olma mənim,
Nemətə xor baxana nemət qənimdir, qənim.
**
Halal zəhmət itməyib, əlləşmək deyil eyib,
Tanrı:”səndən hərəkət, məndən bərəkət” deyib.
**
Xoşbəxt odur dözümə ləyaqəti var onun,
Ağır yükə qatlaşmaq dəyanəti var onun.
**
Toxumu şuma səpib becərər əkinçilər,
Vaxt gələr əkdiyindən bar dərə əkinçilər.
**
Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə,
Bircə peşmançılıq gətirər ələ.
**
Yeyib-yatmaqla tapmır insan qədri-qiyməti,
Xarabada tapılar xəzinələr, bil qəti.
**
Bəxtiyarlıq mülkünü məslək əri alıbdır,
Zirəkliyi, mərdliyi, alın təri alıbdır.
**
Polad yüz dağ olsa, yenə də, inan
Vurub parça-parça dağıdar insan.
**
Usta olmayanda çətin gedər iş,
Ustanı tap, sonra bir işə giriş.
**
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Hər tum əkən ondan götürər bəhər,
Məndən yox, toxumdan gəlir bu xəbər.
**
Öz işinə görə söz danış hər an,
Bafta toxuyarmı həsir toxuyan?
**
Cütcü saf tum səpsə torpağa əgər,
Şübhəsiz torpaqdan saf tum göyərər.
**
Artıq darı yemə sən bu xırmandan,
Ona qənaət et, öz halına yan.
**
Hər zəhmət sonunda bir səadət var,
Bəxti olanlar da xəzinə tapar.
**
Bacarsan hamının yükünü sən çək,
Insana ən böyük şərəfdir kömək.
**
Bir daş deyilsənsə, donub qalma sən,
Çolaq deyilsənsə, diribaş tərpən.
**
Insanlardan başqa bütün canlılar,
Qənaət evində tutmuşdur qərar.
**
Xərclərkən ölçüdən gəl götürmə əl,
Nə artıq, nə əskik-ortadır gözəl.
**
Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən,
Yalnız hünərinin balası ol sən.
**
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Isa mərifətli həkim ol, amma
Insanı öldürən bir həkim olma.
**
Kamil bir palançı olsa da insan,
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
**
Hər kəs sənətindən yapışsa əgər,
Dünyada nə əksə onu da biçər.
**
Gəl, yad süfrəsindən it kimi əl çək,
Özgə süfrəsinə baxma pişiktək.
**
Kim qənaət etsə ota sənintək,
O öz aləminin şahıdır, gerçək.
**
Boş-bekar oturma heç yerdə bir an
Barı əl-qolunu oynat yalandan.
**
Dünyada keçməsin boş cavan çağın,
Yol get ki, güclüdür indi ayağın.
**
Insan yem dalınca qaçmasın gərək,
Quşdan ayıq olsun, zirəkdən zirək.
**
Çalış öz xalqının işinə yara,
Geysin əməlinlə dünya zərxara.
**
Hər halda sən çalış həyat əməkdir,
Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir?
**
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Bir gün bar götürər ağac əkənlər,
Xəzinə aparar əmək çəkənlər.
**
Tənbəllik eyləmə, peşə tap, peşə,
Palçıqçılıq eylə, giriş bir işə.
**
Malı olsa belə kifayət qədər,
Yenə iş adamı çalışar, işlər.
**
Taxıldan bir fayda gəlirsə ələ,
Əkinçi əkinə başlar həvəslə.
**
Taxılın azalsa qədri, qiyməti,
Əkinçi buraxar işi, zəhməti.
**
Dünyaya gəlmədik zövqə, işrətə,
Işimiz qatlanmaq ağır zəhmətə.
**
Ölkədə tərk oldu sənət, sənətkar,
Heyhat bundan böyük fəlakətmi var?
**
Sənətkar getməsə öz sənətinə,
Yaxşı iş görsə də suçludur yenə.
**
Yalnız öz işinə getsin hər kişi,
Bərk tutsun əvvəldən bildiyi işi.
**
Vücudu sağlamlar bunu bilməli,
Sənətdən gərək boş qalmasın əli.
**
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Hər şeyi özünçün əkmək nə yarar?
Dünyada hesabsız ruzi yeyən var.
**
Keçənlər bir çox şey əkmişdir bizə,
Biz də əkməliyik gənc nəslimizə.
**
Başqa iş bilmirəm, əkinçiyəm mən,
Padşahlıq eləmək gəlməz əlimdən.
**
Bu nə tənbəllikdir? Giriş bir işə,
Bekarlıq insanı yıxar həmişə.
**
Əzaba qatlaşıb canından keçən,
Dənizdən dürr tapar, dağlardan mədən.
**
Arpa çörəyinə edib qənaət,
Buğda çörəyinə çəkmərəm minnət.
**
Qoy dünyada qalsın dünyalıq nemət,
Bir parça çörəyə eylə qənaət.
**
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VII. Fiziki tərbiyə məsələləri.
