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Tanınmış ziyalı, ictimai xadim, professor Misir Mərdanovun «Azərbaycan təhsil tarixi» 
çoxcildliyi Azərbaycan təhsilinin çətin və şərəfli inkişaf yolu haqqında salnamədir.

Azərbaycan təhsilinin tarixi ilk dəfədir ki. bu cür əhatəli və sistemli şəkildə oxuculara 
təqdim olunur. Görkəmli maarif fədailərimizin, mütəfəkkirlərimizin və pedaqoqlarımızın 
həyatı, onların xalqın maariflənməsi yolunda, qeyri-bərabər mübarizədə göstərdikləri 
dözüm və cəsarət haqqında qısa oçerklər bu fundamental əsəri daha maraqlı və oxunaqlı 
edir. Bu baxımdan çoxcildliyi həm də təhsil tariximizin publisistik dillə qələmə alınmış 
ensiklopediyası da adlandırmaq olar.

Çoxcildliyin birinci cildi təhsilimizin ən qədim dövrlərdən 1920-ci ilin Aprel işğalına 
qədərki tarixini əhatə edir. Bu böyük zaman ərzində təhsilimizin keçdiyi bütün mərhələlər 
-  qədim məktəblərin, mədrəsələrin, dünyəvi təhsil ocaqlarının yaranması, ilk dərslik nü
munələrinin meydana gəlməsi və ümumilikdə Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət ta
rixində təhsilin yeri bu cilddə olduqca dolğun işıqlandırılmışdır.

Kitab tədqiqatçılar, müəllimlər, tələbələr və geniş pedaqoji ictimaiyyət üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.
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ÖN SÖZ

Nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini öyrəndikcə 
öz keçmişindən qürur duyur və onlarda öz soyuna, 
kökünə, millətinə bağlılıq daha da .

Hörmətli oxucu!
Sizə təqdim olunan «Azərbaycan təhsil tarixi» 

çoxcildliyi böyüməkdə olan nəslin təhsil və tərbiyə
si ilə bağlı xalqımızın min illər boyu yaratdığı, za
manın, tarixin yaddaşına həkk etdiyi, milli-mənəvi 
dəyərlərə çevrilmiş sərvətin böyük bir hissəsini 
özündə ehtiva edir. Bu zəngin xəzinənin, qiymətli 
mənbənin daha dərindən öyrənilərək bir yerə top
lanması, sistemləşdirilməsi, xronoloji ardıcıllıqla 
yazılması və nəhayət, kitab şəklində nəşr olunması 
mənim çoxdankı arzum idi. Otuz ildir ki, təhsilin 
təşkili və idarə olunması sahəsində çalışıram. Bu 
şərəfli yolda addım-addım irəlilədikcə, təhsilimizin 
istinad etdiyi mənəvi dəyərlərə və prinsiplərə 
daha dərindən bələd olduqca, məndə Azərbay
canın təhsil tarixini yazmaq arzusu yarandı.

Yaxşı yadımdadır, 1998-ci ildə müəllimlərin 
növbəti qurultayı üçün (müstəqilliyin bərpasından 
sonra Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı idi) 
məruzə hazırlayarkən araşdırdığım materiallardan 
mənə aydın oldu ki, 1925-ci ildə keçirilən və 
Ümumazərbaycan müəllimlərinin I qurultayı adla
nan qurultay heç də bu sahədə ilk təcrübə deyil. 
Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Azərbaycan 
müəllimlərinin taleyüklü qərar və qətnamələr qə
bul etmiş üç qurultayı keçirilmişdir. Amma sovet 
rejiminə sadiq olan məmurlar, hətta bu sahənin 
tədqiqatçıları belə həmin qurultaylar haqqında 
heç nə yazmamağı, susmağı üstün tutmuşlar.

HEYDƏR ƏLİYEV

Azərbaycanın təhsil tarixində belə qaranlıq 
məqamların olması hələ o vaxt məndə dərin 
təəssüf hissi oyatdı və bu, xalqımızın təhsil tarixi 
ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarmaq üçün bir təkan 
oldu. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ziyalılara 
müraciətlə dediyi: «Azərbaycanın təhsili, mək
təbləri sona çatan XX əsrdə çox böyiik nailiy
yətlər əldə edib. Əsrin əvvəllərində Azərbayca
nın mütəfəkkir şəxsləri, maarifçiləri, ziyalıları, 
müəllimləri xalqımızı savadsızlıqdan, ətalətdən 
çıxarmaq, maarifləndirmək, təhsili inkişaf 
etdirmək üçün çox işlər görmüşlər. Əgər Azər
baycan Respublikasının təhsil tarixi yazılsa (bu 
tarix yazılmalıdır), şübhəsiz ki, hər mərhələdə 
görülən işlər orada əksini tapacaq və öz 
qiymətini alacaqdır» -  sözləri isə arzumun 
gerçəkləşməsinə əlavə stimul verdi. Elə o vaxt
dan mütəxəssislərlə məsləhətləşib kitab üzə
rində işləməyə başladım və bunu hər şeydən əv
vəl dövlətin təhsil siyasətini həyata keçirən bir 
şəxs kimi öz vəzifə borcum hesab etdim.

Təhsil sahəsindəki çoxillik fəaliyyətim 
zamanı onu da yəqin etmişəm ki, milli təhsil 
quruculuğunda tarixilik, varislik, müasirlik 
prinsipinə əsaslanmaqla, yəni ötən əsrlərdə xal
qımızın təhsil sahəsində malik olduğu zəngin 
irsi, maarifçi ziyalıların və görkəmli şəxsiyyətlə
rin mütərəqqi ideya və fikirlərini öyrənməklə, 
onlardan müasir dövrün tələblərinə uyğun
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bəhrələnməklə böyük nailiyyətlər qazanmaq 
mümkündür. Ona görə də biz, ilkin olaraq təh
sil tariximizi, xalqımızın təlim və tərbiyə təcrü
bəsini mükəmməl öyrənməli, milli qaynaqları üzə 
çıxarmalıyıq. Təhsil sahəsində apardığımız hər 
bir yeniləşmə və təkmilləşmə, ilk növbədə milli 
zəmin üzərində qurulmalıdır. Bununla yanaşı, 
təhsildə köklü məzmun islahatları apararkən 
yalnız öz bilik və təcrübəmizə deyil, həm də bə
şəriyyətin yaratdığı təcrübəyə, dünyagörüşünə 
və həyat fəlsəfəsinə söykənməliyik. Çünki milli- 
ənənəvi təcrübə ümumbəşəri təcrübə ilə inte
qrasiyada müasirlik mahiyyəti daşıya bilər. Bə
şəriyyətin təcrübəsi zəngin mənəviyyat xəzinə
sidir. Həmin xəzinənin qiymətli bir hissəsini 
Azərbaycan türklərinin ta qədimdən bu günə 
qədər təhsil və tərbiyə sahəsində yaratdığı nəzə
riyyə və konsepsiyalar, eləcə də onların əməli 
fəaliyyətləri təşkil edir. Bunların öyrənilməsi və 
milli təhsil quruculuğuna gətirilməsi önəmli bir 
vəzifə kimi qarşımızda dururdu. Digər tərəf- 
dən,Vətənimizin müstəqilliyini bəıpa etməsilə ya
ranmış demokratik mühit xalqımızın tarixi keçmi
şini daha dərindən araşdırmaq, real faktları üzə çı
xarmaq üçün geniş imkanlar yaratmışdı. Bunu dü
şündükcə müstəqilliyin necə böyük bir nemət ol
duğunu daha dərindən duydum. Azərbaycan təhsil 
tarixini öyrənmək, onun nailiyyətlərini dünya icti
maiyyətinə çatdırmaq imkanını müstəqilliyimizin 
bizə verdiyi çox böyük tarixi şans kimi qəbul et
dim. Bir ziyalı, müəllim, pedaqoq və vətəndaş ki
mi çox istərdim ki, böyüməkdə olan gənc nəsil 
dövlət müstəqilliyinin necə böyük, əvəzsiz bir 
sərvət olduğunu dərk etsin və onun əbədiliyi yo
lunda biliyini, bacarığını heç zaman əsirgəməsin.

Əziz oxucu!
Bu gün çoxillik zəhmətimin, yuxusuz gecə

lərimin bəhrəsi olan «Azərbaycan təhsil tari

xinin nəşr sevincini sizinlə bölüşməkdən məm
nunluq hissi keçirirəm. Bu Tarix mənim təhsil 
naziri kimi Azərbaycan təhsili ilə bağlı istək və 
arzularımın böyük bir hissəsinin aynasıdır. Onu 
yazarkən çalışmışam ki. Azərbaycan təhsil tarixi
nin şərəfli keçmişini, bugünkü nailiyyətlərini ay
dın göstərim. Qoy hər bir vətəndaş ötən əsrlərdə 
ziyalılarımızın necə çətinliklərlə qarşılaşdığını, 
millətin balalarını təhsilə cəlb etmək üçün hansı 
məhrumiyyətlərə dözdüyünü bilsin.

«Azərbaycan təhsil tarixi»nin birinci cildin
də ən qədim dövrdən 1920-ci ilin aprel işğalına 
kimi, ikinci cildində sovet hakimiyyəti illərində, 
üçüncü və dördüncü cildlərində isə müstəqillik il
lərində təhsilin inkişaf mərhələləri təhlil edilir.

Birinci cild, qeyd olunduğu kimi, ən qədim 
zamandan 1920-ci ilin aprel işğalına qədər olan 
dövrü əhatə edir. Bu, kifayət qədər böyük tari
xi mərhələdir. Bəzi yerli özünəməxsusluqlara 
baxmayaraq, bu mərhələnin əhatə etdiyi bütün 
dövrlərin xarakterik əlamətləri Azərbaycan 
üçün də eyni idi: dağıdıcı müharibələr, feodal 
zorakılığı, kəndli üsyanları, aclıq, dini pərdə 
altında gedən mübarizələr və s. Azərbaycanın 
Rusiya tərəfindən işğalını, Şərqdə ilk demo
kratik Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması 
və süqutunu da buraya əlavə etsək, həmin 
mərhələnin mürəkkəbliyini və ziddiyyətliliyini 
daha aydın görmək olar. Bununla belə, XIX- 
XX əsrlərdə bəşəriyyət maddi-mənəvi mədə
niyyətlərin inkişafı sahəsində xeyli irəlilədi. 
Dünya xalqları kimi Azərbaycan türkləri də 
həmin dövrdə böyük nailiyyətlər qazandılar.

Qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik 
olan, coğrafi cəhətdən türk-islam dünyasının 
mərkəzində yerləşən Azərbaycan və bu yurdun 
sakinləri hələ qədim zamanlardan yazı və oxu 
mədəniyyətinə sahib olmuşlar. Bu xalqın ziya-
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lıları dövrün, ictimai həyatın xüsusiyyətlərinə 
* uyğun təhsil ocaqları yaratmış, soydaşlarını 
inkişafa, tərəqqiyə, yüksək əxlaqa səsləmişlər. 
Dünya xalqlarının mənəvi sərvətlər xəzinəsinə 
daxil olan, ulu əcdadlarımızın bizə yadigar 
qoyduğu «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları 
1300 il ərzində xalqımızın həyatına, mübarizəsi
nə, öz milli mənliyini dərk edib hifz etməsinə 
daim mənəvi dəstək olmuşdur.

İslam dininin yayılması türk xalqlarının, o 
cümlədən Azərbaycan türklərinin həyatında 
köklü dəyişikliklərə səbəb oldu. İslami dəyər
lərə əsaslanan təhsil müəssisələri -  məktəb- 
mədrəsələr yaradıldı. Qədim dövrlərdən tan- 
rıçılığa sitayiş edən Azərbaycan xalqının 
milli-mənəvi dəyərləri İslam mədəniyyəti ilə 
qaynayıb-qarışdı və nəsillərin tərbiyəsi üçün 
dəyərli bir sistem gerçəkləşdi.

«Azərbaycan təhsil tarixi»nin hazırlanma
sında tədqiqatçı alimlərin «Şərqdə təhsillə 
bağlı humanist, demokratik fikirlər Qərbdən 
xeyli əvvəl formalaşmış və inkişaf etmişdir» -  
fikri metodoloji əsas kimi götürülmüşdür. 
Mənbələr sübut edir ki, orta əsrlərdə Qərb öl
kələrində kilsənin fitvası ilə yeni fikirli insan
lar tonqallarda yandırılarkən, kilsə zehni təh
sil üzərində inhisarını qoruyub saxlayarkən, 
Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda azadfikir- 
lilik, dünyəvi elmlər maneəsiz inkişaf edirdi. 
İngilis şərqşünas alimi U.M.Uott «Orta əsr 
Avropasına İslamın təsiri» kitabında yazırdı 
ki, Şərq alimlərinin tədqiqatları olmasa idi, 
Avropada elm və fəlsəfə belə sürətlə inkişaf 
edə bilməzdi. Amerika alimlərindən biri isə 
Nəsirəddin Tusi haqqında yazırdı: «Əgər Qərb 
alimləri Tusinin nələr yaratdığından xəbərdar 
olsaydılar, o zaman öz kəşflərini yeni hesab 
etməzdilər. Çünki təhsil-tərbiyə sahəsində

XIV-XV əsrlərdə Qərb humanistlərinin irəli 
sürdüyü ideyaların bir çoxu daha mükəmməl, 
daha humanist və demokratik şəkildə XIII əsr 
Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusi tərəfindən 
irəli sürülmüşdü». Təəssüf ki, bu kimi faktlar 
son illərə qədər təhrif edilmiş, «Azərbaycan 
zəhmətkeşləri keçmişdə cəhalət pərdəsi altın
da inləyir, mədəniyyətsizlik içərisində boğu
lurdu». «Azərbaycan başdan-başa savadsızlar 
ölkəsi idi» kimi yanlış fikirlər söylənilmişdi. 
Hətta sağlığında millət atası kimi tanınan, Azər
baycandan kənarda da öz mesenatlığı ilə ad çıxa
ran Hacı Zeynalabdin Tağıyev tacqoyma məra
simində rus çarına vəhşi millətin nümayəndəsi 
kimi təqdim olunmuşdu. Xalqımızın mənəviy
yat pasportu hesab edilən Əbiilhəsən Bəhmən- 
yar, Nizami Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi. Əvhədi 
Marağayi, İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl 
Xətai, Məhəmməd Füzuli, Qövsi Təbrizi. Saib 
Təbrizi, Molla Pənah Vaqif və s. kimi şəxsiy
yətlərin təhsil aldıqları, yetişib formalaşdıqları 
məktəb və mədrəsələrin təhsil tariximizdə 
oynadığı mütərəqqi rol uzun illər inkar edilmiş, 
cəhalət yuvası kimi səciyyələndirilmişdir.

Çoxcildlikdə verilən yeni materiallar, arxiv 
sənədləri, şəkillər, qədim məktəblərin tarixi ilə 
bağlı məlumatlar, Qori Müəllimlər Seminariya
sı Azərbaycan şöbəsinin məzunlarının və bolşe
vik diktaturasının qurulması ərəfəsində yaşayıb- 
yaratmış 400 nəfərdən çox ziyalımızın adı toplan
mış siyahı təhsil tariximizin təhrif edilmiş səhifə
lərinin bərpası baxımından çox qiymətlidir.

Hər şeydə olduğu kimi tarixin araşdırılmasın
da da müəyyən varislik olmalıdır. Etiraf etmək 
lazımdır ki, Azərbaycan təhsilinin qədim və 
orta əsrlər dövrünün bir çox məqamlarını 
öyrənmək tarixən bəzi çətinliklərlə müşayiət 
olunmuşdur. Bu çətinliklərin obyektiv və sub-
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yektiv səbəbləri vardır. Keçmiş dövrlərə aid 
mənbələrin ərəb və fars dillərində olması, arxiv 
sənədlərinin kifayət qədər olmaması, bir çox 
sənədlərin isə itib-batması, yandırılması və ya 
mənfur düşmənlərimiz tərəfindən yox edilmə
si başqa sahələr kimi, təhsil tariximizdə də «ağ 
ləkələr» yaratmışdır.

1828—1918-ci illərdə Azərbaycanda həyata 
keçirilən ruslaşdırma və xristianlaşdırma siya
səti, milli mədəniyyəti rus mədəniyyəti ilə 
əvəz etmək cəhdləri Azərbaycanda təhsil sis
temini güclü deformasiyaya uğratdı. Təhsil sa
həsində əsrlər boyu formalaşmış nizam pozul
du, milli-mənəvi dəyərlərin bəziləri aşınmaya 
məruz qaldı. Lakin bununla yanaşı, təhsilin in
kişafında yeni meyillər də yarandı. XIX əsrdə 
və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın yalnız 
sənaye və kənd təsərrüfatında deyil, maarif, 
təhsil və elm sahələrində də nəzərəçarpacaq 
canlanma baş verdi. Bu tarixi mərhələdə milli 
məktəb, milli dərslik, milli tərbiyə problemlə
rini həll etməyə qadir ziyalılar yetişdi. Abbas
qulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, 
Mirzə Kazım bəy, Mirzə Şəfi Vazeh, Həsən 
bəy Zərdabi və başqaları demokratik ictimai- 
pedaqoji fikrin özülünü qoymaqla, çox faydalı 
işlər gördülər. Azərbaycanda maarifçi mühit 
maarifçilik hərəkatına çevrildi. Firidun bəy 
Köçərlinin «Hər millətin özünəməxsus ana dili 
var ki, onun məxsusi malıdır. Ana dili millətin 
mənəvi diriliyidir, həyatının mayəsi mənziləsin- 
dədir. Ananın südü bədənin mayəsi olduğu kimi, 
ananın dili də ruhun qidasıdır. Hər kəs öz anası
nı və vətənini sevdivi kimi, ana dilini də sevir. 
Bu, Allahtaalanın gözəl nemətlərindən birisidir, 
onu əziz və möhtərəm tutmaq hər kəsə 
fikri dövrün milli ziyalılarının böyük əksəriyyə
tinin məsləki idi. Bu ideya getdikcə inkişaf

edərək dövrün prioritet məsələsinə çevrildi. Ana 
dili təlimi ideyasının həyata keçirilməsində 
Mirzə İsmayıl Qasir, Seyid Əzim Şirvani, 
Məhəmməd Tağı Sidqi, Sultan Məcid Qənizadə, 
Həsən bəy Zərdabi, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, 
Həbib bəy Mahmudbəyov, Mahmud bəy Mah- 
mudbəyov, Firidun bəy Köçərli, Səfərəli bəy 
Vəlibəyov, Rəşid bəy Əfəndiyev, Üzeyir bəy 
Hacıbəyli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman 
Nərimanov və digər maarifpərvər şəxsiyyətlər 
böyük xidmət göstərdilər.

Bu dövrdə yetişən milli burjuaziya nümayən
dələri və yerli sahibkarlar da millətin maariflən
məsi. savadlanması, mədəni və intellektual sə
viyyəsinin yüksəlməsi yolunda əllərindən gələni 
əsirgəmədilər. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Şəmsi 
Əsədullayev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev, 
İsa bəy Hacınski kimi sahibkarlar milli ziyalı 
nəslinin yetişməsində və ümumilikdə təhsil sis
teminin inkişafında müstəsna rol oynadılar.

Bu sətirləri yazarkən yadıma 2007-ci ildə 
Türkiyədə işgüzar səfərdə olarkən qarşılaşdığım 
bir hadisə düşdü. İstanbul hava limanında idim. 
Birdən hava limanında qeyri-adi canlanma ya
randı. Elə bu vaxt Türkiyənin sabiq prezidenti 
Süleyman Dəmirəl salona daxil oldu. O, «Şərəf 
otağı»na keçərkən yaxınlaşıb hal-əhval tutdum. 
(Əvvəldən tanışlığımız vardı.) istanbula gəlişinin 
səbəbini soruşdum. Süleyman Dəmirəl mənə ma
raqlı və həm də çox ibrətamiz bir hadisə danışdı: 
«Bu gün İstanbulda Kadır Has adlı məşhur bir 
türk iş adamı haqq dünyasına qovuşub. O, bu 
millətin təhsilinə para xərcləməkdən zövq alırdı. 
Ağır günlərini keçirən türk təhsilinin inkişafı 
üçün 600 milyon dollardan çox pul xərcləyib: 
məktəblər tikdirib, türk balalarını oxutdurub, 
təhsilimizi yüksəklərə qaldırıb. Bu gün türk mil
lətinin bütün kişiləri -  sıravisindən tutmuş, baş
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bakana, prezidentə kimi onun cənazəsinə girmə
li. onu çiyinləri üzərinə almalı, sahib olduğu 
yüksəkliyə qaldırmalıdır. Mən də bu səbəbdən 
buradayam». Bu hadisəni eşidəndə də, indi 
onu qələmə alanda da xalqın balalarının təhsil 
almasına milyonlarla pul xərcləyən Hacı Zey
nalabdin Tağıyev və başqa xeyriyyəçi milyon
çuların və onların övladlarının taleyini xatırla
dım. Təəssüf ki, biz vaxtında onları layiq ol
duqları zirvəyə qaldıra bilmədik: bir qismi və
təndən uzaqlarda son dəfə «Azərbaycan» -  de
yərək gözlərini yumdu, digər qismi isə öz vətə
nində biganəliyin qurbanı oldu, övladları ehti
yac içində yaşadı, milyonçunun dilənçi bala
larına çevrildilər.

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbay
can xalqı öz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib 
çıxdığı kimi, tarixi taleyində mühüm rol oyna
yan şəxsiyyətlərin də vaxtında almadığı haqla
rını özlərinə qaytardı. Hacı Zeynalabdin Tağı- 
yevin evinin -  bugünkü Azərbaycan Tarix Mu
zeyinin Azərbaycan Respublikasının Preziden
ti İlham Əliyevin göstərişi ilə yüksək səviyyədə 
təmir edilməsi və Prezidentin özünün də muze
yin açılışında iştirak etməsi milli-mənəvi və 
maddi dəyərlərimizə verilən yüksək qiymət
dir. Bütün bunlara görə bu gün çox sevinirəm.

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azər
baycanda ali təhsil müəssisələri olmasa da. 
Həsən bəy Zərdabi, Əsgər ağa Gorani, Nəcəf 
bəy Vəzirov, Nəriman Nərimanov. Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev, Əli bəy Hüseynzadə. Əhməd 
bəy Ağayev, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Əlimər
dan bəy Topçubaşov və onlarla digər ziyalıla
rımız Avropanın, Rusiyanın, Türkiyənin və digər 
qabaqcıl ölkələrin ali təhsil ocaqlarında təhsil 
almışlar. Onlar millətin tərəqqisini, inkişafım 
hər zaman özlərinin həyat amalı hesab etmişlər.

Kitabda təhsilimizin inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan bu böyük şəxsiyyətlər və digər 
ziyalılar haqqında portret-oçerklər verilmişdir.

Azərbaycanda qadın təhsilinin tarixi çox 
maraqlıdır. «Azərbaycan təhsil tarixi»nin ilk cil
dində qadın təhsilinin inkişafından da ətraflı danı
şılır. Azərbaycanlılar qızlarını lap körpə vaxt
larından analıq vəzifəsinə layiq bir şəkildə bö
yüdürdülər. Onlar dərk edirdilər ki, ana bir 
məktəbdir, hər kəs öz qız övladını analıq üçün 
böyütsə, nəticədə yaxşı kökləri olan bir xalq 
yetişər. Görkəmli maarifçilərimizin qadınların 
dünyəvi təhsili ilə bağlı istək və arzularını XX 
əsrin əvvəllərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
reallaşdırdı. «Anaları savadsız olan xalq kordur» 
-  deyən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qızların təhsil 
almasına, onlar üçün xüsusi məktəblər açılma
sına. qadın milli kadrların hazırlanmasına ürək
dən çalışdı və bu sahəyə külli məbləğdə pul 
xərcləməkdən çəkinmədi.

Birinci cildin son fəsli Xalq Cümhuriyyəti
nin təhsil sahəsindəki milli siyasətinin şərhinə 
həsr olunmuşdur. Şərqdə ilk demokratik, dün
yəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
xalq maarifinin, elm və mədəniyyətin inkişafını 
milli dövlət siyasətinin təməl prinsiplərindən biri 
kimi ön plana çəkdi və mövcudluğunun ilk ayla
rından təhsil sahəsində köklü islahatlara, təhsili 
yeni əsaslar üzərində qurmağa başladı.

İndi Azərbaycanın hüquqi sərhədlərindən 
kənarda qalan Cənubi Azərbaycanda, İrəvanda, 
Dərələyəzdə, Göyçədə, Qaraqoyunluda. Tiflis
də, Borçalıda, Təbrizdə, Dərbənddə Azərbaycan 
türklərinin təhsil tarixindən bəhs edən bu kitabı 
yazmaq maraqlı olduğu qədər də məsuliyyətli bir 
işdir. Azərbaycanın təhsil və pedaqoji fikir tarixi 
ilə bağlı ayrı-ayrı vaxtlarda Mehdi Mehdizadə. 
Əhməd Seyidov. Hüseyn Əhmədov, Əjdər
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Ağayev, Fikrət Seyidov, ibrahim Mollayev, 
Əyyub Tağıyev, Fərrux Rüstəmov, Əmrulla Pa
şayev, Əsəd Yaqubi, Rüfət Hüseynzadə. Əsgər 
Quliyev və başqaları səmərəli tədqiqatlar apararaq 
maraqlı elmi əsərlər yazmışlar. Oxucuların mü
hakiməsinə təqdim etdiyim bu kitabı yazarkən 
mən həm yuxarıda adları çəkilən tədqiqatçıların, 
həm də digər araşdırmaların nəticələrindən, 
arxiv materiallarından, ensiklopedik nəşrlərdən 
bəhrələnmişəm. Amma onu da qeyd edim ki, 
təhsil tariximizin bütün mərhələlərinin eyni 
peşəkarlıqla araşdırılmaması, müəyyən dövrlə
rin ümumiyyətlə kənarda qalması, sistemsizlik, 
bəzən fakt və hadisələrin təhrif edilməsi, 
xüsusən sovet dövründə aparılan tədqiqatlarda 
nəticələrin siyasi mövqedən qiymətləndiril
məsi, kommunist ideologiyasına uyğunlaşdı
rılınası kimi məsələlər iş prosesində mənim 
üçün müəyyən çətinliklər yaratdı.

Tarixsiz nəzəriyyə, nəzəriyyəsiz təcrübə 
yoxdur. Keçmiş ilə hazırkı dövr və şübhəsiz ki, 
gələcək arasında qarşılıqlı əlaqənin di
namikası belədir. Keçmişi unutmaq olmaz. 
Çünki o, gələcəyin müəllimidir. Buna görə də 
bizim bilik və təcrübəmiz zaman keçdikcə elə 
bir əsasa çevrilməlidir ki, gələcək nəsil ona 
istinad edərək öz övladlarına daha yaxşı təhsil 
verə bilsin. Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məm
mədquluzadə deyirdi ki, biz tariximizi ona 
görə öyrənirik ki, gələcəkdə səhvlər etməyək. 
Keçmişi bilməmək təkcə indi baş verənlərin 
dərk olunmasına mane olmur, o həm də 
gələcəyə nüfuz etmək təşəbbüslərini yox edir. 
Danılmaz faktdır ki, sələflərimiz şərəfli bir tarix 
yaradıblar. Biz onların millətin mənəvi təka- 
müliindəki xidmətlərini araşdırıb indiki və 
gələcək nəsillərə çatdırmaq və bu şərəfli yolu 
davam etdirməyə çalışmaqla öz mənəvi borcu

muzu yerinə yetirmiş oluruq. Bununla yanaşı, 
arzu edirəm ki, gələcəkdə «Azərbaycan təhsil 
tarixi» çoxcildliyini rus və ingilis dillərində də 
nəşr etdirib dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilək.

Düşünürəm ki, «Azərbaycan təhsil tarixi» 
çoxcildliyi bir orjinal xüsusiyyəti ilə də oxucula
rın diqqətini çəkəcəkdir: indiyədək çap olunmuş 
əsərlərin, məqalələrin, dərsliklərin, əlavə oxu 
materiallarının əksəriyyətində tarixi şəxsiyyətlə
rin, müəlliflərin, tədqiqatçıların soyadları tam. 
ad və ata adı isə inisiallaıia verilirdi. Bəzən isə 
arxiv materialla-rının çoxu rus dilində olduğun
dan tərcümə zamanı inisiallar həqiqətdə oldu
ğundan fərqli şəkildə oxuculara çatdırılırdı. Mən 
və mənə bu şərəfli, çətin işdə kömək edənlər 
çox çətinliklə də olsa, kitabda adı çəkilən, haq
qında bəhs edilən şəxslərin adlarını tam şəkildə 
verməyə çalışdıq.

«Azərbaycan təhsil tarixi»ni yazmaqda bir 
amalım da ondan ibarət olub ki, təhsilin cəmiy
yətin formalaşmasında necə böyük əhəmiyyət 
daşıdığını, ölkənin milli sərvətinin əsasını təşkil 
etdiyini, tərəqqi və inkişafın yalnız təhsillə bağlı 
olduğunu və bu sahəyə xüsusi diqqət və qayğının 
nə qədər vacib olduğunu bir daha vurğulayım.

Əsərlərindən, dəyərli məsləhətlərindən 
bəhrələndiyim hər bir şəxsə, ilk növbədə 
Təhsil Nazirliyinin mənə yaxından kömək etmiş 
əməkdaşlarına. «Təhsil muzeyi»nin işçilərinə, 
«Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya» Birliyinin kollek
tivinə və kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olan 
digər insanlara, eləcə də gələcək nəşrlərin tək
milləşdirilməsi baxımından qeyd və təkliflər 
söyləyəcək oxuculara əvvəlcədən təşəkkürü
mü, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.

MİSİR MƏRDANOV



I F Ə S İ L

QƏDİM VƏ ORTA ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA TƏHSİL

Azərbaycan türklərinin bir neçə min il
ərzində yaratdıqları mədəniyyət, o 
cümlədən təhsil və tərbiyə Baykal 

(Bay göl) gölünün sahillərindən Aralıq 
dənizinə, Balkanlara və Karpatlara qədər 
uzanan ərazilərdə, Xəzər və Qara dəniz 
ətrafında məskunlaşmış böyük türk etnosu
nun ümumi mədəniyyətinin ayrılmaz bir 
hissəsidir.

Qobustan qaya rəsmləri

Azərbaycanın qədim tarixə, mədəniyyətə 
malik olması Qobustan, Oğlanqala,
Kültəpə daş kitabələrində özünü aydın göstə
rir. Bu mədəniyyət nümunələri A zərbaycanın 
daha yüksək və fərqli mədəniyyət beşik
lərindən biri olduğunu təsdiq edir. Azərbay
can, həm də qədim sivilizasiyanın və insan 
məskəninin beşiyidir. Bunu Azərbaycanın 
əzəli və əbədi torpağı olan Qarabağda for
malaşmış Quruçay mədəniyyəti sübut edir. 
Bu mədəniyyətin yaşı Şərqi Afrikanın Oldu- 
vay mədəniyyət kompleksinə uyğun gəlir. 01- 
duvay mədəniyyətinin isə 1,5 mln. yaşı var. 
M ənbələr sübut edir ki, Quruçay mədəniy
yətini yaradan insanlar əvvəllər Quruçay 
hövzəsindəki açıq düşərgədə yaşamış, son- 
ralar iqlim şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı ya
xınlıqdakı Azıx mağarasına köçmüşlər. Azıx 
mağarasında tapılmış əşyaların üzərindəki 
işarələr xüsusi maraq kəsb edir. Alimlərin 
qənaətinə görə, bunlar say işarələri ola bi
lərdi. Çox güman ki, Azıxda yaşamış insan
lar göy cisimlərinin hərəkətlərini izləyir və 
günləri, ayları saymağa çalışırdılar. Sonrakı 
dövrlərdə bəsit işarələrdən ilk yazı forma
ları meydana gəlmişdir.

Tarixin müxtəlif mərhələlərində Azər
baycanın cənubunda Manna, Midiya, Atro
patena, şimalında isə Albaniya dövlətləri öl
kənin ictimai-siyasi və mədəni inkişafında 
mühüm rol oynamışdır.
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Gəm i qaya təsvirləri

Miladdan əvvəl I minilliyin başlanğıcında 
Azərbaycan ərazisində yaşayan qədim tayfala
rın bir hissəsini mannalılar təşkil edirdi. 
M annada elmin və təhsilin inkişafı üçün ən 
vacib şərt olan yazı mədəniyyəti mövcud idi. 
Tibb, astronomiya və həndəsəyə aid biliklər 
xüsusi gil lövhəciklərdə mixi yazı ilə (xüsusi 
heroqliflərlə) həkk olunurdu. Qədim Aşşur
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mənbələrində belə yazıların mövcudluğun
dan xəbər verilir və «Mannalı katib yaza
caq...» ifadəsi işlədilirdi. Dəqiq həndəsi he
sablamalar Manna memarlarına şəhərlər 
salmağa, saraylar və möhtəşəm qalalar inşa 
etməyə imkan verirdi. Binalar tikilməzdən 
öncə onların layihələri hazırlanırdı. İnşaat 
işləri də riyaziyyat və həndəsə elmləri 
sahəsində səriştə tələb edən dəqiq hesabla
malar əsasında aparılırdı. Manna dövləti sü
qut etdikdən sonra onun ərazisi Midiya dövlə
tinin vilayətləri sırasına keçdi. Midiya döv
lətində elmə və savada böyük əhəmiyyət 
verilirdi. Onlar dünyanın ən qədim əlifbala
rından olan «arami» (Qədim Suriya) əlif
basından istifadə edirdilər. Roma və yunan 
mənbələri Midiyada yazılı ədəbiyyatın və 
kitab m ədəniyyətinin olmasından xəbər 
verir. E.ə. VI -V  əsrlərdə yunan alimləri Mi
diya maqlarının təlimindən bəhrələnmişlər. 
Qədim yunan filosofu Empedokl bütün əşyala
rın dörd ünsürdən (sudan, havadan, oddan, tor
paqdan) ibarət olduğunu söyləyərkən atəşpə
rəstlərin müqəddəs varlıqlar (od, su, torpaq, 
hava) haqqında təsəvvürlərinə əsaslanırdı. 
Empedoklun ideyaları XVIII əsrin sonuna qə
dər dünya elmində hakim mövqedə olmuşdur. 
Məşhur rus filosofu A.Q.Sprikin yazırdı ki, 
Demokrit «Dünya atom və boşluqlardan 
ibarətdir» müddəasını midiyalılardan öy
rənmişdir.

Qədim və ilkin orta əsrlərdə Azərbaycan, • ■ •
iran. Orta Asiya, On Asiya, Əfqanıstan və bir 
sıra başqa ölkələrdə zərdüştilik dini yayıl
mağa başladı. Zərdüştilik dininin əsasları 
«Avesta» (Qanun) kitabında öz əksini tapmış
dır. «Avesta» tarixi, dini, ədəbi abidə kimiYunan kitabəsi
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e.ə. X-VI əsrlərdə formalaşmış, sonralar xey
li dəyişikliyə uğramışdır. «Avesta»da qədim 
Azərbaycanda yaşayan xalqların dini-fəlsəfi, 
mənəvi-əxlaqi, ictimai-siyasi görüşləri əks 
olunmuşdur.

«Avesta»da təlim-tərbiyəyə də geniş yer 
verilir. Burada göstərilir ki, təhsil almaq 
məqsədilə yanına gəlib sənə müraciət edən 
şəxsin kimliyindən asılı olmayaraq, onu 
qəbul et və istədiyini ona öyrət. Abdulla Fa
zili «Atropatena» əsərində V.Ceksona isti
nadən yazır ki, «Avesta»da ataların övlad
larını tərbiyə etməsinə dair xüsusi fəsil möv
cud olmuşdur. Burada təlim-tərbiyənin növü, 
tərbiyəçi və müəllimlərin işinin xüsusiy
yətləri izah edilmişdir. Lakin tarixi hadisələr 
nəticəsində bu fəsil aradan çıxmış, bizə 
yalnız həmin fəslin xülasəsi gəlib çatmışdır. 
Orada deyilir: «Təlim-tərbiyə varlığın bü
növrəsi kimi miihiim əhəmiyyətə malikdir. 
Hər bir şəxs müəllim  və tərbiyəçilərin  
vasitəsilə yazıb oxumağı həm də
özüniin sağlamlığına ciddi fikir verməlidir. 
Yalnız bu yolla insanlar yüksək məqsədə 
çata bilərlər».

Midiya iki yerə -  Böyük Midiyaya və Ki
çik Midiyaya bölündü. Atropatena adlanan Ki
çik Midiya Azərbaycanın cənubunda yerləşir
di. Atropatena xeyli inkişaf etmiş əkinçilik və 
sənətkarlıq mədəniyyətinə malik idi. Atropa
tenalıların özünəməxsus dili, yazısı, adət və 
ənənəsi var idi. Əhali əkinçiliklə, maldarlıqla, 
ticarətlə, toxuculuqla məşğul idi. Müstəqil At
ropatena dövlətinin yaranması məktəb təhsili
nin inkişafına müsbət təsir göstərdi. A tropa
tenada məktəb təhsilində arami mənşəli 
pəhləvi əlifbasından istifadə olunurdu. Bu 
dövrdə Azərbaycanda dünyəvi elmlər də inki
şaf edirdi. Həmin dövrdə mövcud olmuş əsas 
elmi peşələrin adları «Tənsarın məktubu» adlı 
qaynaqda sadalanır: «Katiblər, məktub və sə
nədləri tərtib edənlər, hesab üzrə mütəxəssis
lər, həkimlər, coğrafiyaşünaslar və astroloq- 
lar» (Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı, 
2007, səh. 538). Zadəganların uşaqları ilk təh
silini evdə alır, 7 yaşından sonra isə onları 
məktəbə göndərirdilər. Məktəbdə tibb, hesab, 
coğrafiya, musiqi və astronomiya elmləri təd
ris olunurdu. Atropatena dövlətində sinifli cə

miyyət sürətlə inkişaf etdiyindən, 
müxtəlif peşələrə yiyələnmiş sənət- 
karlara ehtiyac duyulurdu, ixtisaslı 
kadrlar «saray məktəbi»ndə hazırla
nırdı. Burada hakim sinfin uşaqları 
16 yaşından başlayaraq müvafiq ixti
sas təhsili alırdılar. Hərbi məktəblər 
də var idi.

Xristianlıq Güney Qafqazda, o 
cümlədən Qafqaz Albaniyası dövlə
tində yeni eranın ilk əsrlərindən 
yayılmağa başlamışdı. 313-cii ildə

«Avesta»da insanların yüksək məqsədə, məqa
ma çatmasında müəllimin roluna yüksək qiymət ve
rilir: «Pis müəllim şüuru korlar. Söziin mənasını 
çatdırmaz. Ağlın inkişafını dayandırar, təlim-tərbi
yəni fəsada çevirər. Nəticədə, həyatın təbii axınına 
və gözəlliyinə zərər yetirər».

Zərdüşt müəllimlərlə yanaşı, alimlərin də cəmiy
yətdəki istiqamətverici rolunu düzgün qiymətləndi
rirdi: «Çalışın ki, alim və cahil arasında fərq qoyası
nız. Alimlər həyatın yol göstəriciləridir».
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çar Urnayr xristianlığı Qafqaz Albaniyasının 
rəsmi dövlət dini elan etdi.

Azərbaycanın şimal hissəsində alban-xris
tian məktəbləri yarandı. Güney Qafqazın əha
lisindən xristian dinini qəbul edənlər bu məktəb
lərdə təhsil alırdılar.

Albaniyada məskunlaşmış xəzər, sabir, 
hun və başqa türk tayfaları run əlifbasından 
istifadə edirdilər. Hu əlifba ilə bütün türk xalq
larının mədəni irsi olan Orxon-Yenisey 
abidələri yaradılmışdı. Run yazılarından baş
qa, türklərin bir qismi uyğur yazılarından isti
fadə edirdilər. Onlarda kitab mədəniyyəti də 
mövcud idi.

IV əsrdə Qafqaz albanlarının 52 hərfdən 
ibarət əlifbası meydana gəldi. Əlifbanın yara
dılmasından sonra Albaniyada məktəblər açıl
dı. Bu məktəblərdə zadəganların və ruhanilə
rin uşaqları oxuyurdu. Həmin məktəblərdə 
oxuyan şagirdlər aylıq təqaüd və gündəlik ye
məklə təmin edilirdilər (Камилла Тревер. 
Очерки по истории и культуре Кавказской 
Албании. М., 1959, стр. 313). Alban tarixçi
si Moisey Kalankatuklunun VII əsrdə yazılmış 
«Albaniya tarixi» əsərində göstərilir ki, Alba
niya hökmdarı Vaçaqanın əmri ilə bir kənd 
məktəbi təsis edilmişdi. həmin kənd
də olarkən bu məktəbə tez-tez gedir, bəziləri
nin əlində yazı lövhəsi, digərlərində idtab olan 
şagirdlərin ucadan oxumaları ilə maraqlanar
mış. «Albaniya tarixi» əsərində bir neçə kənd
də mövcud olan məktəblərin adı çəkilir. V əsr
də Albaniyada kənd məktəblərinin mövcud ol
ması Qəbələ və Girdiman kimi iri şəhərlərdə 
müvafiq məktəblərin varlığına şübhə yeri qoy
mur. Bu məktəblərdə yazı və oxu təlim edilirdi.



AZƏRBAYCAN TƏHSİL TARİXİ

Albaniyada yaşayan tlirk tayfalarının ka
hinləri (şamanları) müxtəlif biliklərə malik 
idilər. Onların bir qismi xristianların dini-fəl
səfi ideyalarını mənimsəmiş, bir qismi isə qə
dim türk tanrıçılığına sadiq qalmışdılar.

Cəmiyyətin həyatında baş verən dəyişik
liklər sonralar yeni ictimai baxışların meydana 
gəlməsinə səbəb oldu.

Vl-VII əsrlərdə azərbaycanlı alim və tələ
bələrin bir qismi Xuzistan vilayətində yerləşən 
və əsası yunanlar tərəfindən qoyulmuş dünya 
şöhrətli Cündişapur (Qondişapur) akademiya
sında təhsil alır və işləyirdilər.

VII əsrin ortalarından başlayaraq, ərəb iş
ğalları Atlantik okeanından Hindistanadək ge
niş bir ərazidə yaşayan müxtəlif xalqların so
sial-mədəni həyatında köklü dəyişikliklər ya
ratdı. Sasani imperiyası süquta uğradıqdan son
ra (651) ərəblər vaxtilə bu imperiyanın tabeli
yində olan ölkələri, geniş ərazili yeni imperiya
nın -  ərəb xilafətinin tərkibinə qatdılar. Çox 
keçmədən Albaniyanın da müstəqilliyinə son 
qoyuldu (705). Albaniya ərazisində islam dini
nin yayılması və məlum olan digər səbəblərə gö
rə VIII əsrdə Alban əlifbası ərəb əlifbası ilə əvəz 
olundu. Xristian mədəniyyətinin təsiri altında 
inkişaf edən Alban mədəniyyəti sonralar, həm 
də müsəlman mədəniyyətindən bəhrələndi.

Rəvayətə görə, Əməvi xəlifəsi Müaviyə 
bir dəfə qədim tarixə bələd olan yəmənli 
Abid İbn Şariyyəyə belə sual verir: -  Türklər 
və Azərbaycan nə deməkdir? Abid cavab ve
rir: -  Azərbaycan qədim türklərin yaşadığı 
ölkədir. Eyni fikrə XII əsrin mənbələrində 
də rast gəlinir: «Azərbaycan qədimdən türk
lərin əlində olan ölkədir» (Ziya Biinyadov.
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Azərbaycan VII-IX əsrlərdə. Bakı, 2007, 
səh. 203).

Azərbaycan türklərinin islam dinini 
asanlıqla qəbul etməsinin əsas səbəbi on
ların ta qədimdən xeyir və göy tanrısına 
tapınmaları, tanrıçılıq dininə etiqad etmələri 
idi. Türklərin bu dinə etiqadının çox uzun bir
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«Kiıabi-Dədə Qorqud» dastanının Drezden
nüsxəsinin titul səhifəsi

tarixi vardır. Qədim türklər tarixən totemizm, 
animizm kimi çoxtanrılı dinlərə inanmışlar. 
Sonralar politeist dinləri dualist şamanizm 
əvəz etmişdir.

Tannçılığa etiqad edən türklər uşaqlarını üç 
inam üzərində tərbiyə edirdilər: 1) təbiət qüvvə
lərinə inam; 2) ata kultu; 3) Göy Tanrı (Göy Al
lahı) (Fərrux Rüstəmov. Pedaqogika tarixi. 
Bakı, 2006, səh. 55) . Uşaqlan uca qaya, su mən
bələri, dəniz, dəmir qılınca inam üzərində tərbi
yə edir, onlarda təbiətə, təbiət hadisələrinə

hüsn-rəğbət yaradır, bu hadisələrdən baş çıxar
mağı, qorxmamağı (göy gurultusu, şimşək və s.) 
öyrədirdilər ki, təbiət hadisələri onlar üçün bütə 
çevrilməsin. Qədim liirklər uşaqlarına kiçik yaş
larından səma cisimlərini də öyrətməyə çalışır, 
onları Göy Tanrıya səcdə etməyə alışdırırdılar. 
Azərbaycan türklərində Göy Tanrıya inam yala
nın, oğurluğun, mənəvi pozğunluğun qarşısını 
almaq üçün ən kəsərli vasitə olmuşdur. Onlar 
Göy Tannnı bütün göy üzü hesab edir və uşaqları
nı inandırırdılar ki, bütün həyata can verən, onu ge
ri alan, insanları cəzalandıran və bağışlayan da Göy 
Tanrıdır. Deməli, türklərdə təkallahlılıq ideyası 
islamdan çox-çox qabaq mövcud olmuşdur.