Bədən sağlam olsa, saf olar söz də
Süst adam süst olar bədəndə, sözdə.
**
Bədənin əsası olmasa möhkəm,
Əldə düz işləməz yazarkən qələm.
**
Hünərlə, cəsarətlə sınanar ər döyüşdə,
Səndədir yenilməzlik, cəsarət hər döyüşdə.
**
Fələklər yüksəldər hünər, cəsarət səni,
Hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni.
**
Az yeyib, çox dinləmək məziyyətdir insana,
Çox yemək narahatlıq, əziyyətdir insana.
**
Sərxoşluğa uyan kəs ələm çəkər ömürlük,
Aqilliyin üstünə qələm çəkər ömürlük.
**
Çox yeməyə, toxluğa çalışmağın yaxşıdır?
Az yeməyə, pəhrizə alışmağın yaxşıdır!
**
Bütün tarix boyu şahlara baxsan,
Görərsən qazanmış daim cəld olan.
**
Susuzluq söndürən sərin su xoşdur,
Artıq içilərsə faydasız olur.
**
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Bilirsən ki, qılınc oynadan zaman,
Dikbaşlıq eləsə, məhv olar insan.
**
Kiçik hesab etmə kim düşmənindir,
Nərdi xam adamdan udmaq çətindir.
**
Insan məyusluğa düşdüyü zaman,
Xeyli uzaq düşər xilas yolundan.
**
Az yeməkdən heç kəs qızdırmaz, ancaq
Çox yeməkdən gündə yüzü ölür, bax.
**
Iş çətinə düşsə bil ki, o zaman,
Hamıdan tez ölər matəm saxlayan.
**
Arif ol qəm çəkmə, qəmdən et həzər,
Qum nəm çəkən kimi, qəmi qəm çəkər.
**
Çox yemək, az yemək yaxşı şey deyil,
Etidalı gözlə, hər qaydanı bil.
**
Ömrü başa vurar şir ürəklilər,
Öküz ürəklidə olmaz bir hünər.
**
Şərab xalq üzündə həya qoymadı,
Onunçün həyasız söyləndi adı.
**
Iradəsiz olma, iradəsizlər
Ayaqsız qurd kimi yerdə sürünər.
**
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Adətlə iş görür öküz qaldıran
Bu başqa şey deyil, sadə bir idman.
**
Hünərli dünyada taxtü-tac alar,
Alçalmaz heç zaman başı ucalar.
**
Nə qədər bu torpaq, yel, atəş, su var,
Ol qəm aləmindən hər zaman kənar.
**
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.
**
Zəiflik çoxalar qan olanda az,
Qan çox olan zaman tutular boğaz.
**
Artıq rütubətdən törəyər vəba,
Tənəffüs çətindir belə havada.
**
Ömrə sərmayədir aldığın nəfəs,
Kədərə tapşırmaq əbəsdir, əbəs.
**
Insan sağlam olar az-az yeməkdən,
Uzun ömr eləməz əsla çoxyeyən.
**
Aslantək sən də az yeməyə çalış,
Çünki qorxaq olar çox yeyən camış.
**
Yağlıdan, yavandan elə ye ki, sən,
Onu asanlıqla həzmə verəsən.
**
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Yeməkdə əsasdır cana nuş olmaq,
Onun dadına yox, faydasına bax!
**
Yuxusuz, yeməksiz qalma ki, bədən
Süstləşib, yorulub düşər qüvvədən.
**
Bu qədər nə üçün yataq dünyada?
Yuxu da ölümə bənzər mənada.
**
Nə çox əylənən ol, nə də çox yeyən,
Bunlardan süstləşər, keyiyər bədən!
**
Necə susuz olsan, istiyə düşsən,
Tələsik soyuq su içmə əsla sən.

VIII. Hüquq tərbiyəsi haqqında.
Dünyaya fateh olmaz, zülmkarlıq, rəzalət,
Yer üzünün fatehi ədalətdir, ədalət.
**
Ağıl, kamal bəsləməz igidliyə ədavət,
Hünər də, igidlik də ədalətdir, ədalət.
**
Bir yolluq qələm çəkdi bac-xəracın üstündən,
Son qoydu haqsızlığa, ellər çıxdı pis gündən.
**
Taleyin imtahanı canını alan oldu,
Ədaləti dünyada əbədi qalan oldu.
**
237

Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman,
Ədalətlə nəsibin səadətdir hər zaman.
**
Məsləhətə möhtacdır ədalət hər bir zaman,
Xalqa zülmün amansız cəzasında dad, aman.
**
Zülmkarlıq dağıdar, bərbad eylər ölkəni,
Ədalət səadətlə abad eylər ölkəni.
**
Doğruluğun harda ki ucalıbdır bayrağı,
Haqq əliylə fələkdən öc alıbdır bayrağı.
**
Oldu ədalətlə yer üzü abad,
Insanlar oldular zülmdən azad.