Azərbaycan türklərinin bir çox milli əla
mətləri, tarixi uğurları məhz tannçılığa eti
qadları ilə bağlı olmuşdur. Min illər boyunca 
tanrıçılıq onların dünyagörüşlərini formalaş
dıran bir etiqad idi. Ərəblərin Azərbaycana gə
lişi ilə tannçılıq və atəşpərəstlik yerini islama 
verdi. Bu iki dinin yaratdığı mədəniyyət qısa 
bir müddətdə islami dəyərlərlə qaynayıb-qarış
dı. Bunu «Dədə Qorqud» dastanlarında aydın 
görmək mümkündür. Belə ki, dastanda tanrıçı-
lıqla islamın sintezi aydın görünür.

Hərbi təlim, cəsurluq, cəngavərlik Azər
baycan türklərinin tərbiyəsində mühüm yer 
tuturdu. Əli silah tutan və düşmənə qarşı 
döyüşənlər öncədən hazırlanırdı. Döyüş zama
nı qadınları, uşaqları və qocaları harada qoy
maq, mühafizə etmək əvvəlcədən planlaşdırı
lırdı. Bunları gənc nəslə öyrədən tayfa ağsaq
qalları və uşaqların valideynləri (xüsusilə ata
ları) idi. Tayfa böyüyən nəslin fiziki cəhətdən 
sağlam, türk adət-ənənələri ruhunda yetişmə
sinə ciddi önəm verirdi. Onları həyatı sevən.
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gözəllikdən həzz almağı bacaran, estetik zöv
qə və vətən əxlaqına malik insanlar kimi tərbi
yə etmək məqsədilə dini və milli bayramlar
dan, müxtəlif oyun və xalq mahnılarından 
təsirli tərbiyə vasitəsi kimi istifadə edilirdi. 
Hərbi təlim zamanı oğlanlarla qızlara fərq qo
yulmurdu. Hətta qızlara daha böyük diqqət və 
qayğı göstərilirdi. Qadınlar da kişi kimi at mi
nər, qılınc oynadar, güləşər və savaşlarda işti
rak edərdilər. Eyni zamanda olduqca həyalı və 
ismətli idilər. Əgər savaşlarda qadın düşmənə 
əsir düşsə idi, bu, çox böyük həqarət sayılırdı. 
Övladı olan ailələrə böyük hörmət və sayğı var
dı. Bu məsələlər «Dədə Qorqud» dastanında öz 
parlaq ifadəsini tapmışdır. Uşaqların doğum və 
ad günləri xalq mərasimləri ilə həyata keçirilir
di. Türk uşaqları hələ lap kiçik yaşlarında ikən 
ox atmağı, ov ovlamağı, at minməyi, qılınc oy
natmağı mənimsəyirdilər. Bir az böyüdükdə ye
niyetmələrin at minmələri mərasimlə qeyd edi
lər, həmin gün onlara at bağışlanardı, at yarışla
rı keçirilərdi.

Əsgəri şücaətlər hər bir türk kişisi üçün, 
onun özünün, ailəsinin, tayfasının şərəf, namus 
işi idi. «Kitabi-Dədə Qorqud»da Uruz atası 
Qazan xana deyir: «Ata oğul qazanır ad üçün, 
oğul da qılınc qurşanar ata qeyrəti üçün». Əgər 
Bəybura, oğlu Beyrəyin igidliyindən böyük fə
rəh hissi keçirirsə, Qazan xan isə əksinə, oğlu 
Uruzun hərəkətlərindən narazı qalır. Çünki 
16 yaşlı oğlu oğuz igidlərinə layiq ad-san qa
zanmayıb, «yay çəkməyib, ox atmayıb, baş 
kəsməyib, qan tökməyib».

Azərbaycan türkləri savaşda ölməyi, şəhid 
olmağı şərəf bilər, xəstələnərək ölməkdən utanar- 
rruşlar. Göründüyü kimi, Azərbaycan türklərinin 
tərbiyə sistemi, əxlaqi idealları qədim türklərinki

ilə üst-üstə düşür və ümumtürk tərbiyə sistemi
nin mühüm bir həlqəsini təşkil edirdi (bax: Fər
rux Rüstəmov. Pedaqogika tarixi. Bakı, 2006, s.55).

Uşaqlar kiçik yaşlarından ailədə əməyə 
alışdırılırdı. Uşaqların təlim-tərbiyə alması 
üçün xüsusi təşkil olunmuş müəssisələr yox 
idi. Hər kəs öz peşəsini övladına öyrədirdi. 
Milli peşələrə xüsusi diqqət yetirilirdi. Hətta 
bunun üçün xüsusi təlimat da hazırlanmışdı. 
Bu təlimata görə, peşə öyrətməkdə səhlənkar
lığa, əliəyriliyə, yalançılığa yol verənlərə xə
bərdarlıq, töhmət, müvəqqəti və yaxud ömür
lük öz sənəti ilə məşğul olmağı qadağan etmək 
kimi cəzalar verilirdi.

indi olduğu kimi, qədimdə də ata evin 
yüyü, «od-ocağı» (yəni od və ocağın sahibi)y 
tərbiyə nümunəsi hesab olunurdu. Oğlanla
rın tərbiyəsində atanın, qızların tərbiyəsində 
ananın nümunəsi əsas sayılırdı. Bu nümunə 
isə xeyirxahlığa və alicənablığa söykənirdi. 
«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında göstərilir 
ki. Salur Qazan üç ildə bir dəfə arvadının 
əlindən tutub evindən çıxar, könüllü surətdə 
evini imkansızlara yağmaladardı. Qədim 
türklərin övlada məhəbbəti təkcə nəsil artımı 
istəyi ilə bitmirdi, Vətən məhəbbəti ilə çulğa- 
laşır, övladı vətən üçü, dövləti qorumaq 
üçün hazırlayırdılar.

Azərbaycan türklərində uşaqlar həmişə 
atalarına hörmətlə yanaşmış, onların qullu
ğunda durmuş, ehtiram göstərmiş, ədəbsiz 
hərəkətlərə yol verməmiş, atadan qabaq süf
rəyə oturmamış, onların peşəsini öyrənmiş, 
atalarını özlərinə həyat idealı hesab etmişlər.
Ata dünyasını dəyişdikdən sonra onun ocağı 
övladlar üçün müqəddəs hesab olunmuşdur.
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Bu gün olduğu kimi, qədim zamanlarda da 
ata evi heç zaman boş qalmamalı, bacasından 
tüstü çıxmalı idi. Oğul övladlarından biri ata 
evinin çırağını yandırmalı, keşiyini çəkməli 
idi. Təsadüfi deyildir ki, ailə ocağının mü
qəddəsliyini qəbul edən türklər bir adama 
qarğış etdikdə «görüm evinin çırağı sönsün» 
-  deyərlərmiş.

Azərbaycan türklərində vətən əxlaqı, və
tənpərvərlik hissi həmişə güclü olmuşdur. İti
rilmiş Vətən torpağının hər qarışı üçün göz 
yaşı axıdar, ağı deyər, onun qaytarılmasını mü
qəddəs vəzifə hesab edərlərmiş. Biz «Kitabi- 
Dədə Qorqud» dastanında bunun bariz nümu
nələrini gömrük.

Vətən əxlaqı bu gün də Azərbaycan türk
lərinin ən böyük istinad nöqtəsi olmalıdır. 
Görkəmli türk alimi Ziya Göyalp haqlı olaraq 
yazırdı: «Vətən əxlaqımız qüvvətli olmasa, 
nə müstəqilliyimizi, nə azadlığımızı, nə də 
vətənimizin bütövlüyünü qoruya bilərik» 
(Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsaslan. Bakı, 
«Maarif», 1991, s.116).

Azərbaycanda əhalinin islam dinini qəbul 
etməsi ilə burada ümumtürk mədəniyyətinin 
islam mədəniyyəti ilə sintezindən yaranan 
daha inkişaf etmiş türk (Azərbaycan) -  islam 
mədəniyyəti formalaşdı. Azərbaycan türk
ləri islam mədəniyyətinin nailiyyətlərinə 
yaradıcı mövqedən yanaşaraq, həyatın bü
tün sahələrində böyük nailiyyətlər əldə 
etdilər. Ərəb dili bu mədəniyyətin mühüm 
amili idi. «Quran»ın dili Atlantik okeanından 
Hindistana qədər uzanan geniş bir ərazidə ona 
etiqad edən xalqların mədəniyyət və elm di
li olmuşdu. Bu ərazilərdə islamla bərabər, 
başqa dinlər də mövcud idi və təbii ki, onlar

bir-birinə qarşılıqlı surətdə təsir göstərirdi. 
İslam dininin yaratdığı mədəniyyətdə elmə 
və elmi axtarışlara böyük əhəmiyyət verilir- 
di. ingilis şərqşünas alimi U .M .Uott «Orta 
əsr Avropasına islamın təsiri» kitabında bu 
mərhələyə yüksək qiymət verərək yazırdı ki. 
Şərq alimlərinin tədqiqatları olmasaydı, Av
ropada elm və fəlsəfə belə sürətlə inkişaf edə 
bilməzdi.

Mübaliğəsiz demək olar ki, IX-XIV əsr
lərdə islam dünyası bəşəriyyət sivilizasiya
sının zirvəsini təşkil edirdi. Ən böyüık məd
rəsələr (universitetlər), rəsədxanalar, xəs
təxanalar, əczaxanalar və kitabxanalar 
məhz müsəlman Şərqində yerləşir. ən güclü 
alimlər burada çalışırdılar.

Dövrün bəşəri, insani problemlərinə 
münasibətdə, dünyəvi məsələlərin öyrə
nilməsində Şərq alimləri xeyli irəli get
mişdilər. Oərbdə dünyəvi elmlərin qada
ğan edildiyi, yalnız dini elmlərin öyrənil
diyi bir dövrdə Şərq intibahı Qərbə ciddi 
təsir göstərmişdir.

ABŞ şərqşünası Q .E.Qrünebaum isə 
yazır ki, elm, memarlıq, tikinti, gəmiçilik və s. 
sahələrdə Avropa həmişə Şərqə borcludur. 
Bu gün alimlər Şərq və Qərb mədəniyyətlə
rinin bir-birini qarşılıqlı zənginləşdirməsi 
ideyasına üstünlük versələr də, əslində, Qərb 
mədəniyyətindən daha çox Şərq mədəniy
yəti Qərbə güclü təsir göstərmişdir. İslam 
mədəniyyətinin «dörd dirək» ideyası orta 
əsrlərdə Avropa universitetlərinin qapısı üs
tünə yazılıb vurulmuşdu: «Dünya dörd dirək 
üzərində durur: alimlərin hikməti, böyüklə-
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rin ədaləti, dindarların ibadəti və qəhrə
manların şücaəti».

Dəməşq, İsgəndəriyyə, Qahirə, Bağdad 
şəhərləri müsəlman mədəniyyətinin m ər
kəzləri hesab olunurdu. XI-X1I əsrlərdə 
xilafətin siyasi süqutundan sonra da müsəl
man mədəniyyəti öz birliyini qoruyub sax
ladı. Bu mədəniyyətin əsas komponenti is
lam və onun müqəddəs kitabı «Qurani-Kə
rim» idi.

«Qurani-Kərim» bir milyarddan artıq 
insanın etiqad etdiyi islam dininin müqəddəs 
kitabı, ərəb ədəbi dilinin, dünya mədəniyyə
tinin ən möhtəşəm abidələrindən biri və 
səmavi kitabların ən sonuncusudur.

«Qurani-Kərim» müsəlmanlığın dini-fəl
səfi, hüquqi qaynağı olmaqla yanaşı, həm də 
çox mühüm bir ədəbi-tarixi salnamədir. 
«Quran»da ərəblərin islamdan əvvəlki tari
xinə, adət-ənənələrinə, həyat tərzinə, dinlə
rinə, sami xalqların dünyagörüşünə, etiqad
larına, bəşər tarixinə, onun keçmişinə və gə
ləcəyinə dair çox qiymətli m əlum atlar 
vardır.

İslamın ilk dövrlərində «Quran» bütün 
elmləri, ictimai-siyasi həyatın ən mühüm 
problemlərini, cəmiyyəti düşündürən və 
narahat edən məsələlərin cavabını, mü
səlman icmasının əsas hüquqi məsələlərini 
əhatə edən yeganə nüfuzlu mənbə hesab 
olunurdu.

Tərbiyə insanın inkişafının ilkin m ər
hələsindən başlayaraq onu əhatə edir və

«Quran»ın gətirdiyi davranış və ədəb- 
ərkan qaydaları hər bir cəmiyyətdə, hər bir 
dövrdə tərbiyə işinin məqsədlərini müəyyən 
edən qaydalardır. «Quran» yalnız kitab 
deyil, o, hər şeydən öncə, tərbiyə kitabıdır, 
islamda tərbiyə anlayışı geniş mənam ifadə 
edir. Bu özünəməxsus və orijinal 
islamın kainata, insana və həyata baxışların
dan doğaraq, insanın istedadının, imkan və 
qabiliyyətlərinin tədricən inkişaf etdirilməsi
ni, onun kamillik səviyyəsinə yüksəldilməsini 
nəzərdə tutur.
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«Ourani-Kərim»

ardıcıllıq baxımından təlimdən (elmi bilik
lərin öyrədilməsindən) əvvəl gəlir. Çünki 
elmi biliklərin m ənim sənilm əsi üçün 
uşaqlar müəyyən əqli səviyyəyə çatmalı
dırlar. Orta əsr Şərq təsəvvürlərinə görə, 
təlimlə tərbiyə arasında qırılmaz, qarşılıqlı 
əlaqə mövcuddur: tərbiyəsiz bilik -  odun- 
suz ocaq, biliksiz tərbiyə -  bədənsiz ruh ki- 
midir. islamda tərbiyə, sadəcə olaraq, uşa
ğa gözəl əxlaq və faydalı biliklər vermək

dən ibarət deyildir. Tərbiyə daha geniş an
lamda başa düşülərək insanın yaşadığı cə
miyyətin inkişafına öz töhfələrini verməsi, 
onu hər cür düşmən təcavüzlərindən qoru
ması, xalqının adət və ənənələrini, dilini, 
dinini qoruması, ona hörmət etməsi və mə
dəniyyətini daim yüksəltməyə çalışmasıdır. 
Bu isə, yalnız ümumbəşəri mədəniyyəti, 
əxlaqı əxz etməklə və daim yeni biliklər 
qazanmaqla mümkün ola bilər.

«Quran» biliyə yiyələnməyin ilk yolunu 
oxuyub-yazmaqda, öyrənm əkdə görür. 
Deməli, insanın öz dinini, varlığının hikmə
tini düzgün dərk etməsində aparıcı rol oxu
mağa və yazmağa məxsusdur. «Quran»da 
elm sahibləri ilə cahillər və səhv yolda olan
lar arasında böyük fərq qoyulur: «Heç bilən
lərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi?» Elm 
sahiblərinin cəmiyyətdə xüsusi məqama 
layiq olduğu bildirilir: «Eləcə də sizə, qalxın, 
dedikdə qalxın ki, Allah da sizi iman gəti
rənlərin və elm bəxş edilmiş kimsələrin də
rəcələrinə ucaltsın». F.Rouzental islamda 
elm məfhumunun iman, məntiq, bilik, işıq, 
ədəb-ərkan mənalarında izah edildiyini gös
tərərək yazır ki, «Quran»da elm sözü dini 
mənada işlədilsə də... buradakı elm konsep
siyasında həm dini, həm də dünyəvi istilahın 
vəhdət halında verildiyi açıq-aydın nəzəri 
cəlb edir.

«Quran»da bildirilir ki, ata-ana uşağın 
tərbiyəsi, onun islami tələblərlə böyüdülmə
si üçün birlikdə məsuliyyət daşıyır. Ailədə 
islam tərbiyəsi tədricən aparılmalı, uşaqlara 
ədəb-ərkan (ibadət və itaət etmək vərdişlə
ri, adət-ənənələr) aşılanmalıdır. Uşaqlar va
lideynlərinə və müəllimlərinə sevgi ruhunda
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tərbiyələ ildirilməlidirlər. Siifrə qayda-qanun
ları, danışıq, zarafat, salamlaşmaq, valideyn
lərin yanına girəndə icazə istəmək, məclis
lərdə özünü aparmaq, dost-tanışlarla münasi
bət qurmaq vərdişləri kiçik yaşlarından 
uşaqlara aşılanmalıdır.

islam dininin banisi Məhəmməd Pey
ğəmbər (ə.s.) filosof, bacarıqlı siyasətçi, qa- 
nunşünas, bəlağətli natiq, gözəl əxlaq müəl
limi, safürəkli dindar, ləyaqətli 
başçı, mehriban rəhbər, böyük 
islahatçı, cəsur sərkərdə, mahir 
cəngavər olmuş, döyüşlərin ək
səriyyətində qalib gəlmişdir.
Dağınıq və bütpərəst bir xalqı 
birləşmiş ümmətə, tək Allaha 
inanan ümmətə, cahil və nadan 
xalqı ayıq və açıqfikiıii millətə 
çevirmiş, onları vahimə və xura
fatdan azad edib əzəmətə, qüd
rət və mədəniyyətə çatdırmış
dır. «Məhəmməd ən böyük tari
xi şəxsiyyətlərdəndir ki, mənəvi 
və əxlaqi məsələlərin banisi 
sayıla bilər» (V.Diiran) . «Əgər 
məqsədin əzəməti, vasitələrin 
sadəliyi, əldə edilmiş nəticələrin 
böyüklüyü insan böyüklüyünün ölçü vasitəsi 
olsa, tarixi şəxsiyyətlər arasında M əhəm
mədlə (ə.s.) müqayisə edilə biləcək bir adam 
tapmaq olarmı?» (Lamartin)

Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.) insanın bir 
şəxsiyyət kimi formalaşmasında elmi bilik
lərin mənimsənilməsinə xüsusi diqqət 
yetirirdi. Alimi, bilikli insanı qiyamət günü 
parlayacaq və aləmə işıq saçacaq ulduza 
bənzədirdi, beşikdən məzaradək elm öyrən

məyi, onun sorağı ilə lazım gələrsə, Çinə 
belə getməyi məsləhət bilirdi, sual etməyi, 
soruşub öyrənməyi bilik əldə etməyin ən tə
sirli yolu hesab edirdi: «Elm elə xəzinədir 
ki, açarları sualdır. Sual edin -  sualda dörd 
adamın əcri var: sual edənin, alimin, qulaq 
asanın və onları sevən adamın. Cahil bilmə
diyi halda, alim isə bildiyi halda susmamalı
dır. Bir alimin məclisində olmaq min rükət

Biliyə can atanın yeri cənnətdir (Quran ayəsi)

namaz qılmaqdan, min xəstəyə baş çək
məkdən, min cənazə müşayiət etməkdən 
yaxşıdır». Soruşmuşdular ki, «Ya Peyğəm
bər, «Quran» oxumaqdandamı?» Peyğəm
bər cavabında: «Biliksiz «Quran» fayda ve
rərmi?» demişdi.

Alimin bir saatlıq elmi axtarışını abidin alt
mış illik ibadətindən üstün tutan, alimin qələ
minin mürəkkəbini şəhid qanından müqəddəs 
hesab edən Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.)
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dini elmlərlə bərabər, dünyəvi elmləri də 
öyrənməyi, bilikləri mənimsəməyi tövsiyə 
edirdi. O buyururdu ki, elm çöldə dostumuz, 
tənhalıqda munisimiz, köməksizlikdə yolda
şımız, xoşbəxtlik yolunu göstərənimiz, dostlar 
arasında zinətimiz, düşmənlər arasında sila
hımızdır. Elmi biliklərə yiyələnmək Allahın 
yanında oruc tutmaqdan, namaz qılmaqdan, 
Həccə getməkdən, Ulu Tanrı yolunda cihada 
qoşulmaqdan da üstündür. Başqa bir hədisin
də Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.) alimləri yer 
üzünün çırağı, axirətin nuru adlandırır, biliyi 
bilməyənlər arasında yaymağı ən böyük sə
dəqə hesab edir, bilikli adamın üzünə bax
mağı, onunla oturub-durmağı ibadət sayır, 
bilik öyrədən və bilik öyrənən arasında xoş 
münasibəti vacib hesab edirdi. «Kimdən bilik 
öyrənirsinizsə, ona hörmət edin, ona qarşı 
mehriban olun. Kimə bilik öyrədirsinizsə, 
ona qarşı da mehriban olun».

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, islam hər 
cür biliyi deyil, hamıya fayda verə bilən bili
yi təqdir edir, elm, bilik öyrənməyə kiçik 
yaşlarından başlamağı məsləhət bilir (çünki 
«uşaqlıqda öyrənilən elm daş üstə yazıya 
bənzər. Uşağın hafizəsi daş üstə nişanə ki
midir»), elm öyrənmək üçün uşaqların fərdi 
və yaş xüsusiyyətlərini öyrənməyi, cinsi fərq
ləri nəzərə almağı vacib sayır.

Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.) uşaqlara 
yaxşı tərbiyə verib, gözəl ədəb öyrətməyi 
valideynin boynuna düşən ən mühüm məsu
liyyətlərdən biri hesab edirdi. O buyururdu: 
«Övlada ədəb öyrətmək, bilin ki, bir dolu 
qab buğda sədəqə verməkdən yaxşıdır».

Məhəmməd Peyğəmbər (ə.s.) möhkəm və 
əxlaqi prinsiplərə söykənən dövlətin yaran

masında ailə tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət ve
rirdi. O, ailə məsuliyyəti, ər-arvad və övladın 
qarşılıqlı vəzifəsi, dostluq və mehribançılığm 
ailədəki müsbət rolu, ləyaqətli qadının xüsu
siyyətləri, qadının cəmiyyətdəki mövqeyi ilə 
bağlı orijinal fikirlər söyləmişdir.

VIII əsrdən etibarən Azərbaycan ərazisin
də tədricən müsəlman məktəbləri yayılmağa 
başladı. «Azərbaycanda ilk müsəlman məktə
binin açılışı (yaradılması) VIII əsrin birinci ya
rısına təsadüf edir» (Əsəd Azərbay
canda məktəb tarixinə dair bəzi qeydlər. «Ədə
biyyat və incəsənət» qəzeti. 23 iyul 1982-ci il).

Məktəblər məscidlər kimi dövlətin və 
ya vəqfınvəsaiti hesabına saxlanırdı. Şa
girdlər məktəbdə əvvəlcə qi
raətini mənimsəyir, sonra onun düzgün ya
zılışını öyrənirdilər. Müəllimlər çox diq
qətlə seçilirdi. Müəllim ailəli və yaşlı, ən 
başlıcası isə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə 
malik olmalı, uşağın psixi xüsusiyyətləri
ni, fərdi qabiliyyət və imkanlarını bilməli 
idi. Valideynlər bu tələblərə uyğun gəl
məyən müəllimlərə öz uşaqlarının təlim- 
tərbiyəsini etibar etmirdilər.

ilk vaxtlar islami dəyərlər zəminində mü
səlmanların təlim-tərbiyə funksiyasını məs
cidlər yerinə yetirirdi. Burada «Quran»ın ayə
ləri ucadan oxunur və mənası izah edilirdi. 
Məscidə gələnlər bilmədiklərini öyrənir, 
sonra isə öyrəndiklərini başqalarına öyrədir
dilər. Zaman keçdikcə bu təlim-tərbiyə müəs
sisələri dəyişikliyə uğrayıb, öz proqramı, ma
liyyə sistemi, daxili qayda-qanunları ilə fərq
lənən xüsusi məktəblərə çevrildi. «Quran»
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Əbu Əli İbn Sina 
(980-1037)

qiraətçiləri, şəriət hakimləri, məscidlərin 
imamları uşaqlar üçün məscidlərin nəzdində 
məktəblər təşkil edirdilər. Az sonra miidər- 
rislər adlandırılan peşəkar müəllimlər fəaliy
yətə başladılar.

Azərbaycanda ərəb xilafəti dövründə uzun 
müddət fərdi təhsil sistemi əsas yer tutmuş, 
elm həvəskarları ayıı-ayrı alimlərin yanında 
yüksək təhsil almışlar.

VII-X əsrlərdə islam ölkələrində ali təhsil 
verən ayrıca mədrəsələr açılmasa da, bir çox 
iri şəhərlərdə, o cümlədən Bağdad, Şam, Hə
ləb, Dəməşq, Həmədan, Rey, Xarəzm, Buxara 
şəhərlərində əl-Xarəzmi, Əbu Bəkr Məhəm- 
məd ibn Zəkəriyyə, Yəhya əl-Razi, Əbu Nəsr

Məhəmməd əl-Fərabi, İbn Məskuyə, Əbu Əli 
İbn Sina kimi dövrün bir çox ensiklopedik bili
yə malik alimlərinin ayrıca tədris dairələri ol
muşdur.

Şərq dünyasının böyük alimi İbn Sina 
Buxara yaxınlığındakı Əfşan kəndində 980-ci 
ilin avqustunda anadan olmuşdur. Beş yaşın
da ikən atası onu Buxara şəhərindəki ibtidai 
müsəlman məktəbinə qoymuşdur. O, 10 yaşı
na kimi orada oxumuş, ərəb dilinin qramma
tikasını, üslubiyyatmı, poetikasını mənimsə
miş, «Quran»ı əzbər öyrənmişdir. Ailədə Şərq 
mədəniyyəti, adət-ənənəsi və əxlaqı ruhunda 
tərbiyə alan İbn Sina sonra ayrı-ayrı tanınmış 
müəllimlərdən dünyəvi elmləri öyrənmişdir.

16 yaşı olanda İbn Sina biitün əm irlikdə 
məşhur həkim i d i . Ö z  üzərində ciddi işləməklə 
qədim dövrün böyük həkimləri 
(b.e.ə.460-357), Qalenin (120-200) və Yaxın 
Şərqin məşhur həkimi Əbu Bəkrin yaradıcılığını 
öyrənir. Buxara əmirinin saray kitabxanasından 
istifadəyə icazə alan İbn Sina təkbaşına fəlsəfə, 
məntiq, fizika, riyaziyyat, həndəsə., astronomiya, 
musiqi, tibb elmlərinin əsaslarını mənimsəyir. İbn 
Sina dünyanın ən məhsuldar zəka sahiblərindən

m

biridir. O, elmin biitün sahələrinə aid 450 əsər 
yazmış, onların yalnız 150-si bizə gəlib çatmışdır. 
Onun Şərqdə fə lsəfi və pedaqoji fikrin inkişafında 
mühüm rol oynayan əsərləri bunlardır: «Daniş- 
ııaınə» («Bilik kitabı»), «Kitab-il insaf» («Ədalət 
kitabı»), «Kitab-ül-işarətvə tənbihat» («Göstə
rişlər və qeydlər kitabı») və s. «Tibb elminin qa
nunu», «Müalicə elmi kitabı», «Nicat kitabı» 
əsərlərində İbn Sinanın tibbi görüşləri öz əksini 
tapmışdır. O. varlığın əbədiliyi, Allahla təbiətin 
vəhdəti, m aarif və elmə çağırışla bağlı ərəb və 
fars dillərində şeirlər, fəlsəfi-alleqorik povestlər 
yazmışdır.
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Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin, o cümlə
dən Azərbaycanın elm həvəskarları belə 
alimlərin yanında riyaziyyat, fəlsəfə, mən
tiq, nücum, ilahiyyat, dil və ədəbiyyat sahə
ləri üzrə təhsil alırdılar. Xəlifə Harun ər-Rə- 
şid və Xəlifə əl-Məmıın Şərq elminin çiçək
lənməsində müstəsna rol oynamışlar. 
Əl-Məmun 827-ci ildə Bağdadda məşhur 
«Beytül-hikmət» («Hikmət evi») akademi
yasının əsasını qoydu. Müsəlman Şərqinin, o 
cümlədən Azərbaycan elminin inkişafında 
müstəsna rol oynamış bu akademiya Sasani
lər dövlətinin məşhur Cündişapur akademi
yasına oxşar yaranmışdı. «Beytül-hikmət»də 
qədim yunan, hind, arami və Şərqin başqa 
qədim dillərində olan elmi kitablar ərəb dili
nə tərcümə olunur və xilafətin müxtəlif 
bölgələrində, o cümlədən Azərbaycanda ya
yılırdı. Beləliklə, IX əsrdən başlayaraq 
Azərbaycan alimləri Aristotelin, Platonun, 
Hippokratm, Qalenin, Evklidin, Çarakanın, 
Suşrutanın və bir çox başqa yunan və hind 
alimlərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmaq 
imkanı qazandılar. Bütün bunlar IX əsrdə 
Azərbaycan elmində intibah mərhələsinin 
başlanmasına səbəb oldu.

IX -  XIVəsrlərdə Azərbaycandakı intibah 
dövrünü iki mərhələyə bölmək olar. Birinci 
mərhələ Abbasi xəlifələrinin fəaliyyəti ilə baş
lamışdır və IX-XI1 əsrləri əhatə edir. Bu dövr
də humanitar təhsil daha çox inkişaf etmişdir. 
İkinci mərhələ isə Azərbaycanda Elxanilər ha
kimiyyəti dövrünü (XII-XIV əsrləri) əhatə edir 
və dəqiq elmlərin daha güclü inkişafı ilə səciy
yələnir.

IX-XII əsrlərdə bütün ərəb xilafətində baş 
verən elmi yüksəliş Azərbaycanda da özünü 
göstərdi. Xilafət dövründə Azərbaycan alimləri 
müxtəlif ölkələrin alimləri ilə sıx əlaqədə fəa
liyyət göstərirdilər. İbn Sina dəfələrlə Azər
baycan şəhərlərinə səfər etmiş, uzun müddət 
Həmədan şəhərində yaşamış və «Tibb qanunla
rı» əsərinin bir hissəsini burada yazmışdır.

Щ

Əbülhəsən Bəhmənyar Əbu Əli ibn Sinanın 
yanında təkmilləşib filosof məqamına yüksəl
mişdi. Orta əsr mənbələrinə görə, Bəhmən- 
yarla ibn Sina arasında sıx dostluq əlaqələri ol
muş və tez-tez elmi diskussiyalar aparılmışdır. 
İbn Sinanın bəzi əsərləri Bəhmənyarla keçir
diyi fəlsəfi müzakirələr əsasında yazılmışdır. 
Sankt-Peterburq və Daşkənddə Bəhmənyarın 
sualları və İbn Sinanın cavabları yazılmış iki 
məktub mühafizə olunur.

Əbülhəsən Bəhmənyar əl-Kindi, əl-Fəra- 
bi, İbn Sina ənənələrini layiqincə davam və in
kişaf etdirmişdir. Dövrünün alimləri Bəhmən- 
yarı «Alimlərin başçısı» (Mövlani rəis) adlan
dırmışlar. Bəhmənyarın ən mühüm əsərləri 
bunlardır: «Əl-Təhsil» (idrak), «Əl-zinət» 
(Bəzək), «Əl-baxça» və «Səadət» (Şadlıq və 
səadət), «Fimusika» (Musiqi haqqında), «Fi 
mabdi i İm mabadad tabiyya» (Metafizikanın 
predmeti haqqında) və s. Əbülhəsən Bəhmənyar 
mənəviyyat gözəlliyini hər şeydən üstün 
tutmuş, mənəvi həzzi ən böyük və həqiqi 
ləzzət adlandırmışdır. O demişdir: «Mənəvi 
ləzzət elə dərmandır ki, onunla heç bir xəstəlik 
baş verməz və elə sağlamlıq vasitəsidir ki, heç 
bir xəstəliyə məruz qalmaz. Həqiqi həzz əqli 
həzdir. Zira həqiqi həzlər dərdin təqib etmədiyi 
şəfadır, xəstəliyin yaxın düşmədiyi sağlamlıqdır»
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( Zakir .
Bəlımənyarm fəlsəfə
si. Bah, «Elm», 2005, 
səh. 138).

Əbülhəsən Bəh- 
mənyar insanın mə
nəvi cəhətdən ka
milləşməsində, təh
silin roluna böyük 
önəm verir və onun 
insan əxlaqına, mə
nəviyyatına qüvvətli 
təsir göstərdiyini bil

dirirdi. Bəhmənyar öz risalələrində məişət və 
idrak məsələlərini, əxlaqi-etik problemləri 
araşdırarkən göstərmişdir ki, ağıl və bilik insa
nın ən başlıca var-dövlətidir. İnsan öz ömrünü 
var-dövlət toplamağa deyil, bilik mənimsəmə
yə həsr etməlidir. Var-dövləti itirmək olar, 
amma ağıl, bilik insanın ən etibarlı müdafiəçi
si, ən yaxın dostudur. Sərvət qorunur, əql isə 
insanı qoruyur. Bəhmənyar insan zəkasına 
yüksək qiymət verərək yazırdı ki, böyük Yara
dan hər bir insana zəka bəxş etmişdir və bunun 
sayəsində insan digər canlılardan fərqlənir. 
Ancaq zəkanın nəticəsində insan predmet və 
hadisələri dərk edə bilər. Əbülhəsən Bəhmən
yar göstərirdi ki, elmin və fəlsəfənin öyrənil
məsində əsas məqsəd insan əxlaqının yaxşılaş
dırılmasıdır. Biliyə yol -  xeyirxahlığa və xoş
bəxtliyə yol deməkdir.

к к к

1046-cı ildə Təbrizə gəlmiş Şərqin məşhur 
şairi və səyyahı Nəsir Xosrov burada bir çox

alim və şairlərlə gö
rüşmüşdür. Bu şair- 
alimlərdən biri də 
Qətran Təbrizi idi.
Nəsir Xosrov özünün 
«Səfəmamə» kitabın
da Qətran Təbrizinin 
şeirlərini yüksək qiy
mətləndirmişdi.

Qətran Təbrizi 
(Əbu Mansur Qətran 
Cili Təbrizi Azər
baycam) 1012-ci ildə 
Təbriz yaxınlığında Şadiabad adlanan xırda şə
hərcikdə anadan olmuşdur. O, sonralar Təbri
zə köçmüş və burada mədrəsədə təhsil almış
dır. Mədrəsədə oxuyarkən ilk qəsidələrini 
yazmışdır. Daha sonrakı dövrlərin mənbələ
rində Qətran Təbrizinin bir ara Naxçıvanda ya
şadığı göstərilir. Lakin ömrünün axırında o, ye
nidən Təbrizə qayıtmışdır.

Filoloq-alim Qətran Təbrizi fars leksiko- 
qrafiyası tarixində izahlı lüğət yazan ilk tədqi
qatçı olmuşdur. Yaşadığı dövrdə «Lüğəti-Qət- 
ran» və ya «Fərhəngi-Qətran» («Qətranın 
lüğəti») adlanan elmi əsəri sonralar «Təfasir fı- 
luqatil-fars» («Fars sözlərinin izahli lüğəti») 
və ya sadəcə, «Təfasir» adlandınlırdı. Lüğətdə 
o, fars sözlərinin izahını verməkdən başqa, on
ların türkcə analoqlarını da göstərmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə bütün 
elmi əsərləri ərəb dilində, bədii əsərləri fars 
dilində yazmaq dəbdə idi. Ona görə də türk- 
mənşəli şairlərə, o cümlədən Azərbaycan şair
lərinə belə bir lüğət olduqca vacib idi. Sonrakı 
dövrlərdə lüğətlər tərtib etmiş bir çox şair və

Əbülhəsən Bəhmənyar 
(????- 1066)

Oətran Təbrizi 
71012 -  1086)

25



Misir Mərdanov

filoloqlar Qətran Təbrizinin lüğətini yüksək 
qiymətləndirmiş, Azərbaycan və iran poeziya
sının inkişafında bu lüğətin böyük rol oynadı
ğını qeyd etmişlər.

Xilafətin bütiin ərazilərində, o cümlədən 
Azərbaycanda yeni elm sahələri inkişaf edib 
təkmilləşdikcə müasir tədris müəssisələrinin 
yaranması həyati zərurətə çevrilirdi. Belə 
müəssisələrdən bin də mədrəsələr (ərəbcə öv- 
rədilən yer deməkdir) idi. Mədrəsələrin yaran
masının əsas səbəbi elmi müzakirələrin və dis- 
pııtlann keçirilməsi üçün müvafiq yerlərin 
olmaması idi. Çünki məsciddə bit cür müzakirə
lərin aparılması ədəb normalarına uyğun gəl
mirdi. Mədrəsələr ikipilləli olurdu: orta təhsil 
verən və ali təhsil verən mədrəsələr.

Mənbələr sübut edir ki, X əsrin ikinci yarı
sından başlayaraq, bütün islam ölkələrində, 
o cümlədən Azərbaycanda mədrəsə təhsili al
maq istəyənlər 962-ci ildə Qahirə şəhərinin 
«Əzhər» adlı məscidində təşkil olunmuş ey
niadlı Əzhər mədrəsəsinə gedirdilər. Bu məd
rəsə o zaman islam ölkələri miqyasında tanın
mış tədris ocağı idi.

Digər bir tədris müəssisəsi -  Bağdad şəhə
rində açılan Nizamiyyə mədrəsəsi isə XI əsrin 
ən möhtəşəm mədrəsəsi kimi daha çox məş
hur olmuşdur. Bu mədrəsə Səlcuq hökmdarı 
Məlik şahın vəziri Nizam əl-Mülk tərəfindən 
yaradılmışdı. Mədrəsənin inşası 1065-ci ildə 
başlanmış, 1067-ci ildə isə onun təntənəli açı
lışı olmuşdur. Uzun müddət Azərbaycan və 
Yaxın Şərq ölkələri üçün ən mühüm təhsil 
mərkəzi olmuş bu mədrəsənin tikintisinə o

dövrün pulu ilə 60 min dinar xərclənmişdi. Bu
rada 6 min tələbə təhsil alırdı. Yoxsul tələbə
lərin xərci mədrəsə tərəfindən ödənilirdi. 
Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi Nizamiyyə 
mədrəsəsinin ilk müəllimlərdən biri olmuş, 
40 il ədəbiyyatdan dərs demişdir. O, həm də 
mədrəsə kitabxanasının (burada 80 min kitab 
olduğu bildirilir) müdiri olmuşdur. Nizamiyyə 
mədrəsəsində təhsil alan və orada işləyən 
azərbaycanlılardan biri də Şihabəddin Sülırə- 
vərdi olmuşdur.

Mədrəsədə əvvəlcə ərəb dilçiliyinin əsas
ları öyrədilir, daha sonra digər dünyəvi elmlər 
(filologiya, riyaziyyat, astronomiya) tədris olu- 
nurdu. ilahiyyatın öyrədilməsi təhsilin son 
mərhələsini təşkil edirdi. Nizamiyyədə dərslər 
sadədən mürəkkəbə, asandan çətinə, ümumi
dən xüsusiyə prinsipi əsasında qurulmuşdu. 
Təlim üsulu seçməkdə, mühazirə oxumaqda 
müəllimlərə tam sərbəstlik verilmişdi. Bunun
la bərabər, onlar ümumi pedaqoji qaydalardan 
və mədrəsənin ümumi qanunlarından kənara 
çıxa bilməzdilər. Müəllimlər yalnız öz ixtisas
ları üzrə mühazirələr oxuya bilərdilər. Hər bir 
mühazirənin müddəti 2 saat idi. Mədrəsəyə, 
əsasən yaşı 20-yə qədər olan gənclər qəbul 
edilirdi. Təhsil müddəti dörd il idi. Mədrəsəyə 
tutduğu ictimai mövqedən asılı olmayaraq, hər 
kəs qəbul olunurdu. Tələbələrə yemək, paltar 
və yataqxana verilirdi. Mədrəsənin müəllimlə
ri başqalarından fərqlənmək üçün xüsusi paltar 
geyinirdilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, XII əsrdə Azər
baycanın müxtəlif şəhərlərində fəaliyyət göstə
rən mədrəsələr arasında Naxçıvan mədrəsələri 
diqqəti daha çox cəlb edir. Həmin mədrəsələr
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haqqında ilk məlumata XIII əsrdə naməlum 
müəllif tərəfindən yazılmış, «Əcaib əd-düııya» 
adlı kitabda təsadüf edilir. Burada yazılır: 
«Naxçıvan Azərbaycanda böyük və abad bir şə
hərdir və orada çoxlu saraylar, mədrəsələr ti
kilmişdir... Naxçıvanda olan imarət, məscidlər 
və mədrəsələr heç bir kənd və şəhərdə yox
dur». Digər bir sənəddə 1186-cı ildə Naxçıvan
da Möminə xatun üçün tikilmiş məqbərənin 
vəqflərinə daxil olan iki mədrəsədən bəhs olu
nur. Həmin sənədi mədrəsələrin nizamnaməsi 
kimi də dəyərləndirmək olar. Burada mədrəsə
lərin idarə olunması və tədris işlərinə rəhbərlik 
məsələsi, eləcə də müdərrislərin (müəllimlər 
nəzərdə tutulur -  M.M.) və tələbələrin qarşılıq
lı münasibətləri barədə, eyni zamanda təlim iş
ləri ilə əlaqədar faydalı metodik göstəriş və 
məsləhətlər verilmişdir.

XII əsrdə Azərbaycanda yetişən tanınmış 
şəxsiyyətlər -  Əbül-Üla Gəncəvi, Fələki Şirvani, 
Xaqani Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gən
cəvi məhz mədrəsə təhsili almış ziyalılar idilər.

Xaqani Şirvani elmə, elm öyrənməyə 
yüksək qiymət vermiş, «sağ və sol əli böyük
lərin ağıl və elmindən doldurmağı, özünü elm 
və bilik kölgəsində saxlamağı, var-dövlətə

zəhmətlə, biliklə çat
mağı» zəruri say
mışdır. Xaqani bili
yi, etibarı kişinin şə
rəfi hesab etmişdir.
O deyirdi ki, insan
lar var-dövləti ilə 
deyil, elmi, hikməti 
ilə öyünməlidirlər.
Ağıllı insanlar xalq 
üçün qənim ətdir.
Xalqın belə insanlara 
həmişə ehtiyacı var.
Çünki onlar xalqın ehtiyaclarını bilir və onun 
üçün çalışırlar.

Xaqani könlünü müəllim, dizi üstünü 
dəbistan hesab edir və deyirdi ki, dizi üstü 
məktəb olan kəs hinımət sahibi olar, aslanı 

diz çökdürə bilər. Təhsili barədə danı
şanda Xaqani deyirdi ki, məktəbdə 
mənə çox şey öyrətmişlər. Səmanı 
dəftər, dənizləri mürəkkəb etsəm be
lə, öyrəndiklərimi yazıb qurtara bil
mərəm. Bu qədər elm, bilik öyrən
dim, yenə də gördüm ki, nadanam.

Belə deməklə Xaqani elmin son
suzluğuna, onu axıradək mənimsəmə
yin mümkün olmamasına işarə edirdi. 

Böyüyən nəslin təhsili və tərbiyə
si, şəxsiyyət kimi formalaşması ilə bağlı Ni
zami Gəncəvinin qiymətli fikirləri var. 
Nizami bütün insanların oxuması, təhsil 
alması, dünyanı öyrənməsi ideyasını irəli sü
rürdü:

Sən çalış yaxşıca öyrən diinyanı,
Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı.

Azərbaycanda mədrəsə təhsilinin sürətli inkişafı 
XII əsrə təsadüf edir. Həmin dövrdə mədrəsələr, 
əsasən Marağa, Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində 
mərkəzləşmişdi. Digər şəhərlərdə də yüksək təhsil 
verən mədrəsələr fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan bi
ri də Şamaxı yaxınlığında yerləşən 
Tibb» adlı məktəb idi. Həmin mədrəsə Əfzələddin 
Xaqaninin əmisi Ömər İbn Osman Kafıyəddin tərə
findən yaradılmışdı.

Xaqani Şirvani 
(1126- 1199)



M i  sir Mə rdan o v

Nizami Gəncəvi 
( 1141- 1209)

Nizamiyə görə, təhsilin köməyi ilə insan
lar təbiətin və insan mənəviyyatının sirlərini 
öyrənə bilər. Elmin qüdrəti, insanın elmlə 
üstünlük qazanması, hər şeyə qələbə çalması 
Nizami əsərlərinin əsas məğzini təşkil edir.

Qüvvət elmdədir, başqa heç kəs
Heç kəsə iistiinlük eyləyə bilməz.
Hər uca rütbədən biliniz, fəqət,
Alimin rütbəsi ucadır əlbət.

Şair təbiət elmləri vasitəsilə yalnız Yer kü
rəsinin və bəşərin deyil, göylərin, bütün kainatın 
da sirlərini öyrənməyi mümkün hesab edirdi.

Anlayıb düşünək hər şeyi gərək.
Hər sirri açmaqda hünər göstərək.
Yerləri, göyləri öyrənək bir-bir,
Qalmasın bizimçün açılmaz bir sirr.

Nizamiyə görə, «təmiz şikar istəyən hər 
kəs onu elm oxu ilə vura bilər. Elmsiz insan 
heç bir şeyə nail ola bilməz». Nizami əsərlə
rində qəhrəmanlarının təbiət, cəmiyyət və 
hərb elmlərinə yiyələnməsini obrazlı ifadələr
lə təsvir edirdi. Mütəfəkkir şair insanları zə
kanın və ağlın qüdrətinə inanmağa, elmləri öy
rənməyə çağırırdı. Şair poemalarında bilik 
öyrənməyin faydasından danışır, «İsgəndərna-

4

mə»də isgəndər obrazının timsalında elmlərə 
sayğı göstərməyin zirvəsini təsvir edirdi. İs
gəndər bütün dünya dillərində elmə, fəlsəfəyə 
aid nə vardısa, hamısının yunan dilinə tərcümə 
edilməsinə əmr verir, elmin inkişafına külli 
miqdarda vəsait sərf edir:

Elm üçün sərf etdi o, xeyli dövlət,
Gənclər elmə, fənnə eylədi rəğbət.
Elmə qiymət qoydu böyiik hökmran.
Elm ilə ucaldı dünyada yunan.

«Xəmsə»nin əlyazması
*
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XIII əsrdən başlayaraq, islam dünyasında, 
o cümlədən Azərbaycanda təhsil sahəsində 
böyük uğurlar əldə edildi. Bağdadda «Müstən- 
səriyyə», Qahirədə «Nasiriyyə», «Qəmhiy- 
yə», «Kamiliyyə», «Salihiyyə» mədrəsələri 
geniş şöhrət qazandı. Əsrin əvvəllərində Azər
baycanın Təbriz, Marağa, Xoy, Səlmas, Urmi
ya, Mərənd, Ərdəbil, Bərdə, Gəncə, Beylə
qan, Naxçıvan, Bakı və Şəki şəhərlərində 
mədrəsələr fəaliyyət göstərirdi. Bu dövrdə 
mədrəsələrin fəaliyyətinin daha da genişlən
məsində əvvəlki əsrin təhsil təcrübəsinin 
böyük əhəmiyyəti vardı. Məsələn, elə təkcə 
Nizamiyyə məktəblərinin təsiri ilə müxtəlif 
bölgələrdə 238-ə yaxın mədrəsə açılmışdı. 
Dəməşqdə 20, Bağdadda 30 belə məktəb fəa
liyyət göstərirdi.

XII—XIII əsr mədrəsələri orta əsrlər dün
yasında ilk ali tədris müəssisələri idi ki, bura
da tələbələrə əqli, mənəvi və fiziki keyfiyyət
lər kompleks şəkildə aşılanırdı. Bu elm müəs
sisələrində yetişən alimlər arasında Şərqin 
böyük alimi Nəsirəddin Tusi də vardı.

Nəsirəddin Tusi 1201-ci ildə anadan ol
muşdur. Kiçik yaşlarından elmlə maraqlan
mış, səy və çalışqanlığı sayəsində müəllim və 
müdərrislərin rəğbətini qazanmış, alimlər 
məclisində oturub-durmuş, müxtəlif elmi mü
bahisələrin şahidi olmuşdur. O, Nasir Möhtə
şəmin sarayında yaşamış, «Əxlaqi-Nasiri» ad
lı əsərini onun şərəfinə yazmışdır. Nəsirəd
din Tusi bir müddət Əlamut qalasında dustaq 
edilmiş, Hülakü xan tərəfindən azad edilərək 
onun məsləhətçisi olmuşdur. Nəsirəddin Tu
sinin məsləhəti ilə Hülakü xan Marağa rəsəd
xanasının tikilməsinə razılıq vermişdir.

Nəsirəddin Tusi müxtəlif sahələrə aid ərəb 
və fars dillərində yüzdən çox əsər yazmışdır. 
Əsas əsərləri bunlardır: «Əxlaqi-Nasiri» («Nasi
rin əxlaqa aid kitabı»), «Təhriri-Öqlidis» («Ev- 
klidin şərhi»), «Cəvahimamə» («Qiymətli daş
lar haqqında kitab») və s.

Nəsirəddin Tusinin əsərləri arasında «Zic 
Elxani» kitabı çox mühüm yer tutur. Bu əsərdə 
planetlərin geosentrik orbitinin əsas elementləri

Azərbaycanın bir çox şəhərlərində mədrəsə
lər fəaliyyət göstərsə də, Marağa şəhəri XIII əsr 
təhsil şəbəkəsində xüsusi yer tuturdu. Belə ki, 
Marağa şəhərində mədrəsələrin sayı daha çox 
idi. Nəsirəddin Tusinin yaratdığı və 15 ildən ar
tıq rəhbərlik etdiyi Marağa rəsədxanası riyaziy
yat, astronomiya, fəlsəfə və bir çox digər elm sa
hələri üzrə dövrünün tanınmış alimlərinin elmi 
və pedaqoji fəaliyyətlərini birləşdirən nümunəvi 
tədris və elm ocaqlarından biri idi. Bəzi mənbə
lərin göstərdiyinə görə, burada 400 min cildlik 
əlyazma saxlanılırdı. Marağa rəsədxanasında 
Azərbaycan alimləri Fəxrəddin Marağayi və 
Şəmsəddin Şirvani, əslən tiflisli olan Fəxrəddin 
Ixlati və eləcə də Yaxın və Orta Şərq ölkələrin
dən, Çindən gəlmiş alimlər çalışırdılar. Rəsəd
xanada elmi risalələr (traktatlar), ulduzlu səma
nın xəritəsi, ulduz kataloqları tərtib olunurdu. 
Burada yazılmış əsərlər latın dilinə tərcümə olu
naraq Avropada nəşr edilirdi. Marağa rəsədxa
nası başqa ölkələrdə astronomiyanın inkişafına 
böyük təsir göstərmişdir. O, Özbəkistandakı 
Uluqbəy rəsədxanası və məşhur Pekin rəsədxa
nası üçün nümunə rolunu oynamışdır.
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verilmiş, onların sutka ərzində orta hərəkəti 
dəqiq təyin edilmişdir. XVIII əsrin əvvəlləri- 
nədək «Zic Elxani» dünya astronomlarının ən 
qiymətli kitabı hesab olunurdu. Əsərdə verilən 
cədvəllər Şərqdə dəfələrlə ərəb dilində, 1652-ci 
ildə Londonda və 1711 -ci ildə Oksfordda latın 
dilində nəşr edilmişdir. Cədvəllərin birində 
XIII əsrin 256 iri şəhərinin dəqiq coğrafi koor
dinatı göstərilmişdir. Məşhur Avropa səyyahı 
Xristofor Kolumbun müəllimi Toskanelli bu 
cədvəldən istifadə etmişdir. Həmçinin Tusi si
nus və tangensin 60-lıq say sistemində üçrə- 
qəmli triqonometriya cədvəllərini vermiş, Ye
rin fırlanma oxunun illik presessiyasının qiy

mətini (51",4) tapmışdır (müasir qiyməti 
51",2). Maraqlıdır ki, Tusi Avropa ilə Asiya 
arasında böyük bir qitənin olmasını fərziyyə 
kimi irəli sürmüş, sonralar Amerika kəşf edil
miş və onun fikri təsdiqlənmişdir.

Astronomiyanın riyaziyyatla sıx bağlılığını 
qəbul edən Nəsirəddin Tusi «Təhriri-Öqlidis» 
(«Evklidin şərhi») əsərini yazmış və bu əsər 
həndəsənin inkişafına böyük təsir göstənnişdir. 
Bu əsərdə, həmçinin «Həndəsənin əsasları» ki
tabında Tusi qədim dövr alimləri Arximed və 
Evklidin nailiyyətlərini davam etdirmiş, nisbət
lər nəzəriyyəsini vermiş, üçbucağın daxili bu
caqlarının cəmi arasında olan əlaqəni tapmışdır. 
Bu sahədəki işləri ilə Tusi Avropa alimlərini 
400 il qabaqlamışdır. Onun «Şəklül-qita» («Tam 
dördtərəfli haqqında traktat») əsəri müstəvi və 
sferik triqonometriyadan bəhs edirdi. O bu

Nəsirəddin Tusinin adı Ayın xəritəsində
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Nəsirəddin Tusinin «Təhriri-Öqlidis» 
əsərinin Roma nəşri, 1594-cii il

əsərdə Menelay teoremini, müasir triqonometri
yanın əsas teorem və düsturlarım vermişdir. Onun 
bu nailiyyətləri sayəsində triqonometriya ayrıca 
bir riyazi fənn şəklinə düşmüşdür. Nəsirəddin 
Tusinin ilk dəfə Romada 1594-cü ildən başlaya
raq nəşr edilən həndəsəyə aid əsərləri sonralar

Avropa alimləri A.Lejandr, C.Vallis, C.Sakkeri-
nin elmi işlərinə böyük təsir göstərmişdir.

Nəsirəddin Tusi «Cəlcıil hesab» («Taxta 
və qum vasitəsilə hesablama») əsərində müs
bət ədəddən istənilən dərəcədən kökalma qay
dasını, binomial hədlərin 12 dərəcəli həddə
dək əmsallarını, «Təhriri əl-Məcəsti» və 
«Təzkireyi Nəsiriyyə» əsərlərində isə planet
lərin hərəkət nəzəriyyəsi və Ptolemeyin geo- 
sentrik sisteminin təshihini vermişdir. Beləliklə, 
riyaziyyat tarixində ilk dəfə Tusi tam ədəddən 
ixtiyari dərəcədə kökalma əməlini izah etmiş.
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Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» 
əsərinin əlyazması, XIII əsr
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ədəd üçbucağını əmələ gətirən binomial əm
salları və onlar arasındakı qanunauyğunluqları 
göstərmiş, sonralar «Nyuton binomu» kimi ta
nınan riyazi kəşfi sözlə ifadə etmişdir.

•k к -k

Ərəb xilafətinin tərkibində olduğu vaxt 
Azərbaycanda kitabxanaların 
məsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Bu məqsədlə 
diinya klassiklərinin əsərləri böyük sürətlə 
ərəb dilinə tərcümə edilirdi. XIII əsrdə yu
nan filosoflarının ən məşhur əsərlərinin tər
cüməsi başa çatdırıldı. Mııtərçimlərə tərcü
mə etdikləri kitabların çəkisi ağırlığında veri
lən qızıl öz bəhrəsini verməyə başladı. Dünya 
mədəniyyətini, klassik irsi mənimsəyən məş
hur islam alimləri yetişdi.

Həmin dövrdə Şamaxıda və Gəncədə təd
ris, mütaliə və elmi-tədqiqat mərkəzinə çevril
miş kitabxanalar mövcud idi. Artıq XIV əsrdə 
bəzi mədrəsələrin nəzdində rəsədxana, müali
cə evləri və elmi kitabxanalar təşkil edilmişdi. 
Belə təhsil ocaqları, əslində dövrün tanınmış

alimlərinin elmi-pedaqoji fəaliyyətlərini bir
ləşdirən mərkəzlər idi. Buna misal olaraq, 
«Şənb-e Qazan», «Rəb-e Rəşidi» və «Sulta- 
niyyə» mədrəsələrini göstərmək olar.

Təbrizdə tikintisi 1302-ci ildə başlanmış 
«Şənb-e Qazan» təhsil müəssisəsi kompleksi 
-  məscid, xanəgah (şeyxin rəhbərliyi ilə dər
vişlərin yaşadıqları və ibadət etdikləri yer), 
iki mədrəsə, dar-üş şəfa (xəstəxana), rəsəd
xana, kitabxana, kitabları və rəsədxana cihaz
larını təmir edən emalatxana, məktəbxana, 
körpələr evi, mədəni məişət ocaqları və mü
diriyyət evindən ibarət olmuşdu (Əsəd Yəqıı- 
bi. Azərbaycanda ilk akademiya. Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji institutunun elmi əsərləri, 
ll-c i seriya, Bakı, 1966, Təhsil kom
pleksinin nəzdindəki ibtidai məktəbdə 100 nə
fər şagird pulsuz təhsil alırdı. Həmin məktəb
də 5 müəllim, 5 tərbiyəçi, 5 nəfər də qadın 
qulluqçu çalışırdı. Məktəbdə oxuyan şagird
lərin sayının 100 nəfər olduğunu nəzərə al
saq, onda hər 20 nəfər şagird qrupu üçün 
1 müəllim, 1 tərbiyəçi və 1 qadın qulluqçu
nun təhkim edildiyi məlum olur.

XIII-XIV əsrlərdə böyük elm və təhsil 
ocağı olan «Rəb-e Rəşidi» təhsil kompleksi 
Fəzlullah Rəşidəddinin (1247-1318) təşəbbü
sü ilə Təbriz yaxınlığında təşkil edilmişdi. 
«Rəb-e Rəşidi», əslində, universitet şəhərciyi 
tipində tikilmiş elm və təhsil müəssisəsi idi. 
Burada din, fəlsəfə, təbiət, nücum və tibb şö
bəsi fəaliyyət göstərirdi.

«Rəb-e Rəşidi» də 7 min tələbə təhsil alır
dı ki, onların da təhsil-tərbiyəsi ilə 450-dən 
çox müəllim məşğul olurdu. Tələbələrdən 
1000 nəfəri azərbaycanlı idi, digərləri isə
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müxtəlif Şərq ölkələrindən gəlmişdi. Burada 
Çin, Hindistan, Misir və Suriyadan cəlb edil
miş yüksək səviyyəli mütəxəssislər də çalışır
dı. Tibb şöbəsində təhsilin müddəti 5 il idi. 
Mədrəsədə 60 min qiymətli əlyazmanı özündə 
cəmləşdirən böyük və zəngin kitabxana var idi.

Xarəzmşahların, monqolların, sonra isə 
teymurilərin Azərbaycana gəlişi Azərbay
canda elmin inkişaf etməsinə, yeni məktəb 
və m ədrəsələrin açılmasına səbəb oldu. 
XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycan şəhər
lərində yeni təhsil ocaqları və mədrəsələr açıl
dı. 1301-ci ildə Bakıdakı Cümə məscidinin ya
nında tikilmiş mədrəsə buna misaldır (Ccıpcı 
Ашурбейли. Очерк истории средневекового 
Баку. Баку, 1964, стр. 172). XIII—XIV əsr
lərdə Azərbaycanda ərəb, fars dili ilə yanaşı, 
Azərbaycan dili də ədəbi dil kimi formalaş
mağa başladı. Azərbaycanda islam təhsili 
görmüş qabaqcıl adamlar keçmiş ənənəni 
davam etdirərək elmi əsərlərini ərəb və fars 
dillərində, bədii əsərlərini isə Azərbaycan 
dilində yazmağa başladılar.

Bu dövrdə yaşayıb-yaradan Azərbaycan 
şairlərindən Əssar Təbrizi təhsil və tərbiyə 
motivləri ilə zəngin olan, yaxın Şərqdə geniş 
yayılmış «Mehr və Müştəri» adlı məşhur 
əsərini yazdı. Bu əsərdə elm, təhsil, təlim, 
müəllim, yaş dövrləri, məktəb, tərbiyə, hər
tərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət haqqında 
maraqlı və orijinal fikirlər vardır. Əsərin 
məzmunundan aydın olur ki, mədrəsədə bir
gə təlim sinif-dərs formasında həyata keçiri
lir, tələbələrə qrammatika, ədəbiyyat, tarix, 
məntiq, hikmət (fəlsəfə), nücum (astronomi
ya), fiqh (şəriət) və tibb elmləri öyrədilirmiş.

Onlar şahmat, nərd, qılınc oynatmaq, ox at
maq, çövkən oynamaq bacarığına yiyələnir, 
həyata və əməyə hazırlanırlarmış.

O dövrdə yaşayan digər görkəmli Azər
baycan şairi Əvhədi Marağayinin (1274— 
1338) «Cami-Cəm» əsəri təhsil və tərbiyə
nin vəziyyətini, insanların düşüncə tərzini 
öyrənmək baxımından böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Əvhədiyə görə, «bilik can quşu
nun qanadıdır, insan ruhunu göylərə qal
dıran da odur. Bilik abi-həyatdır, insana ni
cat verəndir. Elmsiz ürək nursuz göz ki
midir. İnsanı elm göylərə ucaldır, elm ağlın 
ziyası, biliksə nurdur. Bilik işıq, cəhl qaran
lıqdır, zülmətdir. Biliksiz, elmsiz heç bir sirr 
açmaq, kəşf etmək olmaz. Gəmilər elmin 
köməyi ilə sularda üzər. Elmlə dost olan kəs 
sudan gəmisiz də keçər. Cəhalət insanı tən
bəl, süst etdiyi halda, elm, bilik ona qüvvət 
və cəsarət verər. Bilik insanları ucaldar 
Aya, nadanlıq korlar tək salar quyuya. Elm 
sonsuz dövlətdir. Elm Nuh gəmisi, cəhl isə 
tufandır. Dirilik suyunu yalnız elmlə axtar
maq lazımdır. Bilik özlüyündə qızıla bənzər, 
nə qədər köhnəlsə də, təzə-tər olar. Elmdə 
ən başlıca vacib şey insanın öz soy-kökünü 
tanımasıdır» və s.

Əvhədi mövcud olan elmləri üç yerə bö
lür: ilahi elm, ağıl və nəfs elmi. «Bu üç elmin 
faydası çoxdur. Elmdə ədalət ağlın zinətidir. 
Gözəl xasiyyət nəfsin tərəfidir. Nəfsi də ağıl 
kimi tərbiyə etmək lazımdır. Bu elmləri öyrə
nən hər bir kəs dünya əzabından xilas olduğu 
halda, öyrənməyən, öyrənmək istəməyən 
kəslər torpaqda məhv olacaqdır».
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İnsan tərbiyəsi, onun əqli və əxlaqi cəhət
dən təkmilləşməsi, şəxsiyyət kimi formalaş
ması İmadəddin Nəsiminin əsərlərində mü
hüm yer tutur. O, əqli-əxlaqi təkamül üçün 
düşüncəni və şəxsiyyətin sərbəstliyini birinci 
şərt hesab edirdi.

Seyid Əli İmadəddin Nəsimi Şamaxı şəhə
rində dünyaya göz açmışdı. Atası Seyid Mə
həmməd zəmanəsinin tanınmış adamlarından 
biri idi. Nəsimi doğma ana dili ilə yanaşı, fars 
və ərəb dillərini də yaxşı mənimsəmişdi. O, 
dövrünün hikmət, məntiq, əruz, qafiyə, tarix, 
nücum, fiqh, təbiətşünaslıq kimi elm sahələri
ni yaxşı bilirdi. Çox gənc yaşlarından Yaxın və 
Orta Şərqin elmi və fəlsəfi irsinə yaxşı bələd

idi. Nəsimi elə elmi-fəlsəfı sistem axtarırdı ki, 
onun köməyi ilə insanları tərbiyə edə bilsin, 
onlara özlərini yeni məzmunda dərk etməyi 
öyrətsin. Bunun üçün o, əvvəlcə sufizmə baş 
vurur, məşhur sufi şeyxi Həllac Hüseyn İbn 
Mənsuru özü üçün ideal seçir.

Fəzlullah Nəimi hürufiliyi yaymaq üçün 
1386-cı ildə Şirvana gəlir və bu zaman iki böyük 
şair görüşürlər. Nəiminin təxəllüsünə uyğun 
olaraq Seyid Əli özünə Nəsimi təxəllüsü götürür 
və sonralar hürufilik hərəkatında müdrik, ağıllı 
bir rəhbər kimi tanınır. İnsanı varlığın ən qüd
rətli və təkmilləşmiş surəti hesab edən Nəsi
mi məhz insanın özünə, onun kamal və məri
fətinə sitayiş etməyi məqsədəuyğun sayırdı:

Mərhəba, insani-kamil, canımın caıuməsi,
Aləmin cismi sədəfdir, səninisən dürdanəsi.

Nəsimi oxumağı, təhsil almağı özlərinin 
həyat amalı hesab edən gənclərə müraciət 
edərək, onları əski təlimdən çəkinməyə və 
Nəsimilərdən təlim almağa dəvət edirdi. O, 
əsərlərində o dövrdə mövcud olan təlim sis
temi, üsulları və tədris planlarındakı qüsur
larla bağlı maraqlı fikirlər söyləyir. Nəsimi 
gözəl əxlaq tərbiyəsi üçün, hər şeydən əvvəl, 
mənəvi, maddi və fiziki çətinliklərə dözmək 
qabiliyyəti aşılanmasını lazım bilirdi. O, bu 
yolu ilə şəxsiyyətdə bütün mənfi sifətlərin 
ləğv olunmasını mümkün hesab edirdi. Nəsimi 
insanı ülviləşdirir, ucaldır, ona mənəvi və cis
mani əzab-əziyyət verənlərə qarşı öz etiraz 
səsini qaldırırdı. Böyük şairə görə, «insan həm 
inci, həm sədəf, həm yaradıcı, həm qızılgül, 
həm də yasəməndir. Bütün gözəlliklər, varlıq, 
yer və göy ona xidmət üçün yaranmışdır».
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XVəsrdə Azərbaycanda məktəb və mədrə
sələrin, kitabxanaların sayı artdı. Bunun ən 
başlıca səbəbi Şah İsmayıl Xətainin maarifpər
vər dövlət başçısı olması idi. Onun dövründə 
yeni məktəb və mədrəsələrin açılması ilə 
yanaşı, həm də klassik əsərlər toplandı, xəttat
lar hazırlandı, nadir kitabların üziı köçürüldü 
və bu kitablara çoxlu miniatürlər çəkildi. Şah 
ismayılın Azərbaycanda yaratdığı rəssamlıq 
məktəbi Seyid Əhməd Behzat, Ağa Mirə к 
Təbrizi Əli Nəqqaş kimi məşhur rəssamlar 
yetirdi. O dövrdə musiqi sahəsində də böyük 
nailiyyətlər əldə edildi.

Şah İsmayıl Xətai həm öz hökmdarlıq fəa
liyyətində, həm də yaradıcılığında elmə, təh
silə, biliyə yüksək qiymət verirdi. Xətai gərgin 
əmək, ardıcıl və sistemli təlim əsasında 
qazanılan biliyi insanın əti-qanı, ikinci ürəyi, 
canı hesab edir, elm və biliyin həqiqi candan 
daha dəyərli olduğunu göstərirdi:

Or fan məclisində ürfan almışam, 
Ləli-bədəxşandan mərcan almışam. 
Min canı veribənbir can almışam, 
Ol canı saxlarcım candan irəli.

Xətainin türk (Azərbaycan) dilinə böyük 
əhəmiyyət verməsi, onu dövlət dili səviyyə
sinə qaldırması faktı ehtimal etməyə əsas 
verir ki, Xətai o dövrdə məktəb və mədrəsə
lərdə də təlimin ana dilində aparılmasını 
lazım bilmişdir.

Məhəmməd Füzulinin əsərlərində də təlim- 
tərbiyə haqqında qiymətli fikirlər irəli sürül
müşdür. O, təhsilin əsası kimi savad təliminə 
ciddi fikir verilməsini tələb edirdi. Hesab edirdi 
ki, ibtidai təhsil dövründə şagirdlər savadlı yaz
mağa, yaxşı nitq mədəniyyətinə və «sözü məri

Şa/ı İsmayıl Xətai 
( 1487 -  1524)

fət geyimi ilə təqdim etməyə» alışmalı, müvafiq 
bacarıq əldə etməlidirlər. Bu keyfiyyətlər olma
dan verilən təhsil maarifə qarşı baltaya çevrilər.

Elmə, biliyə sahib olmağın əsas yeri, Fü
zuliyə görə, məktəbdir. «Leyli və Məcnun» 
poemasında təsvir olunan məktəb orta əsr 
Füzuli dövrünün məktəbidir. Təsvirdən görü
nür ki, məktəbdə təlim on yaşından başlayır.

Çün siirət ilə dönüb zəmanə,
On yaşma yetdi ol yeganə.
A tasına müıqtəzay i-adət,
Fərz oldu ki, onu edə sünnət...

Itmaməyetib təqiri-süıınət,
Təlimi-üluməyetdi 

Əsbah ona eyləyib mürəttəb,
Verdilər onunla zivbi-məktəb.
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Məhəmməd Füzuli 
(1494- 1556)

Uşaq on yaşına çatdıqda məktəbdə oxu
maq üçün lazımi vəsait hazırlanır, təzə mək
təb libası geyindirilir və məktəbə göndərilir. 
Məlum olur ki, oğlanlar da, qızlar da bir yer
də oxuyurlarmış:

Məktəbdə onunla oldu həmdəm,
Bir neçə mələk misal qız həm.
Bir sə f qız oturdu, bir sə f oğlan,
Cəm oldu behiştə hurii-ğilman.

Füzulinin məktəb həyatını təsvir etmə
sindən aydın olur ki, təhsil ocağında, əsasən 
oxu, yazı öyrədilirmiş. Gözəl yazmağa, 
hüsnxətə xüsusi diqqət verilirmiş. Yazı məşq 
etdirməklə, oxu isə əzbərləmə, çoxlu təkrar

lama yolu ilə əldə edilirmiş. M əktəbdə 
müəllimdən çox şagirdlər bir-birlərindən öy
rənir. Məcnun Leyliyə müraciətlə deyir:

Hifzi-səbəq etdi bağrımı
Məndən bilirəm bilirsən
Mən bilmədiyimi mənə oxutgil,
Dərsi oxuyum qulağ

Leyli isə müəllimin tələbkarlığından ana
sına belə şikayət edir:

Peyvəstə müəllim eyləyib cövr,
Gahi səbəq oxuda, gəhi dövr.
Billah, mənə həm bu idi məqsud,
Məktəbdə olurmu tifl xoşnud.
Məhəmməd Füzuli əsərlərində elmə yük

sək qiymət verir, onu insan mənəviyyatını, ləya
qətini yüksəldən, insan azadlığına kömək edən 
bir vasitə hesab edərək yazırdı: «Elmdir bais ri- 
fahət xalq» (Xalqın rifahı elmdədir -  red.).

Füzuliyə görə, elmin yolu daşlı-kəsəklidir. 
Ona sahib olmaq üçün səy göstərmək lazımdır. 
Bu yolda daha çox səy göstərən insanın dəyəri 
də yüksəlir. O yazırdı:

İstəsən çatmaq kəmalın fovqünə qıl səy ki,
Səy artdıqca bu yolda artacaqdır qiymətin.
Elmə yüksək qiymət verən Məhəmməd 

Füzuli belə hesab edirdi ki, elm nadan əllərə 
düşməməlidir. Onun nəticələrindən insanlar 
bəhrələnməlidir.

* * Jc
•  «

Övliya Çələbinin «Səyahətnamə» əsərində 
verdiyi məlumata görə, XVII əsrdə Azərbaycan 
ərazisində 1200 ibtidai məktəb və 100 mədrəsə 
(orta və ali məktəb) var idi. Orta hesabla hər 
məktəbdə 50-100 nəfərə qədər şagird, hər
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mədrəsədə isə yüzlərlə və bəzi halda isə 1 OOü-dən 
artıq tələbə təhsil alırdı (N. XVI-XVII əsr
lər Azərbaycanında məktəb və mədrəsələr. 
«Azərbaycan məktəbi» jurnalı, «Sə
yahətnamə» əsərində göstərilir ki, 1647-ci ildə 
Təbrizdə 600 ibtidai məktəb və 47 mədrəsə var 
idi. Mədrəsələrdə həm dini, həm də dünyəvi 
elmlər öyrədilirdi. Ərdəbil, Marağa, Gəncə kimi 
şəhərlərdə dini məktəblər və mədrəsələr açıl
mışdı. Marağa rəsədxanası bərpa edilmişdi.

Övliya Çələbinin verdiyi məlumatdan ay
dın olur ki, türklər tərəfindən tikilmiş məs
cidlər istisna edilərsə, Səfəvilər dövründə 
Təbrizdə mövcud olan məscidlərin ümumi sa
yına təkcə 251 məscid əlavə edilmişdi. Hə
min dövrdə Təbrizdə 160-a qədər təkyə (dər
vişlərə məxsus dayanacaq, ev), «Quran» qi
raət olunan 20 ev, 7 hədis evi təşkil edilmiş
dir. Beləliklə, XVII əsrin 40-cı illərində tək
cə Təbrizdə məhəllə məscidlərindən başqa, 
457 dini mərkəzdə islam dini təbliğ edilməklə 
yanaşı, böyüyən nəslə təhsil-tərbiyə də verilir
di. O dövrdə Marağa şəhərində 11 came, 60 mə
həllə məscidi, 40 təkyə, Şabran və Qaradağ 
şəhərlərinin isə 140 məscid-camesi olmuşdur 
(Əsəd Yəqubi. Azərbaycanda məktəb tarixinə 
dair bəzi qeydlər. «Azərbaycan müəllimi» qə
zeti, 14 fevral, 1975). Mədrəsələrdə tələbələ
ri dərs oxumağa həvəsləndirmək üçün şeirləş- 
mə, elmi mübahisə, riyazi məsələ həlli, dis
kussiyalar, avazla oxu və idman yarışları təşkil 
edilirdi. Təhsilini bitirən tələbə icazənamə 
(diplom) almaq üçün imtahan verirdi.

Mədrəsələrdə məşhur alimlərdən Biruni, 
İbn Rüşd, İbn Sina, Qəzzali, əl-Kindi, İbn Həl- 
dunun dərsliklərindən istifadə olunurdu. Hə
min dərsliklərin sırasında Nəsirəddin Tusinin

«Müəllimlərin və təhsil alanların ədəb qayda
ları» kitabı xüsusi yer tuturdu. Mədrəsələrdə 
öyrədilən fənlərin əhatə dairəsi geniş idi. Qə
dim Şərq ənənələrini özünəməxsus şəkildə 
davam etdirən müsəlman tədris müəssisələ
rində həm humanitar, həm də dəqiq elmlər 
tədris olunurdu. Burada tələbələrə tarix, mən
tiq, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbiyyat tari
xi, ritorika, riyaziyyat, astronomiya kimi dün
yəvi elmlər, «Quran», təfsir («Quran»ın açıq
laması), təcvid («Quran»ın düzgün oxunması), 
təftil («Quran»ın mənasının başa düşülməsi), 
hədis (Peyğəmbərin hekayətləri) öyrədilirdi. 
Mədrəsələr yarandığı ilk vaxtlarda bütün tələ
bələr eyni proqramla oxuyub, yalnız bir 
sahədə ixtisaslaşırdılar.

XVII əsr Azərbaycan tarixində milli məktəb 
və maarifin inkişafını xüsusi olaraq qeyd etmək 
lazımdır. Bu dövrdə ərəb və fars dilləri ilə ya
naşı, Azərbaycan dili də öz milli hüququna yiyə
lənmiş, istifadə dairəsi genişlənmişdi. Səfəvilər 
dövründə Azərbaycan dilinin geniş yayılması ilə 
əlaqədar olaraq, Adam Oleariyazır: «Şirvanda, 
Azərbaycanda, Bağdadda və İrəvanda, hətta 
uşaqlar türk dilində (Azərbaycan dili-M.M.) 
təhsil alırdılar». Sarayda danışıq Azərbaycan 
dilində gedirdi. XVI-XVII əsrdən başlayaraq, 
Azərbaycan məktəblərində təlimin həm də ana 
dilində aparılması, bu dövrdə Azərbaycanda mil
li mədəniyyətin, xüsusilə də milli maarifin yük
sək inkişaf səviyyəsini təsdiq edən əsas faktdır.

XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanda məktəb 
və mədrəsələrin sayının artması elmin inki
şafına güclü təkan verdi. Coğrafiya, tarix, 
fəlsəfə, məntiq və qrammatika, ədəbiyyata aid
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bir sıra elmi əsərlər yaradıldı. Alimlərdən Şəm- 
səddin Məhəmməd Təbrizi, filosof və münəc
cim Seyid Yəhya Bakuvi, coğrafiyaçı və tarixçi 
Əbd-ər-Rəşid əl-Bakııvi, İdris Bitlisi, Fazil 
Nüqtaşi. təbib Ramazan Lənkərani, filosof və 
tarixçi Cəlaləddin Məhəmməd Divani və baş
qaları daha çox şöhrət tapmışdılar. Təkcə Ağ- 
qoyunlu hökmdarının şəxsi kitabxanasında 
58 alim çalışırdı.

Qeyd etmək lazımdır ki, müsəlman ölkələ
rində təhsil və din anlayışları vəhdət təşkil 
edirdi və təlim-tərbiyə müəssisələri, bir qayda 
olaraq məscidlərdə, dini müəssisələrin nəzdində 
yerləşirdi. Azərbaycanda məktəb və mədrəsələ
rin fəaliyyəti ilə bağlı alman alimi və diplomatı 
Adam Olearinin «Səyahətnamə»sində maraqlı 
faktlar var. Onun yazdığına görə, XVII əsrdə Şa
maxı, Ərdəbil, Təbriz, İsfahan, Şiraz, Məşhəd, 
Qəzvin, Qum və Yəzd şəhərlərində mədrəsələ
rinin idarə olunmasına o zaman bütün ölkə üçün 
rəsmi dini şəxsiyyət hesab edilən Şeyxülislam 
rəhbərlik edirdi.

XVIII əsrdə yadelli işğalçıların fasiləsiz 
basqınları və arasıkəsilməz feodal çəkişmələri 
nəticəsində Azərbaycanda məktəb və maarif 
işlərində nisbətən durğunluq yarandı. XVIII əs
rin əvvəllərində onlarla məktəb və mədrəsəsi 
olan Şabran şəhəri bütövlükdə dağıdıldı, təhsil 
ocaqları məhv edildi. Buna baxmayaraq, Şa
maxı, Şəki, Gəncə, Təbriz, Naxçıvan, Quba, 
Bakı və s. şəhərlər mədəniyyət mərkəzləri 
olaraq qalırdılar. Bu şəhərlərdə olan mədrəsə
lərdə Şərq sxolastikasından dərslər keçirilirdi. 
Bu dövrdə də Azərbaycanda bir sıra qiymətli 
elmi əsərlər yarandı. 1712-ci ildə Məhəmməd 
Yusif Şirvani tərəfindən naməlum müəllifin 
«Tibbnamə» əsərinin üzü köçürüldü. Əsər türk

dilində yazılmışdır və o dövrdə məlum olan bir 
çox xəstəliklərin müalicəsindən bəhs edir.

XVIII əsrdə Azərbaycan dili (o dövrün mən
bələrində türk dili) elmdə daha geniş istifadə 
olunmağa başlandı. Məhəmməd Həsən xan 
Müştaq, Məhəmməd Zari, Arif Təbrizi, Arif Şir
vani, Ağa Məsih Şirvani, Baba Şirvani, Xəstə 
Qasım, Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif 
və digərləri təhsil və maarif sahəsindəki tənəz
zülü aradan qaldırmaq üçün əllərindən gələni 
edirdilər. Molla Vəli Vidadinin Cəbrayılın Çə- 
ləbilər kəndində. Molla Pənah Vaqifin Şuşanın 
Saatlı məhəlləsində açdığı məktəb yerli əhali
nin təhsilə cəlb olunmasında əhəmiyyətli rol 
oynadı.

Molla Vəli Vidadi 1707-ci ildə Qazax 
mahalının Şıxlı kəndində dünyaya göz aç
mışdır. O, Molla Pənah Vaqifin yaxın qohu
mu, dostu və qudası olmuşdur. Molla Pənah 
Vaqifin dəvəti ilə Qarabağa gəlib bir müd- 
dət sarayda yaşamış, Ibrahimxəlil xandan 
diqqət və qayğı görmüşdür. Molla Vəli Vi
dadinin kiçik Gülüstan xanlığında, Gürcüs- 
tan valisi II Iraklinin sarayında dövlət qullu
ğunda olduğu da söylənir.

Molla Vəli Vidadi dövrünün kamil, savad
lı, aqil şəxslərindən biri olmuşdur. O, məktəb- 
darlıqla da məşğul olduğu üçün Molla Vəli adı 
ilə tanınmışdır.

Molla Vəli Vidadinin lirikası gənc nəslin 
milli ruhda tərbiyəsi, vətənpərvər kimi yetiş
məsi, azad Azərbaycan vətəndaşı kimi böyü
məsi üçün zəngin ədəbi materialdır. Vidadinin 
gözəl fikir və incə zövq nümunəsi olan liri
kasından çıxış edərək tərbiyə anlayışını belə 
formulə etmək mümkündür. Onun fikrincə,
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tərbiyənin məqsədi 
elmli, savadlı, bi
likli, pak əxlaqlı, 
xalqın faciəsini öz 
şəxsi kədəri hesab 
edən, həyat hadisə
lərinə fəal müdaxilə 
etməyi bacaran, yax
şı dost, əqli ilə insan
ları nurlandıran hu
manist, nikbin, mə
nən azad insan yetiş
dirməkdən ibarətdir. 

Vidadiyə görə, əsl şəxsiyyət yüksək şəxsi key
fiyyətləri ilə seçilməli, ədəbli, vəfalı, hünər
vər, fitnə-fəsaddan uzaq olmalı, xalqın məna
feyini qorumalıdır (Fərrux Rüstəmov. V. Vi
dadinin əsərlərində tərbiyə məsələləri / /  Pe- 
daqoji Universitet Xəbərləri. B., ADPU, 1992, 
№2, səh.28-35).

Vidadi, əqli təhsilə, elm öyrənməyə, tə
biətin, cəmiyyətin, cahanın sirlərindən agah 
olmağa böyük əhəmiyyət verir, gənc nəslə 
bütün elmlərdən, sənətlərdən xəbərdar olmağı 
tövsiyə edirdi. O, ürəkdən sevdiyi oğlu Osma
nı, onun simasında bütün gəncliyi, elmli 
görmək istəyirdi:

Ey həlimii əlimi-rəbbani,
Elm ilə möhtərəm qıl Osmani.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, Vidadinin bu 
diləyi çin olmuş, oğlu Osman da atası kimi 
mükəmməl təhsil almış, ad-san qazanmış, bir 
müddət Zaqafqaziya sünni idarəsində müfti 
olmuşdur.

Molla Vəli Vidadinin müasiri və məslək- 
daşı Molla Pənah Vaqif lap gənc yaşlarından

məktəbdarlıqla məş
ğul olduğundan, xalq 
arasında Molla Pə
nah adı ilə tanın
mışdır. Vaqif ilk təh
silini dövrünün ta
nınmış ziyalısı Şəfi 
Əfəndidən almışdır.
Şəfi Əfəndi həm də 
şair idi. Yəqin ki,
Vaqifin poeziyaya 
olan marağının güc- Molla Pənalı Vaqif 
lənməsində, onun şair (1717- 1797)
kimi yetişməsində Sədi Əfəndinin də müəy
yən rolu olmuşdur.

Deyilənə görə, Molla Pənah Vaqif Qaraba
ğa gəlməmişdən öncə Gəncəyə gəlmiş, bir 
müddət burada Şah Abbas məscidinin hücrələ
rinin birində məktəbdarlıqla məşğul olmuşdur.

Molla Pənah Vaqif 1759-cu ildə Qarabağa 
gəlmişdir. O, bir müddət indiki Füzuli rayo
nunun Veysəlli kəndində yaşamış, burada 
müəllimlik etmişdir. Daha sonra o, Şuşanın 
Saatlı məhəlləsinə köçmüş və burada məktəb 
açıb müəllimlik etmişdir.

Molla Pənah Vaqif həyatı dərk edən bir 
müəllim kimi zəmanəsinin acınacaqlı vəziy
yətini, xalqın maddi və mənəvi sıxıntılar 
keçirdiyini, sadəcə, müşahidə etməmiş, şüur
ları oyatmağa, ağır həyat tərzini aradan qal
dırmaq üçün xalqı hərəkətə gətirməyə çalış
mış, böyüyən nəslin elm, kamal sahibi olma
sını arzulamışdır:

Bizim bu dünyada nə malımız var,
Nə də evdə sahib camalımız var.
Vaqif, öyünmə ki, kamalımız var,
Allahcı yükür ki, kamal da yoxdur.

Molla Vəli Vidadi 
(1707- 1807)
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Molla Pənah Vaqif müəllim işlədiyi vaxt 
ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, şeirləri 
xalq tərəfindən sevilərək dildən-dilə düşmüş
dür. O, həmin dövrdə xalq şeiri üslubunda gö
zəl sənət nümunələri yaratmış və Azərbaycan 
ədəbiyyat tarixində öz əbədi izini qoymuşdur.

ш

istedadlı şair və bacarıqlı müəllim kimi Va
qifin şöhrəti hər yana yayılmışdı. Çünki onun 
müasiri Əndəlib Qaracadağinin təbirincə de
sək, «bir para elmlərdə səriştəsi var imiş: 
ələlxüsus nücum və elmi-mühəndislikdə». De
məli, Vaqif dünyəvi elmlərlə də maraqlanmış 
və öz şagirdlərinə təbiət elmləri barədə məlu
mat verməyə səy göstərmişdir.

Molla Pənah Vaqif Qarabağ xanının vəziri 
olmuş, xanlığın xarici və daxili siyasətində 
mühüm rol oynamışdır. Şairin Şuşa qalasının

abadlaşdırılmasında, təmir işlərində də xid
mətləri olmuşdur.

Xalq Molla Pənah Vaqifi gözəl şeirlərinə, 
biliyinə, ağıl və fərasətinə görə sevir və onu 
çox yüksək mərtəbədə görürdü. Onun haqqın
da «Hər oxuyan Molla Pənah olmaz» məsəli 
də təsadüfən yaranmamışdır.

Orta əsrlərdə Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən məktəb və mədrəsələr xalqın o 
dövrün tələbinə uyğun təhsil almasında, elmi 
biliklərə yiyələnməsində müstəsna xidmət
lər göstərməklə yanaşı, Xaqani Şirvan i, Məh
səti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Mar ağalı Əv-

л  ■

hədi, imadəddin Nəsimi, Şah ismayıl Xətai, 
M əhəm m əd Füzuli, Qövsi Təbrizi, Saib 
Təbrizi kimi görkəmli ziyalılar yetişdirdi.

*  *
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XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA TƏHSİL

əsrdə «Gülüstan» (1813) və 
«Tiirkmənçay» (1828) mü
qavilələrinə əsasən, Azər

baycan iki yerə bölündü: Şimali Azərbaycan Ru-
9

siyamn, Cənubi Azərbaycan isə iranın tərkibinə 
daxil edildi. Şimali Azərbaycan islam-türk dün
yasında gedən proseslərdən ayrıldı, Şərq ölkələri 
ilə çoxəsrlik əlaqələr qırıldı. Rus-Avropa elmi- 
mədəni fikri Şərq xarakterli Azərbaycanın mədə
ni, ictimai təfəkkürünü üstələdi.

Azərbaycanda təhsilə dair çar Rusiyasının 
həyata keçirdiyi siyasət Qafqazda, xüsusilə Gü
ney Qafqazda apardığı siyasətin tərkib hissəsi 
olmaqla, daha sərt xarakter daşıyırdı. Bu siya
sət elə qurulmuşdu ki, təhsilin əsas məqsədi 
yerlərdə, dövlət idarələrində işləyə biləcək 
qulluqçular -  məmurlar hazırlanmasına xid
mətdən irəli getməsin, imperiya daxilində ya
şayan xalqların milli-mənəvi dəyərləri, adət və 
ənənəsi, mədəniyyəti inkişaf etməsin, «çar 
ata»ya sədaqətli təbəələr tərbiyə edilsin.

Qafqazda tətbiq edilən ümumi ruslaşdırma 
siyasəti ilə bərabər, azərbaycanlılann gələcəkdə 
xristianlaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi də 
nəzərdə tutulurdu. Məhz bu spesifiklik çar Rusi
yasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi təhsil 
siyasətinin mühüm istiqamətlərini təşkil edirdi.

Çarizm Azərbaycanda ruslaşdırma siya
sətini iki istiqamətdə həyata keçirirdi:

1) üləmaları, mollaları və əfəndiləri ida
rələrdə məmur vəzifələrinə təyin edərək, öz 
xidməti qulluqçusuna çevirmək;

2) azərbaycanlı uşaqları rus məktəblə
rində oxudub, onlardan rus təbiətli «uçitellər» 
hazırlamaq.

Tədqiqatlar sübut edir ki, çar hökuməti «Za
qafqaziya məktəblərinin əsasnaməsi»ni təsdiq 
etməmişdən bir il əvvəl, yəni 1828-ci ilin sen
tyabr ayında Tiflisdə azərbaycanlılar üçün 
«Əmanətlər məktəbi» açmışdı. Çar hökuməti 
Azərbaycan xanlıqlarını zəbt etdikcə, iran və 
Türkiyə ilə müharibədə ruslara qarşı vuruşma
sınlar deyə, imkanlı, nüfuzlu və məşhur azər
baycanlıların uşaqlarını girov götürür və onları 
«əmanətlər» adlandırırdı (Əjdər Ağayev, Vahid 
Rzayev. Giiney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əla
qələri tarixindən. Bakı, «Təhsil», 2004, s.40).

Azərbaycan xalqını müstəmləkəçilik rejimi
nə alışdırmaq və xristianlaşdırmanı həyata keçir
mək üçün təhsili ruslaşdırma siyasətinə tabe 
etmək zəruri idi. Millətin ruhuna, təfəkkür tərzi
nə zidd olan bu ideyanın gerçəkləşdirilməsi 
məqsədilə XIX əsrin 30-cu illərində Güney Qaf
qazda, o cümlədən Azərbaycanda Avropa Rusi- 
yasındakı məhəllə məktəbləri tipli qəza mək
təblərinin ilkin layihələri meydana gəldi.

Çar Rusiyasının 1829-cu və 1835-ci illərdə 
təsdiq etdiyi «Zaqafqaziya məktəblərinin əsas
nam əsinə uyğun olaraq, əhali arasında rus 
dilini yaymaq, onlara ibtidai təhsil vermək 
məqsədilə Şuşa (1830), Nuxa (Şəki) (1831), 
Bakı (1832), Gəncə (1833), Naxçıvan (1837) 
və Şamaxıda (1838) qəza məktəbləri açıldı. 
Qəza məktəbləri 3 sinifdən ibarət idi: birinci 
sinif hazırlıq sinfi hesab olunurdu. İki yuxarı
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siniflərdə şəriət, rus dilinin qrammatikası, coğ
rafiya, tarix, hesab və həndəsədən başlanğıc 
kurs, yerli dillər, hüsnxət, rəsm və rəsmxət 
tədris olunurdu. Yerli dillər 11—III siniflərdə 
tədris edilirdi. Azərbaycan dili ruslar üçün də 
məcburi fənn hesab edilirdi. Qəza məktəbləri
nin xəzinədən maliyyələşməsinə baxmayaraq, 
yerli əhali məktəbə ya maddi vəsaitlə kömək 
edir, bina kirayə etmək üçün pul toplayır və ya 
məktəb binası üçün torpaq sahəsi ayırırdı. Qə
za məktəblərində ənənəvi məktəblərdən (mol- 
laxanalar) fərqli olaraq, yeni üsullar tətbiq olu
nur, dünyəvi elmlər öyrədilir, əlifba təlimində 
səs üsulu əsas götürülürdü.

inzibati islahatlarla bağlı Güney Qafqaz 
məktəblərinin əsasnaməsi tez-tez dəyişdirilirdi. 
1848-ci il əsasnaməsində Quba və Lənkəranda 
iki yeni qəza məktəbi açmaq nəzərdə tutuldu.