**
Sanma ki, dayağı yox ədalətin,
Yer, göy qulluğunda durmuşdur mətin.
**
Başqa xəyalları qazdı kökündən,
Verdi ədalətə könül, oldu şən.
**
Ədalət mülkündən kim üz çevirsə,
Ona aqil deməz ağıllı kimsə.
**
Haqsızlıq haqq ilə olursa düşmən,
Haqq tutar yerini, haqsız peşiman.
**
Kim günah işləsə cəzaya çatar,
Peşiman olursa, ədlim bağışlar.
**
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Öyrəndim o adil ulu tanrıdan,
Ədalət yolundan dönmərəm bir an.
**
Haqqı eşitməsə hər kəs dünyada,
Ömrünü kül edib verəcək bada.
**
Canini, oğrunu bağışlama heç,
Başqa təqsirlərdən, günahlardan keç.
**
Zalimə heç zaman eyləmə kömək,
Bir gün sorğu-sual günü gələcək.
**
Ədalətin ucaltsın qoy nəslinin adını,
El gözündən salmasın, özünü, övladını.
**
Zülm edib hər bir kəs şur qaldırsa bil,
Göndərər məzara onu hər adil.
**
Adil ol, şad yaşa ömrünü bütün,
Olmasın əlində açılmaz düyün.
**
Atayçın oğuldan alma intiqam,
Çalış dost olasan onunla müdam.
**
Qardaşın qanını alma qardaşdan,
Tamam ayrı şeydir çünki südlə qan.
**
Çəkinək zülmdən, sitəmi ataq,
Ədl ilə mümkündür bundan qurtarmaq.
**
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Hanı o ədalət, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna belə cəzanı.
**
Şan-şöhrəti dünyaya sığışmazdı türklərin,
Ölkəsi ədalətlə güllü yazdı türklərin.
**
Haqsızlığa uyaraq günaha batmaq nədir?
Qan töküb, zalım olub, abrını atmaq nədir?
**
Xalqa divan tutanı divan gözlər hər yanda,
Məzlumların fəryadı qorxuludu cahanda.
**
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Cəmiyyətin strateji sahələrində olan Təhsil
sistemində aparılan islahatlar ölkəmizdə artıq dönməz xarakter almışdır. Ümumbəşəri dəyərlərlə
yanaşı milli zəminə əsaslanan islahatlar həmin istiqamətlərdə elmi-pedaqoji tədqiqatların sürətləndirilməsi və dərinləşdirilməsini tələb edir. Bu
baxımdan dos. B.Apoyevin çapa təqdim olunan
monoqrafiyası öz aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir.
Həcmi 295 səhifə olan monoqrafiya “Ön
söz”, yeddi fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Mövzunun aktuallığı, elmi yeniliyi, praktik
əhəmiyyəti monoqrafiyanın “Ön sözü”ündə yığcam şərh olunmuş və əsaslandırılmışdır.
Əsərin birinci fəslində dahi Nizaminin təhsil,
təlim, tərbiyə, şəxsiyyətin formalaşması və s. məsələlər haqqında dəyərli fikir və ideyaları tədqiq
və təhlil olunmuş, müvafiq ümumiləşdirmələr əsasında sistemə salınmışdır.
Monoqrafiyanın ikinci-səkkizinci fəsilləri
tərbiyənin ayrı-ayrı tərkib hissələri ilə (ağıl tərbiyəsi, əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, əmək tərbiyəsi, iqtisadi tərbiyə, ekoloji tərbiyə, hüquq tərbiyəsi) bağlı N.Gəncəvinin fikir və ideyaları elmi
məntiqə əsaslanan ardıcıllıqla tədqiq və təhlil edilmişdir. Burada diqqəti cəlb edən cəhət odur ki,
müəllif təsvirçilikdən uzaq qaçmış, həm analiz,
həm sintez, həm onların vəhdəti, həm də ind241

uksiya və deduksiya kimi metodlardan bacarıqla
istifadə etmiş, ağlabatan mühakimələr irəli sürmüşdür. Bu mühakimələrin hər biri ümumi sözçülüyə deyil, faktiki materiala, konkret nümunə və
misallara əsaslanır.
“Nəticə”də müəllifin irəli sürdüyü elmi mülahizələr dərin elmi məntiqə əsaslanıb nəzəri və
praktik əhəmiyyət kəsb edir.
Monoqrafiyanın sonunda “N.Gəncəvinin
pedaqoji ideyaları xəzinəsindən” adlı “Əlavə”
verilmişdir ki, bu da onun praktik əhəmiyyətini
artırmışdır.
Fikrimizcə monoqrafiyanın işıq üzü görməsi
təkcə müəllimlər və elmi işçilər üçün deyil, həm
də tələbə və magistrlər üçün faydalı ola bilər.
Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq
B.Apoyevin “Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri” adlı monoqrafıyasının çap olunmasını məqsədəuyğun hesab edirəm.
Ş.Tağıyev
Ümumi pedaqogika
kafedrasının müdiri. prof..
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