Azərbaycan təhsil tarixində müsəlman 
məktəbləri özünün spesifik xüsusiyyətləri ilə 
fərqlənir. Çar hökuməti islam dinini Azərbay
canda apardığı ruslaşdınna və xristianlaşdırma 
siyasəti üçün ən böyük maneə hesab etdiyin
dən. «şiə» və «sünni» məzhəbləri arasında 
ayrı-seçkilik salmaqla, öz məqsədini reallaş
dırmağa çalışırdı. Digər tərəfdən isə Şərqin ən 
mötəbər dini tədris müəssisələrində təhsil 
almağa gedən müsəlmanların qarşısını al
maqla, onların təhsilinə nəzarəti öz üzərinə 
götürməklə, gənc nəsli Şərq oriyentasiyasın
dan rus-xristian istiqamətinə yönəltməyə cəhd 
edirdi. Çünki özünün müstəmləkəçilik siyasə
tini həyata keçirərkən əhalinin geniş təbəqəsi 
içərisində böyük nüfuza və etimada malik olan 
ruhanilərlə qarşılaşmalı və bəzi hallarda toq
quşmalı olurdu. Müsəlman ruhaniləri içəri
sində çarizmin dayağı və arxalanacağı nüma
yəndələri yox idi. Bu məqsədlə dini təhsil ve

rən məktəb və məd
rəsələrdən və həm 
də dövlət məktəblə
rindən fərqlənən yeni 
tip məktəblərin -  
«müsəlman məktəb- 
ləri»nin açılması nə
zərdə tutulmuşdu. 
Hətta görkəmli Azər
baycan maarifçisi Ab
basqulu ağa Bakıxa
nov azərbaycanlı uşaq
lar üçün dünyəvi təh
sil verən belə bir 
məktəbin layihəsini 
hazırlamışdı. O, bu 
məsələ ilə bağlı ya
zırdı: «Mən həmvə
tənlərimin faydası 
üçün bütün qabiliy
yətlərimi bu işə həsr 
edirəm və mənim nə
zarətim altında mək
təb təsis etmək haq
qında fikir irəli sürmə
yə cəsarət edirəm». 
Lakin Abbasqulu ağa 
Bakıxanovun bu tə
şəbbüsü çarizmin Gü
ney Qafqazdakı nü
mayəndəsi baron Ro- 
zen tərəfindən etina
sız qarşılandı.

Çox keçmədi ki, 
çar hökuməti yerli 
əhalidən rus dilini 
bilən ruhani şəxslər 
hazırlamaq. Şərq dil-

Abbasqulu ağa 
Bakıxanov 

(17 9 4 - 1847)
Abbasqulu ağa Bakıxa

nov Bakı yaxınlığındakı Xilə 
(indiki Əmircan) kəndində 
anadan olmuşdur. Bakı xanı 
11 Mirzə Məhəmmədin (1784-- 
91) oğludur. Fars və ərəb dil
lərini, klassik ədəbiyyatı, ila
hiyyatı dərindən öyrənmişdi.

Əlahiddə Qafqaz Korpu
sunda hərbi qulluğa girmiş 
(1820). rııs dilinə yaxşı yiyə
ləndikdən sonra baş komanda
nın dəftərxanasına Şərq dilləri 
üzrə mütərcim təyin olunmuş 
(1822), rus ordusunda polkov
nik (1842) rütbəsinədək yük
səlmişdi. 1826-29-cu illərdə 
Rusiyanın İran və Türkiyə ilə 
müharibələrində. Türkmən- 
çayda Rusiya-İran sülh danı
şıqlarında iştirak etmişdi. Ba
kıxanovun fars dilində yazıl
mış «Gülüstani-İrəm» (1841) 
əsəri Azərbaycan tarixşünash- 
ğıııın inkişafında çox böyük rol 
oynamışdır. Əsər Azərbaycan 
və Dağıstan tarixinin qədim 
zamanlardan 1813-cü ilədək 
dövrünü əhatə edir. «Gülüsta- 
ni-İrəm»də Qafqaz Albaniya
sı. Babək hərəkatı. Şirvanşah
lar dövləti, monqol hücumları, 
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu 
dövlətləri. Azərbaycan xanlıq
ları, onların Rusiyaya birləşdi
rilməsi və s. haqqında məlu
mat vardır.
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Abbasqulu ağa Bakıxanovun Bakıda müsəlman 
məktəbi açmaq üçün tərtib etdiyi layihənin

birinci səhifəsi

lərini bilən və mütləqiyyətə sadiq məmurlar 
yetişdirmək məqsədilə müsəlman məktəbləri 
açmaq məcburiyyətində qaldı. 1848-ci ildə 
Tiflisdə ilk müsəlman məktəbi olan Əliyyə 
(şiə), 1849-cu ildə isə Öməriyyə (sünni) mək
təbləri açıldı. Bu məktəblərin proqramında 
dini elmlərin tədrisi böyük yer tuturdu. Yerli 
əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanan bu tip 
məktəblər sonralar Gəncə, Şuşa, Nuxa (Şəki), 
Şamaxı, Bakı şəhərlərində, Salyan, Lənkəran 
və Zaqatalada təşkil edildi. Bu tip məktəblərin

açılması çarizmin milli ucqarlarda mövqeyinin 
möhkəmlənməsinə xidmət etsə də, azərbay
canlılara məxsus məktəblərin təşkili sahəsində 
mütərəqqi bir addım idi. Lakin müsəlman 
məktəbləri kütləvi təhsil məktəblərinə çevrilə 
bilmədi. Çarizmin maarif məmurları çalı
şırdılar ki, azərbaycanlı uşaqlar müsəlman 
məktəblərində deyil, digər dövlət məktəb
lərində oxusunlar. Bir faktı da xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır ki, onların ayrı-ayrılıqda təşkil 
etdikləri «şiə» və «sünni» məktəbləri çox 
zərərli və qorxulu bir təmayülün yaranma
sından xəbər verirdi.

Maraqlı faktdır ki, bu dövrdə lənkəranlılar 
təhsil almağa xüsusi maraq göstərir, ərizələr 
yazaraq məktəb açılmasını xahiş edirdilər. 
Qubalılar da bu cəhətdən lənkəranlılardan geri 
qalmırdılar. Qırx nəfər qubalı tərəfindən 
Qafqaz canişini M.S.Vorontsova ünvanlanan 
ərizədə deyilirdi:
~~ ■ > 

«Əlahəzrət Qafqaz sərdarı knyaz 
M.S. Vorontsov cənablarına

Quba müsəlmanları tərəfindən
Ərz-hal

Cocuqlarımızı çar qulluğuna hazırlamaq üçün on
ları rusca oxutmağı şiddətli surətdə arzu edirik. Lakin 
m əktəbim iz olmadığından onları öz qüvvəm izlə tərbi
yə lən d irm əyə imkanımız yoxdur. Bunu nəzərə alaraq 
hənı daima öz rəiyyətin in  m a a rif qayğısına qalan 
hökumətim izin faydası, həm də gənclərim izin  səadəti 
naminə Qubada bir qəza m əktəbi təsis etm ək barədə  
ənır verm ənizi h əzrət cənablarınızdan rica edirik.

29.11.1851. Quba şəhəri»

Lakin qubalıların bu arzusu «maddi vəsait 
yoxluğu» bəhanəsi ilə rədd edildi. Yerli
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məmurlar tərəfindən Qafqaz knyazı M.S.Vo
rontsova ünvanlanan məlumatda deyilirdi:

«Quba sakinləri sizin adınıza ərizə göndərə
rək öz şəhərlərində qəza məktəbi açmağı xahiş 
etmişdilər. Lakin bu cür xahişlər belə məktəblə
rin. həqiqətən, zəruriyyəti üçün qətiyyən əsas 
ola bilməz. Nə qədər ki, bu məktəblərin xərci 
dövlət xəzinəsinə aid ediləcək, onlar nə qədər 
əhəmiyyətsiz olsalar da, bütün şəhər ictimaiy
yəti, bilavasitə özlərinin istifadə etməsi üçün 
məktəb açmağı xahiş edərkən bunun üçün 
əvvəlcədən heç bir vəsait nəzərdə tutulmaya
caqdır. bu xahişlər əsla qəbul edilməyəcəkdir.»

Çar məmurları çalışırdılar ki, bu cür mək
təblərin xərci elə əhalinin özünün hesabına 
ödənsin. Ona görə də kasıb təbəələrin üstün
lük təşkil etdiyi yerlərdə məktəb açmaq 
sərfəli deyildi. 1848-ci il əsasnaməsində nə
zərdə tutulan məktəblər açılmadı. Bundan bir 
qədər sonra qəbul edilən 1853-cü il əsasna
məsi Quba, Lənkəran və Ordubadda qəza 
məktəbi əvəzinə, birsinifli ibtidai məktəb tə
sis etməyi nəzərdə tuturdu (Hüseyn Əhmə
dov. XIX əsr Azərbaycan məktəbi. Bakı,
«Maarif», 2000, s. 25).

к к *

Tiflisdə Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə 
Şəfi Vazeh, ismayıl bəy Qutqaşmlı, Mirzə 
Fətəli Axundzadə buraya sürgünə göndərilən 
məşhur rus ictimai-siyasi xadimləri ilə başla
nan şəxsi dostluq və yaradıcılıq əlaqələri, mə
nəvi sərvətlərin mübadiləsi Azərbaycanın mə
dəni mühitində yeni istiqamətin yaranmasına 
səbəb oldu. Xalqın avropasayağı inzibati qa
nunlarla idarə olunması, iqtisadiyyat və ticarə
tin dirçəldilməsi ilə əmtəə mübadiləsinin

Mirzə Şəfi Vazeh 
(1794- 1852)

genişlənməsi, maa
rif, mədəniyyət sa
həsində islahatların 
keçirilməsi, yeni tip 
məktəblərin açılması 
Azərbaycanda maa
rifçilik məfkurəsinin 
yaranması üçün mün
bit zəmin hazırladı.
Milli ziyalılar yeni ya
radılan dünyəvi mək
təbləri maarifçiliyin 
milli şüur təliminin
müqəddəs idealı hesab edirdilər. Yeni məktəb 
hərəkatının genişlənməsi üçün obyektiv şərait 
yaranmışdı. Xalqı maarifləndirmək, «bəsirət 
sahibi etmək» ideyası gerçəkləşməyə doğru ge
dirdi. Bu yöndə çalışan fədakar maarif xadim
lərindən biri də Mirzə Şəfi Vazeh idi. O, məd
rəsədə oxumuş, lakin dini ehkamlara mənfi mü
nasibətinə görə oradan çıxarılmışdı. Bir müddət 
Gəncədə xəttatlıq etmişdi. O, M.F.Axundova 
hüsnxət öyrətmişdi. Gənc Fətəlini ruhani olmaq 
fikrindən Mirzə Şəfi Vazeh daşındırmışdı.

Vazeh 1840-cı ildə Tiflisə köçmüş, qəza 
məktəbində Azərbaycan və fars dillərindən 
dərs demişdi. 1848-ci ildə Gəncəyə qayıdaraq, 
qəza məktəbində müəllimlik etmiş, 1850-ci il
də yenidən Tiflisə getmiş, gimnaziyada Azər
baycan və fars dillərini tədris etmişdi.

Mirzə Şəfi Gəncədə «Divani-hikmət» adlı 
ədəbi-fəlsəfi məclis təsis etmişdi. Yaşayış ye
rini tez-tez dəyişməsi məclisin fəaliyyət dai
rəsini daha da genişləndirmişdi. Məclis Tiflis
də də fəaliyyət göstərirdi. Bu məclisdə Abbas
qulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə
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və digər Azərbaycan ziyalıları yaxından iştirak 
edirdilər. Məclisin toplantılarının birində Mir
zə Şəfi Vazeh Qafqaza gəlmiş alman şərq
şünas alimi Fridrix Bodenştedtlə tanış olmuş
du. Bodenştedt ondan fars dili dərsləri almaq 
arzusunda olduğunu bildirmiş və beləliklə, 
Mirzə Şəfi Vazehin şagirdi olmuşdu. Sonralar 
F.Bodenştedt Mirzə Şəfi Vazehin əsərlərini 
alman dilinə çevirərək Berlində «Mirzə Şəfi 
nəğmələri» («Die Lieder des Mirza Schaffy», 
Berlin, 1851) və «Mirzə Şəfi irsindən» («Aus 
dem Nachlasse Mirza Schaffy’s», Berlin, 
1875) adı ilə nəşr etdirmişdi.

Mirzə Şəfi Vazehin maarif sahəsindəki 
xidmətləri qəza məktəbində, gimnaziyada 
müəllimlik etməklə məhdudlaşmırdı.

Dərs vəsaitlərinin hazırlanması sahə
sində də onun mühüm xidməti olmuşdur. 
1852-ci ildə o, Tiflis gimnaziyasının Şərq 
dilləri müəllimi İ.Qriqoryevlə birlikdə Azər
baycan dilində ilk dərs vəsaiti tərtib etmişdi. 
«Kitabi-tiirki» adlanan həmin vəsaitdən gim
naziya və qəza məktəblərində Azərbaycan 
dilini öyrənmək üçün uzun müddət istifadə 
olunmuşdu.

Mirzə Şəfi Vazeh 1852-ci ildə Tiflisdə və
fat etmiş və orada dəfn edilmişdir. Sonrakı il
lərdə müxtəlif səbəblərdən onun əsərləri itiril
miş, ədəbi irsinin yalnız cüzi bir hissəsi bizim 
dövrədək gəlib çatmışdır.

* * *

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində ismayıl 
bəy Qutqaşınlının ictimai-maarifçi işləri 
böyük iz qoymuşdur.

Peterburqda hər
bi təhsil aldıqdan 
sonra 25 il rus ordu
suna xidmət etmiş, 
general-mayor rütbə
sinə qədər yüksəlmiş 
ismayıl bəy Qutqa- 
şınlı hərbi xidməti 
ilə əlaqədar olaraq, 
bir müddət Varşava
da yaşamış və 1835-ci 
ildə orada özünün 
«balaca Asiya heka
yəsi» adlandırdığı «Rəşid bəy və Səadət xa
nım» əsərini fransız dilində yazıb çap etdir
mişdir. 1851 -ci ildə istefaya çıxmış, Şamaxı 
quberniya idarəsində işləmişdir. O, Rusiya 
kənd təsərrüfatı və coğrafiya cəmiyyətləri 
Qafqaz şöbələrinin üzvü idi. Müsəlman mək
təblərinin açılışını arzulayan, bu istiqamətdə 
əməli fəaliyyət göstərən İsmayıl bəy ilk belə 
məktəblər açılanda hədsiz dərəcədə sevin
mişdi. İsmayıl bəy Şamaxıda yaranan bu cür 
məktəblərdən birinin təmir edilməsini və 
maliyyə xərclərini öz boynuna götürmüşdü. 
Onun bu şəxsi nümunəsini başqa imkanlı 
Azərbaycan ziyalılarından kapitan Şirəli bəy, 
poruçik Mehdi bəy, Hacı Əhməd Sultan oğlu, 
Mahmud bəy Əhməd oğlu da davam etdirmiş, 
Şamaxıda öz hesablarına müsəlman məktəblə
ri açmışdılar. Sonralar bu nümunə bütün Azər
baycanda yayıldı.

rk * -k

Zaqafqaziya məktəblərinin 1853-cii il əsas
naməsinə uyğun olaraq, Qubada (1854-cü il), 
Ordubadda (1854-cü il), Lənkəranda (1856-cı

ismayıl bəy Qutqaşınlı 
(1809- 1861)
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il) və Zaqatalada (1862-ci il) yeni tip ibtidai 
məktəblər yarandı. Ordubad məktəblərində 36, 
Quba məktəblərində 46, Lənkəran məktəbində 
53 şagird təhsil alırdı. Bu məktəblərdə şəriət və 
Azərbaycan dili tədris olunur, kənd təsərrüfatına 
aid bəzi biliklər verilir, sənət öyrədilirdi.

1869-cu ildə qəza məktəbinə çevrilən Za- 
qatala məktəbinin tədris planına peşə öyrədil
məsi də daxil edilmişdi. Quba ibtidai mək
təbində arıçılığın öyrədilməsinə xüsusi diqqət 
yetirilirdi.

Hələ XIX əsrin 40-cı illərində Azərbay
canda gimnaziya təsis etmək fikri meydana 
gəlmişdi. Yuxarı təbəqəyə məxsus olan azər
baycanlı uşaqlar üçün Tiflis gimnaziyasında 
müəyyən yer ayrıldığını bəhanə edən hökumət 
bundan imtina etdi və əvəzində Şamaxıdakı 
qəza məktəbinin dördsinifli ali ibtidai mək
təbə çevrilməsinə göstəriş verdi. Bu, bütün 
Zaqafqaziyada bu tipli yeganə məktəb idi. 
1859-cu ildə baş verən zəlzələdən sonra qu
berniya mərkəzi Bakıya köçürüləndə Şamaxı

ali ibtidai məktəbi Bakıya, Bakıdakı qəza mək
təbi isə Şamaxıya köçürüldü.

Dövlət məktəblərinin meydana gəlməsi ilə 
Azərbaycanda kitabxana təşkilinə əlverişli şərait 
yarandı. Məktəblərin nəzdində kiçik kitabxana
lar təşkil edildi. 1845-ci ilin məlumatına görə, 
Şuşa qəza məktəbinin kitabxanasında 301, Nu- 
xada 360, Bakıda 746, Gəncədə 113, Naxçıvan
da 152, Şamaxıda 249; 1865-ci ilin məlumatına 
görə isə Ordubad ibtidai məktəbinin kitabxana
sında 133 adda 500 nüsxə kitab saxlanılırdı.

XIX əsrdə Azərbaycanda qadın təhsili sahə- 
sində müəyyən addımlar atıldı, ilk vaxtlar 
azərbaycanlı qızlar üçün təhsil məhdud dairədə -  
evlərdə xüsusi şəxslər tərəfindən həyata keçiri
lirdi. Bakıda Xırdaxanımın, Şamaxıda Giillübəyi- 
min qız məktəbləri məşhur idi. Azərbaycanın iş
ğalından sonra buraya hərbi və mülki xidmətə 
göndərilən rusların sayı artdı. Onların təşəbbüsü 
ilə 1848-ci ildə Şamaxıda ilk rus qız məktəbi 
açıldı. Bu işin təşəbbüskarı «Müqəddəs Nitta» 
Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti idi. Rus zadəgan

Göyçay əhalisi tərəfindən tikilmiş məktəb binası (XIX əsrin 70-ci illəri)
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Qarğabazar kənd ibtidai məktəbinin qız sinfinin şagirdləri müəllimləri ilə

mühitində formalaşan bu cəmiyyət Güney Qaf
qazda rus təsirini artırmaq, rus zadəganlığına xid
mət etmək məqsədi daşıyırdı. «Müqəddəs Nina» 
məktəbində 24 azərbaycanlı qız oxuyurdu.

XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada baş ve
rən dəyişikliklər milli ucqarlarda, o cümlədən 
Azərbaycanda xalq maarifi və məktəb təhsili 
sahəsində müəyyən dəyişikliklərə səbəb oldu. 
60-cı illərin ictimai-pedaqoji hərəkatının güclü 
təsiri nəticəsində məktəb təhsilinin bütün sahə
lərində islahatların keçirilməsinə başlanıldı. Çar 
hökuməti 1864-cü ildə «İbtidai xalq məktəbləri 
haqqında əsasnamə» və «Gimnaziya və progim- 
naziyaların nizamnaməsi» adlı iki mühüm sə
nəd təsdiq etdi. Həmin sənədlərə uyğun olaraq, 
Güney Qafqazdakı məktəblərin yenidən qurul
ması məsələsi müzakirə predmetinə çevrildi.

Çarizmin Qafqazda möhkəmlənməsi ilə əlaqə
dar olaraq, xalq maarifi sistemində regionun xü
susiyyətlərinin nəzərə alınması aradan qaldırıldı.

Azərbaycan təhsil tarixində XIX əsrin 60-cı 
illərində yaranan kənd ibtidai məktəbləri də 
xüsusi yer tutur. Belə məktəblər ilk dəfə 
Lənkəran və Şamaxıda ruslann daha sıx yaşa
dığı kəndlərdə açılmışdı. Bu cür məktəbləri çox 
hallarda qəza məktəblərinin məzunları açırdılar. 
70-ci illərdən etibarən Azərbaycan kəndlərində 
də rus dilində təhsil verən kənd məktəbləri 
meydana gəldi. Bu məktəblər bir, yaxud iki 
sinifdən ibarət idi. Birsinifli məktəblərdə təhsil 
müddəti 3 il, ikisinifli məktəblərdə isə 5 il idi. 
Qazax qəzasının Dağkəsəmən, Zəngəzur qə
zasının Gorus, Qubadlı, Cəbrayıl qəzasının 
Cəbrayıl kəndlərində, Göyçayda, Altıağacda,
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Salyanda belə məktəblər açıldı. Kənd ibtidai 
məktəblərinin tədris planına şəriət, ana dili, 
rus dili, hesab və hüsnxət daxil idi.

60-cı illərin məktəb islahatı nəticəsində 
«bütün təbəqələrdən olanların uşaqlarına ibti
dai, əqli və dini-əxlaqi təhsil vermək» məq
sədilə şəhər məktəbləri yaradıldı. Bu mək
təblər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qəza 
məktəblərinin bazasında formalaşdırıldı. Şuşa 
(1874), Şamaxı (1874), Nuxa (Şəki) (1877), 
Naxçıvan (1879), Yelizavetpol (Gəncə) (1884) 
və Zaqatalada (1886) şəhər məktəbləri yara
dıldı. Tarixi missiyasını başa vuran qəza mək
təbləri öz yerlərini şəhər məktəblərinə verdi. 
Şəhər məktəblərinin bir, iki, üç və ya dörd- 
sinifli olması nəzərdə tutulurdu. Təhsil müd
dəti isə 6 il idi. Bu məktəblər quruluşuna görə 
Rusiyanın şəhər məktəblərinə bənzəyirdi. 
Sosial vəziyyətindən və milliyyətindən asılı 
olmayaraq, 7 yaşı tamam olmuş hər bir uşaq 
şəhər məktəbinə qəbul olunurdu. Şəhər mək
təblərində dərs deyən müəllimlərin çoxu Tiflis

#

Aleksandrovski Müəllimlər institutunun mə
zunları idi. Bu məktəblərdə təhsil pullu olsa 
da, kasıbların uşaqları pedaqoji şuranın qərarı 
ilə təhsil haqqından azad edilirdilər.

1895-ci ilin məlumatına görə, Azərbaycan
da o zaman 7 şəhər məktəbi var idi və bu mək
təblərdə cəmi 1227 şagird təhsil alırdı. Şəhər 
məktəbləri Azərbaycanın ictimai-mədəni həya
tında mühüm rol oynadı. Məktəbin məzunları 
mülki işlər üzrə müvafiq dövlət qulluğuna qə
bul olmaqla bərabər, müxtəlif ixtisas məktəblə
rinə daxil olmaq hüququ əldə edirdilər. Həmin 
məktəblərin nəzdində qısamüddətli pedaqoji 
kursların açılması azərbaycanlılardan müəllim 
kadrları hazırlığının başlanğıcını qoydu.

Çar Rusiyası Azərbaycanda öz strateji niy
yətlərini həyata keçirmək məqsədilə ancaq 
məktəblər açmaqla kifayətlənmir, zəngin sər
vəti, ucuz işçi qüvvəsi olan ölkəni Rusiya səna
yesinin xammal bazarına çevirmək, zavod-fab
rik məhsullarına bazar yaratmaq məqsədilə bir 
sıra layihələr hazırlayıb həyata keçirirdi. Bunun 
da nəticəsində Azərbaycan təkcə Rusiyanın 
deyil, həm də Qərb ölkələrinin maraq dairəsinə 
çevrildi. Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraitini, 
mineral ehtiyatlarını, tarix və ədəbiyyatını öy
rənmək üçün təşkil edilmiş müxtəlif cəmiyyət
lərə Avropadan və Rusiyadan gələn alimlər, 
sənət adamlan, dövlət məmurları cəlb olundu.

Dövlət məktəblərini açmaqda çarizmin 
məqsədi Rusiyanın xeyirxah, missioner dövlət 
imicini təbliğ edəcək yerli məmurlar hazır
lamaq olsa da, bu tip ziyalılar sonralar həm də 
Rusiyanın problemlərinin həlli yollarını axta
rır, öz xalqlarının milli oyanışım səfərbər edə
cək ideyaların daşıyıcılarına çevrilirdilər. Bu 
ziyalılar sırasında Mirzə Fətəli Axundzadə 
xüsusilə seçilirdi.

Həmin dövrdə Mirzə Fətəli Axundzadənin 
«əgər xalq tərbiyə edilməzsə və camaat savad
lı olmazsa, çəkdiyimiz bütün zəhmətlər heçə- 
puça çıxacaqdır» -  fikri milli ziyalıların fəaliy
yət proqramına çevrilmişdi.

XIX əsrin II yarısından genişlənməkdə 
olan «dünyəvi məktəb» problemi maarifçi
liyin «avropalaşma» ideyası ilə bilavasitə bağ
lı idi. Lakin bu sahədə çatışmazlıqlar çox idi. 
Ən böyük çətinlik isə Mirzə Fətəli Axund
zadənin həyəcanla söylədiyi « harada öy
rənmək, kimdən öyrənmək və hansı dildə öy
rənmək» (kursiv bizimdir -  M.M.) məsələsi
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idi. Onun irəli sürdüyü bu iiç məsələ: 1) kütlə
vi xalq məktəblərinin olmaması; 2) xalq müəl
limlərinin çatışmazlığı; 3) ana dilində dərs 
kitablarının olmaması o dövrdə həlli vacib 
olan ən zəruri ictimai və pedaqoji problemlər
dən idi. Yeni açılan məktəblərdə müəllimlər 
çatışmırdı. Dövlət məktəblərinə müəllimlər 
ya Rusiyadan dəvət edilir, ya da Tiflis gimna
ziyasının məzunları olurdular.

Mirzə Fətəli Axundzadənin maarifçilik fəa
liyyətində əlifba ilə bağlı görmək istədiyi işlər 
mühüm yer tuturdu. Böyük mütəfəkkir əlifba isla
hatı uğrunda da gərgin mübarizə aparmışdır. Mir
zə Fətəli Axundzadə ərəb əlifbasının, latın qrafi
kalı əlifba ilə əvəz edilməsinə sağlığında nail ola 
bilməsə də, onun bu sahədə «əkdiyi toxumlar il
lər sonra cücərmiş» və öz bəhrəsini vermişdir.

Azərbaycan dili və əlifbası istiqamətində 
aparılan işlər təkcə Mirzə Fətəli Axundzadənin
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Mirzə Fətəli Axundzadənin əlifba layihəsi

Mirzə Fətəli Axundzadə 
(1812-1878)

Axundov Mirzə Fətəli Mirzə Məhəmmədtağı 
oğlu Şəkidə anadan olmuşdur. 1814-cü ildə ailəsi 
Təbriz yaxınlığındakı Xamnə qəsəbəsinə köçmüş
dür. I825-ci ildə anası ilə Nuxaya qayıtmışdır. 
1832-ci ildə Gəncəyə gedib. Fətəli burada məntiq 
və fiqh elmlərini, habelə məşhur şair Mirzə Şəfi 
Vazehdən nəstəliq xətıini öyrənmişdir. 1833-cü 
ildə Nuxada açılmış rus məktəbində oxumuşdur. 
1834-cü ildə Tiflisə getmiş, Qafqaz canişininin baş 
dəftərxanasında mülki işlər sahəsində Şərq dilləri 
üzrə mütərcim təyin olunmuş və ömrünün sonıı- 
nadək həmin vəzifədə çalışmışdır. 1873-cü ildə 
ona polkovnik rütbəsi verilmişdir.

1851-ci ildə Rus Coğrafiya Cəmiyyətinin Qaf
qaz şöbəsinə üzv seçilmiş, Qafqaz Arxeoqrafiya 
Komissiyasının tədqiqat işlərinə cəlb olunmuşdur.

1850-55-ci illərdə yazdığı 6 komediya ilə 
Azərbaycan və bütün Yaxın Şərq ədəbiyyatında 
realist dramaturgiyanın təməlini qoymuşdur.

1857-ci ildə realist Azərbaycan nəsrinin ilk 
nümunəsini - «Aldanmış kəvakib» (yaxud «He
kayəti-Yusif şah») povestini yazmışdır.

Əsərləri XIX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq 
rus, fars, ingilis, fransız, alman, giircü və s. dillə
ni tərcümə edilmişdir.
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Miı~zə Kazım bəy 
(1802-1870)

Kazım boy Mirzə Mə
həmməd Əli Hacı Qasım oğ
lu. Omsk Asiya məktəbində 
Şərq dillərindən dərs demişdir 
(1825). Kazan universitetində 
dekan, kafedra müdiri (1846) 
vəzifələrində işləmişdir. Pe
terburq universitetində ordi- 
nar-professor (1849), kafedra 
miidiri (1855) vəzifələrində 
çalışmış. Londondakı Britani
ya Kral Asiya Cəmiyyətinin 
həqiqi üzvü (1829), Peterburq 
EA-nın müxbir üzvü (1835), 
Kopenhagen Şimal Nadir Sə
nədlər Kral Cəmiyyətinin üz
vü (1843), Kazan Universiteti
nin fəxri üzvü (1849), Rusiya 
Coğrafiya Cəmiyyətinin həqi
qi üzvü (1850). Fransa Asiya 
Cəmiyyətinin ordinar üzvü 
(1850). Boston (ABŞ) Şərq
şünaslar Cəmiyyətinin müxbir 
üzvü (1851), Amerika Fəlsəfə 
Cəmiyyətinin üzvü (1866) 
seçilmişdir. Peterburq univer
sitetinin əməkdar professoru 
(1861), Şərq dilləri üzrə fəxri 
doktor (1869) adları almışdır.

fəaliyyəti ilə məh
dudlaşmır. XIX əs
rin böyük alimi pro
fessor Mirzə Kazım 
bəyin də bu sahə
dəki fəaliyyəti təq
dirəlayiqdir. O, XIX 
yüzilliyin dünya şöh
rətli alimlərindən 
biridir.

Mirzə Kazım bə
yin əsl adı Məhəm
məd Əlidir. Atası 
Hacı Qasım Dər
bənddə dini idarənin 
başçısı idi. Mirzə 
Kazım bəy uşaqlıq
dan dini təhsil almış, 
ərəb və fars dillərini 
öyrənmiş. Quranı 
mənimsəmişdir. O 
hələ on yeddi yaşın
da ikən «Ərəb dili 
qrammatikasına dair 
təcrübələr» adlı ki
tab yazmışdı.

Şərq ölkələri xalq
larının dilləri haq
qında Rusiyada ilk 
əsəri də Mirzə Ka
zım bəy yazmış, be
ləliklə, Rusiyada ye
ni bir elm sahəsinin

-  şərqşünaslığın əsasını qoymuşdur.
Mirzə Kazım bəyin yazdığı «İslam tarixi» 

adlı əsərin çap olunmasına Rusiyanın maarif

naziri icazə vermir, böyük alimi nahaq yerə 
incidirdi: guya Mirzə Kazım bəy bu əsəri ilə 
islamı təbliğ edir, onu yayırdı. Buna görə də 
alim əsərin ayrı-ayrı hissələrini ingilis və fran
sız dillərinə tərcümə edib, London və Parisdə 
çap etdirmişdi. Ancaq bundan sonra nazir onun 
Rusiyada çap olunmasına icazə vermişdi. Əsər 
çap olunan kimi əldən-ələ gəzib, stolüstü 
kitaba çevrilmişdi.

Mirzə Kazım bəyin tarixçi kimi fəaliyyəti 
də diqqətəlayiqdir. O, ərəb, fars, Azərbaycan, 
Qafqaz, Orta Asiya xalqlarının qədim və orta 
əsr dövrünə aid əsərlər yazmışdır. Böyük alim 
bu əsərləri ilə Rusiyada tarix elminin inkişa
fında mühüm rol oynamışdır.

Mirzə Kazım bəy ömrü boyu Azərbay
candan uzaqlarda yaşasa da. Vətəni ilə əla
qələrini heç vaxt üzməmişdi. Nizaminin, 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun, Mirzə Fətəli 
Axundzadənin yaradıcılığını yüksək qiymət
ləndirmişdi. O, Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
fars dili qrammatikasına rəy vermişdi. Ərəb 
əlifbasının dəyişdirilməsi məsələsində Mirzə 
Fətəli Axundzadə ilə həmfikir olmuş, onu 
müdafiə etmişdi. Bundan başqa, dilimizin ilk 
elmi qrammatikasını da Mirzə Kazım bəy 
yazmışdı. Mirzə Kazım bəy Azərbaycan xal
qını hər yerdə ləyaqətlə təmsil edirdi. Onu 
dünya xalqlarına tanıtmaq üçün yorulmadan 
çalışırdı. Onun bu yoldakı zəhməti nəsillərə 
nümunə olmuş və olacaqdır.

Əlifba islahatı sahəsində Mirzə Fətəli 
Axundzadənin məsləkdaşlarmdan biri də 
Məhəmməd ağa Şahtaxtlıdır. O, Şərqdə 
əlifba islahatı tarixində ilk kitabı -  «Təkmil-
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ləşmiş müsəlman əlifbeyi»ni 1879-cu ildə 
Tiflisdə nəşr etdirmişdi.

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı öz dövrünün 
geniş dünyagörüşünə və yüksək intellektə 
malik görkəmli şəxsiyyətindən biri olmuşdur. 
Elmi fəaliyyətə Almaniyada Şərq tarixinə 
dair tədqiqatları ilə başlamış, Beynəlxalq 
Fonetika Cəmiyyəti (1899), Beynəlxalq Asi- 
ya Cəmiyyəti (1900), Rusiya imperator Coğ
rafiya Cəmiyyəti Qafqaz şöbəsinin (1903) 
həqiqi üzvü seçilmiş, Bakı Universitetinin 
professoru (1920) olmuşdur.

Azərbaycan mətbuatının inkişafında da 
Məhəmməd ağa Şahtaxtlının müstəsna xid
mətləri vardır. O, bir müddət «Moskovskiye 
vedomosti» qəzetinin əməkdaşı və İstanbul
da xüsusi müxbiri işləmiş, 1891—93-cü illər
də «Kaspi» qəzetinin müvəqqəti redaktoru 
olmuşdur.

1898-ci ildə Azərbaycan dilində «Tiflis» 
adlı qəzet çıxarmağa çalışmış, lakin çar sen-
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«Şərqi-Rus» qəzeti

zurası buna icazə 
verməmişdir. O, ye
nidən Avropaya 
getmiş, 1902-ci ilə
dək Parisdə yaşa
mışdır. Fransa kol
lecində və Ali təcrü
bə təhsil məktəbin
də Şərq dillərindən 
dərs demişdir. Sor- 
bonna universite
tində professor P.Pas- 
sinin rəhbərliyi ilə 
fonetika sahəsində 
tədqiqat aparmış,
Fransa M aarif Na
zirliyinin fəxri dip
lomunu (1901) al
mışdır.

1902- ci ildə M ə
həmməd ağa Şah- 
taxtlı Tiflisə gəlmiş 
və orada xüsusi mət
bəə açmışdır. Bu,
Azərbaycanın mət
buat tarixində silin
məz iz qoymuş «Qey
rət» mətbəəsi idi.

1903- cü ildən Mə
həmməd ağa, «Şər- 
qi-Rus» qəzetinin 
nəşrinə başlamışdır.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti döv
ründə vətənə qayıtmış, Bakı Universitetində 
Şərq dilləri və ədəbiyyatından mühazirələr 
oxumuşdur.

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı 
(1846- 1931)

Şahtaxtlı (Şahtaxtinski) 
Məhəmməd ağa Məhəm- 
madtağı Sultan oğlu Naxçı
vanın Şahtaxtı kəndində ana
dan olmuşdur. Naxçıvan şəhər 
məktəbini və Tiflis klassik 
kişi gimnaziyasını (1863) bi
tirdikdən sonra. Peterburqda 
müstəqil yolla alman dilini öy
rənmişdir. Leypsiq universite
tinin fəlsəfə, tarix və hüquq 
fakültəsini bilirmişdir (1869). 
1873-75-ci illərdə Parisdə 
Şərq dilləri məktəbində mü
hazirələr dinləmiş, fransız di
lini öyrənmişdir. Azərbaycan, 
rus. alman, fransız, ingilis, 
ərəb, türk və fars dillərində 
ədəbi, elmi əsərlər yazmışdır.

1907-ci ildə İrəvan quber
niyasından II Dövlət Duması
na deputat seçilmiş, Düma 
bağlandıqdan sonra «Rossiya» 
(Peterburq) qəzeti redaksiya
sında işləmişdir, 1908-18-ci 
illərdə, əsasən, xaricdə (xüsu
silə Türkiyə, İran və İraqda) 
yaşamışdır. 1919-cu ildə vətə
nə qayıtmış. Bakı Universite
tinin yaradılmasında fəal iş
tirak etmişdir.
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* * *

Güney Qafqazda müəllim kadrları hazır
lığı ilə məşğul olan ilk müəssisə 1866-cı ildə 
yaradılmışdı. Bu, Tiflis Aleksandrovski Müəl
limlər İnstitutu (1866-1919) idi. 1896-cı ildə 
məşhur Azərbaycan mesenatı Şəmsi Əsədul
layev həmin institutun fəxri müdiri təyin edil
mişdi. Burada əsas məqsəd şəhər məktəbləri 
üçün müəllim kadrları hazırlamaq idi. İnstitu
tun nəzdində şəhər məktəbi tipində ikisinifli 
nümunəvi məktəb də var idi. Təhsil pullu (il
də on beş manat) idi, təlim rus dilində apa
rılırdı. Qafqazda yaşayan gənclər dini və milli 
fərqlərdən asılı olmayaraq, ümumi qaydalarla 
məktəbə qəbul edilirdilər. Öz ömürlərini xalq 
işinə, onun maariflənməsinə, təhsilin pedaqo- 
ji-metodik ehtiyaclarının aradan qaldırılma
sına, milli mədəniyyətin inkişafına həsr etmiş 
Sultan Məcid Qənizadə, Həbib bəy Mah- 
mudbəyov, Süleyman bəy Əbdürrəhmanbə- 
yov və digərləri həmin institutda təhsil al
mışdılar.

Qafqazda ilk müəllimlər seminariyaları 
1871-ci ildə Kubanda, 1876-cı ildə Qori şə
hərində fəaliyyətə başladı. Zaqafqaziya 
(Qori) Müəllimlər Seminariyasının əvvəlcə 
üç şöbəsi (rus, gürcü, erməni) var idi. Azər
baycan kəndlərində təşkil edilən və yaradıl
ması nəzərdə tutulan məktəblərin müəllim 
kadrlarına olan ehtiyacını ödəmək üçün ayrıca 
bir seminariyanın və ya şöbənin olması həya
ti zərurət idi. 1879-cu il sentyabrın 3-də Za
qafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyasının 
nəzdində Azərbaycan şöbəsi (tatar ibtidai 
məktəbi ilə birlikdə) fəaliyyətə başladı.

Azərbaycanlı gənc
lər ibtidai məktəbdə 
ilkin təhsilini aldıq
dan sonra seminari
yada təhsillərini da
vam etdirirdilər. Di
gər bir məqsəd isə 
seminaristlərin həmin 
məktəbdə pedaqoji 
təcrübə keçməsi idi 
(Bax: Fikrət Seyidov.
Qori seminariyası və 
onun məzunları. Bakı,
1988, səh. 163).

Seminariyanın Əsasnaməsində göstəril
mişdi ki, Azərbaycan şöbəsini idarə edən şəxs 
-  inspektor mütləq xristian olmalıdır. Elə bu 
səbəbdən şöbənin ilk inspektoru Aleksey Osi- 
poviç Çernyayevski oldu.

Şamaxıda anadan olan Aleksey Osipoviç 
Çernyayevski Azərbaycan xalqına, onun böyü
yən nəslinin təlim-tərbiyəsinə, müəllim kadr
ları hazırlığına sözün həqiqi mənasında fəda
karlıqla xidmət etmişdir. O, ilk təhsilini Şa
maxı qəza məktəbində almış, əmək fəaliyyə
tinə kənd poçtunda başlamışdı.

Mərəzə kəndində ilk xalq məktəbini 1866- 
cı ildə Aleksey Osipoviç Çernyayevski yarat
mış və müəllimlik vəzifəsini pulsuz olaraq öz 
öhdəsinə götürmüşdü. O, müəllim hazırlığı 
məsələlərindən bəhs edərək müəllimə yüksək

t

qiymət verir və belə yazırdı: «ibtidai xalq 
məktəblərinin canı müəllimdir. Tədris işinin 
müvəffəqiyyəti ondan asılıdır. Müəllim kənd 
əhalisinin qaranlıqda qalan kütləsi içərisində 
maarif işinin pioneridir».

Aleksey Osipoviç 
Çernyayevski 
(1840- 1894)
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Firidun bəy Köçərli görkəmli maarif xa
dimi Aleksey Osipoviç Çemyayevskinin vəfa
tının ildönümü münasibətilə yazdığı məqalə
sində dostu və müəlliminin ölümünü dərin itki 
hesab edir və belə deyirdi: «Zaqafqaziya mü
səlmanları mərhum Çemyayevskinin sima
sında son dərəcə faydalı bir maarif xadimini 
itirmişlər». Çemyayevski K.Uşinskinin davam
çılarından biri olmuş, Şərqdə səs (sövti) üsulu 
ilə yazılmış ilk «Vətən dili» dərsliyini (1882) 
nəşr etdirmişdi. Səfərəli bəy Vəlibəyovla bir
likdə «Rus dili» (1883) dərsliyini və «Vətən 
dili» dərsliyinin 2-ci hissəsini (1888) yazmışdı.

Çemyayevski bütün qüvvə və bacarığını 
azərbaycanlı uşaqların maariflənməsi işinə 
həsr etmiş, onlarda yüksək əxlaqi keyfiyyətlər 
tərbiyə etməyə çalışmışdır. Firidun bəy 
Köçərli onun «Vətən dili» dərsliyi ilə əlaqədar 
yazırdı: «Bizim əqidəmizə 
«Rodnoye slovo» («Atıcı dili») dərsliyi rus 
məktəbləri üçün lıansı əhəmiyyətə 
Çemyayevskinin «Vətən dili» dərsliyi də azər
baycanlılar üçün elə bir əhəmiyyətə malikdir. 
O, gözəl pedaqoq idi, sadə xalqın və uşaqların 
danışdığı Azərbaycan dilini yaxşı bilirdi. Azər
baycan xalq məsəllərini heç kəs öz danışığında 
onun qədər yerli-yerində işlətmirdi. Ana dilində 
savad öyrətmək üçün öz dərsliyini tərtib edərkən, 
o, bir pedaqoq kimi yararlı material seçməyi və 
bu materialı canlı uşaq dilində düzəldib təqdim et
məyi bacarmışdır» (Firidun bəy Köçərli. Seçilmiş 
əsərləri. Bcıkı, 1963, səh. 242).

Aleksey Osipoviç Çemyayevski seminari
yanın Azərbaycan şöbəsini ən nümunəvi, yük
sək təlim-tədris səviyyəli, tədris-metodik im
kanlı təhsil ocağına çevirmişdi.

Seminariyanın nəzdində ibtidai məktəb 
fəaliyyət göstərirdi. Seminariyanın tələbələri 
şəriət, rus dili, hesab, tarix, ədəbiyyat, rəsm, 
həndəsə, Azərbaycan dili fənlərini öyrən
məklə bərabər, musiqi ilə də məşğul olurdular. 
Seminaristlər bostançılığı, bağçılığı, ipəkçiliyi, 
əkinçiliyi və arıçılığı da öyrənirdilər. Semina
riyada teatr tamaşaları, kitab müzakirələri, 
təntənəli gecə və şəhərciklərin təşkil edilmə
si, məktəblərdə oxuyan qızlarla birlikdə keçi
rilən tədbirlər seminaristlərin formalaşmasında

Aleksey Osipoviç Çemyayevskinin «Vətən dili»
dərsliyinin titul səhifəsi
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Mərəzə qəsəbəsindəki Aleksey Osipo adına məktəb

mühüm rol oynayırdı. Seminariyada şagirdlə
rin və tələbələrin səliqəli, nəzakətli, özünə və 
başqalarına qarşı diqqətli olmaq kimi etik qay
dalara riayət etmələrinə xüsusi fikir verilirdi. 
Orada çox ciddi intizam var idi.

Azərbaycan şöbəsinin on dörd ildən artıq 
inspektoru olan Aleksey Osipoviç Çernya
yevski tələbələrin müəllim kimi hazırlanma
sında çox böyük şəxsi nümunə göstərmişdir. 
O, seminariyada işlədiyi müddətdə səmərəli, 
elmi-metodik fəaliyyət göstərmiş, təlim-tərbi
yənin bu və ya digər problemləri ilə bağlı mə
qalələr yazmış, Azərbaycan balaları üçün «Və
tən dili» və «Rus dili» adlı dərsliklər hazır
lamışdı. Qədirbilən Azərbaycan xalqı Aleksey 
Osipoviç Çernyayevskinin xatirəsini əziz tutur

və onun xidmətlərini heç vaxt unutmur. Ha
zırda Qobustan rayonunun Mərəzə qəsəbəsin
dəki məktəb onun adını daşıyır.

•k к к
Qori seminariyasında Azərbaycan dili və 

sünni təriqəti üzrə şəriət müəllimi vəzifəsinə 
Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, şiə təriqəti 
üzrə şəriət müəllimi vəzifəsinə isə Əbdüssəlam 
Axundzadə təyin edilmişdi. Bu şəxsiyyətlərin 
hər ikisi şəriət qanunlarının çox güclü olduğu 
bir dövrdə azərbaycanlıların dünyəvi təhsil al
ması yolunda böyük xidmət göstərməklə Azər
baycan təhsil tarixində silinməz iz qoymuşlar.

Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilk təh
sil illərində zəkası ilə seçilmiş və 17 yaşından
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Salahlı kənd məktəbində dərs deməyə başla
mışdır. Onun barəsində soraq Tiflisə çatanda 
Zaqafqaziya müsəlmanları idarəsindən yoxla
ma gəlmiş və doğrudan da, onun öz şagirdlə
rinə dərin biliklər verməsini təsdiqləmişdi.

Vaxtının çoxunu Tiflisin kitabxanalarında 
keçirən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə bu
rada Qafqazın o dövrki ziyalıları ilə tanış ol
muşdu. Onların arasında maarifçi Mirzə Fətəli 
Axundzadə, alman filoloqu Adolf Berje, gürcü 
maarifçiləri İlya Çavçavadze, Mixail Kipiani 
də var idi. Onun ən yaxın dostu və məsləkdaşı 
Mirzə Fətəli Axundzadə idi. Aralarında böyük 
yaş fərqi olan bu iki ziyalımız Azərbaycan 
xalqının maariflənməsi sahəsində böyük işlər 
görmüşlər. Onlar azərbaycanlı tələbələrin Ru
siya hərbi və mülki məktəblərinə qəbul olun
masına çalışır, bu tələbələrin təhsillərini başa 
vurub Azərbaycana qayıtmaları üçün əməli 
işlər görürdülər. Onların fəaliyyəti sayəsində 
1875-ci ildə Tiflisdə kasıb müsəlman uşaqları 
üçün xüsusi «Müfti məktəbi» açılmışdı.

1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariya
sının Azərbaycan şöbəsinin açılışı Mirzə Hü
seyn Əfəndi Qayıbzadənin həyatında ən böyük 
sevinc oldu. 1879—1881 -ci illərdə o, seminari
yada Şərq və Azərbaycan dillərindən dərs de
miş, burada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə 
dəstək olmağa çalışmışdır.

1881 -ci ildə Müfti vəzifəsinə seçilərkən 
Mirzə Hüseyn demişdi: «Mən heç bir vaxt ru
hani olmamışam və heç bir dini ayin icra etmə
mişəm. Lakin mənə təklif olunan vəzifəni qə
bul edirəm. Çünki bu vəzifədə xalqıma daha 
böyük fayda verə biləcəyimi güman edirəm».

O, bu vəzifədə otuz 
üç il fəaliyyət göstər
mişdir. Yüzlərlə 
azərbaycanlı gənci 
maarif və mədəniy
yətə cəlb etmişdir. 
Qadın təhsili və qa
dın azadlığı məsələsi 
onu çox düşündür
müş, bu yolda böyük 
əmək sərf etmişdir.
O. «Dəsturi-nisvan», 
«Qadın və qızlarımı
zın təlim və tərbiyə
si» adlı məqalələrin
də sübut edirdi ki,

Mirzə Hüseyn 
Əfəndi Qayıbzcıdə 

(1830- 1917)
Qayıbzadə Hüseyn Əfən

di Qazax qəzasının Salahlı 
kəndində anadan olmuşdur. 
1881-ci ildən ömrünün sonu- ı

qızların yeni tipli 
məktəblərdə təhsil 
almaları heç də şə
riət qanunlarına zidd 
deyildir.

O, 1882-ci ildə 
«Tövsiyələr», 1906-cı 
ildə «Ariflərin şəriət 
qanunları» kitabla
rını nəşr etdirmişdir. 
Qori seminariyasın
da işlədiyi illərdə 
«Nümuneyi-ləhçeyi- 
Azərbaycan», «Mü
qəddəs tarix və sərf- 
nəhv», «Yeniyetmə
lər üçün elmin əsa

nadək Zaqafqaziya müftisi ol
muşdur. Qori seminariyasında 
Azərbaycan şöbəsinin açılma- j 
sının təşəbbüskarlarından ol
muş. bir müddət orada dərs de
mişdir. Azərbaycanlı qızların 
dünyəvi təhsil almasının şəriə
tə zidd olmadığı barədə mət
buatda çıxış etmiş («Dəsturi- 
nisvan». «Qadın və qızlarımı
zın təlim və tərbiyəsi»), onla
rın məktəbə çadrasız getmələ
rinə, ictimai işlərdə iştirak 
etmələrinə tərəfdar olmuşdur.
4 cilddən ibarət «Azərbaycan-

Ф

da məşhur olan şüəranın əşan-
na məcmuədir» adlı əlvazması

*

klassik irsimizin öyrənilməsi 
üçün çox əhəmiyyətlidir. Məc
muədə XVIIl-XIX əsrlərdə 
yaşamış 100-dən çox Azərbay
can şairinin əsərlərindən nü
munələr verilmişdir.

an», «Dünyəvi hesab
elminin məsələləri» adlı dərslik kitablarını
yazmışdır.
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Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə məvacibi
nin əsas hissəsini azərbaycanlıların təhsil alma
sına səıf edirdi. Belə ki, 5 il ərzində o, öz he
sabına 43 nəfər azərbaycanlı seminaristi oxut
muşdu. Onların arasından Rəşid bəy Əfəndiyev, 
Firidun bəy Köçərli. Teymur bəy Bayraməlibə- 
yov, Məmməd ağa Vəkilov, Səfərəli bəy Vəlibə- 
yov və başqalan kimi Azərbaycanın bir çox gör
kəmli elm və mədəniyyət xadimləri çıxmışdır.

Qori seminariyasının Azərbaycan şöbə
sində ilahiyyat dərsinin tədrisinə Rusiya mə
murlarından icazə almasını Mirzə Hüseyn Əfən
di Qayıbzadə ən böyük uğurlarından sayırdı.

Böyük Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirva- 
ni 1879-cu ilin iyul ayında «siyasi etibarsızlıq» 
üzündən işdən çıxarılanda Tiflisdə Mirzə 
Hüseyn Qayıbzadənin yanında olmuşdu. Şairin 
müəllimliyə qaytarılmasına şəxsən Mirzə 
Hüseyn Əfəndi kömək etmişdi. Seyid Əzim 
Şirvani 1876-cı ildə Mirzə Hüseynə həsr etdiyi 
səksən dörd misralıq qəsidəsində onu məktəb 
bina edən peyğəmbər adlandırırdı:

Hiiseyu n a m ı n d a ç ü n  məşhur idi imdada
Vilayət mülkinin şahı, «Vəlgəldi.

Şəriətin qara qanunlarının hökm sürdüyü 
belə bir ağır vaxtda o öz həyat yoldaşı Səadət 
xanuna «Qafqaz Qadınları Xeyriyyə Cəmiy- 
yəti»ndə iştirak etməyə icazə vermiş, qızları 
Nigar və Gövhəri rus dilində Tiflis Nücabə 
Qızlar institutunda oxutmuşdur. Həmin insti
tutu Nigar xanım Qayıbova (Şıxlinskaya)
1889-cu ildə, Gövhər xanım Qayıbova (Usu- 
bova) 1903-cü ildə qızıl medalla bitirmişdir. 
Gövhər xanım Qayıbova indiki M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının əsası
nın qoyulmasında yaxından iştirak etmişdir.

Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 1917-ci il 
fevralın 20-də Tiflis şəhərində vəfat etmiş və 
dostu Mirzə Fətəli Axundzadənin yanında, 
«Nəbatat bağı»nda dəfn olunmuşdur.

1917-ci il fevral ayının 21-də Qafqaz ca
nişini İ.İ.Vorontsov-Daşkov Qafqaz Tədris 
Dairəsinin popeçiteli N.F.Rudolfa göstəriş 
vermişdi ki, görkəmli maarifçi, din alimi 
Müfti Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin və
fatı münasibətilə Tiflis və Bakı quberniyaların- 
dakı təhsil müəssisələrində dərslər dörd günlü
yə dayandırılsın. Qori şəhərindəki seminariya
nın şagirdləri də Tiflisə gətirilib Mirzə Hüseyn 
Əfəndi Qayıbzadənin son mənzilə yolasalma 
mərasimində iştirak etsinlər.

Mirzə Hüseyn Əfəndinin məsləkdaşı, yaxın 
dostu Şeyxülislam Əbdüssəlam Axundza
dənin də azərbaycanlıların təhsil alması sahə
sində böyük xidmətləri olmuşdur.

Əbdüssəlam Axundzadə 1843-cü ildə Sal
yan şəhərində ruhani ailəsində anadan olmuş
dur. O, ərəb, fars və türk dillərini atasından öy
rənmişdir. 1861-ci ildə, on səkkiz yaşına çatdıq
da Əbdüssəlam Tiflisə gedərək Qafqaz Ruhani 
İdarəsinin nəzdindəki mədrəsəyə nəğmə 
müəllimi təyin olunmuşdur. Getdikcə nüfuzu 
artan Əbdüssəlamı Qori seminariyasına Azər
baycan dili və şəriət müəllimi işləməyə dəvət 
etmişlər. O, 1879-cu ildən 1883-cü ilə kimi 
Qori seminariyasında dərs demişdir.

1884-cü ildə Əbdüssəlam Axundzadəyə 
şeyxülislam rütbəsi verilmiş və həmin ildən

i

etibarən Qafqaz Müsəlmanları Ruhani idarə
sinin rəisi təyin olunmuşdur. O, bu vəzifədə 
ömrünün sonuna kimi qüsursuz çalışmışdır.

Əbdüssəlam Axundzadə elmin müxtəlif sa
hələrinə aid Azərbaycan və fars dillərində
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20-yə qədər əsərin 
müəllifidir. Onun 
əsərləri içərisində 
dinə, dilçiliyə, tarixə, 
ədəbiyyata, maarifə 
dair kitablar vardır. 
O, «Müftah lisani- 
farsi» (Fars dilinin 
açarı), «Müxtəsər 
sərf» (Qısa qram
matika, Qori, 1891), 
«Xətti-təliq və nəs- 
təliq», (Tiflis, 1894), 

«Müqəddəs peyğəmbərlərin tarixi», (Bakı, 
1901) və s. əsərlərin müəllifidir.

Xeyriyyəçi Flacı Zeynalabdin Tağıyev o 
vaxtın pulu ilə 500 manat vəsait ayırıb Əbdüs- 
səlam Axundzadənin «Müqəddəs peyğəmbər
lərin tarixi» kitabını nəşr etdirmişdir.

Şeyxülislam Əbdüssəlam Axundzadə 18 no
yabr 1907-ci ildə Tiflisdə vəfat etmişdir.

Əbdüssəlam Axundzadə, Hüseyn Əfəndi 
Qayıbzadədən başqa Mirzə Fətəli Axundzadə, 
Firidun bəy Köçərli, Sultan Məcid Qənizadə, 
Əlağa Şıxlinski, Mir Kazım Talışxanov, Əsəd 
bəy Talışxanov kimi görkəmli ziyalılar ilə 
dostluq etmişdir.

* it *

Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının 
Azərbaycan şöbəsinə ilk dəfə 32 nəfər qəbul 
edilmişdi. Bunlardan 24 nəfəri Aleksey Osipo- 
viç Çernyayevski tərəfindən yerlərdən seçi
lərək seminariyaya dəvət olunmuşdu, qalanları 
isə öz arzuları ilə gəlmişdilər. 32 nəfərdən 19-u 
şöbənin əsas sinfinə, 13 nəfəri isə hazırlıq sin

finə qəbul olundu. Maraqlıdır ki, Azərbaycan 
şöbəsinə ilk qəbul olunanlardan 3 nəfəri birba
şa II əsas sinfə qəbul edilmişdi. Onlar iki il 
oxuduqdan sonra seminariyanı 1881-ci ildə bi
tirmişdilər.

Azərbaycan şöbəsi fəaliyyət göstərdiyi 
40 il ərzində xeyli xalq müəllimi hazırlamışdı. 
Bəzi tədqiqatlarda Zaqafqaziya Müəllimlər 
Seminariyasının Azərbaycan şöbəsini 240-dan 
artıq müəllimin bitirdiyi bildirilir.

Akademik Hüseyn Əhmədov Qori müəl
limlər seminariyası haqqında yazır: «Mübali
ğəsiz demək olar ki, Moskva Dövlət Universi
tetinin Rusiyada elm, maarif və mədəniyyətin 
inkişafı sahəsində gördüyü işi Azərbaycanda 
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının Azər
baycan şöbəsi yerinə yetirmişdir».

Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının 
Azərbaycan şöbəsinin Azərbaycanda elmin, 
təhsilin və mədəniyyətin inkişafında böyük 
xidmətləri olan məzunlarının siyahısını və 
onlardan bəzilərinin portret-oçerklərini 
təqdim edirik.*

1881- ci il

1. Səfərəli Vəlibəyov
2. Teymur Bayraməlibəyov
3. Mirzə Xəlilov

1882- ci il
1. Bekay İsmayılov
2. Qasım Qasımov
3. Baxşı bəy Köçərlinski

* Siyahı ilk dəfə professor Fikrət Seyidov tərəfindən 
tərtib edilmişdir.

Əbdüssəlam Axundzadə 
(1843- 1907)



Misir Mərdanov

4. Şərif Mirzəyev
5. Həşim Nərimanov
6. Ələkbər Süleymanov
7. Rəşid Əfəndiyev
8. Məmməd Əfəndiyev
9. Əli Axundov

1883-cü il
1. Yusif Əmircanov
2. M uxtar Muradov
3. Mahmud Mahmudbəyov
4. Əliş Tahirov
5. Ələsgər Şeyxhəsənov
6. Məmməd ağa Vəkilov
7. Səməd Qayıbov

1il
1. Ağababa Ağabəyov
2. Məhyəddin Məlikov
3. İsa Abakarov

il
1. Zəkəriyyə Aslanov

щ

2. ismayıl Vəkilov
3. Firidun Köçərlinski
4. Həsən Bağırov
5. isgəndər Əlibəyov
6. Əhməd ağa Mustafayev

il
1. Məmməd Tahirov
2. Abdullah Muradxanov
3. Məcid Məmmədov

1887-ci
1. Süleyman Qayıbov
2. Heydər Muradəliyev

3. İsmayıl Şərifbəyov
4. ismayıl Ağalarov
5. İsa Ağalarov
6. Cəlil Məmmədquliyev

1 8 i l
1. Paşa Həsənbəyov
2. Abdulla Süleymanov
3. Məmmədhəsən Əfəndiyev

1889- cu il

1. Rəsul Tahirov
2. Hüseyn Sadıxbəyov
3. Mirzə Mehdi Vəlizadə
4. Müseyib Quliyev

1890- cı il
1. Şəhriyar Qiyasbəyov
2. Həsən Axundov
3. Hüseyn Həsənzadə
4. Əhməd Qayıbov
5. Nəriman Nərimanov

1891- ci il
1. Məmməd Məlikyeqanov
2. Nəsib ağa Qiyasbəyov
3. Bala Sultanov
4. Azad Aslanov
5. Əbdülhəmid Axundov
6. Təhmasib Qulubəyov

1 8 i l
1. Osman Qayıbov
2. Əlicabbar İsmayılov
3. Fərhad Sultanov
4. Baba Səfərəlibəyov
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1893- cii
1. Abduləli Vəlibəyov
2. Feyzulla Muradxanov
3. Bəkir Mustafayev
4. İsmayıl Əfəndiyev
5. Tahir Qiyasbəyov

1894- cü il
1. Əflatun Miralayev
2. İmaməddin Sübhanquliyev
3. Süleyman Məlikyeqanov
4. Süleyman (Sani) Axundov
5. Əli Cəbrayılov

1 8 i l
1. Bədəl Bədəlbəyov
2. Əliraqib Qasımov
3. Səməd Ağalarov
4. Məmməd Məmmədov
5. Məmməd Əlizadə
6. Həmzət Məmmədov
7. Səməd Acalov

1896-cı İl
1. Qurban Kansavirov
2. Məmməd Əlizadə
3. Əkbər Tahirov
4. Məmməd Əfəndiyev
5. Adilgəray Terequlov
6. M əhərrəm Muradov
7. Məcid Şıxlinski
8. Osman Şıxlinski

1 8 i l
1. Həsən Əfəndiyev
2. Abbas Minasazov
3. İsrafil Muradov
4. Rüstəm Məlikaslanov
5. Əsəd ağa Nəsir

1 8 i l
1. Musa Quliyev
2. Əbdülkərim Vəlibəyov
3. Şükür Əfəndizadə
4. Hüseyn Ömərbəyov
5. Hacıkərim Sanıyev
6. Əsgər Eyvazov
7. Qəmbər Tahirov

1899- cu

1. Rəhim Qulubəyov
2. Məmmədhənəfi Terequlov
3. Hüseyn Minasazov
4. Lütfəli Məmmədov
5. Dadaş Məmmədov
6. Talib Məmmədov
7. Mustafa Mahmudov
8. Yusif Əfəndiyev

1900- cü il

1. Ziya Şərifov
2. Fərhad Ağazadə (Ağayev)
3. Cəmil Axundov

190 U d  il

1. Abdulla Məlikaslanov
2. Sultan Alay Muradov
3. Əli Hüseynov
4. Ağəli Qasımov
5. Qiyasbəyov
6. Muxtar
7. Səməd Muradov
8. M.Kərim Mustafayev
9. Cahangir Şıxlinski
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1902-ci il

1. Abdulla Qayıbov
2. Əbdül Məmmədov
3. İbrahim Musabəyov
4. Zal Rəhimov
5. Haley bəy Şıxlinski
6. Rəhim Şıxlinski
7. Əhməd Gülməmmədov
8. Hüseyn Xəlilov
9. Seyfəddin Nəsibov

190 il
1. Nurməhəmməd Şahsuvarov
2. Abdulla Sübhanverdixanov
3. Əfəndiyev
4. Əlimirzə Nərimanov
5. Qiyasbəyov
6. Vəkilov

1904- cü il
1. Azad Əmirov
2. Üzeyir Hacıbəyov
3. Zülfüqar Hacıbəyov
4. Mövsüm Cabbarxanov
5. Abbas İsmayılbəyov
6. Əbdül Müslüm Maqomayev
7. Həsən Sultanov
8. Əli Terequlov
9. Əbdülqədir Əliqədərski

10. Osman Əfəndiyev

1905- ci il
1. Abdulla Əliyev
2. Həmzə Əliyev
3. Xaliq Vəkilov
4. Hacırəhim Qayıbov

1906- cı il

1. Cavad Cuvarlinski
2. Pənah Qasımov

3. Məmməd Qarayev
4. Əli Mustafayev
5. İbrahim Səfərov

1907-ci il

1. Yusif Alıyev
2. İsfəndiyar Vəkilov
3. Ağalar Hacıbəyov
4. ismayıl Qayıbov
5. Hacıbala Zamanov
6. Vəli İsmayılov
7. Hacı Murad Muradov
8. Cəmil Şərifov
9. Səlim Əfəndiyev

10. Məmməd Qocayev
11. Həsən Şıxlinski

il
1. Hacımurad Hacıxanov
2. Rəhim Qasımbəyov
3. Qafar Məmmədov
4. ismayıl Mustafayev
5. Həsən Əfəndiyev
6. Paşa Əfəndiyev

1909- cıı il
1. Əhməd Abbasov
2. Paşa Əliyev
3. Abbasqulu Ağa Şıxlinski
4. Mahmud Qocayev
5. Ağasalah Musayev

1910- cu il

1. Əliəkbər Mahmudov
2. Cəmil Süleymanov
3. Davud İbrahimov
4. Həmzət Əfəndiyev
5. Hətəm Mahmudov
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191 U d  il
1. Teymur Abdullayev
2. Teymur Vəkilov
3. Ələkbər Bədirov
4. Teymur Hüseynov

1912- d  il
1. Rüstəm Vəkilov
2. Müseyib İlyasov
3. Rəhim Rəhimov
4. Səfərov

1913- cü il
1. Ələkbər Abbasov
2. Xəlil Hacılarov
3. Əli Səbri Qasımov
4. Məmməd Məmmədov
5. Ramazan Məmmədov
6. Əbdülməmməd Mustafabəyov

9 9

7. Məmməd Omərbəyov
8. Məmməd Süleymanov
9. Xudabaxış Sultanov

1 9 1 4 - d i l
1. Zülfüqar Ağakişibəyov
2. Teymur Ağalarov
3. İsgəndər Vəkilov
4. Şükür Hüseynov
5. Yusif Kasabov
6. Teymur Quliyev
7. Əbdülrəhim Mustafabəyov
8. Məbud Sərkərov

1915-d il

1. Səməd Hüseynov
2. Cəfər Cəfərov

3. İsfəndiyar Cuvarlinski
4. Qurban İbrahimov
5. Səməd Qulubəyov
6. Həmid Mustafayev
7. Əli Nəcəfov
8. Abdul Səlimxanov
9. M anaf Şəfiyev

10. Abbasqulu Yusifzadə

1916- c ı i l

1. Baba Beybutov
2. Zəkəriyyə Vəkilov
3. Həsən Həsənov
4. Əli Qəmərlinski
5. Məmmədəli Kərimov
6. Nəzir Muradov
7. Əbdülkərim Əfəndiyev
8. Siracəddin Əfəndiyev
9. Fərhad Əfəndiyev

10. Əli Şıxlinski

1917- d i l
1. Abaşidze
2. Məiş Hüseynov
3. Qəzənfər Qəniyev
4. Yusif Qasımov
5. Yasin Miralayev
6. Hüseyn Paşayev
7. Xosrov Şirinbəyov
8. Əliş Şəfiyev
9. Lətif Şahməmmədbəyov

10. Əhməd Seyidov
11. Rzaqulu Şadlinski

Yuxanda adlarım fəxrlə çəkdiyimiz bu şəx
siyyətlər ömürlərini xalqın istiqbalına, tərəqqisinə 
və milli mədəniyyətinin inkişafına həsr etmişlər.
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* * *

Qori seminariya
sının Azərbaycan şö
bəsinin ilk məzunla
rından biri Səfərəli 
bəy Vəlibəyov idi. O. 
sonralar Azərbaycan 
şöbəsinin nəzdindəki 
ibtidai məktəbin müəl
limi təyin olunmuşdu.

Səfərəli bəy Vəli
bəyov 1861-ci ildə 
Şuşa şəhərində ana

dan olmuş, ilk təhsilini mollaxanada almışdır. 
1875-ci ildə Şuşa şəhər dördsinifli rus ibtidai 
məktəbində oxumuş, 1881—] 896-cı illərdə Qo
ri Müəllimlər Seminariyasında çalışmışdır. O, 
Aleksey Osipoviç Çernyayevski ilə birlikdə 
«Vətən dili» dərsliyinin ikinci hissəsini yaz

Səfərəli bəv Vəlibəyov 
(1861- 1902)'

mışdır. Səfərəli bəy Vəlibəyov həm də «Üsu- 
li-cədidi-lisani-farsi» adlı dərsliyin müəllifidir. 
1891-ci ildə Tiflisdə 2 cilddən ibarət «Xəzi- 
neyi-əxbar» kitabını çap etdirmişdir. Bu kitab 
240 səhifədən ibarət ensiklopediya tipli lüğət idi.

Səfərəli bəy Vəlibəyov ərəb, fars, rus və 
Azərbaycan dillərini mükəmməl bilən vətənpər
vər bir müəllim idi. O, 1896-cı ildə Bakıya köç
müş, burada müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır.

Səfərəli bəy Vəlibəyov 1902-ci il avqust 
ayının 31-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

X *  *

Teymur bəy Bayraməlibəyov 1862-ci il av
qustun 22-də Lənkəranda anadan olmuşdur. 
O, yeddi yaşında molla məktəbinə getmiş, 
sonra təhsilini Lənkərandakı ikisinifli rus mək
təbində davam etdirmişdir. 1875-ci ildə Teymur

bəy Bayraməlibəyov 
Tiflisdəki mülki feld- 
şerlik məktəbində 
oxumuş və oranı bi
rinci dərəcəli dip
lomla bitirmişdir.
Teymur bəy Bayram- 
əlibəyov 1879-cu il
də Qori Müəllimlər 
Seminariyasının ikin- 
ci sinfinə daxil ol- Teymmbəy
muş, 1881 -ci ildə Bayraməlibəyov

W T

təhsilini tamamlaya- (1862- 1937) 
raq Lənkəran şəhər ikisinifli məktəbinə rus 
dili və hesab müəllimi təyin olunmuşdur.

Seminariyanı bitirib işə başladığı ilk vaxt
lar dərs dediyi məktəbdə dörd nəfər şagird 
oxuduğu halda. Teymur bəy Bayraməlibəyo- 
vun səyi nəticəsində 3-cü tədris ilində, artıq 
həmin m əktəbdə 36 azərbaycanlı şagird 
oxuyurdu. Teymur bəy Bayraməlibəyov ka
sıb balalarının təhsildən yayınmaması üçün 
özünün yaratdığı «Xeyriyyə cəmiyyəti» 
vasitəsilə uşaqlara ayaqqabı, paltar alıb, 
onları tədris ləvazimatı ilə təmin edir, təhsil 
haqqını ödəməyə yardım göstərirdi. O,
1906-cı ildə öz hesabına qiraətxana yarat
mışdı. Bu cür işlərinə görə Teymur bəyin 
fəaliyyətini şübhə altına alan Bakı quberna
toru Alışevskinin əmri ilə o, işdən azad 
olunmuş, bir il Bakıda polisin nəzarəti altın
da saxlanılmışdır. Nəzarət müddəti qurtar
dıqdan sonra Lənkərana qayıdaraq «Ziya» 
adlı rus-Azərbaycan məktəbi açmışdır. Lən
kəran dumasının üzvü seçilən Teymur bəy 
Bayraməlibəyov bu vəzifəsindən istifadə 
edərək yerli idarələri dördsinifli gimnaziya
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açmağa məcbur etmişdi. Həmin m əktəb
1914-cü ildə üçsinifli gimnaziyaya çevrilmiş
dir. Teymur bəy Bayraməlibəyov 1917-ci ildə 
yeni tipli qız məktəbi də açmağa nail olmuşdu.

Teymur bəy Bayraməlibəyov ömrünün 45 
ilini xalq maarifinin inkişafına həsr etmiş, bu 
yolda hər fədakarlığa hazır olmuşdur. Gənc 
yaşlarında yiyələndiyi feldşer ixtisasını müəl
lim peşəsinə dəyişməsi onun müəllim işinə nə 
dərəcədə bağlı olmasının sübutudur. Hətta 
pedaqoji fəaliyyətinin ilk illərində qarşılaşdığı 
təzyiqlər belə, Teymur Bayraməlibəyovu öz 
yolundan döndərə bilməmişdir.

'k "k yç
Qori seminariya

sında təhsil almış 
görkəmli Azərbay
can ziyalısı Rəşid 
bəy Əfəndiyevin də 
Azərbaycan təhsil ta
rixində özünəməx
sus yeri vardır.

Rəşid bəy Əfən
diyev 1863-cü ildə 
Nuxa (indiki Şəki) şə
hərində anadan olmuş
dur. İlk təhsilini Nuxa 
şəhər rus məktəbində 

alan Rəşid bəy Əfəndiyev 1879-cu ildə Qori 
seminariyasına qəbul edilmişdir. Onun seminari
yaya oxumağa getməsində Mirzə Fətəli Axund- 
zadənin və Aleksey Osipoviç Çemyayevskinin 
böyük xidmətləri olmuşdur. Rəşid bəy Əfəndi
yev Qori seminariyasını 1882-ci ildə bitirmişdir.

Seminariyanı qurtaran ili Rəşid bəy Qutqaşen 
(Qəbələ) ibtidai xalq məktəbinə müdir göndə
rilmişdir. 8 il orada işlədikdən sonra, 1890-cı il

Rəşicl bəv Əfəndiyev 
(1863-1942)

Rəşid bəy Əfəndiyevin tərtib etdiyi 
«Bəsirətiil-ətfal»kitabının iiz qabığı

də Nuxanın Xaçmaz kəndində yeni məktəb aç
mış və 2 il orada işləmişdir. Rəşid bəy Əfəndi
yev 1892-ci ildən təhsilini Tiflis Aleksan- 
drovski Müəllimlər institutunda davam etdir
mişdir. O, institutun dördüncü sinfinə daxil ol
muş və 1893-cü ildə oranı bitirmişdir. Həmin 
dövrdə seminariyanı bitirənlərə şəhər məktəblə
rində dərs demək hüququ verilmirdi. Tiflis Mü-

»

əllimlər institutunu bitirən Rəşid bəy Əfəndiyev
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1899-cu ilədək şəhər məktəbində müəllimlik 
etmişdir. 1900-cü ildə Qori Müəllimlər Semi
nariyasına şəriət və Azərbaycan dili müəllimi 
vəzifəsinə dəvət alan Rəşid bəy Əfəndiyev bu
rada 17 il işləmişdir. O, Səfərəli bəy Vəlibə- 
yovla birlikdə Aleksey Osipoviç Çemyayev- 
skiyə «Vətən dili» dərsliyini yazmaqda kömək 
etmiş, Qori Müəllimlər Seminariyasında işlə
diyi müddətdə özü də iki dərslik yazmışdır: 
«Uşaq bağçası», «Bəsirətül-ətfal». Rəşid bəy 
öz didaktik görüşlərini «Azərbaycan dilini öy
rənməyin yolları» adlı məktubunda və dərslik
lərində şərh etmişdir.

Rəşid bəy Əfəndiyev 1916-1917-ci tədris 
ilində İrəvan quberniyasındakı Azərbaycan 
məktəblərinə inspektor təyin edilmişdir.

1917-ci ildə Rəşid bəy Naxçıvana getmiş, 
orada 3 aylıq müəllimlər kursu yaratmışdır.
1918-ci ildə Bakıda 2 əsas və 2 hazırlıq sin
findən ibarət müəllimlər seminariyası təşkil 
etmiş, özü də həmin seminariyanın müdiri ol
muşdur. Rəşid bəy Əfəndiyev Nuxada (Şəki) 
da qadın və kişi seminariyaları yaratmışdır.

Rəşid bəy Əfəndiyev bütün ömrünü xalq 
maarifinin inkişafına həsr etmişdir.

-k •k •k

Qori seminariyasının daha bir məzunu 
Mahmud bəy Mahmudbəyov 1883-cü ildə, 
təhsilini bitirən kimi Yelizavetpol (Gəncə) di- 
reksiyasmın Padar kənd məktəbində müəl
lim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Sonralar o, 
Ağcabədi, Ağdam, Bakı quberniyasının Şa
maxı qəzasının Dilman və Kalva kəndlə
rində, Bakının Sabunçu qəsəbəsində müəl
limlik etmişdir. 1898-ci ildə Mahmud bəy 
Mahmudbəyov üçüncü rus-Azərbaycan məktə

binə müdir təyin 
olunm uş, az bir 
müddətdən sonra isə 
Bakı xalq məktəblə
rinin inspektoru və
zifəsinə irəli çəkil
mişdir. Yeni dərslik
lərin yaranmasında da 
Mahmud bəy Mah- 
mudbəyovun böyük 
xidmətləri vardır. O,
1907-ci ildə birinci 
siniflər üçün «Yeni

Mahmud bəy 
Mahmudbəyov 
(1863-1923)

əlifba» dərsliyini 
nəşr etdirmişdir. Bu dərslik 1923-cü ilə kimi 
16 dəfə «Qiraət», «Birinci il», «Türk əlifbası» 
və «İlk qiraət» adı ilə yenidən nəşr edilmişdir.

M ahmud bəy M ahm udbəyov 1908-ci 
üdə təmiz Azərbaycan dilində yazılması ilə diq
qəti cəlb edən və elə buna görə də bəzi dai-

— И С О С Г А М Н Я Ь  I

Махмудбск-ь Махмудбекоо
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rələrdə müba
hisə doğuran 
«İkinci ü» dərs
liyinin həm- 
m üəlliflərin - 
dən biri olmuş
dur. 1909-cu il
də Abbas Səh
hətlə birlikdə

•  «

yazdığı «Üçün
cü il» dərsliyi 
nəşr edilmişdir.

Mahmud bəy 
Mahmudbəyo- 
vun «imlamız» 
kitabının titul 

səhifəsi
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Onun 1913-cü ildə yazdığı «Türk ədəbiy
yatına ilk qədəm» adlı kitab ilk müntəxəbat 
olmaqla, əsasən ibtidai məktəbin yuxarı sin
fində Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək 
üçün nəzərdə tutulmuşdu. Mahmud bəy 
Mahmudbəyov həyatının son illərində indiki 
Azərbaycan Pedaqoji Universitetində işləmiş, 
yeni əlifba komitəsinin üzvü olmuşdur.

* 'k *k

Seminariyanın di
gər bir məzunu Fi- 
ridun bəy Əhməd- 
ağa oğlu Köçərli
1863-cü il yanvar ayı
nın 26-da Şuşada ana
dan olmuşdur. O, 
1872-ci ildə Mirzə 
Kərim Münşizadənin 
məktəbinə daxil olub, 
fars dilini öyrənmişdi.

F i r i d u n bəy Köçərli Müəllimi Mirzə Kə- 
(1863-1920) rim 1875-ci ildə onu

rus məktəbinə qoymuşdu. Sonra o, xoş bir təsa
düf nəticəsində Aleksey Osipoviç Çemyayevski 
ilə rastlaşmışdır. Firidun bəy atasının yeganə oğ
lu olmasına baxmayaraq, Aleksey Osipoviç 
Çemyayevski firidun bəy Köçərlinin atasın
dan onu Qori şəhərinə təhsil almaq üçün 
aparmağa icazə almışdır. Firidun bəy Köçərli 
1879-cu ildə seminariyanın hazırlıq şöbəsinə 
daxil olmuş və 1885-ci ildə oranı bitirmişdir.

Firidun bəy Köçərli 1895-ci ildə Qori 
Müəllimlər Seminariyasına işləməyə dəvət 
almış, seminariyada şəriət və ana dili dərs
lərini tədris etmiş və bu dərslərdə Azərbaycan 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin ya
radıcılığını uşaqlara öyrətmişdir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Firidun bəy 
Köçərli Azərbaycan ədəbiyyatı tarxinin ilk sis
temli tədqiqatçısı olmuşdur. Onun rus dilində 
yazdığı və 1903-cü ildə Tiflisdə nəşr etdirdiyi 
«Azərbaycan tatarlarının ədəbiyyatı» («Лите
ратура азербайджанских татар») əsəri milli 
ədəbiyyat tarixinin yaradılmasında ilk mənbə 
kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu əsərin 
Azərbaycan dilində təkmilləşdirilmiş variantı 
olan «Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı» 
(1908) tədqiqatı milli ədəbiyyat tariximizi 
bütöv şəkildə əhatə edir. Bu əsər Firidun bəy 
Köçərlinin ölümündən sonra ilk dəfə
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«Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları» 
(1925- 1926) adı ilə iki cilddə nəşr olunmuşdur.

Qori seminariyasının 25 illik yubileyi ilə 
əlaqədar Tiflisdə, Parisdə və Kiyevdə keçi
rilən sərgilərdə nümayiş etdirilən Azərbaycan 
şöbəsinə aid eksponatlar bilavasitə Firidun bəy 
Köçərlinin başçılığı ilə düzəldilmişdi. Onun 
«Balalara hədiyyə» (1912) kitabı, «Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi» kimi fundamental əsərləri 
pedaqoji və ədəbi fikrimizi zənginləşdirən 
dərin tədqiqat əsərləridir.

Sııltan Məcid Qənizadədən sonra Qori Müəl
limlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə ins- 
pektor vəzifəsinə Firidun bəy Köçərli təyin olundu.

Onu da qeyd edək ki, Qori seminariyasında 
Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik etmək üçün 
təklif alana qədər Firidun bəy Köçərli 10 il 
İrəvan gimnaziyasında müəllimlik etmişdi. 
Firidun bəy Köçərli İrəvanda yaşadığı illərdə 
maarif məsələlərinə aid məqalələr yazmış, 
Zöhrabzadə ilə birlikdə «Təlimi-lisani-türki» 
adlı dərslik tərtib etmiş, «Təlimatı-Sokrat» 
(1891) adlı fəlsəfi əsərini çap etdirmişdir. 
Puşkindən, Lermontovdan, Tolstoydan tərcü
mələr etmişdir. Onun «Bənəfşə», «Çiçək» və 
«Dilənçi» adlı tərcümələri Aleksey Osipoviç 
Çemyayevskinin çox xoşuna gəlmişdi.

Firidun bəy Köçərli seminariyanın Azər
baycan şöbəsinin Azərbaycana köçürülməsi uğ- 
runda gedən mübarizənin öncüllərindən biri ol
muşdur. O, 1918-ci ildə öz məqsədinə nail ol
muş, seminariyanın Azərbaycan şöbəsinin Qa- 
zağa köçürülmə işlərini bilavasitə özü həyata 
keçirmişdir. Firidun bəy Köçərli Qazax se
minariyasının direktoru olmaqla işini bitmiş 
hesab etmədi, yaşlılar üçün kurs açdı, yetimlər 
evi təsis etdi, qaçqınlara yardım fondu yaratdı.

Xalqının savadlanması yolunda hər cür 
fədakarlığa hazır olan böyük maarifçi Firidun 
bəy Köçərli 1920-ci ildə Gəncədə erməni 
millətçiləri tərəfindən öldürüldü.

•k к к

Əhməd ağa Mus
tafayev 1864-cü ildə 
Qazax qəzasının Sa- 
lahlı kəndində ana
dan olmuşdur. O,
1885-ci ildə Qori 
Müəllimlər Semina
riyasını bitirmiş, 50 il
dən artıq xalq mək
təblərində fəaliyyət 
göstərmişdir. Təkcə 
Salahlı kəndindən Qo
ri seminariyasında oxumaq üçün 30-dan artıq 
məzun hazırlamışdır. Müasirləri Əhməd ağanı 
humanist insan, mehriban, namuslu, mərd ata, 
dərin bilikli, insanpərvər, xalqını sevən, öz 
peşəsinə hörmət bəsləyən müəllim kimi səciy
yələndirmişlər. Professor Əhməd Seyidov 
xatirələrində göstərir ki, Əhməd ağa yalnız 
dərsi tədris etməklə kifayətlənmirdi, o həm də 
uzaq kəndlərdən onun məktəbində oxuyan 
uşaqları evində saxlayar və yedizdirərdi. Biz 
oxuduğumuz müddətdə ondan bir dəfə də ol
sun xoşagəlməz hərəkət, əsəbilik, pis müna
sibət görmədik. Onun şagirdlərinə mənəvi tə
siri olduqca böyük idi.

1920-ci ildə Qazax seminariyasına müdir 
təyin olunan Əhməd ağa Mustafayev burada 
əzmlə işləmiş, Firidun bəy Köçərlinin ənənə
lərini davam etdirmiş və zənginləşdirmişdir.

Əhməd ağa Mustafayev 
(1864- 1932) '
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Bütün mənalı hə
yatını Azərbaycan 
xalqının tərəqqisinə 
həsr edən böyük de
mokrat yazıçı Cəlil 
Məmmədquluzadə 
1866-cı il fevralın 
22-də Naxçıvanda 
anadan olmuşdur. 
7 - 8  yaşlarında atası

Cəlil Məmmədquluzadə onu mollaxanaya 
(1866- 1932) göndərsə də, o, bu

radan ayrılmış, Naxçıvandakı üçsinifli şəhər 
məktəbində rus dilində oxumağa üstünlük 
vermişdir. 1882-ci ildə Qori seminariyasının 
inspektoru Aleksey Osipoviç Çernyayevski 
Naxçıvana tələbə toplamağa gələrkən Cəlil 
Məmmədquluzadəni də özü ilə birlikdə Qo- 
riyə aparmışdır. O, 1883-cii ildə Qori semi
nariyasına daxil olmuş və 1887-ci ildə buranı 
müvəffəqiyyətlə bitirib, Uluxanlı kənd mək
təbinə müəllim təyin edilmişdir. Buradan öz 
ərizəsinə əsasən Baş Noraşen məktəbinə 
keçmiş və 1890-cı ilə qədər orada işləmişdir.

1890-cı ildə Cəlil Məmmədquluzadə Neh
rəm m əktəbinə nəzarətçi-müəllim təyin 
olunmuşdur. O, 1893-cü ildə həmin m əktəb
də 8 qızdan ibarət hazırlıq sinfi təşkil etmiş, 
özü də nızlara dərs demişdir. Cəlil Məm
mədquluzadənin belə mütərəqqi fəaliyyətini 
görən çar məmurları müxtəlif bəhanələrlə 
onu nüfuzdan salmağa çalışırdılar. Ona görə 
də o, 18°S-ci ildə İrəvana köçür. Bir müddət 
orada yaşadıqdan sonra 1903-cü ildə Tiflisə

gəlir və orada «Şərqi-Rus» qəzetində işə dü
zəlir. Jurnalistik fəaliyyəti ilə yanaşı, 1905-ci 
ildə Tiflisdə 20 şagirddən ibarət məktəb 
açıb orada işləyir. 1906-cı ildə məşhur «Mol
la Nəsrəddin» jurnalının birinci nömrəsini 
nəşr etdirir. Onun yaratdığı bu jurnal 25 il 
fəaliyyət göstərmişdir. Cəlil Məmmədqulu
zadə pedaqoji və jurnalistlik fəaliyyətindən 
başqa bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, 
«Danabaş kəndinin əhvalatları», «Poçt qutu
su», «Anamın kitabı», «Ölülər» və digər məş
hur əsərlərini yazmışdır.

*  -k is

Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov 1870-ci il 
aprelin 14-də Tiflis şəhərində doğulmuşdur.

O, 1882-ci ildə Qori Müəllimlər Semina
riyası nəzdindəki ibtidai məktəbə, 1885-ci il
də isə seminariyaya daxil olmuşdur. 1890-cı 
ildə seminariyanı bitirən Nəriman Nərima
nov Tiflis quberniyası Borçalı qəzasının Qı
zılhacılı kəndində pedaqoji fəaliyyətə başla
mışdır. Bir il sonra, yəni 1891-ci ildə Bakıya 
köçmüş, Sultan Məcid Qənizadənin köməyi 
ilə A.İ.Pobedonostsevin 6 sinifli progimnazi- 
yasınm hazırlıq şöbəsinə müəllim qəbul 
edilmiş və həmin məktəbdə beş il fəaliyyət 
göstərmişdir.

Nəriman Nərimanov müəllimlik etmək
lə yanaşı, 1894-cü ildə Bakıda ilk milli qi- 
raətxana-kitabxana təşkil etmişdi. O, Sultan 
Məcid Qənizadə ilə birlikdə 1896-cı ildə 
uşaqlar üçün «Sovqat» adlı jurnal nəşr et
mək istəmiş, lakin buna nail ola bilməmişdi.
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Nər imcın Nər imana v 
(1870- 1925)

Nəriman Nərimanov 1900-cü ildə «M ək
təb» adlı pedaqoji jurnal nəşr etmək üçün 
bir daha Qafqaz senzura komitəsinə müra
ciət etmiş, lakin yenə də müsbət cavab 
almamışdır.

Nəriman Nərimanov 1902-ci ildə imta
han verib orta təhsil haqqında attestat almış 
və təhsilini Odessa Universitetinin tibb fakül
təsində davam etdirmişdir.

Dövrün siyasi hadisələrini yaxından izlə
yən Nəriman Nərimanov çox keçmədən özü də 
bu siyasi axınların burulğanına düşmüş və
1905-ci il inqilabı zamanı «Hümmət» parti
yasına daxil olmuşdur.

1913-cü ildə Bakıda «Qara şəhər» xəstə
xanasında həkim kimi fəaliyyət göstərən Nə
riman Nərimanov əbədi yaradıcılıqla da məş
ğul olurdu. O, bu dövrdə bir sıra hekayələr 
yazmış, mətbuatda müxtəlif mövzularda mə
qalələrlə çıxış etmişdir.

Nəriman Nərimanov Mirzə Fətəli Axund- 
zadə məktəbinin davamçılarından olmuş, Azər
baycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol
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oynamışdır. Xalqını sevən, ona ürəkdən bağlı 
olan bu mütərəqqi fikirli insan bütün gücünü, 
istedad və biliyini onun yolunda əsirgəmirdi. 
Həm həkimlik, həm pedaqoji fəaliyyətində 
xalqın maariflənməsini hər şeydən vacib sayır, 
xalqının həqiqi ziyalılarına böyük məhəbbət 
bəsləyirdi. 1922-ci ildə Bakıda Mirzə Ələkbər 
Sabirin heykəli məhz Nəriman Nərimanovun 
təşəbbüsü ilə qoyulmuşdur.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurul
duqdan sonra Nəriman Nərimanov Azərbay
can SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri və
zifəsində işləmişdir.

O, Zaqafqaziya Federasiyası İttifaq So
vetinin sədri, sonra isə SSRİ MİK-in sədrlə
rindən biri seçilmişdir.

Nəriman Nərimanov Moskvada Qızıl mey
danda dəfn edilmişdir.

•k * к

Süleyman Sani Axundov 1875-ci ildə 
oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan 
olmuşdur. 1889-1890-cı dərs ilində Qori se
minariyasının Azərbaycan bölməsinə daxil 
olmuş, 1894-cü ildə oranı bitirmişdir. Təyi
natını Stavropol quberniyasının Acıqulaq 
ibtidai məktəbinə vermişlər. Lakin atasının 
xəstəliyi ilə əlaqədar təyinat yerinə gedə 
bilməmiş, 1894-cü ildə Bakıdakı üçüncü rus- 
Azərbaycan məktəbinə müəllim təyin olun
muşdur.

Süleyman Sani Axundov 1905-ci ildə artıq 
praktik müəllim və nəzəriyyəçi pedaqoq kimi 
məşhurlaşmışdı. Elə buna görə də ona Bakı

dakı üçüncü rus- 
Azərbaycan məktə
binin müdiri vəzifə
sində işləməyi təklif 
etmişlər. Təklifi qə
bul edən Süleyman 
Sani Axundov tez
liklə həmin məktəb
də əlverişli təhsil 
şəraiti, nizam-inti
zam yaratmışdır. Süleyman Sani Axundov

Burada 4 il işlə- (1875- 1937)
dikdən sonra Bakıdakı Lavrov progimnazi- 
yasma müəllim təyin olunmuşdur. Lakin gim- 
naziyadakı klassik təhsil və tələbələrin tərkibi 
onun pedaqoji fikir və ideyalarına uyğun gəl
mədiyindən 1901-ci ildə yenidən rus-Azərbay
can məktəbinə qayıtmışdır.

Süleyman Sani Axundov müdiri olduğu 
rus-Azərbaycan məktəbində müəllimlərin 
təkmilləşməsinə, onların pedaqoji hazırlığı
nın artmasına xüsusi diqqət yetirirdi. O, qa
baqcıl müəllimlərin iş təcrübəsini ümumiləş
dirməyi, bütün müəllimlərə çatdırmağı vacib 
sayırdı. Süleyman Sani Axundov rus-Azər
baycan məktəbində Qori seminariyasının bü
tün mütərəqqi ənənələrindən istifadə edərək 
dövrün tələblərinə cavab verən məktəb yara
da bilmişdi.

Qori seminariyasının başqa məzunları kimi 
Süleyman Sani Axundov da ana dili uğrunda 
mübarizəni özünün müqəddəs borcu hesab et
miş, bütün çıxışlarında, məruzə və məqalələ
rində, bədii əsər və dərsliklərində ana dilinin 
saflığını qoruyaraq onu ərəb, fars dillərinin
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təsirindən uzaqlaşdırmağa çalışmışdır. O, 
Azərbaycan müəllimlərinin 1906-cı ildə keçi
rilən I qurultayında ana dili tədrisi ilə bağlı 
yaradılan komissiyanın üzvü idi. Bu qurultay
dan az sonra Süleyman Sani Axundov, Mah
mud bəy Mahmudbəyov, Fərhad bəy Ağazadə, 
Abdulla Şaiq Talıbzadə və Abdulla Əfən
diyev ilə birlikdə ana dilimizin saflığı uğrun- 
da mübarizədə böyük rol oynayan «İkinci il» 
dərsliyinin yazılmasında iştirak etmişdir. Bu 
kitab təmiz, saf Azərbaycan dilində olduğuna 
görə osmanlıpərəst ziyalıların ciddi müqa
vimətinə rast gəlmişdir. Onlar bu dərsliyi 
islam dininə xəyanət kimi qələmə verirdilər. 
Belə bir ideya toqquşması zamanı seminari
yanın məzunlarından Firidun bəy Köçərli,

•  9

Abdulla bəy Əfəndiyev, üzeyir bəy Hacı
bəyli «İkinci il» dərsliyini müdafiə etmişlər.
• ш

üzeyir bəy Hacıbəyli bu kitabda Konstantin 
Dmitriyeviç Uşinskinin təsirinin hiss olundu
ğunu, onun formalizm. quru nəzəriyyəçilik- 
dən uzaq olduğunu, seçilmiş mətnlərin ma
raqlı, uşaqların yaş və bilik səviyyəsinə mü
vafiq olduğunu göstərmişdir.

•k к  к

Səməd bəy Acalov 1876-cı ildə Tiflisdə 
anadan olmuşdur. İkisinifli müsəlman mək
təbini bitirdikdən sonra Qori Müəllimlər 
Seminariyasına oxumağa getmişdir. 1890-cı 
ildə seminariyaya qəbul olunmuş, 1895-ci 
ildə təhsilini başa vurmuşdur.

Riyaziyyat elmimizin inkişafında Sə
məd bəy Acalovun mühüm xidm ətləri 
vardır. Azərbaycanda «Ali cəbr», «Cəbr

məsələləri» adlı ilk 
riyaziyyat dərslik
ləri 1919-cu ildə 
Səməd bəy Acalov 
tərəfindən  yazıl
mışdır.

Səməd bəy Aca
lovun pedaqoji və el
mi fəaliyyətinin da
ha böyük dövrü so
vet hakimiyyəti illə
rinə təsadüf edir. 
Ümumilikdə isə o, 

93 illik mənalı həyatının 70 ilini xalq maari
finin, mədəniyyətin və səhiyyənin inkişafına 
həsr etmişdir.

к к к

Bədəl bəy Bədəlbəyov 1875-ci ildə Şuşa
9

şəhərində doğulmuşdur, ilk təhsilini Şuşa ib
tidai məktəbində almış və 1890-cı ildə Qori 
Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdur. 
Seminariyanı bitirib Şuşada müəllimlik etmiş, 
sonra Bakıya köçmüş və burada altıncı rus- 
Azərbaycan məktəbinin müdiri vəzifəsində 
işləmişdir. Bədəl bəy Bədəlbəyovun özü mu
siqi sənətini dərindən bilən və musiqi alətlə
rində gözəl çalmağı bacaran bir müəllim ol
duğu üçün, müdir işlədiyi məktəbdə uşaqların 
musiqi təhsilinə, onların musiqi zövqünün in
kişafına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. İncə
sənəti çox sevdiyi üçün teatrla da bağlı olmuş, 
Üzeyir bəy Hacıbəylinin əsərlərində həvəskar 
aktyor kimi çıxış etmişdir. O, Azərbaycan xalqı
na xalq aıtisti, bəstəkar və dirijor, musiqişünas

Səməd bəy Acalov 
(18 7 6 - 1969)
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Əfrasiyab Bədəlbəy- 
li və xalq artisti, re
jissor, pedaqoq Şəm
si Bədəlbəyli kimi 
iki böyük oğul bəxş 
etmişdir.

Bədəl bəy Bədəl- 
bəyov həm də icti
mai xadim olmuşdur. 
1920-ci ildə Bakı Xalq 
Maarif Şöbəsində tə- 
limatçı işləmiş, yeni 
tipli məktəblərin ya

ranması, qızların təhsilə cəlb edilməsi və 
müəllim kadrları hazırlığında böyük xidmət
lər göstərmişdir.

* * *

Hacı Kərim Kərbalayı Hüseyn oğlu 
Sanıyev (Şamlı) 1878-ci ildə Qazax qəzası
nın Çaylı-Kəsəmən kəndində doğulmuşdur. 
Hacı Kərim SanıIı mollaxanada oxumuş 
(1886-1893), Qori Müəllimlər Seminariya
sını (1898-ci ildə) bitirmişdir. Zəngəzur qəza
sının Xaçmaz kənd məktəbində (1898-1902), 
Gəncə şəhər rus-Azərbaycan məktəbində 
(1902-1904), Qazax qəzasının Poylu və Dağ- 
kəsəmən ibtidai məktəblərində (1905-1918) 
müdir işləmişdir.

Hacı Kərim Sanılı ömrünün 40 ilindən ço
xunu gənclərin təlim və tərbiyəsinə həsr et
mişdir. O, yalnız müəllimlik fəaliyyəti ilə kifa
yətlənməmiş, dərslik və dərs vəsaitləri yaz
mış, tədris planları və proqramlar tərtib etmiş, 
uşaqlar üçün sinifdənxaric oxu materialları

hazırlamış, kitabxa
na, klub, savadsız
lığın ləğvi kurslarının 
açılışında fəal iştirak 
etmişdir. Hacı Kərim 
Sanıyev böyüklər üçün 
«Əlifba» və «Üçüncü 
il» (Ö.F.Nemanzadə 
və H.Axundovla bir
likdə), «Türk əlifbası»
(Ə.Seyidovla birlikdə) 
dərsliklərinin də həm- 
müəllifıdir.

O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par
lamentinin üzvü, şair, maarifçi, ictimai xa
dim idi.

Hacı Kərim Sanılı pedaqoji fəaliyyəti ilə 
yanaşı, bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, 
poemaların və lirik şeirlərin müəllifi kimi ta
nınmışdır.

Hacı Kərim Sanılı 1937-ci ildə repressiya
ya məruz qalmışdır.

* 'k

Hənəfi (Məmmədhənəfi) Həsən oğlu 
Terequlov 1877-ci ildə Tiflisdə faytonçu ailə
sində doğulmuşdur. 11 nəfərdən ibarət ailənin 
uşaqları kiçik yaşlarından əməyə, zəhmətə 
alışmışlar. Hamısı bacardığı qədər ailənin 
büdcəsinə kömək etmişlər. Hənəfi Terequlov
1894-cü ildə Qori seminariyasına daxil olmuş, 
1899-cu ildə təhsilini başa vurmuşdur. Se- 
minariyanı bitirdikdən sonra İrəvan quberni
yasında, Bakıda müəllimlik etmiş, mədəni- 
maarif işlərində çalışmışdır. Azərbaycan teatr

Bədəl bəy Bədəlbəyov 
(1875- 1932)

Hacı Kərim Sanılı 
(1878- 1937)
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Hənəfi Terequlov 
(18 7 7 - 1942)

və opera sənətinin 
salnaməsində Hənəfi 
Terequlovun da özü
nəməxsus izi vardır. 
O, teatr sahəsində də 
səmərəli fəaliyyət 
göstərmiş, «Hacıbə
yov qardaşları» teatr 
truppasında ilk opera 
tamaşalarının əsas 
ifaçılarından biri ol
muşdur.

к к к

Hüseyn Minasazov Qori Müəllimlər Se
minariyasının Azərbaycan şöbəsini 1899-cu 
ildə 10 nəfər tələbə ilə bitirmişdir. O, hələ 
tələbəlik illərində Zaqafqaziya xalqlarının 
mütərəqqi fikirli adamları ilə dostluq əlaqə
ləri saxlamış, rus, Şərq və Qərb ədəbiyyatını 
dərindən mütaliə etmişdir. Bütün bunlar 
onun bir ziyalı, müəllim və jurnalist kimi for
malaşmasına böyük təsir göstərmişdir. Hü
seyn Minasazov ilk müəllimlik fəaliyyətinə 
Cavad qəzasının Xıllı kəndində başlamışdır. 
İşlədiyi məktəbdə köhnə təlim üsulları, 
müəllimlərin ədalətsizliyi ilə qarşılaşdığı 
üçün məktəbin müdiriyyəti ilə toqquşur. Mü
dirin iradəsi əleyhinə gedərək dərslərini 
məktəbin digər müəllimlərindən fərqli ola
raq daha səmərəli üsullarla qurur. Bütün bun
lar Hüseyn Minasazovu arzuolunmaz şəxsə 
çevirir. Qəza rəisləri və məktəbin müdiriy
yəti ondan yaxa qurtarmaq üçün guya və
zifəsinə laqeyd yanaşdığını bəhanə edərək

Hüseyn Minasazov 
(1881 - 1932)

1901-ci ildə onu mək
təbdən çıxarırlar.
Hüseyn Minasazov 
Bakıya qayıdır və 
Sabunçuda müəllim 
işləyir.

Hüseyn Minasa
zov o zaman Bakıda 
toplaşan Azərbaycan
ziyalılarından Üzeyir

« *

bəy Hacıbəyli, Omər 
Faiq Nemanzadə, Əli 
Nəzmi, Əliqulu Qəm
küsar, Məmməd Səid Ordubadi, Mirzə Ələk
bər Sabir, Abbas Səhhət, Süleyman Sani 
Axundov kimi yazıçı, şair və publisistlərin 
mühitinə düşür. Onlar Hüseyn Minasazovun 
dünyagörüşünün formalaşmasına ciddi təsir 
göstərirlər.

Hüseyn Minasazovun maarifçilik fəaliyyə
tində qadın azadlığı və qadın təhsili problem
ləri geniş yer tuturdu.

Hüseyn Minasazov qadın azadlığını təmin 
etmədən millətin mədəniyyəti və tərəqqisinin 
mümkün olmadığını söyləyərək yazırdı: 
«Qadına alış-veriş malı kimi baxan xalq heç 
vaxt mədəni xalq ola bilməz».

O, qadın azadlığı və təhsili sahəsində apa
rılan bütün səyləri, o cümlədən «Molla Nəs
rəddin» jurnalının redaktoru Cəlil Məmməd
quluzadənin fəaliyyətini yüksək qiymətlən
dirirdi.

Hüseyn Minasazov Azərbaycan ziyalılarının 
əksəri kimi ana dili uğrunda o zaman gedən 
mübarizənin ön cərgəsində duranlardan idi. 
Onun nəşr etdirdiyi məqalələrin əsas məz-
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mununu Azərbaycan məktəbləri üçün ana di
lində savadlı müəllimlər hazırlamaq, mək
təbləri savadsız müəllimlərdən təmizləmək, 
çar hökumətinin qeyri-rus xalqlarının dilinə 
olan təhqiramiz münasibətlərini pisləmək 
və s. kimi məsələlər təşkil edirdi. Hüseyn 
Minasazov «Azərbaycan dili məktəblərdə» 
məqaləsində rus-Azərbaycan məktəblərində 
işləyən müəllimlərin ana dilindən hazırlıq
larının zəif olduğunu söyləyir, müəllim ha
zırlayan məktəblərdə şagirdlərə ana dilindən 
mükəmməl bilik vermək üçün tədris plan
larında ana dilinin saatlarının çoxaldılmasını 
lazım bilirdi.

ilə yazılar dərc et
dirmiş, əlifba isla
hatı ilə bağlı silsilə 
məqalə yazmışdır.
O, Azərbaycan dili
nin keşiyində duran, 
onun inkişafına ma
ne olanlara qarşı 
mübarizə aparan əsl 
maarif fədaisi idi.

Fərhad Ağaza
də Sovet İttifaqı üz
rə yaradılmış yeni 
əlifba komitəsi şurasının 14 üzvündən biri 
olmuşdur.

Fərhad Ağazadə 
(1882-1931)

* & *

Fərhad Ağazadə 1882-ci ildə Şuşa şəhə
rində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 
Şuşa şəhərində almışdır. 1896-cı ildə Qori 
Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuş və 
oranı 1900-cü ildə bitirmişdir. Şuşa və Go- 
rusda ikisinifli m əktəbdə müəllim işləmiş
dir. 1905-ci ildə Bakıya köçmüş, buradakı 
rus-Azərbaycan m əktəbinin III şöbəsinə 
müəllim təyin edilmişdir. 1907-ci ildə əv
vəlcə IV, sonra I rus-Azərbaycan m əktəbin
də müəllim işləmişdir. Fərhad Ağazadə 
Azərbaycanda maarifin inkişafında özünə
məxsus yeri olan «Nicat» xeyriyyə cəmiyyə
tinin yaranmasında yaxından iştirak etmiş, 
idarə heyətinə seçilmişdir.

Fərhad Ağazadə Mirzə Fətəli Axundza- 
dədən sonra yeni əlifba uğrunda ardıcıl mü
barizə aparan ziyalılarımızdan ən fəalı ol
muşdur. Dövri mətbuatda Şərqli təxəllüsü

* •k *

Sübhanverdixanov Abdulla bəy Vəli oğlu
(Abdulla Divanbəyoğlu) 1 yanvar 1883-cü ildə 
Qazax qəzasının Hıiseynbəyli kəndində doğul
muşdur. Qori Müəllimlər Seminariyasını bitir
miş, Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültə
sinin Şərq şöbəsində təhsil almışdır. Bir 
müddət Acarıstanda, 1904-cü ildən isə Bakıda 
müəllimlik etmiş, «Nəşri-maarif» və «Nicat» 
xeyriyyə cəmiyyətlərində yaxından fəaliyyət 
göstərmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Daxili işlər Nazirliyində tərcüməçi işləmiş, 
qeyri-türk məmurların yenidən hazırlanması 
üçün dövlət tərəfindən təşkil edilmiş kurslarda 
Azərbaycan dilindən dərs demişdir.

Sovet hakimiyyəti illərində Xalq Maarif 
Komissarlığında fəaliyyət göstərmiş, qəzalarda 
məktəblərin təşkilində iştirak etmiş, dərslik

73



Misir Mə

və sinifdənkənar oxu 
üçün ədəbiyyat ha
zırlayan şöbənin üz
vü olmuşdur.

Ali Pedaqoji İns
titutda, Zaqafqaziya 
hərbi məktəbində 
müəllim, nümunəvi 
pedaqoji texnikum
da müdir, Azərbay-

Abduüa bəy Divanbəyoğlu can Dövlət Universi- 
(1883-1936) tetində, Sənaye İns-

titutunda, Xalq Təsərrüfatı institutunda assis- 
tent və dosent vəzifələrində çalışmışdır. 
Azərbaycan Dövlət Arxivinin müdiri, Azər
baycan Elmi Tədqiqat İnstitutunun tarix şö
bəsinin elmi katibi olmuşdur. Tarix, etno
qrafiya, folklor və təbiətşünaslıq sahəsində 
elmi tədqiqat aparmış, «Elmi-heyvanat» dərs
liyini, «Müctəhid feodal Ağa Mir Fəttah», 
«Şəki xanlarının tarixi və onların nəsli», 
«Folklor materiallarının təsnifi», «Türk sis- 
temli kəndlərdə totemizm», «iran və Osmanlı 
məsələsi» əsərlərini yazmış, beşcildlik Azər
baycan tarixini yazmaq üçün material top
lamışdır.

Abdulla bəy Divanbəyoğlunun zəngin bədii 
irsi vardır. O, «Əbdül və Şahzadə» (1902), 
«Can yanğısı» (1903), «İlan» (1906), «Fəhlə» 
(1907), «Ərdoy dərəsi» (1920), «Cəng» (1911) 
və s. romantik povest və hekayələrin müəllifi 
kimi tanınmışdır. Əsərləri mövzu aktuallığı və 
orijinallığı, təhkiyə üslubunun yeniliyi ilə 
seçilir. Yazıçı, pedaqoq, folklorşiinas kimi 
səmərəli fəaliyyət göstərən Abdulla bəy

Divanbəyoğlu Azərbaycan mədəniyyətinin 
ən görkəmli simalarından biridir.

* * 'k

Üzeyir bəy Əbdülhiiseyn oğlu Hacıbəyli 
(Hacıbəyov) 18 sentyabr 1885-ci ildə Ağca- 
bədidə anadan olmuşdur, ibtidai təhsilini 
Şuşada rus-Azərbaycan məktəbində almış 
Üzeyir bəy Hacıbəyli 1899-cu ildə Qori 
Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdur.

Üzeyir bəy Hacıbəyli Qori seminariyasını
1904-cü ildə bitirərək işləmək üçün Cəb
rayıl qəzasının H adrut kənd m əktəbinə 
göndərilmişdir. O, dərs deməklə yanaşı, 
«Kaspi» qəzetində müxtəlif mövzularda 
m əqalələrlə çıxış edirdi. 1907-ci ildə «He
sab məsələləri» dərsliyini və «Mətbuatda 
istifadə olunan siyasi, hüquqi, iqtisadi və 
hərbi sözlərin türk-rus və rus-türk lüğəti» ki
tabını nəşr etdirmiş, Hadrut kəndində, Bi- 
biheybətdə, «Səadət» məktəbində dərs de
mişdir. Bakıda keçirilən Azərbaycan Müəl
limlərinin I qurultayına (1906) nümayəndə 
və katib seçilmişdir.

Onun 1908-ci ildə səhnəyə qoyulan «Leyli 
və Məcnun» operası təkcə Azərbaycanda de
yil, Şərqdə ilk opera idi. O, 1909-cu ildə «Ər 
və arvad» musiqili komediyasını, 1910-cu il
də «Rüstəm və Söhrab» operasını yazmışdır.
1911-ci ildə onun «O olmasın, bu olsun» əsə
ri tamaşaya qoyulmuşdur. Bunun ardınca ■ ■
Üzeyir bəy Hacıbəyli «Şah Abbas və Xur- 
şidbanu», «Əsli və Kərəm» operalarını 
yazmışdır.
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Üzeyir bəy Hacıbəyli 
(18 8 5 - 1948)'

ictimai fikir meydanında ustad bir publisist 
kimi tanınan Üzeyir bəy Hacıbəyli öz döv
rünün «Həyat», «İrşad», «Həqiqət», «Tərəq
qi» və sair dövri mətbuat orqanlarında çoxlu 
satirik-publisistik yazılarla çıxış etmiş, əsər
lərinin məzmunu, dili və sənətkarlığı baxımın
dan ədəbi məktəb səviyyəsinə yüksəlmişdi. 
Üzeyir bəy dünya şöhrətli bəstəkar olmaqdan 
başqa, yazıçı, jurnalist və ictimai xadim kimi 
Azərbaycan mədəniyyət tarixində silinməz iz 
qoymuşdur.

Üzeyir bəy Hacıbəyli yüksək səviyyəli 
əsərlər yazmaq, dünya musiqisi ilə daha ya
xından tanış olmaq arzusunda idi.

1913-cü ildə o, ali təhsil almaq məqsədilə 
Peterburq konservatoriyasına daxil olmuş, 
elə həmin ildə orada bütün dünyada məşhur 
olan «Arşın mal alan» musiqili komediyasını 
yazmışdır.

9 9

Üzeyir bəy Hacıbəyli Azərbaycan De
mokratik Cümhuriyyətinin dövlət himninin 
və bir neçə milli marşın, məşhur «Çırpınırdı 
Qara dəniz» mahnısının müəllifidir. Onun 
«Koroğlu» operası milli musiqimizin şah 
əsərlərindən biridir.

Üzeyir bəy Hacıbəylinin və rus-tiirk»
lüğətinin titul səhifəsi
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Oori Müəllimlər Seminariyasının bir qrup tələbəsi

Üzeyir bəy Hacıbəyli bütün bilik və baca
rığını Azərbaycanda musiqi elmi və sənətinin 
inkişafına həsr etmişdir. Musiqi məktəbləri
nin açılması, Azərbaycan Dövlət Konserva
toriyasının təşkili, yüksək səviyyəli musiqi 
kadrlarının yetişdirilməsi və s. məsələlər bu 
ölməz bəstəkarın adı ilə bağlıdır. O, Azərbay
can Dövlət Konservatoriyasının ilk rektoru 
olmuşdur.

* *

Müslüm Maqomayev 1885-ci il oktyabr 
ayının 18-də Qroznı dairəsinin köhnə Atağa 
kəndində dəmirçi ailəsində doğulmuşdur.

Müslüm Maqomayev ibtidai təhsilini Qroz- 
nıda almışdır. Onun istedadlı bir tələbə olduğu
nu duyan Qroznı məktəbləri nəzarətçisi Zaqaf
qaziya Müəllimlər Seminariyasının direktoruna

müraciətlə yazırdı: «Əlahəzrət, sizdən artıq 
dərəcədə xahiş edirəm, Qroznı dairəsinin köh
nə Atağa kəndinin sakini Müslüm Maqomayev 
adlı oğlanı seminariyanın pansionatına qəbul 
edəsiniz. Onun 1900—1901 -ci tədris ilinin xər
cini Terek mahalının dağlılar arasında elmi və 
texniki bilikləri yayan cəmiyyəti ödəyəcəkdir».

Bu məktubla Müslüm Maqomayev Qori se
minariyasına qəbul olunmuş və 1904-cü ildə 
oranı bitirmişdir. Həmin ildə də o, təyinatla Şi
mali Qafqaza, Terekin sahilindəki Beqoviç 
kənd məktəbinə göndərilmiş və məktəbin mü
diri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1905-ci ilin 
sentyabr ayından Müslüm Maqomayev Lən
kəran şəhər məktəbinə müəllim göndərilmiş və 
altı il Lənkəran mahalında məktəblərin təşkili, 
qızların təhsilə cəlb olunması, məktəblərdə 
yeni təlim üsullarının tətbiqi və ümumiyyətlə,
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mədəni-maarif işlə
rinin həyata keçiril
məsində böyük rol 
oynamışdır.

1911-ci ildən isə 
Müslüm Maqomayev 
Bakının Sabunçu şə
hər məktəbinə müəl
lim təyin olunmuş
dur. O, 1920-ci ildən 

Miislüm Maqomayev sonra Azərbaycan 
(1885-1937)  Maarif Komissarlığı

nın incəsənət şöbəsinə rəhbərlik etmiş, Bakı 
Sovetinin üzvü olmuş, Həmkarlar ittifaqının 
sədri vəzifəsində işləmişdir.

Azərbaycan xalqı Müslüm Maqomayevi 
daha çox bəstəkar kimi tanıyır. O. milli operamı
zın inkişafında çox işlər gömıüş, Üzeyir Hacı
bəylinin yaxın silahdaşı olmuşdur.

* * *

xalq məktəblərində 
ibtidai sinif müəllimi 
vəzifəsində işləməli 
idilər. Əli Terequlov
1918-ci ilə qədər ara- 
sıkəsilmədən müx
təlif məktəblərdə 
müəllim işləmiş, 
yaşlılar üçün axşam 
kursları yaratmış, 
xeyriyyə cəmiyyət
lərinin işində fəal iş
tirak etmişdir. O za
man Qori seminariyasını qurtaranlara yuxarı 
məktəblərdə işləmək hüququ verilmədiyi 
üçün Əli Terequlov 1913-cü ildə ümumtəhsil 
kursları cəmiyyətində birillik kursa daxil 
olmuş, oranı müvəffəqiyyətlə bitirib, Qafqaz 
Tədris Dairəsinin ali ibtidai məktəb müəllimi 
şəhadətnaməsini almışdır.

Əli Terequlov 
(1881 -  1950)

Əli Həsən oğlu Terequlov 1881-ci ildə 
Tiflisdə doğulmuşdur. Hənəfi Teıequlovun 
kiçik qardaşıdır. Qori seminariyasını 1904-cü 
ildə bitirmişdir. Əli Terequlov Qori seminari
yası haqqında xatirələrində yazırdı: «5 il se
minariyada keçirdiyimiz ağır rejim, ciddi 
yaşayış və pansion həyatı bizi yoldaşlıq ailə
sində birləşdirə bilmişdi». Tələbələrin bu sə
mimi yoldaşlığı sonralar qohumluğa çevril
mişdir. Üzeyir bəy Hacıbəyli, Müslüm Maqo
mayev, Pənah Qasımov Terequlov qardaşları
nın bacıları ilə evlənmiş və ömürlərinin sonu
na kimi mehriban yaşamışlar.

Xalq məktəbləri haqqındakı Əsasnaməyə 
görə seminariyanı qurtaranlar 5 il müddətində

* * *

Pənah Qasımov
1881-ci ildə Cəbrayıl 
qəzasının Qarğabazar 
kəndində anadan ol
muşdur. Kənd mək
təbini bitirdikdən son
ra 1901-ci ildə Zaqaf
qaziya Müəllimlər Se
minariyasının Azər
baycan şöbəsinə da
xil olmuş, 1905-ci il
də seminariyanı biti
rib, təhsilini Tiflis

Pənah Qasımov
(1881-1939)
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Müəllimlər İnstitutunda davam etdirmişdir. 
Pənah Qasımov təhsilini başa vurduqdan sonra 
Lənkəran şəhər məktəbində fəaliyyətə baş
lamışdır. Lənkərandakı ikiillik fəaliyyətindən 
sonra Pənah Qasımov Bakıya qayıtmış və 6-cı 
rus-Azərbaycan məktəbində tarix müəllimi 
işləmişdir.

1925-ci ildən sonra Pənah Qasımov Xalq 
Maarifi Komissarının müavini, Ali Pedaqoji 
institutun və Maarif Kadrlarının Təkmilləş-

t

dirmə institutunun direktoru vəzifəsində 
çalışmışdır.

•к к к

Məmməd Qarayev 1887-ci ildə Qazax 
mahalının Salahlı kəndində yoxsul ailədə 
anadan olmuşdur. O, lap kiçik yaşlarında vali
deynlərini itirmiş, kasıbçılığın hər üzünü gör
müşdür. Müəllimi Əhməd ağa Mustafayev 
kiçik Məmmədi öz himayəsinə götürmüş və 
oxutmuşdur.

Firidun bəy Köçərli Məmməd Qarayev ba
rədə yazırdı ki, Qarayev seminariyada özünün 
nümunəvi əxlaqı ilə seçilir, gözəl oxuyur və 
hamının sevimlisi hesab olunurdu...

Məmməd Qarayev 1906-cı ildə Qori Müəl
limlər Seminariyasını bitirib Bakıya gəlir. La
kin gənc müəllim vərəm xəstəliyinə tutuldu
ğundan həkimlərin məsləhəti ilə Qarabağa -  
Malıbəyli kəndinə köçür. Məmməd Qarayev 
1910-cu ildə Malıbəyli kəndində qız məktəbi 
açır. O dövr üçün bu, çox böyük hadisə idi. 
Malıbəyli kəndində qız məktəbinin açılma
sını «Molla Nəsrəddin» jurnalı da özünəxas 
üslubda alqışlamışdı: «Bir gün yolum düşdü

Malıbəyli kəndinə.
Kəndi gəzdim və 
elə şeylər gördüm 
ki, qeyri-müsəlman 
kəndində onları gör
mək olmaz» («Mol
la Nəsrəddin» ju r
nalı, 1910, №32).

1911 -ci ildə Şu
şada qız məktəbi açı
larkən Məmməd Qa
rayev bunu çox se
vinclə qarşılayaraq,
«İşıq» jurnalında yazırdı: «Mən bu gün ikiqat 
artıq sevinirəm, indi mənə daha qorxmaq 
lazım deyildir... Mən meydanda tək deyiləm. 
Qarabağın ikinci qaranquşunun onun qəlbi 
Şuşa şəhərində açılmasını ürəkdən təbrik edir 
və deyirəm: «Qədəmlərin mübarək! Xoş gəl
misən!»

Bu gənc xalq müəlliminin kəndlilər və 
məktəblilər arasında çox böyük hörməti var 
idi. 1912-ci ildə Malıbəyli qız məktəbinin şa
girdləri çox orijinal bir xalça toxuyub hörmət 
rəmzi olaraq sevimli müəllimləri Məmməd 
Qarayevə hədiyyə vermişdilər. Xalçanın üs
tündə bu sözlər yazılmışdır: «Malıbəyli ünas 
məktəbinin şagirdlərindən sevimli müəlli
mimiz Məmməd Qarayevə yadigar».

Məmməd bəy Qarayev dərs deməklə ya
naşı, dövri mətbuatda məqalələr, uşaqlar üçün 
hekayələrlə də çıxış edirdi.

Məmməd Qarayevin vaxtsız ölümü dostla
rını və müəllimlərini sarsıtmışdı. Yazıçı, pe- 
daqoq Süleyman Sani Axundov «Məktəb»

Məmməd Oarayev 
(1887-1913)

7 8



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

(1913) jurnalında dərc etdirdiyi «Məmməd 
Qarayevin vaxtsız ölümü» adlı ağısında yazırdı: 
«Ah! Sən nə tez söndün, ey şölə. Nə tez hümmət 
və qeyrətin səmərəsi ilə tərbiyə cılmış körpə 
qızlara qara geydirdin. Qəm etmə, ey pak ruh, 
rahat yat! Tutduğun işlər, göstərdiyin yollar unu
dulmaz. Demə məzarım qürbətə düşdü, sənin 
kimi millətini sevən cavana vətənin hər guşəsi 
vətəndir».

* * *

İsfəndiyar Vəkilov uzun illər xalq maa
rifi sahəsində fəaliyyət göstərmişdir. O, 
1888-ci ildə Qazax qəzasının Salahlı kən
dində doğulmuş, ibtidai təhsilini orada 
almış, 1902-ci ildə Qori seminariyasına daxil

m

olmuşdur, isfəndiyar Vəkilov xatirələrində 
yazırdı ki, məni, Məmməd Qarayevi, Səlim 
Əfəndiyevi və gəncəli Yaqub Qocayevi 
Əhməd ağa Mustafayev yayda Dilicanda rus 
dilindən hazırlayıb, sonra da seminariyaya 
qəbul imtahanı verməyə aparmışdı. Semina
riyada rus dili imtahanından biri imla idi. 
Seminariyanın müəllimi Aleksey Smirnov 
uşaqların rus dilinin qrammatikasına nə 
dərəcədə mükəmməl yiyələndiklərini yox
lamaq məqsədi ilə metodiki cəhətdən doğru 
olmayan belə bir üsula əl atıb, sözləri səhv 
diktə edirdi. Biz isə bu vəziyyətdən çıxıb 
sözlərin hamısını doğru yazmışdıq, ona görə 
də dördümüz də seminariyaya qəbul ola 
bildik.

İsfəndiyar Vəkilov 1907-ci ildə seminari
yanı müvəffəqiyyətlə bitirib, Bakıda rus-Azər

baycan məktəbində,
Qazax seminariya
sında Firidun bəy 
Köçərli ilə birlikdə 
işləmişdir. O, Azər
baycan maarifpər
vərlərinin yeni mək
təb və qadın təhsili, 
müəllim hazırlığı ki
mi sahələrdə apar
dıqları mübarizənin 
ön cərgəsində olmuş
dur. 1910-cu ildə Di
licanda Əhməd ağa Mustafayevin 25 illik mü
əllimlik fəaliyyətinə həsr edilən yubileyin təş
kilatçılarından biri olmuş. Mirzə Ələkbər Sabi
rin «Hophopnamə» əsərinin nəşri üçün pul 
toplanmasında iştirak etmişdi.

1905-ci il inqilabından sonra qeyri-rus 
xalqlarının nümayəndələri Dövlət dumalarında 
çıxış edərək ana dilinin tədrisini gücləndir
məyi irəli sürürdülər. Çar hökuməti bu xalq
ların ana dilinin tədrisinə mane olmaq üçün 
belə bir bəhanə gətirirdi ki, ancaq öz ədəbiy
yatı, yazısı və qrammatikası olan xalqlar ana 
dilində təhsil ala bilərlər.

İsfəndiyar Vəkilov 1911 -ci ildə Bakıda 
çağırılan üçgünlük müşavirədə qeyri-rus 
xalqlarının dilinə və mədəniyyətinə şübhə 
ilə yanaşan çar çinovnikləri ilə ciddi müba
rizə aparmışdır. O, bununla yanaşı, rus xal
qının dilinə və mədəniyyətinə yüksək qiy
mət verərək öz şagirdlərinə Tolstoyu, Puşki- 
ni, Lermontovu, Nekrasovu, Turgenevi oxu
mağı məsləhət görürdü.

İsfəndiyar Vəkilov 
(1888- 1960)
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U

Qori seminariya
sının məzunu Tey
mur Hüseynov

%

1892-ci ildə Şamaxı
da doğulmuşdur. O, 
ailələrinə kömək et
mək məqsədilə Ba
kıya, qohumları Əli- 
cabbar İsmayılovun 
yanına gəlir. Bu

Teymur Hüseynov gəliş Teymurun hə- 
( -  1938) yatında dönüş olur və

onun gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirir.
1906-cı ildə Bakıda rus-Azərbaycan mək

təbini bitirən Teymur Hüseynov 1907-ci ildə 
Əlicabbar İsmayılovun bilavasitə köməyi və 
məsləhəti ilə Qori Müəllimlər Seminariyasına 
daxil olur və 1911 -ci ildə seminariyada təhsi
lini müvəffəqiyyətlə başa vurur. Seminariyanı 
bitirdikdən sonra Teymur Hüseynov Bakıya 
qayıdıb müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. Tey
mur Hüseynov elə maarifpərvər ziyalılarımız
dan idi ki, bütün fəaliyyəti boyu harada və 
hansı vəzifədə işləməsindən asılı olmayaraq, 
həyatını Azərbaycan xalqının mədəni həyatı
nın yüksəlişinə, savadlanmasına və xoşbəxtli
yinə sərf etmişdir.

к к -k

Qasımov Əli Camal oğlu (Əli Səbri) 15 ap
rel 1892-ci ildə indiki Babək rayonunun Neh
rəm kəndində anadan olmuşdur. Qori Müəllim

Qasımov Əli 
( Əli Səbri) 

(1892- 1983)

lər Seminariyasını 
bitirmiş (1913), bir 
müddət Bakıda müəl
limlik etdikdən son
ra Naxçıvana qayı
daraq, həmyerliləri
nin erməni-daşnak 
təcavüzünə qarşı mü
barizəsinə qoşulmuş, 
könüllü xalq dəstə
lərinin yaradılma
sında təşəbbüskarlıq 
göstərmişdir. Naxçı
van, Ordubad, Şərur, Sürməli, Milistan və 
Vedibasar mahallarının əhalisi adından Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərlərinə 
göndərilən 1919-cu il 9 sentyabr tarixli sənə
di Əli Qasımov da imzalamışdır. Sənəddə 
Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində sax
lanılması, Zəngəzura gedən yolun açılması 
və s. tələblər irəli sürülürdü. 1919-cu ilin ya
yında ingilis-daşnak hərbi hökuməti Şərur- 
Naxçıvan ərazisində repressiyaya başladı və 
apardığı kütləvi həbslər zamanı demokratik 
fikirli adamlar içərisində Əli Qasımov da 
həbs olunaraq, Aleksandropola (Gümrü) sür
gün edildi.

O, ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, 
1914-cü ildən başlayaraq «Molla Nəsrəddin» 
jurnalında çıxış etmişdir. «Solğun çiçək» adlı 
ilk kitabı 1914-cü ildə nəşr olunmuşdur. Əli 
Qasımov Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki BDU) filologiya fakültəsində təhsil 
almışdır (1925-30). «Maarif işçisi» jurnalının 
redaktoru, «Azərnəşr»in bədii ədəbiyyat
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şöbəsinbə redaktor, Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının ədəbiyyat fondunun sədri olmuşdur. 
Povest və hekayələr, xatirələr yazmış, rus və 
dünya ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə, 
Azərbaycan ədəbiyyatından rus dilinə tərcü
mələr etmişdir.

•к к *

Qori seminariya
sının məzunu Yusif 
Qasımov 1896-cı il
də Salyan şəhərində 
sənətkar ailəsində 
doğulmuşdur. 1913-cü 
ildə Qori seminari
yasına daxil olmuş 
və 1917-ci ildə, yəni 
seminariyanı qurtar-

Yusif Qasımov dığı il ekstemat yolu
(18 9 6 - 1957) ilə Tiflis Müəllimlər

ф

institutuna imtahan vermiş və 1918-ci ildə 
Salyana qayıdaraq, müəllimlik fəaliyyətinə 
başlamışdır. Az sonra Qazax Müəllimlər Se
minariyasına işə göndərilmişdir. Onun təşəb
büsü ilə seminariyada ədəbi gecələr təşkil 
edilirdi. Bu ədəbi gecələrdə ədəbiyyat müəl
limi Yusif Qasımov Vaqifdən, Sabirdən şa
girdlərə parçalar öyrədirdi.

к к к

Əsası Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə
t

Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli Axundzadə, isma
yıl bəy Qutqaşınlı və başqaları tərəfindən

qoyulan maarifçilik hərəkatı XIX əsrin axır
larında ictimai-pedaqoji fikrin bütün qatları
na nüfuz edir, xalqın milli şüurunu formalaş
dırırdı. Maarifçilər və onların ardıcılları dərk 
edirdilər ki, xalqın maariflənməsi millətin 
tərəqqisinin ən mühüm şərtidir. Rus mədə
niyyəti ilə yaxından tanışlıq Azərbaycanda 
rus məktəbləri nümunəsində yeni tədris 
müəssisələrinin -  rus-Az məktəb
lərinin meydana gəlməsinə səbəb oldu.

Belə məktəb ilk dəfə Tauxitdin Mamleyev 
tərəfindən Qazax qəzasının Salahlı kəndində

Şuşa şəhər əhalisinin rus-Azərbaycan məktəbi 
açmaq tələbini əks etdirən sənədin surəti
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Türk-Azərbaycan dilinin
miixtəsər sərf-nəhvi(rus-Azərbaycan məktəblərində

tiirkco oxuyan uşaqlar üçün)

(1875-ci il), sonra isə 1887-ci ildə Bakıda 
açılmışdı. Məktəb həmin ilin oktyabrında 
fəaliyyətə başladı. Bu, birsinifli üçüncü dərə
cəli xüsusi rus-Azərbaycan məktəbi idi. Mək
təbə elə ilk aylarda 60 şagird qəbul olunmuş, 
qısa bir vaxtda onların sayı 70 nəfərə çatmış
dı. Məktəbin tədris planına ana dili, rus və 
fars dilləri, hesab, coğrafiya, tarix, şəriət fən
ləri daxil idi.

Bakıda açılan rus- 
Azərbaycan məktəbi
nin fəaliyyəti Sultan 
Məcid Qənizadə və 
Həbib bəy Mahmud- 
bəyovun (1864 -  
1928) adı ilə bağlıdır.

Sultan Məcid Qə
nizadə 1866-cı ilin ap
rel ayında Şamaxı şə
hərində anadan olmuş
dur. Hələ uşaq ikən 
yazıb-oxumağı atasın
dan öyrənən Sultan Məcid Qənizadə ilk 
təhsilini məhəllə məktəbində almış, sonra isə 
dövrünün məşhur şair və müəllimi Seyid Əzim

• Ш

Şirvaninin «Usuli-cədid» məktəbində və 
Şamaxıdakı rus məktəbində oxumuşdur. O, 
1883-cü ildə Tiflisə gedərək Aleksandrovski 
Müəllimlər institutuna daxil olmuşdur.

1887-ci ildə Aleksandrovski Müəllimlər İns
titutunu müvəffəqiyyətlə bitirən Sultan Məcid 
Qənizadə həmin ildə Bakıya gəlmiş, özünün 
məslək yoldaşı Həbib bəy Mahmudbəyovla bə
rabər, ilk yeni tipli Azərbaycan ibtidai məktəbini 
açmışdır. 1905-ci ilə kimi burada çalışan Sultan 
Məcid Qənizadə həmin il Qori Müəllimlər Se
minariyasının Azərbaycan şöbəsinə müfəttiş tə
yin olunmuşdur. Nəriman Nərimanov Sultan 
Məcid Qənizadənin Seminariyaya müfəttiş təyin 
edilməsini «dövlət tərəfindən görülməyən, göz
lənilməyən bir hərəkət» adlandırmışdı.

Sultan Məcid Qənizadə 1908-ci ildə Bakı 
quberniyası və Dağıstan vilayəti xalq məktəb
lərinin ikinci rayonu üzrə müfəttiş, 1917-ci 
ildə isə xalq məktəblərinin direktoru təyin 
edilmişdir.

Sultan Məcid Qənizadə 
( 1866-1937)
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Sultan Məcid Qənizadənin
«Самоучитель тюркского языка» kitabının

1 hissəsinin titul səhifəsi

Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutunda 
təhsil alması Sultan Məcid Qənizadənin dün
yagörüşünün formalaşmasına və onun gələcək 
maarifçilik fəaliyyətinə çox müsbət təsir gös
tərmişdir.

O, 1890-1904-cü illərdə dörd hissədən 
ibarət «Самоучитель тюркского языка», «İs- 
tilahi Azərbaycan», 1-2-ci hissə, «Lüğəti-rusi 
və türki», 3-cü hissə, «Klidi ədəbiyyat»

(Ə.Cəfərzadə ilə birlikdə) və s. əsərlərini yaz
mışdır. Sultan Məcid Qənizadə həmin illərdə 
bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, «Müəl
limlər iftixarı», «Gəlinlər həmayili» və b. bə
dii əsərlər də yazmışdır.

1920-ci ildən sonra Sultan Məcid Qənizadə 
respublikanın Xalq Maarif Komissarlığında və 
bir sıra elmi-pedaqoji idarə və müəssisələrdə 
çalışmışdır.

Həbib bəy Mah- 
mudbəyov 1864-cü 
ildə Şamaxı şəhə
rində anadan ol
muşdur. O, 1887-ci 
ildə Tiflis Aleksan
drovski Müəllimlər 
İnstitu tunu b itir
mişdir.

Həbib bəy Mah- 
mudbəyovun m aa
rif xadimi kimi ye
tişməsində Aleksan
drovski İnstitutu mühüm rol oynamışdır. 
Çar maarif nazirinin 1887-ci ildə verdiyi sə
rəncama görə, islam dininə mənsub olan 
şəxslərə şəhər məktəblərində dərs demək 
qadağan olunmuşdu. Həbib bəy Mahmud- 
bəyov həmin il institutu bitirdikdə şəhər 
m əktəblərinə deyil, kənd m əktəblərinə 
təyin edilir. Lakin o, bu ədalətsizliklə barış
mayıb Bakıya gəlir və 1887-ci ildə şəxsi 
təşəbbüsü ilə Bakıda Sultan Məcid Qənizadə 
ilə birlikdə yeni tipli ibtidai məktəb -  rus- 
Azərbaycan məktəbi açır. Bu məktəbdə ana

k ж

Həbib bəy Mahmudbəyov
(1864- 1928)
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dili əsaslı şəkildə öyrədilir, rus və fars dillə
ri, hesab, coğrafiya, tarix fənləri tədris edi
lirdi. Həbib bəy Mahmudbəyov və Sultan 
Məcid Qənizadənin başçılıq etdikləri mək
təbdə yoxsul uşaqlarının təhsilə cəlb olun
malarına xüsusi qayğı göstərilirdi.

Həbib bəy Mahmudbəyov Bakı şəhər 
dumasında məktəb komissiyasının üzvü ol
muşdur. O, ömrünün sonuna qədər maarif 
sahəsində çalışmış, 1921-1927-ci illərdə 
Azərbaycan Pedaqoji institutunun direktor 
müavini və direktoru olmuşdur.

*k * *

Sultan Məcid Qənizadə və Həbib bəy 
Mahmudbəyovun yaratdıqları rus-Azərbay- 
can məktəbinin təsiri ilə sonralar Şuşada, Nu- 
xada (Şəki), Yelizavetpolda (Gəncə), Nax- 
çıvanda, Şamaxıda, İrəvanda belə məktəblər 
geniş yayıldı. Təlim rus dilində aparılan bu 
məktəblərdə şagird kontingenti ancaq azər
baycanlılardan ibarət idi. Bu məktəblərin adi 
dövlət ibtidai məktəblərindən fərqi burada 
Azərbaycan dilinin tədrisinin məcburi olma
sında idi. Həmin məktəblər Azərbaycanda 
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində ibti
dai təhsilin geniş yayılmasında mühüm rol 
oynamışdır.

Azərbaycanda açılan dövlət məktəbləri 
xalqın savadlanmasına kömək etsə də, o həm 
məzmunca, həm də formaca ruslaşdırma siya
sətini həyata keçirən təhsil müəssisəsi idi.

Çar hökuməti milli ucqarlarda, o cümlədən 
Azərbaycanda dünyəvi təhsil məktəblərinin 
fəaliyyət dairəsinin genişlənməsinə imkan

vermir, milli məktəblərin fəaliyyətini, ana dili
nin təlimini bacardıqca məhdudlaşdırırdı.

Xalqın qabaqcıl ziyalıları bunu görür və 
dərk edirdilər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
rus-Azərbaycan adı ilə açılmış məktəblərin 
tədris planını təhlil edərək, bu qənaətə gəl
mişdi ki, burada müsəlmançılıqdan və yerli- 
ükdən (millilikdən -  M.M.) fəqət bir ad var. 
Həftə ərzində tədris olunan 20 -  30 saatdan 
3 saatı türk dilinə (Azərbaycan dili), 2 saatı 
şəriət dərsinə verilirdi. O, 1905— 1907-ci il 
hadisələrindən sonra irəli sürülən təhsil layi
həsini alqışlayır, onun milli xüsusiyyətlərə 
üstünlük verən cəhətlərini təqdir edirdi. Bu 
proqrama görə məktəblər, hər şeydən əvvəl, 
milli olmalı idi. Birinci il təlim ancaq ana dilin
də aparılmalı, sonrakı illərdə isə rus dili məc
buri bir fənn kimi tədris edilməli idi (Məhəm- 
məd Əmin Rəsulzadə, ibtidai yerli məktəblər. 
«Tərəqqi» qəzeti, 20 noyabr 1908-ci il).

XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada başla
yan ictimai-pedaqoji hərəkat, Konstantin 
Dmitriyeviç Uşinskinin təlimin ana dilində 
apardması ideyası Azərbaycanda da bu ide
yaya elmi və mənəvi zəmin hazırladı. Milli dili 
millətin inkişafının ən mühüm şərti hesab edən 
Konstantin Dmitriyeviç Uşinski yazırdı: 
«Uşaq ana dilini öyrənərkən ... yalnız şərti 
səsləri öyrənmir; o, eyni zamanda ana dilinin 
doğma döşündən mənəvi həyat və qüvvə içir. 
Xalqın dili onun mənəvi həyatının heç bir vaxt 
solmayan və daim təzədən çiçəklənən, tarix 
sərhədlərindən çox uzaqlarda aşılanmış boya
sıdır, dildə bütün xalq və onun biitün vətəni 
canlanmış olur. .. xalq dilinin parlaq, aydın də
rinliklərində doğma ölkənin tək bir təbiəti
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deyil, həm də xalqın mənəvi həyatının bütün 
tarixi əks olunur... Başına gələn bəla və keç
miş olduğu sevinclərinin izlərini ana dilinin 
xəzinəsində toplayır. Dil, nəinki xalqın həyati
liyini özündə ifadə edir, o, eyni zamanda məhz 
həyatın özüdür... Dil xalqın bütün çoxəsrlik 
mənəvi həyatının ən dolğun və ən düzgün tari
xi olmaqla bərabər, hələ nə kitab, nə də mək
təb olmadığı dövrdə belə, xalqı öyrədən və 
onu tarixin sonuna qədər öyrətməkdə davam 
edən böyük xalq tərbiyəçisidir» (Konstantin 
Uşinski. Seçilmiş əsərləri. Bakı,
1953, s. 111-113). Onun meydana atdığı xəlqi- 
lik ideyası Rusiyadakı məktəblərdə təlimin 
xarici dildə aparılması ənənəsini qırdı. Rus dili 
rus xalqına qayıtdı ki, bu da rus xalqının sürətli 
milli intibahına səbəb oldu. Maarifçilərimiz bu 
ideyadan maksimum dərəcədə yararlanmağa 
çalışırdılar. Firidun bəy Köçərlinin «Ana dili» 
haqqında məqaləsində yazdığı «Bir millətin ma
lını, dövlətini və hətta vətənini əlindən alsan, 
ölüb-itməz, amma dilini alsan, fövt olar və on
dan bir nişanə qalmaz» -  fikri milli ziyalıları na
rahat edən məsələ idi. Bu ideya get-gedə inkişaf 
edərək dövrün ən zəruri məsələsinə çevrildi.

Ana dili təlimi ideyasının həyata keçiril- 
məsində Mirzə ismayıl Qasir, Seyid Əzim 
Şirvani, Məhəmməd Tağı Sidqi, Sultan Mə
cid Qənizadə, Həsən bəy Zərdabi, Məhəm
məd ağa Şahtaxtlı, Həbib bəy Mahmudbə- 
yov, Mahmud bəy Mahmudbəyov, Firidun 
bəy Köçərli, Səfərəli bəy Vəlibəyov, Rəşid 
bəy Əfəndiyev, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov və 
onlarla digər maarifpərvərin böyük xid
mətləri oldu.

Mirzə İsmayıl Qasir 
(1806-1900)

Milli ziyalılar tə
lim rus dilində aparı
lan dövlət məktəblə
rindən fərqli olaraq. 
ana dilli məktəblər 
açmağa səy göstərir
dilər. Bu məktəblər
də təlimi ana dilində 
aparmaqla yanaşı, 
həm də şagirdlərə 
milli tərbiyə vermək 
imkanı yaranırdı.
Mirzə İsmayıl Qasir 
Lənkəranda, Seyid Əzim Şirvani Şamaxıda, 
Məhəmməd Tağı Sidqi Ordubadda («Əxtər» 
məktəbi), Naxçıvanda («Məktəbi-tərbiyə»), 
Səfərəli bəy Vəlibəyov və Mir Möhsün Nəv- 
vab Şuşada ana dilli məktəblər açdılar.

Mirzə ismayıl Qasir Lənkəranda yeni 
üsullu məktəb açmış və burada ana dilindən 
dərs demişdi. Mirzə ismayıl Qasirin m əktə
bində ana dili ilə yanaşı, rus və fars dilləri, 
ədəbiyyat tədris edilir, təbiyyat və s. elmlər- 
dən ibtidai məlumat verilirdi. Mirzə ismayıl 
Qasirin rəhbərliyi ilə 1850-ci ildə Lənkəran
da «Fövcül-füsəha» (gözəl danışanlar) ədəbi 
məclisi təşkil edilmişdi. Bu məclis 1900-cü 
ilədək fəaliyyət göstərmişdir.

Mirzə İsmayıl Qasirin mühüm xidmətlə
rindən biri də öz müasirləri kimi tədris vəsaiti 
tərtib etməsidir. O, 1894-cü ildə «Qanuni-Mir
zə İsmayıl Qasir» adlı dərs vəsaiti tərtib 
etmişdir. Qasir ömrünün son 18 ilini (1883- 
1900) Lənkəran ikisinifli ibtidai məktəbində 
ana dili və şəriət müəllimi işləmişdir. O dövrdə 
Lənkəran ziyalılarının böyük bir qrupu ilk təh
silini Qasirin dərs dediyi məktəblərdə almışdır.
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Maarifpərvər şair, 
müdrik müəllim Se
yid Əzim Şirvanı 
İ869-1870-Cİ illərdə 
Şamaxıda iisuli-cədid 
məktəbi açmış və bu 
məktəbi 18 il idarə 
etmişdir. Seyid Əzim 
7 yaşında ikən atası 
Seyid Məhəmməd 
vəfat etmiş və o, ana
sı ilə birlikdə Dağısta
nın Yaqsay kəndində 

yaşayan ana babası Molla Hüseynin yanına get
mişdir. İlk təhsilini Dağıstanda almış, ərəb, fars 
dillərini. Dağıstan dillərindən bir neçəsini öyrən
mişdir. 1853-cü ildə Şamaxıya qayıtmışdır. 1855-ci 
ildə Bağdada getmiş, bir müddət burada, sonra 
Şamda (Dəməşq) dini təhsil almışdır. Misirdə 
olmuş. Qahirədə alim və şairlərlə görüşmüşdür.

Onun açdığı məktəbdə Azərbaycan, fars dil
ləri ilə yanaşı, rus dili də tədris olunurdu. Mirzə 
Ələkbər Sabir. Soltan Məcid Qənizadə ilk təhsilini 
bu məktəbdə almışlar. Seyid Əzim Şirvani öz mək
təbindən əlavə, Şamaxıda dövlət tərəfindən açı
lan məktəbdə də müəllimlik etmişdir. Müəl
limlik fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq o, uşaqlar 
üçün dərslik və dərs vəsaiti tərtib etmiş, «Məc- 
mueyi-asari Hacı Seyid Əzim Şirvani» adlı dərs 
kitabını çapa hazırlamış, lakin çox çalışsa da, onu 
çap etdirə bilməmişdir. Onun uşaqlar üçün yazdığı 
hekayələrdən bir neçəsini Aleksey Osipoviç Çem- 
yayevski «Vətən dili» kitabına salmışdır.

Seyid Əzim Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqə 
saxlayıb məktublaşmış, «Əkinçi»nin nəşrini 
alqışlamış, qəzetin əhali arasında yayılması-

*f il

Şcımaxı «iisuli-cədid» məktəbi

na çalışmış, maarifçilik məzmunlu şeirlərinin 
bir qismini «Əkinçi»də çap etdirmişdir. O. Hə
sən bəy Zərdabini elmi-hikmətdə ikinci loğ
man, millətin xeyirxahı hesab edərək, onun 
«Əkinçi» qəzetinə yüksək qiymət verir, zəh
mətini xalqa xidmət sayırdı. Seyid Əzim Şirva- 
ninin yaratdığı məktəb, yuxanda qeyd edildiyi ki
mi, «üsuli-cədid», yəni yeni üsullu məktəb adla
nırdı. Yeri gəlmişkən, burada üsuli-cədid mək
təblərinin yaranmasında böyük xidməti olan İs
mayıl bəy Qaspralını (Qasprinski) yada salmaq 
yerinə düşər.

Seyid Əzim Şirvani 
(1835 - 1888)
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Ü m um iyyətlə , 
«üsuli-cədid» hərəka
tının özü Krım tatarı 
ismayıl bəy Qaspra- 
lmın adı ilə bağlıdır.

ismayıl bəy Qas- 
pralı 1851-ci ildə Krı
mın Ovçuköy kən
dində hərbçi Musta
fa ağanın ailəsində 

İsmayıl bəy Qaspralı anadan olmuşdur.
(1851-1914) «Qaspra» onun atası

nın doğulduğu kəndin adıdır.
Onun dünyagörüşü, ictimai-siyasi baxış

ları, əqidəsi və pedaqoji fəaliyyəti XIX əsrin 
II yarısında Rusiyanın ictimai həyatının mü
rəkkəb və ziddiyyətli şəraitində formalaş
mışdı. Alası Odessa gimnaziyasını bitirmişdi. 
Dövrünün tanınmış və mütərəqqi ziyalısı idi. 
O, həyatının ilk on ilini Bağçasarayda keçir
miş, Zincirli mədrəsəsində İsmayıl Əfəndi
dən dərs almışdı. Sonralar Ağ məsciddə 
(Simferopol) və Voronejdəki rus məktəblə
rində oxumuşdu.

İsmayıl bəy Qaspralı «Rusiya müsəlman
ları» (1881) adlı əsərində yazırdı ki, islahat 
tədricən ibtidai məktəblərdən başlamalıdır. 
Yeni üsullu məktəblərdə uşaqlara Quran oxu
maq, yazmaq, namaz qılmaq öyrətməklə yana
şı, türk dili və qrammatikası, riyaziyyatın 
əsasları, islam tarixi, coğrafiya, dünya tarixi və 
anatomiya fənləri tədris edilməlidir. O, maarif 
sahəsində köklü islahatların aparılmasını belə 
əsaslandırırdı: «1881-ci ildə topladığım məlu
mata görə, Rusiya türklərində 16 mindən bir- 
az az məhəllə məktəbi və 214 mədrəsə var.

Yarım milyon uşağın oxuduğu məhəllə mək
təblərində yalnız Quran və namaz duaları öy
rədilir. Uşaqlar türkcə beş sətir oxumağı və 
yazmağı öyrənmədən buranı bitirirlər».

Ona görə də o, Bağçasarayda «üsuli-cədid» 
adlanan yeni məktəb açmışdı ki, bu da böyük 
Türk dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda 
rəğbətlə qarşılanmışdı.

* *

Yeni üsullu mək
təb açanlardan biri 
də Məhəmməd Tağı 
Sidqidir. M əhəm
məd Tağı Sidqi məd
rəsə təhsili almış, 
klassik Şərq poezi
yasını və fəlsəfəsini 
dərindən öyrənmiş
dir. O, 1892-ci ildə
Old u bad şəhərində Məhəmməd Tağı Sidqi 
yeni üsullu «Əxtər» (1854 1903) 
(«Ulduz») m əktə
bində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1894- 
cü ildə Naxçıvana gedərək orada «Tərbiyə» 
məktəbini, 1898-ci ildə isə «Qız məktəbi» ya
ratmış və müəllimlik fəaliyyətini bu məktəb
lərdə davam etdirmişdir.

Sidqi pedaqoji görüşlərində K.D.Uşinski 
təliminin tərəfdarı idi. Ömrünün sonuna kimi 
xalq maarifi carçısı olmuş, 7 dərslik, o 
cümlədən «M əktəb nizamnaməsi», «Şagird
lər üçün qaydalar», «Heykəli-insana bir nə
zər», «Hakimanə sözlər» və digər əsərlərini 
yazmışdır.
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Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Məhəmməd 
Tağı Sidqinin oğlıı Məmmədəli Səfərovun 
(1888 -  1916) da maarif sahəsində xidmətləri 
olmuşdur. O, Naxçıvanda «Məktəbi-tərbiyə»də 
təhsil almış və şəhər məktəbində oxumuşdur. 
Naxçıvan şəhər Azərbaycan məktəbində, Qıv
raq, Şahtaxtı və Qahab kənd ibtidai məktəblə
rində müəllim işləmişdir. O, Cəlil Məmməd
quluzadənin təşəbbüsü ilə bir müddət «Molla 
Nəsrəddin» jurnalının müvəqqəti redaktoru 
vəzifəsini icra etmişdir. 1911-ci ildə Bakıya 
köçmüş, «Nəşri-maarif» cəmiyyətinin Bülbülə 
kəndində açdığı məktəbdə işləmişdir.

XIX əsrin II yarısında Şuşada da yeni tipli 
məktəb açılmışdır. Həmin məktəbi görkəmli 
Azərbaycan maarifçisi Mir Möhsün Nəwab aç
mışdı. Mir Möhsün Nəwabın məktəbi «Gövhə- 
riyyə» adlanırdı.

Mir Möhsün Nəwab Şuşada, bütövlükdə 
isə Qarabağda elmin və maarifin böyük təbli
ğatçısı idi. «Məclisi-fəramuşan» ədəbi məcli
sinə başçılıq etmiş, Şuşada qiraətxana, üsuli- 
cədid məktəbi, mətbəə və cildxana açmışdı. 
Qarabağ şairlərindən bəhs edən «Təzkireyi- 
Nəvvab», nücumdan bəhs edən «Kifayət ül- 
ətfal» əsərlərinin müəllifidir. Şəxsi mətbəə
sində litoqrafiya üsulu ilə çap etdirdiyi kitab
ların bədii tərtibatı Azərbaycanda təsviri sənət 
və kitab tərtibatının inkişafında əhəmiyyətli 
rol oynamışdır. Azərbaycan klassik musiqisi 
haqqındakı «Musiqi elmində rəqəmlərin ay
dınlaşdırılması» (1913) əsəri Azərbaycanda 
musiqiyə dair nəşr olunmuş ilk kitabdır.

Nəwab 20-dən artıq kitabın, o cümlədən, 
«Nurül-əntər», «Nəsihətnamə», «Dər elmi-musiqi

və vüzuhül-ərqam»
(«Musiqi elmində rə
qəmlərin aydınlaşdırıl
ması») və digər əsər
lərin müəllifidir.

Mir Möhsün Nəv- 
vab Şuşada şəxsi litoq
rafiya (daşbasma) 
mətbəəsi yaratmaqla, 
maarifçilik ideyala
rının geniş yayılması- Möhsiin Nəvvah
na şərait yaratmışdır. (1833 -  1918)

к к к

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda 
məktəb təhsilinin inkişafı cəmiyyətdə elmi- 
mədəni mühitin yaranmasının mühüm şərtinə 
və vasitəsinə çevrilməklə, milli mənlik şüu
runun oyanmasına səbəb oldu. Maarifçi və de
mokratik ideyaları təbliğ edən «Əkinçi» (1875— 
1877), «Ziya» (1879), «Ziyayi-Qafqaziyyə» 
(1880-1884), «Kəşkül» (1880-1891), «Kaspi» 
(1881-1919) qəzetləri nəşrə başladı. XIX əsrin 
ən böyük tarixi hadisəsi olan Azərbaycan teatrı 
öz qapısını tamaşaçıların üzünə açdı. Teatrın 
inkişafı az sonra opera sənətinin yaranmasına 
və inkişafına təkan verdi.

Milli məktəb və maarif sahəsində baş
lanmış intibah Cənubi Azərbaycanın maarifçi 
pedaqoqlarmı və ictimai xadimlərini əməli tə
şəbbüslər göstərməyə sövq etdi. Məşədi İsma
yıl Hacı Kazımzadə (1845-1888) və Mirzə Ka
zım Əsgərzadə (1832-1893) Təbrizdən İrəvana 
gələrək orada yeni üsullu məktəblər açdılar. 
Bu məktəblər onlara böyük şöhrət qazandırdı.
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Mirzə Həsən Rüşdiyyə 
(1851- 1944)"

Təbrizdə müasir 
təlim-tərbiyə üsulla
rım yaymaq istəyən 
görkəmli maarifçi 
Mirzə Həsən Rüş- 
diyyə (1851-1944) 
Güney Qafqaza gəl
di. Onun məqsədi, 
özünün yazdığı ki
mi, təlimin yeni me
todlarını və məktəb 
açmaq qaydalarını öy

rənmək idi. Bir müddət İrəvanda yaşayan 
Mirzə Həsən Rüşdiyyə 1883-cii ildə İrəvan 
şəhərində məktəb açdı. Beş il orada böyük mü
vəffəqiyyətlə çalışdıqdan sonra həmin məktəbi 
1888-ci ildə tərk edərək zəngin təcrübə ilə Təb
rizə qayıtdı və orada «Mədrəsəye-Riişdiyyə» adlı 
yeni tipli məktəb açdı. Lakin onun bu xeyirxah 
fəaliyyəti mürtəce fikirli insanların müqavi
mətinə rast gəlir. Onlar Mirzə Həsən Rüşdiy- 
yənin məktəbdə həyata keçirdiyi yenilikləri dini 
və milli xəyanət hesab edərək məktəbi bağ
ladılar. Buna baxmayaraq, o. 1893-cü ildə «Rüş- 
deyye-ye müzəfifəriyyə» adlı məktəb açmağa mü
vəffəq oldu. «Mirzə Həsən Rüşdiyyənin təsis et
diyi məktəblər doqquz dəfə bağlansa da, o öz fik
rindən əl çəkmədi, yeni məktəbdə yeni əlifba 
əsasında Azərbaycan dilində tədris işini davam 
etdirdi» (Seyid Cəfər Pişəvəri) . Bu məktəb Səfə- 
vilər dövründən sonra Cənubda ana dilində olan 
ilk Azərbaycan məktəbi idi (Fərrux Rüstəmov. 
Pedaqogika tarixi. Bakı, «Nurlan», 2007, s. 548) .

Onun açdığı yeni üsullu məktəbin əhə
miyyəti ondan ibarətdir ki, burada savad təlimi 
səs üsulu əsasında tərtib edilmiş «Vətən dili» 
adlı dərslik əsasında aparılırdı. Həmin dərsliyi

Mirzə Həsən Rüşdiyyə 1888-ci ildə tərtib et
miş və 1894-cü ildə Təbrizdə nəşr etdirmişdi.

Mirzə Həsən Rüşdiyyə 1897-ci ildə Teh
randa əvvəlcə «Əncüməni-maarif» adlı bir cə
miyyət təşkil etmiş, sonra isə «Rüşdiyyə» adlı 
yeni məktəb açmağa nail olmuşdur.

ic к ic

XIX əsrin II yarısında indi Azərbaycanın 
hüquqi sərhədlərindən kənarda qalan İrəvan 
və Tiflis quberniyalarında yaşayan azərbay
canlılar arasında da məktəb təhsili sürətlə in
kişaf etməyə başladı. Hər iki quberniyada əha
linin böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardan

*

ibarət idi. Hətta 1827-ci ilə qədər İrəvan xan
lığı ancaq və ancaq azərbaycanlılar tərəfindən 
idarə olunmuşdu. 1897-ci ilin Ümumrusiya si
yahıya alınmasına görə, İrəvan quberniyasında 
333178 nəfər azərbaycanlı yaşayırdı. Azərbay
canın Rusiya tərəfindən işğalından sonra 
1828-1830-cu illərdə İrandan 40000, Türkiyə
dən 84600 nəfər erməni köçürülərək, əsasən 
Gəncə və İrəvan quberniyalarında yerləşdirildi 
(Николай Шавров. Новая угроза русскому де
лу в Закавказье: предстоящая распродажа Му- 
гани инородцам. СПб., 1911, с. 59-61). 1828-ci 
il Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra İrə
vanda 9710 nəfər yaşayırdı ki, onlardan da 7331 
nəfəri azərbaycanlı idi (İsrafil Məmmədov, Sa
bir Əsədov. Ermənistan azərbaycanlıları və on
ların acı taleyi. Bala, «Azərbaycan», 1992, s. 11).

♦

İrəvan şəhərindən başqa, azərbaycanlılar 
Zəngibasar və Vedibasar mahal lannda, Zəngəzur 
uyezdinin Qafan, Gorus, Sisian, Meğri bölgələrin
də (Əli Adıgözəlov. Qərbi Azərbaycandakı milli 
məktəblərimizin tarixindən. Bakı, «Təhsil», 2003, 
s.6), Dərələyəz, Göyçə, Qaraqoyunlu, Ağbaba,
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Pəmbək, Gəmibazar, Qırxbulaq, Sərdarabad, 
Şərur, Sürməli, Dərəkənd, Saatlı, Seyidli əyalət 
və dairələrində daha sıx yaşayırdılar.

İrəvan şəhəri haqqında Firidun bəy Köçər
li yazır ki, şəhri-İrəvan keçmişdə mərkəzi-ülə
ma, ffizəla və şüəra olubdur. Bu qədim Azər- 
baycan torpağı, doğrudan da. Mirzə Qədim Irə- 
vani. Fazil İrəvani, Axund Molla Məhəmməd 
İrəvani, Əbülqasım İrəvani və s. kimi neçə-ne
çə görkəmli ziyalının ana yurdudur.

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəl
lərində İrəvanda sayılıb-seçilən ziyalılar nəsli 
yetişmişdi. Mirbabayevlər, Qazıyevlər, Mirba- 
ğırovlar, Məmmədzadələr, Bağırbəyovlar, İıə- 
vanskilər, Topçubaşovlaı*, Muğanlinskilər və s. 
kimi adlı-sanlı nəsillərin nümayəndələri döv
rünün tanınmış, nüfuzlu ziyalıları idilər.

XIX əsrin 80-90-cı illərində İrəvan şəhə
rində, Uluxanlı, Vedibasar, Göyçə və Zəngəzur 
mahallarında (Qafan, Gorus, Sisian, Meğri böl
gələrində), Yelizavetpolun (Gəncə), Qaraqo
yunlu mahalının Çaykənd kəndində məktəblər

İrəvan qadın gimnaziyasının məzunları 
sağdan -  Tacı xanım Qazıyeva, Şövkət xanım Qazıyeva

açıldı. İrəvan şəhərinin özü isə, təbii ki, Qafqa
zın ən inkişaf etmiş mədəni mərkəzlərindən biri

ч

sayılırdı. Həmin dövrdə İrəvanda Müəllimlər 
Seminariyası, 3 gimnaziya, bir qadın gimnaziya
sı, 2 pansionat var idi. Görkəmli ədəbiyyatşü
nas-alim Əziz Şərif yazır ki, uşaqları gimna
ziyaya hazırlaşdırmaq üçün İrəvanda 2 pansio
nat var idi. Bu pansionatlardan birini müəllim 
Cəfər bəy Cəfərov, birini isə İbadulla bəy Mu- 
ğanlinski ilə Cabbar bəy Məmmədov saxlayır
dı. İrəvan qadın gimnaziyası da öz dövrünə gö
rə mötəbər bir təhsil ocağı idi. İrəvan zadəgan
larından bir çoxunun qızları bu gimnaziyada 
təhsil almışdılar. İrəvanın vitse-qubematoru 
İsmayıl bəy Qazıyevin qız nəvəsi Tacı xanım 
İrəvan qadın gimnaziyasını qızıl medalla bitir
mişdi. Ağa xan İrəvanskinin qızı, sonıalar Gə
dəbəydə, Dəllərdə, Naxçıvanda müəllimlik etmiş 
Bülbül xanım, İrəvan şəhər Dumasının üzvü Mir- 
bağır Mirbabayevin qızları Kübra xanım və Ru
qiyyə xanım, İrəvanın natariusu, şəhər Duması
nın üzvü Hüseyn bəy Qazıyevin qızı Gülrux xa- 
mm da İrəvan qadın gimnaziyasını bitirmişdilər.

8 noyabr 1881-ci ildə İrəvan Müəllimlər Semi
nariyasının və İrəvan gimnaziyasının əsası qoyuldu.

İrəvan Müəllimlər Seminariyası Qafqaz 
məktəbləri üçün müəllimlər hazırlanmasında 
böyük xidmət göstərən maarif ocağı olmuşdur. 
Bu tədris ocağı dövrünün qabaqcıl pedaqoji fik
rinin əsas mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdır.

Seminariyanın direktoru, görkəmli maarifçi 
Yakob Stepanoviç Suşevski əsas diqqəti tədris 
ocağını müəllim kadrları və şagird kontingenti 
ilə təmin etməyə yönəltmişdi. Onun səyi 
nəticəsində birinci il seminariyaya 9 müəllim 
və 42 şagird cəlb edilmişdi.

1882-ci ilin sonunda burada oxuyan şagird
lərin sayı 54-ə çatmışdı. Seminariyanın fəaliy-
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İrəvan qadın gimnaziyasında dərs zamanı

yətində Qori seminariyasının 
azərbaycanlı məzunlarının bö
yük rolu olmuşdur. Görkəmli 
maarifçi-demokratlar Firidun 
bəy Köçərli, İsmayıl bəy Şəfı- 
bəyov, Cahangir Ələkbərbəyov,
Cəlil Məmmədquluzadə, Məm- 
mədhənəfı Terequlov və baş
qalarının ilk pedaqoji fəaliyyəti 
İrəvan oğlan gimnaziyası, Ulu- 
xanlı kənd məktəbi ilə yanaşı,
İrəvan Müəllimlər Seminariyası 
ilə də sıx bağlı olmuşdur.

Seminariya fəaliyyətə iki 
qrupla başlamışdır: böyük ha
zırlıq qrupu və birinci sinif. Sonrakı dərs ilində 
ikinci sinif, 1883-cii ildə isə üçüncü sinif təşkil 
edilmişdi. Beləliklə, Zaqafqaziyada olan bütün 
müəllimlər seminariyası kimi, İrəvan Müəl
limlər Seminariyası da 4 sinifdən ibarət 
olmuşdur.

Hər il müəllimlər seminariyasının hazırlıq 
qrupuna və I sinfə qəbul elan edilirdi. II və III si
niflərə birbaşa qəbul olunmağa icazə verilmirdi.

Əsasnaməyə görə, seminariyaya oğlanlar 
qəbul oluna bilərdi. Qəbul imtahanları II sinfin 
proqramına uyğun olaraq, ilahiyyat, rus dili, 
hesab, həndəsə, coğrafiya, tarix və biologiya 
fənlərindən aparılırdı.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının nəzdin- 
də ibtidai məktəb fəaliyyət göstərirdi. Semina- 
ristlər pedaqoji təcrübələrini həmin məktəbdə 
keçirdilər. Ordubad şəhər məktəbi həmin semi
nariyanın təcrübə məktəbi hesab olunurdu.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasında müx
təlif fənlər tədris edilməklə yanaşı, bir sıra pe
şələr də öyrədilirdi. Bu cəhətdən İrəvan Müəl

limlər Seminariyasında xarratlıq, cildçilik işi, 
tərəvəzçilik və ipəkçilik fənləri könüllü surət
də tədris olunurdu.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasında dərs 
deyən ilk azərbaycanlı müəllim dövrünün 
görkəmli alimi, maarifçi-pedaqoq Axund 
Məmmədbağır Qazızadə olmuşdur. O, semi
nariya açılan gündən 1897-ci ilə qədər burada 
ilahiyyatdan və Azərbaycan dilindən dərs 
demişdir. Seminariyada Azərbaycan məktəb
ləri üçün müəllimlər hazırlanmasında Axund 
Məmmədbağır Qazızadənin böyük xidmətləri 
olmuşdur. Dövrünün qabaqcıl maarifçisi oldu
ğu üçün ona Axund ləqəbi vermişdilər. Bütün 
ömrünü pedaqoji fəaliyyətə həsr etməsini, 
gənclərin təlim-tərbiyəsi ilə nümunəvi məşğul 
olmasını nəzərə alıb, 1882-ci ildə onu gümüş 
medalla təltif etmişdilər.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının ilk bura
xılışı 1884-cii ildə olmuşdur. Həmin il məktəbi 
5 nəfər bitirmişdi. XIX əsrin sonlarında Zaqaf
qaziyada işləyən kənd məktəbləri müəllimləri
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İrəvan Müəllimlər Seminariyasının binası

və müdirlərinin xeyli hissəsi müxtəlif illərdə 
həmin seminariyada ekstem yolu ilə imtahan 
verərək müəllimlik hüququ almışlar. Semi
nariyanın pedaqoji şurasının qərarına əsasən,
1895-ci ildə Cəlil Mirzəyev, Tağı bəy Şəfiyev, 
Məmməd bəy Qazıyev, 1902-ci ildə isə Ibadulla 
bəy Muğanlinski, Cabbar Məmmədov, Şamdan 
Mahmudbəyov və başqalarına kənd müəllimi adı 
verilmişdir. Bu nəcib işin də təşəbbüsçüsü və 
təşkilatçısı qocaman maarif xadimi Axund Məm- 
mədbağır Qazızadə olmuşdur.

1881 -ci ildə açılmış Uluxanlı məktəbi İrə
van quberniyasında ilk yeni tipli məktəb
lərdən idi. İlk dəfə məktəbə 31 şagird qəbul 
olunmuşdur. Məktəbin fəaliyyət dairəsi get- 
gedə genişlənməyə başlayır. 1904-cü ilin 
«Kavkazskiy kalendar» məcmuəsindən bəlli 
olur ki, həmin il Uluxanlı məktəbində 63 şa
gird təhsil alırdı. Məktəbə Məmməd bəy Qa- 
zıyev rəhbərlik edirdi.

Qori seminariyasını yenicə bitirmiş, gələ
cəyin böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadə də

əmək fəaliyyətinə 1887-ci ildə məhz 
Uluxanlı məktəbində başlamışdır.

İrəvan qəza məktəbi 1868-ci il
də progimnaziyaya, 1881 -ci ildə isə 
klassik gimnaziyaya çevrildi. Qısa 
bir müddətdə regionda böyük nüfuz 
qazandı. İrəvan gimnaziyasında 
dərs deyən müəllimlərdən biri də 
fars dilini tədris edən Abbas Mə- 
həmmədzadə idi. Fars dilini gözəl 
bildiyinə görə ona «Fars Abbas» de
yirdilər. O həm pansionda, həm də 
gimnaziyada dərs verirdi. Abbas 
Məlıəmmədzadə dərsliklər də ha
zırlayıb çap etdirmişdir. 1912-ci ildə 
Bakıda Orucov qardaşlarının mətbəə

sində nəşr olunan «Güldəstə» adlı bu kitaba Şərq 
klassiklərinin əxlaq və tərbiyəyə aid şeirlərindən 
nümunələr və Mirzə Abbasın özünün «Razi» tə
xəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən seçmələr daxil 
edilmişdi. «Güldəstə» kitabından başqa Mirzə 
Abbas 1913-cti ildə Bakıda, Tiflisdə və İrəvanda 
«Budaqov» mətbəəsində çap olunmuş «Balalara 
hədiyyə» adlı dərsliyin müəllifidir.

Fars Abbasın böyük oğlu Cabbar bəy Mə- 
həmmədzadə də ömrünü xalq maarifinə həsr 
etmişdir. O, 1902-ci ildə İrəvan Müəllimlər

Uluxanlı məktəbi
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Ф

♦ \ X X \

A bb a s Məhəmmədza
«Güldəstə» kitabının səhifəsi

İrəvan gimnaziyasının müəllim və 
şagirdlərindən bir qrupu

Seminariyasını bitirmiş, 4 il Nehrəmdə, Qə- 
mərlidə, İmanşalı kəndində müəllimlik etmiş,
1906-cı ildə İbadulla bəy Muğanlinskinin də
vəti ilə pansionata işləməyə gəlmişdi. 1907-ci 
ildən isə həm də İrəvan müəllimlər seminari
yasında Azərbaycan dilindən dərs demişdir.

İrəvan şəhərindəki bu tədris müəssisə
lərində Axund Məmmədbağır Qazızadə, Ab
bas Məhəmmədzadə və Cabbar Məhəmməd- 
zadə kimi müəllimlərlə yanaşı, Molla Tağı 
Mahmud oğlu, Mirzə Molla Ələkbər Elxanov, 
Firidun bəy Köçərli, İsmayıl bəy Şəfıbəyov, 
Aslan bəy Nabatəlibəyov, Molla Şeyxzadə. İs
fəndiyar bəy Sultanov və başqaları dərs deyir
dilər. Sonralar elmimizin inkişafında görkəmli 
xidmətləri olan akademik Mustafa Topçubaşov 
və onun üç qardaşı (Rza bəy, Mehdi bəy, 
Məhəmməd bəy Rusiyanın ali məktəblərində

təhsil almışlar), Əbıilfət və Şamil Bağırbəyov 
qardaşları (Xarkov kənd təsərrüfatı institutunu 
bitirmişdir), Maqsud Məmmədov (Moskada 
Sverdlov adına universiteti bitirmişdir), gör
kəmli ictimai-siyasi xadim, tibb elmləri dok
toru. professor Əziz Əliyev, məşhur tarixçi 
alim, professor Mehdi İrəvanski, fıloloq-alim

Kiibra xanım və Ruqiyyə xanım 
İsveçrədə (1909)
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İrəvcuı seminariyasının məzunlarından bir qrupu
(19(/l-1902-ciil buraxılışı)

Yusif Mirbabayev və onlarla digər tanınmış 
şəxslər İrəvan gimnaziyasının yetinnələridirlər.

Yusif Mirbabayevin əmisi Mirbağır Mir
babayev dövrünün tanınmış adamlarından biri 
olmuşdur. O, şəhərin ictimai-siyasi və mədəni 
həyatında yaxından iştirak edir, övladlarının da 
vətənə, xalqa layiqli insanlar kimi yetişməsi 
üçün əlindən gələni edirdi. Mirbağır Mirbaba
yev qızları Kübra və Ruqiyyənin təhsilinə çox 
böyük qayğı və diqqətlə yanaşırdı. Qızlar ilk 
təhsillərini İrəvanda qadın gimnaziyasında 
almışdılar. Dövrünə görə bunun özü də mütə
rəqqi addım idi. Amma Mirbağır ağa bununla 
kifayətlənməyib qızlarını 1909-cu ildə İsveçrəyə 
oxumağa göndərmişdi. XX əsrin başlanğıcında 
qadın təhsilinə nəinki əhəmiyyət verilmədiyi, 
hətta qaragüruhçuların ona qarşı çıxdığı bir

vaxtda qız uşaqlarını təhsil almaq 
üçün xarici ölkəyə göndərmək, 
əslində, ziyalılığın çox yüksək də
rəcəsi ilə izah oluna bilərdi. 
Mirbağır Mirbabayev də məhz 
belə ziyalılardan idi. Kübra xanım 
libb. Ruqiyyə xanım isə huma
nitar fənlər üzrə ali ixtisas təhsili 
almış və vətənə dönmüşdülər.

1918-ci ilin avqust ayının 
6-da İrəvan Müəllimlər Semina
riyası, İrəvan gimnaziyası və 
həm də Uluxanlı məktəbi bağ
landı. 1920-ci ildə Uluxanlı 
məktəbi yenidən fəaliyyətə baş
lasa da, İrəvan Müəllimlər Semi- 
nariyası və İrəvan gimnaziyası 
bir daha fəaliyyət göstərmədi.

* * *

Qafqazda azərbaycanlıların sıx yaşadıqları 
ərazilərdən biri də indiki Gürcüstandır. Həmin 
dövrdə azərbaycanlılar Tiflisin Lori-Pəmbək 
mahalında, Borçalı, Axalkələk və Telavi 
uyezdində daha sıx yaşayırdılar. Azərbaycanlı
ların 133 məscid məktəbi və dünyəvi təhsil ve
rən dövlət məktəbləri var idi.

Qafqazda azərbaycanlılar üçün nəzərdə
• ■

tutulan Əliyyə (şiə) və Oməriyyə (sünni) mək
təbləri məhz Tiflisdə açılmışdı. Əliyyə mək
təbi 1847-ci il dekabrın 12-də 50 nəfər şagirdlə 
açılmışdı. Öməriyyə məktəbi isə 2 il ondan 
sonra, 1849-cu il yanvar ayının 15-də fəaliy
yətə başlamışdı. 1860-cı ilin məlumatına görə, 
bu məktəblərdə 78 şagird təhsil alırdı. 1887-ci 
ildə Əliyyə məktəbinin şagird kontingenti 34, 
Öməriyyə məktəbininki 4 5 ,1890-cı ildə müvafiq
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şəkildə 72 və 32 nəfər, 1910-cu ildə 119 və 99 
nəfər olmuşdur. 1919-cu ildə hər iki məktəbin 
əsasında ikisinifli Azərbaycan-müsəlman 
məktəbi təşkil olunmuşdu.

Tiflis quberniyasında digər dünyəvi məktəb 
1877-ci ildə Qızılhacılıda açılmışdı (Амрулла 
Паьиаев. Очерки истории азербайджанской 
школы в Грузии в XIX -  начале XX вв. Баку, 
АГПУ, 1997, с.99). Məktəbə ilk dəfə 14 nəfər 
uşaq qəbul edilmişdi ki, onların da hamısı oğ
lanlar idi. 1877-ci ildən 1900-cü ilə qədər Qızıl
hacılı məktəbini 183 nəfər şagird bitirmişdi. Gör
kəmli ictimai-siyasi xadim Nəriman Nərimanov 
bir müddət bu məktəbdə müəllim işləmişdir.

Qızılhacılı məktəbindən 9 il sonra, yəni
4

1886-cı ildə Qaraçala məktəbi açıldı, ilk dəfə 
məktəbə 25 şagird qəbul edilmişdi ki, onlardan
18-i oğlan, 7-si qız idi. Sonrakı illərdə Tiflis qu
berniyasının azərbaycanlılar yaşadığı Sarvan, 
Arıxlı və Sadaxlı kəndlərində də dünyəvi mək
təblər açıldı (Амрулла ПОчерки исто
рии азербайджанской школы в Грузии в XIX 
-  начале XX вв. Баку,АГПУ, 1997, с. 102).

* * i:

Dərbəndin Rusiyaya birləşdirilməsinə qədər, 
yəni 1906-cı ilədək şəhərdə təhsil əsas etibarilə 
məhəllə məscidlərindəkj ibtidai məktəblərdə 
həyata keçirilirdi. ХШ əsrdə Dərbənddə olmuş 
ərəb coğrafiyaşünası Zəkəriyyə əl-Qəzvini yazırdı 
ki, şəhərdə çoxlu qala, bu qalalarda isə yaxınlıqda 
yaşayanların ilahiyyatı öyrənməsi üçün mədrəsə
lər var. Məscidlərdəki məktəblərdən başqa, bəzi 
mollalar evlərində də məktəb açır, 10-20 şagirdə 
dərs verirdilər. Məktəblərdə oğlanlara və qızlara 
ayn-aynlıqda təlim keçilirdi. Qız məktəblərində 
ancaq qadınlar, oğlan məktəblərində isə yalnız 
kişilər dərs verirdilər. Bu cür məktəblərdə tədris

kursu ərəb dilini öyrənmədən Quranın mexaniki 
oxunmasından ibarət idi.

1832-ci ilə aid məlumatlarda göstərilir ki, 
şəhərdə fəaliyyət göstərən 14 məktəbdə 250-dən 
artıq oğlan təhsil alırdı ki, bunlardan 25-i bəy, 
70-i tacir, 130-u sadə ailədən, 25-i isə ruhani 
ailəsindən idi. Bu məlumatlarda yalnız rəsmi 
fəaliyyət göstərən məktəblərin sayı göstərilirdi. 
Evdə təhsil alan şagirdlər və qeydə alınmamış ev 
məktəbləri bu siyahıya daxil deyildi. Məktəbi 
müvəffəqiyyətlə bitirənlər öz müəllimlərinin 
zəmanəti ilə təhsillərini mədrəsələrdə davam 
etdirə bilərdilər. Mədrəsədə oxuyanlar ərəb-fars 
dillərini, ilahiyyat qanunlarını, məntiqi, ritori
kanı, tarixi, hesabı, coğrafiyanı, tibbi öyrənir, 
ərəb və fars dillərində yazılmış bədii ədəbiyyat 
nümunələri ilə tanış olurdular. Şəhərdəki Cümə 
məscidinin tarixi 1475-ci ildən başlayır. Bu 
məsciddəki tədris müəssisəsi 1918-ci ilə qədər 
fəaliyyət göstərmişdir. Mədrəsənin məzunları 
təhsillərini davam etdirmək üçün Buxara, Də
məşq, Bağdad, İskəndəriyyə, Xorasan, Qahirə 
və digər müsəlman təhsil mərkəzlərindəki Niza- 
miyyə tipli ali məktəblərə gedirdilər.

Dərbənd Rusiyaya birləşəndən sonra şəhərdə 
dünyəvi məktəblər yaranmağa başladı. Bu mək
təblərdə təhsil yalnız rus dilində aparılırdı. Rəsmi 
mənbələrdən məlum olur ki, şəhərdə 1838-ci il
də qəza məktəbi açılanda yalnız iki nəfər öz uşa
ğım bu məktəbə verməyə razı olmuşdu. Nəcəfqu- 
lu bəy Xıdırbəyoğlu 11 yaşlı oğlu Həsəni və Hacı 
Qasım bəy Heydərov 8 yaşlı oğlu Nemətullam 
məktəbə göndərmişdi. Digər sakinlər yoxsulluqla- 
rım bəhanə gətirərək uşaqlarını məktəbə vermək
dən imtina etmiş, bəziləri isə bildirmişdilər ki, öz 
həmdinlərinin təhsildə uğur qazandıqlarını görər
lərsə, onlar da uşaqlarını məktəbə verəcəklər.



Misir Mərdanov

Şəhərdə əsası 1902-ci ildə qoyulmuş rus- 
Azərbaycan məktəbi fəaliyyət göstərirdi ki, 
burada 72 oğlan təhsil alırdı. 10 müsəlman 
məktəbi var idi, bunlarda cəmi 284 şagird təh
sil alırdı. Şagirdlərin 253-ü oğlan, 31-i qız idi.
1904- cü ildə realm məktəbin şagirdləri üçün 
şəhərin meri Qasım bəy Heydərovun adına 
150 manat məbləğində təqaüd təyin edilmişdi. 
Bu təqaüdü ilk dəfə 1904-cü ildə 3-cü sinif 
şagirdi Mehdi bəy Məmmədbəyov almışdı.
1905- ci ildə şəhər ictimaiyyəti idarəsi tərəfin
dən 1 Pyotr adına 3 mükafat müəyyən edildi. 
Realm məktəbin şagirdi Cavad bəy Zeynalov 
və Qız gimnaziyasının şagirdi A.Aslanova bu 
mükafatı ilk dəfə alanlardan idi.

1947-ci ildə şəhərdə tədris Azərbaycan dilində 
aparılan 1-ci dərəcəli məktəb var idi. Məktəbin di
rektoru Mirəsədulla Seyidrza oğlu Abdullayev idi.

Dərbənddə müsəlman məktəbi 1848-ci il 
mayın 8-də açılmışdı. Bu rus qəza məktəbindən 
sonra 2-ci dövlət məktəbi idi. Məktəbdə türk 
(Azərbaycan), ərəb və rus dilləri, qısa coğrafiya 
kursu, tarix, hesab, hüsnxət dərsləri keçirilirdi. 
Təhsil müddəti hər sinifdə 2 il olmaqla cəmi 6 il 
idi. Şagirdlər pulsuz təhsil alır və dövlət hesabına 
yaşayırdılar. 1-ci il məktəbə 30 şagird sənəd ver
mişdi ki, bunlardan 10-u Dərbəndin özündən idi.

1856-cı il yanvarın 15-də Dərbənd müsəlman 
məktəbi bağlandı və Temir-Xan- Şuraya köçürül
dü. Hökumət bu qərarını belə izah edirdi ki, Te- 
mir-Xan-Şurada çoxlu müsəlman mənşəli mötə
bər şəxslər və orduda xidmət edən zabitlər var və 
onların uşaqları ərəb və rus dillərində təhsil al
mağa ehtiyac duyurlar.

Dərbənddə müsəlman qızlar üçün ilk ibtidai 
məktəb 1864-cü ildə açılmışdı. Burada qızlar 
pansionda yaşayırdılar, təhsil haqları xeyriyyəçi
lər tərəfindən ödənilirdi. 1-ci il məktəbə 8-10

yaşlarında 20 qız qəbul edilmişdi. Bunlardan 14-ii 
azərbaycanlı, 6-sı rus idi. Məktəbin tədris proq
ramına Azərbaycan dilində oxu və yazıdan baş
qa, hesab və əl işi (tikmə, biçmə, toxuma) və ev 
təsərrüfatı (xörək hazırlamaq, çörək bişirmək, 
paltar yumaq, stolun bəzədilməsi və s.) daxil 
edilmişdi. Məktəbdə tədris müddəti 6 il idi. Ni
zamnaməyə uyğun olaraq, məktəbə nəzarət 
yalnız rus mənşəli qadınlara tapşırılırdı. Ona kö
məkçi olaraq savadlı bır müsəlman qadını götü
rülürdü. O, həm də Azərbaycan dilinin tədrisi ilə 
məşğul olurdu. Məktəbə rus ailələrindən də 
müəyyən sayda uşaqlar götürülürdü ki, onlar 
Azərbaycan dilindən başqa rus dilində yazı və 
oxu qaydaları da öyrənirdilər.

1875-ci ildən məktəbdə Bibliyanın tədrisi zə
ruri fənn kimi keçilməyə başlandı və azərbay
canlı qızlar məktəbdən çıxdılar. Həmin gimnazi
ya şəhərdə sovet hakimiyyəti qurulanadək fəa
liyyət göstərmişdi.

1902-ci ildə əsası qoyulmuş rus-tatar məktəbi 
Dərbənd qazısı Hacı Molla Məmməd Sadıq Piş
namazın şəhər məclisinə göndərdiyi xahişnamə- 
yə əsasən açılmışdı. O xahişnaməsində göstə
rirdi ki, Dərbənddə başqa şəhərlərdə olan yaxşı 
təchiz edilmiş, müsəlman gənclərin əqli-mənəvi 
inkişafına imkan verən məktəblər yoxdur. Ona 
görə də Dərbənd şəhərinin müsəlman ictimaiy
yəti şəhərdə rus-müsəlman məktəbinin açılmasını 
xahiş edir. Şəhər idarəsi müsəlmanların xahişini 
nəzərə alıb, Bakı quberniyasının və Dağıstan vila
yətinin xalq məktəbləri direktorluqlarının razılığı
nı aldı və 1902-ci il sentyabnn 1 -də rus-tatar mək
təbi fəaliyyətə başladı. Xalq məktəbləri direktoru 
məktəbin açılmasına razılıq verərkən şəhər başçı
sına bildirmişdi ki, məktəbin şagirdləri Çar höku- 
mətinin bayramlarını və müsəlmanlar üçün əla
mətdar olan aşağıdakı günləri qeyd etməlidirlər.
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Bunlar Novruz bayramı (19-21 mart), Məhərrəm
lik ayı (3 gün), Səfər ayı (2 gün), Ramazan bay
ramı (1 gün), 1-3 Şəvval, 10, 11 və 18 Zilhiccə.

ic •k

XIX əsrdə Güney Qafqazda azərbaycanlı
ların təhsil aldığı dövlət məktəbləri ilə yanaşı, 
ənənəvi məktəb və mədrəsələrin də sayı xeyli 
artmışdı. Mənbələrdə göstərilir ki, 1863-cü ildə 
Nuxa (Şəki) qəzasında 234, Şuşa qəzasında 27, 
Şamaxı qəzasında 63, Lənkəran qəzasında 50, 
Bakı qəzasında 141 məscid məktəbi fəaliyyət 
göstərirdi. Bu məktəblərdə 6 mindən çox şagird 
təhsil alırdı. 1867-ci ilin məlumatına görə, Zaqa- 
tala dairəsində 181 məktəbdə 1712 şagird oxu
yurdu. 1878-ci ildə Dağıstan vilayətində 888, 
Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasında 232, Bakı 
quberniyasında 277, İrəvan quberniyasında isə 
60 məscid məktəbi fəaliyyət göstərirdi.

XIX əsrdə təhsildə baş verən yeniliklərdən 
biri də 80-ci illərdən başlayaraq dəmiryolu 
qulluqçuları və fəhlələrinin uşaqları iiçiin 
ayrıca məktəblərin açılması idi. ilk dəmiryolu 
məktəbləri 1888-ci ildə Yelizavetpolda (Gən
cə), 1893-cü ildə Hacıqabulda, 1896-cı ildə 
Bakıda və 1901-ci ildə Ağstafada açılmışdı.

XIX əsrdə Azərbaycanın məktəb təhsili 
tarixində ilk dəfə olaraq texniki-peşə təhsili 
müəssisələri yaradıldı. İpəkçilik sənayesinin 
inkişafı ilə əlaqədar ilk peşə məktəbi 1843-cü 
ildə Şəkidə açıldı. Fəaliyyət göstərdiyi 20 il 
ərzində (1843-1863-cü illər) məktəbə qəbul 
olunan 236 şagirddən 117-si məktəbi bitirərək 
usta adı almışdı.

1879-cu ildə Naxçıvanda xarratlıq və çilin- 
gərlik sənəti öyrədən şəhər məktəbinin (təhsil 
müddəti üç il idi) əsası qoyuldu.

8 noyabr 1884-cü ildə Yelizavetpolda (Gən
cə) metal emalı üzrə təlim verən sənət məktəbi 
açıldı. Meyvə emalı və konservləri üzrə 
mütəxəssislər hazırlığını həyata keçirən Yeliza
vetpol Mixaylov sənət məktəbi Güney Qafqaz
da nümunəvi müəssisə sayılırdı. Həmin mək
təbdə 27 nəfər çilingərlik, 4 nəfər dəmirçilik, 
23 nəfər kənd təsərrüfatı işlərini öyrənirdi.

1880- ci ildə Bakı şəhərində sənət məktəbinin 
açılması barədə məsələ qaldırılsa da, onun açılışı
1887-ci ildə mümkün oldu. 10 oktyabr 1887-ci il-

t

də Bakı şəhər dumasının qəran ilə imperator 
II Aleksandr adma sənət məktəbi yaradıldı. Mək
təbə 12-16 yaşında ibtidai məktəb təhsili olan 
uşaqlar qəbul edilirdi. Məktəbdə təhsil pullu idi.
1895-ci ildə həmin məktəbin bazasında Bakı me- 
xanika inşaat məktəbi yaradıldı. Məktəbdə təlim 
rus dilində aparılırdı. Təlim müddəti dörd il idi. 
Məktəbdə 106 nəfər şagird təhsil alırdı.

1893-cü ildə Zaqatalada sənət məktəbi 
açıldı. Məktəbdə çilingərlik və kənd təsərrü
fatı peşələri öyrədilirdi.

1881- ci ildə Bakı dənizçilik sinfi (1905-ci 
ildə Bakı dənizçilik məktəbinə çevrildi), 1888-ci 
ildə Bakı sənət məktəbi (1897-ci ildə Bakı aşa
ğı texniki məktəbə, 1905-ci ildə isə Bakı orta 
texniki məktəbə çevrildi) təsis edildi.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dənizçi
lik sinfi və sənət məktəblərində 1900-cü ildə 
ümumilikdə 416 şagird təhsil alırdı.

Bu dövrdə xüsusi kənd təsərrüfatı mək
təbləri də açıldı. 1896-cı ilin oktyabrın 27-də 
Mərdəkanda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ma
liyyə vəsaiti hesabına bağbanlar hazırlayan bi
rinci xüsusi məktəb açıldı. İkinci belə bağçılıq 
məktəbi 1899-cu ildə Qubada təsis edildi. 
XIX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq musiqi, 
rəssamlıq, mühasiblik, ticarət, tibb, bədii tərtibat
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və s. peşə və ixtisaslar üzrə ixtisas məktəbləri, 
kursları yaradıldı. Bakıda ilk musiqi məktəbi
1896-cı ildə, ilk rəssamlıq məktəbi isə 1897-ci 
ildə təsis edilmişdir.

XIX əsrin 80-ci illərində Bakı, Şamaxı və 
Yelizavetpolda (Gəncədə) kişi və qadınlar üçün 
bazar günü məktəbləri, həmçinin axşam savad 
kursları açıldı. 14 avqust 1899-cu ildə Rusiya 
Xalq Maarif Nazirliyinin bazar günü məktəbləri 
ilə bağlı verdiyi sərəncamda bu məktəblərin açıl
masının əsas motivi kimi əhali arasında (xüsu
silə qeyri-ruslar) rus dilinin yayılması əsas götü
rülmüşdü. Həmin məktəblərin açılma səbəblə
rini Hüseyn Əhmədov belə səciyyələndirir: «Bir 
tərəfdən kapitalizmin inkişafı, bununla bərabər, 
fəhlələrin sayının aıtması, digər tərəfdən də xal
qın təhsilə meyili, qabaqcıl müəllim və maarif
çilərin xalq arasında savadı yaymaq cəhdi keçən 
əsrin (XIX əsr nəzərdə tutulur -M.M) 80-ci illə
rindən başlayaraq Azərbaycanda bazar günü (cü

mə günü -  M.M.) məktəb
lərinin meydana gəlməsi
nə səbəb oldu» (Hüseyıı 
Əhmədov. XIX əsr Azər
baycan məktəbi. Bakı, 
«Maarif», 2000, səli. 145). 
Bu məktəblər fəhlələrə, 
kəndlilərə, sənətkar və 
qulluqçulara məxsus ibti
dai savad məktəbləri idi 
ki, orada məşğələlər xris
tianlar üçün bazar günləri, 
müsəlmanlar üçün isə cü
mə günləri keçirilirdi. Bu 
tədris ocaqları yaşlı əha
linin savadlanmasında

müəyyən rol oynadı.
Yaşlıların təhsilində kitabxana və 

xanaların. xüsusən 1894-cü ildə Nəriman 
Nərimanovun təşəbbüsü və bir qrup ziyalının 
yaxından iştirakı ilə Bakıda təsis edilən 
«Nərimanov qiraətxanası»nmmüstəsna rolu
oldu. Bu hadisə o dövr üçün çox böyük əhə
miyyət kəsb edirdi. Bakıdakı qiıaətxanaya 
Kəlküttə, Qahirə, Bombey, İstanbul və başqa 
şəhərlərdən kitablar gətirilirdi. Həmin dövrdə 
ermənilər tərəfindən nəşr olunan «Murç» adlı 
jurnalda müsəlman qiraətxanası haqqında belə 
yazılırdı: «erməni kitabxanalarından heç birisi 
bu kitabxana qədər oxucuya malik deyildi. Eh
tiyat edib kitabxanaya girməkdən çəkinərək 
qəzet və jurnalları evlərinə gizlicə aparıb oxu
yan mollalar da vardı. Onlar mürtəce və mii- 
təəssib (təəssübkeş -  M.M.) qrupun tənqidin
dən çəkindikləri üçün qiraətxanalara getmir, 
kitabxanaya gələn mövcud mətbuatı evlərində 
oxuyurdular, beləliklə, əldən-ələ gəzən qəzet 
və jurnallar köhnəlib sıradan çıxırdı» (Hüseyn



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ
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Bah, 1992, səh.2 78).

Həmin dövrdə Bakıda 
4 kitabxana var idi. Şuşa,
Nuxa (Şəki), Yelizavetpol 
(Gəncə) və Qubada da ki
tabxanalar açılmışdı. Qara 
şəhərdə, Bayılda açılan 
xalq evləri əsl mədəni- 
maaıif ocaqları idi. Bu
rada görkəmli mədəniy
yət xadimləri mühazirələr 
oxuyurdular.

XIX əsr təhsil sahə
sindəki inkişaf və yenilik
lərin bir səbəbi də azər
baycanlılar arasında ibti
dai təhsilin yayılması idi. Belə ki, bu amil orta 
təhsil müəssisələrinin təşkilinə zəmin yara
dırdı və əhalinin orta təhsilə olan ehtiyacını 
ödəmək məqsədi ilə gimnaziyaların təşkil 
edilməsini zəruriləşdirirdi. İlk gimnaziyalar 
Qərbi Avropada 1598-ci ildə, Rusiyada 1726-cı 
ildə Peterburqda açılmışdır. Gimnaziyalar iki 
istiqamətdə inkişaf etmişdir: klassik və realm. 
Humanitar istiqaməti ilə fərqlənən klassik 
gimnaziyalarda qədim dillər (latın və yunan 
dilləri) tədris edilirdi. Realm gimnaziyalar 
praktik istiqaməti ilə seçilirdi. Burada alman 
və fransız dilləri öyrədilir, riyaziyyat, fizika, 
təbiət, rəsmxət, hüsnxət və rəsm tədris olu
nurdu. İlahiyyat, tarix, coğrafiya fənləri hər

iki gimnaziyada eyni həcmdə tədris edilirdi. 
Klassik gimnaziyaları bitirənlər universitetlərə 
və digər ali məktəblərə daxil olmaq hüququna 
malik idilər. Realm gimnaziyanı bitirənlər isə 
yalnız texniki ali məktəblərə daxil ola bilərdi
lər. Progimnaziyanı (natamam orta məktəbi) 
bitirənlər gimnaziyaya maneəsiz daxil olur
dular.

1865-ci il sentyabrın 13-də Bakı dördsinif- 
li ibtidai məktəbin əsasında realm progimna- 
ziya təşkil olundu. 1867-ci ildə həmin progim- 
naziya realm gimnaziyaya, 1870-ci il iyunun 
1-də isə Yelizavetpol (Gəncə) qəza məktəbi 
klassik progimnaziyaya çevrildi. 1881-ci il 
sentyabrın 20-də Şuşada realm məktəbin əsası 
qoyuldu.
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müəssisəsi olmaq etibarilə 
cəmi 6 məktəb fəaliyyət 
göstərirdi. Bunlardan ikisi 
realm (Bakı, Şuşa), ikisi 
klassik gimnaziya (Yeliza- 
vetpol (Gəncə), Bakı), biri 
progimnaziya, biri isə tica
rət məktəbi (Bakı) idi (Hü
seyn Əhmədov. XIX əsr 
Azərbaycan məktəbi. Bakı, 
«Maarif», 2000, s. 234).

Həmin dövrdə qızlar 
üçün orta təhsil müəssisə
ləri çox az idi.

III Aleksandr adına Bakı oğlan gimnaziyasının binas

1896-cı il sentyabrın 1-də III Aleksandr 
adına Bakı oğlan gimnaziyası təşkil edildi.
XIX əsrin axırlarında Azər
baycanda oğlanlar üçün 
natamam orta və orta təhsil

Bakıda fəaliyyət göstərən 
«Müqəddəs Nina» qız mək
təbi 1874-cü ildə, Şuşadakı 
Marinski qız məktəbi 1894-cü 
ildə gimnaziyaya çevrildi 
(1862-ci ildə imperatriça Ma
riya Fyodorovnanın şərəfinə 
qız məktəbləri yaradılmışdı. 
Sonralar onların əsasında qız 
progimnaziyaları və gimnazi
yaları yarandı. Bunlar Rusiya 
XMN-in tabeliyində olan qız 
gimnaziyalarından o qədər 
də fərqlənmirdi. Yalnız bura
da verilən biliyin həcmi nis
bətən az idi). 1899-cu ildə 
Yelizavetpolda «Müqəddəs 
Nina» qız məktəbi, 1900-cü 

ildə Dərbənddə qız progimnaziyası təşkil edildi.

Bakıda Mariya qız məktəbinin binası
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XIX ƏSRDƏ AZƏRBAYCANDA AÇILAN
MƏKTƏBLƏRİN SİYAHISI*

Qəza məktəbləri Dəmiryolu məktəbləri

Şuşa qəza məktəbi 30.XII.1830

Nuxa qəza məktəbi 30.XII.1831

Bakı qəza məktəbi 17.1.1832

Gəncə qəza məktəbi 18.11.1833

Naxçıvan qəza məktəbi 25.III.1837

Şamaxı qəza məktəbi 12.V.1837

Şamaxı ali dördsinifli məktəbi 18.1.1854

ibtidai məktəblər

Quba ibtidai məktəbi 10.XI.1854
Ordubad ibtidai məktəbi 24.XI.1854
Lənkəran ibtidai məktəbi 21.IX.1856
Zaqatala ibtidai məktəbi 26.IX.1862
Bakı ibtidai məktəbi 1881

Şəhər məktəbləri

Şuşa şəhər məktəbi 1874
Şamaxı şəhər məktəbi 1874
Nuxa şəhər məktəbi 1877
Naxçıvan şəhər məktəbi 1879
Gəncə şəhər məktəbi 1884
Zaqatala şəhər məktəbi 1885
Bakı I şəhər məktəbi 1889
Bakı II şəhər məktəbi 1898
Ordubad şəhər məktəbi 1897

-

Bazar günü məktəbləri

Şamaxı bazar günü məktəbi 13.XII.1881

Nuxa bazar günü məktəbi 1895

Gəncə bazar günü məktəbi 1895

Bakı bazar günü məktəbi 1896

Gəncə dəmiryolu məktəbi 1888

Ağcaqabul dəmiryolu məktəbi 
(1896-cı ildə Bakıya köçürülüb) 3.II.1893

Ağstafa dəmiryolu məktəbi 21.1.1901

Sənət məktəbləri

Nuxa təcrübə ipəkçilik məktəbi 1843
Bakı dənizçilik sinfi 1881
Zaqatala sənət məktəbi 15.V.1882
Gəncə sənət məktəbi 8.X1.1884

Bakı aşağı texniki məktəbi 1897

Quba bağçılıq məktəbi 1887

Bakı sənət məktəbi 8.XI.1888

Mərdəkan bağçılıq məktəbi 27.X.1896

Rus-Azərbaycan məktəbləri

Salahlı 2.1.1875

Bakı (I) 20.X.1887

Bakı (II) 21.VII.1891

Bakı (III) IX.1892

Bakı (IV) 3.X.1898
Bakı (V) 2.XI.1898

Bakı (VI) 1899

Bakı (VII) 1899

Bakı (VIII) 1900

Bakı (IX) 1900

Bakı (X) 1901

Şuşa 1893

Maştağa 1896

Nuxa 1896
■

İrəvan 21.X. 1896
Naxçıvan 1896

Şamaxı 1897

* Qeyd: Siyahını ilk dəfə akademik Hüseyn Əhmədov tərtib etmişdir.
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Gəncə 23.IV.1898
Corat 1898
Bığır 1900
Dağkəsəmən 1.IX. 1876
Salahlı 1882
Şıxlı 16.111.1886

BİR SIRA KƏND MƏKTƏBLƏRİNİN
AÇILMA TARİXİ

Lənkəran qəzasında

Andreyevka 1857
Astraxanka 1857
Nikolayevka 1860
Prişib 1860
Privolnı 1873
Novoqolosk 1885
Pravoslavın 1885
Qızılağac 17.11.1896
Masallı 28.X.I896

Şamaxı qəzasında

Xılmıllı 1860
Mərəzə 1866
Altıağac 1885
Kürdəmir 1885
Kerenç 1885
Basqal 1887
Çuxuryurd 1887
Gurcuvan 1887
Kalva 1887
Di İman 1887
Qəleybuğurt 1887

Cəbrayıl qəzasında

Cəbray 11 1876
Qarğabazar 17.X.I883
Hadrut 1885
Qarabulaq 1897

Göyçay qəzasında
■— ■ ....

Göyçay 1878
Məlikkənd 1885
İvanovka 1887
Lahıc 1888
Qalaqayın 10.X.1899

Şuşa qəzasında
Ağdam 12.1X.1883
Ləmbəran 18.1X.1883
Ağcabədi 1883
Hindarx 1884
Tuğ 1885
Gülablı 1885
Xankəndi 1897
Tağ 1897

Nuxa qəzasında

Qutqaşcn 12.IX.1882
Xaçmaz 28.X.1883
Vəndam 30.X.1883
Padar 1.XI.1883
Göynük 1884
Qoxmux 1884
Vartaşen (Oğuz) 1887
Bum 1890
Nic 29.1X.1898
Yaqublu 30.IX.1898
Ağpiləkənd 30.1X.1898
Göybulaq 1 .X. 1898
Daşbulaq 2.X.1898

Naxçıvan qəzasında

Yengicə 1882
Qulubəyli 1882
Böyük Vedi 19.IX.1883
Nehrəm 1I.IX.1885
Cəhri 12.IX.1885
Baş Noraşen 22.IX.1885
Şahtaxtı 1888
Yamxana 1895
Əbrakunis 6.IX.1895
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Vənəd 1896
Bəııənyar 1896
Mahmudov 8.XI.1896
M i lax 1896
Bilyav 10.XI.1896
Yaycı 1896
Sədərək 1896
Şahbuz 1896
Güzənüb 1897
Almalı 1898

Bakı qəzasında

Suraxanı 8.XI.1880

Sabunçu 9.XII.1883
Balaxanı 13.1X.1896

Yelizavetpol (Gəncə) qəzasında

Qaraçinar 1885
Slavyanka 1885
Çaykənd 1886
Gədəbəy 1892
Zurnabad 1897
Zəyəm 1885
Mingəçevir 1899

Cavanşir qəzasında

Alpout 25.X.I883
Bərdə 25.X.1883
Sarov 1885
Kasapet 26.X.1883
Vəng I5.XII.1901
Tərtər 1901

Quba qəzasında

Qusar 1885
Xəzri 1886
Mixaylovski 1886
İmanqulukənd 1887
Qonaqkənd 1887

Zəngəzur qəzasında

Qubadlı 12.X.1882
Arsevan 1882
Qarakilsə 1882
Minkənd 1890
Dıq 1897

Zaqatala dairəsində

Əliabad 1881
Qax 1888

Ərəş qəzasında

Ağdaş 25.IX.1882

Cavad qəzasında

Salyan 1880

Borçalı qəzasında

Qızıl-Hacılı 1875

İrəvan qəzasında

Uluxanlı 19.11.1881

Natamam orta və orta məktəblər

Bakı realm progimnaziyası I3.IX.1865

Bakı realm gimnaziyası 1869

Gəncə klassik progimnaziyası 1. VII. 1870

Şuşa realm gimnaziyası 20.IX.1881

Gəncə klassik gimnaziyası 16.111.1881

A.Pobedonostsevin 6 sinifli xüsusi 
progimnaziyası 14.IX.1891

ili Aleksandr adına Bakı klassik 
gimnaziyası 1 .IX. 1896

Bakıda İ.A.Lavrovun 
4 sinifli xüsusi progimnaziyası .1897

Bakı ticarət məktəbi 1901
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Qız məktəbləri

Şamaxıda «Müqəddəs Nina» xeyriyyə 
cəmiyyətinin qız məktəbi 30.IV. 1848

Bakıda «Müqəddəs Nina» xeyriyyə 
cəmiyyətinin qız məktəbi X.186I

Zaqatala xeyriyyə cəmiyyətinin qız məktəbi 1.X.1864

Bakı qız gimnaziyası 1874

Şuşa xeyriyyə cəmiyyətinin 
qız məktəbi

26.X.1875

Gəncədə «Müqəddəs Nina» xeyriyyə 
cəmiyyətinin qız məktəbi

14.1.1885

Gəncə qız progimtıaziyası 1899

Gəncə qız gimnaziyası 1902

Şəfiqə Əfəndizadənin Şəkidə qız məktəbi 1894

Gəncə rus-Azərbaycan məktəbi nəzdində 
qız şöbəsi

1901

Bakıda ilk rus-Azərbaycan qız məktəbi 
(Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbi)

7.X.1901

1890-cı ildə Zaqafqaziyada müsəlman-ruhani məktəb
və şagirdlərinin sayı

№ Quberniyalar Məktəblərin
sayı

Şagirdlərin sayı

Oğlan Qız Cəmi

1.
Gəncə
quberniyası 356 3813 — - 3813

2. Bakı quberniyası 261 3855 482 4337

3. Tiflis quberniyası 111 1311 401 1712

4. İrəvan
quberniyası 22 511 — 511

CƏMİ: 750 9490 883 10.373



III FƏSİL

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA TƏHSİL
3.1. 1900 -  1918-ci illərdə Azərbaycanda təhsilin inkişafı

əsrin əvvəllərində Rusiyada 
yaranmış ictimai-siyasi şərait 
Azərbaycana da güclü təsir 

göstərdi. Rusiyanı bürüyən azadlıq hərəkatı, 
1905—1907-ci illər burjua-demokratik inqilabı 
Azərbaycanda genişlənməkdə olan milli hərə
katın, o cümlədən təhsilin yeni müstəvidə in
kişafına əsaslı təsir göstərdi. Baş verən icti
mai-siyasi hadisələr, xalqın azadlıq mübari
zəsi, maarif müəssisələrinin, məktəblərin 
genişləndirilməsi, təhsilin ana dilində, pulsuz 
və ümumi olması tələblərini irəli sürməyə şə
rait yaratdı.

Rus dövlətinin siyasətini həyata keçirən, 
müstəmləkəçi üsuli-idarə və mütləqiyyətçi 
quruluş üçün məmurlar yetişdirən məktəblər 
xalqın, xüsusilə ziyalıların milli-mənəvi tələ
batını ödəmirdi. Digər tərəfdən çar hökuməti 
Azərbaycanda təhsilin inkişafına qısqanclıqla 
yanaşırdı. Elə buna görə idi ki, açılan məktəb
lərin bəziləri möhkəmlənməmiş bağlanmaq 
təhlükəsi ilə üzləşirdi.

Təhsilə xüsusi nəzarət məqsədilə yaradı
lan Qafqaz Tədris Dairəsi (QTD) Tiflis, Ku
taisi, Stavropol və Qara dəniz sahillərindən 
ibarət 4 direktorluğa bölünmüşdü. Azərbay
candakı məktəblərin əksəriyyəti Tiflis mək
təblər direktorluğuna, Naxçıvan qəza mək- 
təbi ilə Ordubad ibtidai məktəbi isə İrəvan 
quberniyası ilə birlikdə Kutaisi məktəblər 
direktorluğuna tabe idi.

Qafqaz Tədris Dairəsi üzrə 1900-cü ildə 12 xü
susi, 9 dövlət ibtidai məktəbi, 1901-ci ildə isə

8 xüsusi və 4 dövlət ibtidai məktəbi bağlandı 
(Кавказский календарь. Баку, 1901). Şama
xıdakı rus-Azərbaycan məktəbi də bu aqibətlə 
qarşılaşmışdı. Maarifə, təhsilə tələbatın artdığı 
bir dövrdə məktəblərin bağlanması və ya 
şagirdlərin sayının az olmasını bəhanə gə
tirərək onların birləşdirilməsi çarizmin milli 
müstəmləkə siyasəti ilə bilavasitə bağlı idi. 
Bircə fakta diqqət yetirək: 1907-ci ildə bütün 
Güney Qafqazda maarifin ehtiyaclarına cəmi 
114 min manat xərcləndiyi halda, həbsxana
ların saxlanmasına 103 min, polisin saxlan
masına isə 5 milyon manat xərclənmişdi. Elə 
bu səbəbdən, o dövrdə Bakı şəhərindəki azər
baycanlıların yalnız 19,3%-i savadlı idi.

Uzunmüddətli yazışmalardan sonra çar 
hökuməti 1906-cı il martın 31-də «Rusiyanın 
cənub-şərq və şərq hissələrində yaşayan başqa 
xalqlardan olanlar üçün ibtidai məktəblər haq
qında qaydalar»! təsdiq etdi. Burada deyilirdi ki, 
başqa xalqların nümayəndələri üçün olan ibtidai 
məktəblərdə ilk «silah» rolunu şagirdlərin 
doğma dili oynamalıdır. Bu qaydalar azərbay
canlı ziyalılar arasında böyük canlanma yaratdı.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazırdı: « 
tidai məktəblər, gərək ki, milli olsun. İbtidai 
məktəblər, gərək ki, yerli cəmaətə doğma ol
sun. Burada təlim ana dilində olsun. Bu mək
təblər gərək cəmaətin məişətinə uyğun olsun. 
Açılan məktəblər doğma ana dilində olmadı
ğından xalq bu məktəblərə inanmırdı» (Mə
həmməd Əmin Rəsulzadə. İbtidai yerli məktəb
lər. «Tərəqqi» qəzeti, 20 noyabr 1908-ci il).
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Milli məktəblərlə bağlı Üzeyir bəy Hacı
bəylinin konseptual xarakter daşıyan fikri belə 
idi. O yazırdı: «Bizə türk (Azərbaycan) mək
təbləri -  milli məktəblər lazımdır. Mən milli
məktəb ona devirəm ki, orada biitiin elmlər öz

&

ana dilimizdə tədris olunur. Əcəba, biz müəl
limlər öz ana dilimizi mükəmməl
Biz yazıqlar hansı məktəbdə öz ana dilimizdə 
oxumuşuq? O ki qaldı milli məktəblərimizə, 
onların sayı çox azdır. Bu məktəblər dəxi 
zəmanəyə müvafiq bir halda deyildir. Kənd
lərdəki milli məktəblərimizin vəzifəsi, əvvəla, 
ana dilini uşaqlara mümkün qədər mükəmməl 
surətdə öyrətməklə bərabər, rus dilini də ona 
təlim etdirməkdir. Rus dilini öyrənmək kən- 
distan əhalisi iiçün böyük bir müsibətdir»
(Üzeyir Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 
«Yazıçı», 1985, s. 126).

O dövrdə millətin maariflənməsi ilə baslı
Azərbaycan ziyalılarının fikirlərində müxtə
liflik var idi. Mirzə Fətəli Axundzadənin da
vamçıları teatr vasitəsilə xalqın savadlan
masına üstünlük verir. Əli bəy Hüseynzadə 
və füyuzatçılar isə millətin tarixi yaddaşının 
bərpasına xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Həsən 
bəy Zərdabi və onun məsləkdaşları isə millə
tin tərəqqisini məktəbdə, təhsil almaqda və 
mətbuatda görürdülər.

XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanda elmin, mədəniy
yətin, məktəb təhsilinin inkişafında Həsən 
bəy (Məlikov) Zərdabinin böyük xidmətləri 
vardır. O, 40 ildən artıq bir dövrdə millətin 
səadəti və tərəqqisi uğrunda yorulmaq bil
mədən mübarizə aparmışdır. «Maarifdən, 
elmdən məhrum bir xalq işıqdan »
-  deyən Həsən bəy Zərdabi millətin maarif

ləndirilməsini onun inkişafının əsas şərti 
hesab edirdi. O, Azərbaycan ziyalılarının bü
töv bir nəslinin yetişməsində iştirak etmişdir. 
Təsadüfi deyildir ki, müasirləri onu «Zaqaf
qaziya müsəlman ziyalılarının müəllimi və 
mənəvi atası» adlandırmışlar.

Həsən bəy Zərdabi 1842-ci ildə Şamaxı 
quberniyasının Göyçay qəzasının Zərdab kən
dində anadan olmuşdur. Babası Rəhim bəy və 
atası Səlim bəy də öz dövrünün maarifpərvər 
adamlarından olmuş, Göyçay qəzasında me- 
senatlıqla məşğul olaraq elmə, maarifə, incə
sənətə himayəçilik etmişlər.

Həsən bəy atasının öz evində qurduğu 
məclislərdə elmi söhbətləri, mübahisələri 
dinləmiş, oxunan kitablara böyük həvəslə 
qulaq asmışdır, ilk təhsilini atasından alan 
Həsən bəy sonra Zərdabdakı mədrəsəyə 
göndərilmişdir. Lakin o burada oxumamış, 
1852-ci ildə Şamaxı şəhərində yenicə açılmış 
məktəbə qəbul olunmuşdur. Professor Ziyəd- 
din Göyüşov yazır ki. Həsən bəy Şamaxı mək
təbinin buraxılış imtahanlarını heyranedici bir 
müvəffəqiyyətlə vermiş və həmin imtahanlar
da iştirak edən Qafqaz Təhsil Dairəsinin müdi
ri baron Nikolay istedadına görə onu dövlət he
sabına Tiflis gimnaziyasına göndərməyi məs
ləhət görmüşdü. O zaman Həsən bəyin atası 
vəfat etmişdi. O. böyük qardaşlarının himayə
sində idi. Əvvəlcə böyük qardaşları onun Tif
lisə getməsinə razı olmurlar. Atalarının dayısı, 
o zaman Tiflisdə yaşayan general Fərəc bəy 
Ağayev bundan xəbər tutur və təkid edir ki, 
qardaşları Həsən bəyin Tiflis gimnaziyasına 
oxumağa getməsinə razılıq versinlər. Həsən 
bəy qardaşlarının razılığı ilə 1858-ci ildə
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müvəffəqiyyətlə imtahan verərək Tiflis gim
naziyasının V sinfinə daxil olmuşdur.

Həsən bəy Tiflis gimnaziyasını 1860-cı 
ildə gümüş medalla bitirib, 1861-ci ilin avqust 
ayında Moskva Universitetinin fizika-riyaziy
yat fakültəsinin təbiyyat şöbəsinə imtahansız 
qəbul olunmuşdur. Həsən bəy 1865-ci ildə 
Moskva Universitetini «əla» qiymətlərlə bitir
mişdir. Təsadüfi deyildir ki, 1865-ci ilin iyun 
ayının 10-da Moskva Universitetinin Elmi 
Şurası nümunəvi əxlaqına və təhsildə uğurları
na görə ona namizədlik dərəcəsi vermişdir. 
Təhsilini başa vuran Həsən bəyə orada qalmaq 
təklif edilsə də o, Vətənə qayıtmış, əvvəlcə 
Tiflis «mejevoya palata» idarəsinin 8-ci meje- 
voy komissiyasında çalışmış, sonra Qubada 
məhkəmə katibi vəzifəsində işləmişdir. O, 
1868-ci ildə işdən azad olunmuş, 4 ay işsiz qal
dıqdan sonra 1869-cu il noyabrın 18-də Qaf
qaz Tədris Dairəsinin popeçitelinin əmri ilə 
Bakı realm gimnaziyasına təbiyyat tarixi müəl
limi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Həmin vaxtlar Bakı realnı məktəbində 
azərbaycanlı şagirdlərin sayı ildən-ilə artırdı. 
Binanın darısqallığı, maddi vəsaitin yoxluğu, 
müəllim kadrlarının azlığı təhsil almaq arzu
sunda olanların çoxunun istəyinin həyata 
keçməsinə mane olurdu. Bütün bunları görən, 
millətin tərəqqisi üçün imkan və bacarığını 
əsirgəməyən Həsən bəy Zərdabi Zaqafqazi
yada kasıb uşaqların orta məktəblərdə oxuma
sına maddi kömək göstərmək məqsədilə 
xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq fikrinə düşdü. O, 
güman edirdi ki, kasıb uşaqların təhsil və tər
biyəsində, onların məktəblərə qəbul edilmə
sində və pulsuz oxumasında bu cəmiyyətin bö-

Həsən bəy Zərdabi 
(1842-1907)

yük xeyri olacaqdır. Bu məqsədlə o, xeyriyyə 
cəmiyyətinin nizamnaməsini hazırlayıb höku
mətə təqdim edir. Həsən bəyin tərtib etdiyi ni
zamnamə «Müsəlmanlardan dərs oxuyan uşaq
lara ianət etmək üçün fərahəm olan icmanın 
vaxtilə qərar olunan qaidəsidir» adlanırdı 
(bax: Cavid Cavadov. Azərbaycanda xeyriyyə
çilik hərəkatı. Bakı, «Elm», 1999, səh. 23).

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu
tunda Həsən bəy Zərdabinin arxivində saxla
nan həmin nizamnamədə cəmiyyətin məqsədi 
belə açıqlanır: «İcmaun məqsədi... bu qərar ilə
dir: əvvəlan, bu mənzur ilə ki, Zaqafqaziyada

107



Misir Mərdanov

Həsən bəy Zərdabi və həyat yoldaşı
Hənifə xanım

olan müsəlmanlar için labüdlük üz verir ki, 
elmə rəqib olsunlar və çünki onların çox hissəsi 
fəqir olmaq səbəbi ilə elmxanələrdən uzaq yer
lərdə saldn olanları üçiin məqdur olmuyur ki, öz 
uşaqlarını elm təhsil etməgə versinlər. Buna 
binasəyin olunur Badhıbə şəhərində məcmu- 
nəanət ta ki fəqir olan şəxslərdən uşaqlarına 
elm verməgə xahiş edənlərinə ianət etmək için».

Həsən bəy Zərdabi «Həyat» qəzetinin 
1905-ci il 8 dekabr tarixli 115-ci sayında dərc 
edilmiş məqaləsində «Cəmiyyəti-xeyriyyə bi
nası» barədə ətraflı məlumat verir. Bakıda tə
şəbbüsünün reallaşmamasmdan mütəəssir olan

Həsən bəy Zərdabi Nəcəf bəy Vəzirov və Ələs
gər Adıgözəlovla birlikdə cəmiyyətə üzv yazdır
maq və vəsait toplamaq məqsədi ilə Qafqaz vila
yətinin müsəlmanlar yaşayan digər şəhərlərinə 
səfərə çıxırlar. Onlann ilk səfərləri Şamaxıya 
olur. Müəllif bunun səbəbini izah edərək yazır 
ki, Şamaxıda təhsil aldığım və burada çoxlu 
dost-tanışım, qohumlarım olduğu üçün cəmiy
yəti-xeyriyyə işinə məhs buradan başladım.

Həsən bəy Zərdabi camaatı Şamaxıda maa
rif işlərinə qayğı göstərən Kərim bəy Hüseyn- 
bəyovun evinə dəvət edir, amalını söyləyir, 
sonra notariusda möhürlətdiyi dəftəri açıb sto
lun üstünə qoyur. Məclisdəkilər bir-bir gəlib 
dəftərə qol çəkirlər. Xeyriyyə cəmiyyəti üçün 
iki min manata qədər pul toplanır. Həsən bəy 
Zərdabi səfərdə olduğundan pulu özü ilə gö
türməyə ehtiyat edir, üzvlərdən toplanmış 
məbləği Bakıya, cəmiyyətin adına göndərmə
yi xahiş edir. Sonra Gəncəyə, Tiflisə, İrəvana, 
Naxçıvana, oradan da atla Şuşaya gedirlər. 
Şuşa səfəri ilə bağlı Həsən bəy Zərdabi yazır: 
«...Qarabağın ağaları məni qonaq çağırdılar, 
toy və xeyrat aşı yedirtdilər, amma bir qəpik 
cəmiyyəti-xeyriyyəyə verən olmadı. Axırda 
oxumuş bəyzadələrdən 5-10 adama dəftərə qol 
çəkdirib Bakıya qayıdıb, Dərbəndi, Qubanı da 
gedib gəzib avqust ayının axırında Bakıya gəl
dim. Sentyabr gəldi, heç kəsdən bir xəbər çıx
madı. Başladıq dəftərə qol çəkənlərə kağız 
yazmağa. Axırda Şamaxı və Dərbənddən bir 
neçə adam pul göndərib, hər səhər bir yetim 
uşaq da göndərir ki, onları cəmiyyət saxlayıb 
oxutsun». Məqalədən məlum olur ki, Həsən 
bəy Zərdabi göndərilən uşaqları məktəbə 
qoymuş, qalmaları üçün mənzil tutmuşdur.

108



AZƏRBA у CAN TƏHSİL TARİXİ

Cəmiyyətin ünvanına pul göndərilməsə də o, 
uşaqları ikinci il də saxlamış, lakin üçüncü il 
məcbur olub evlərinə geri göndərmişdir. Cə
miyyətin nizamnaməsinin 14-cii maddəsinə gö
rə hansı cəmiyyəti-xeyriyyə iki il hesab göndəı- 
məzdisə, o bağlanmalı idi. Elə bu səbəbdən də 
Həsən bəy Zərdabinin min bir əzab-əziyyətlə 
əsasını qoyduğu xeyriyyə cəmiyyəti bağlandı. 
Ancaq bu təşəbbüs təsirsiz də qalmadı. Xalqın 
maariflənməsini istəyənlər az da olsa «Müsəl
man şagirdlərinə yardım cəmiyyəti»nə pul və
saiti ilə kömək etdilər. «Qafqaz» qəzetində ve
rilən məlumata görə, 1872-ci ilin sentyabr və 
oktyabr aylarında cəmiyyətin nəfmə 1305 ma
nat daxil olmuşdu.

Həsən bəy Zərdabinin bu təşəbbüsü Bakı 
realm məktəbində azərbaycanlı şagirdlərin 
sayının artmasına kömək etməklə bərabər, 
Qafqaz Tədris Dairəsi popeçitelinin də diqqə
tini cəlb etmişdi. QTD-nin popeçiteli 1872-ci 
ilə aid hesabatında bu cəhəti xüsusi qeyd edə
rək yazırdı ki, keçən il dövlət məktəblərində 
oxuyan müsəlman (azərbaycanlı) şagird
lərinin sayı 140 nəfərdən çox artmışdır, şüb
həsiz ki, daha çox artacaqdır. Belə ki, Bakı 
gimnaziyasında, hətta kasıb müsəlmanlardan 
olub dövlət məktəblərində oxuyan şagirdlərə 
kömək məqsədilə cəmiyyət təşkil edilmişdir 
və bu cəmiyyətin banisi realm gimnaziyanın 
təbiət elmləri müəllimi Həsən bəy Məlikov- 
dur. Popeçitel müsəlman uşaqlarının məktəbə 
cəlb edilməsində xeyriyyə cəmiyyətinin və 
onun banisi Həsən bəy Zərdabinin xidmət
lərini yüksək qiymətləndirirdi. Hesabatda diq
qəti cəlb edən və bu gün üçün maraq doğuran

«Əkinçi» qəzeti, 1875, №6

fakt popeçitelin yerli əhalinin təhsil işində 
hökumətə kömək edən cəmiyyətin təşkilində 
xristianların deyil, müsəlmanların ilk dəfə 
cəhd göstərməsini etiraf etməsidir.

Çarizmin ruslaşdırma siyasətinin həyata 
keçirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 
dövlət məktəblərində müsəlman uşaqlarının 
artması qarşıya qoyulmuş strateji plana tam 
uyğun idi. Bu səbəbdən də popeçitel bu halı 
təqdir edir, Bakı qubernatoru general Starosel- 
ski isə müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinə quber
nator olduğu müddətdə hər il yüz manat ver
məyi öhdəsinə götürürdü. Həsən bəy Zərdabi
nin xeyriyyə cəmiyyəti üçün notariusda mö- 
hürlətdiyi qaytanlı dəftərdə Bakı qubernato
runun da adı vardır. Lakin sayı sürətlə artan 
şagirdlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün bu kimi 
cəhdlərin də köməyi olmadı. Həsən bəy Zər
dabinin əsasını qoyduğu xeyriyyə cəmiyyəti 
bağlandı. Tanınmış yazıçı Qılman ilkin demiş- 
kən, cəmiyyətdən xatirə olaraq Həsən bəyə
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ancaq üzvlərin siyahısından ibarət bir
dəftər qaldı».

Həsən bəy Zərdabi «Həyat» qəzetinin 
13 dekabr 1905-ci il tarixli sayında tirək ağrısı 
ilə yazırdı: «Bakıda müsəlman cəmiyyəti xey
riyyəsi bina tutmadı, amma Bakı realın gimna
ziyasında oxuyan müsəlman (azərbaycanlı) 
şagirdlərinin sayı ilbəil artdı. Bakı əhlindən 
oxuyan uşaqlar artmasa da, kənardan gələnlər 
artırdı. Əlbəttə, onların içində yoxsulları da 
var idi və onlara kömək etmək lazım olurdu. 
Belədə nə qayırmalı? Kənardan bir kömək

verən yox, bir tərəfdən də oxuyan uşaqlar 
artır, kimisininpaltarı, kinlisinin mənzili, kimi-
sinin yeməyə xörəyi və kimisinin gimnaziyaya 
verməyə oxumaq pulu yox və köməksiz də 
keçinmək mümkiin deyil». Ona görə də yoxsul 
uşaqlara kömək etmək məqsədilə Həsən bəy 
gimnaziyada axırıncı siniflərdə oxuyan 10-16 
şagirdin köməyi ilə Mirzə Fətəli Axundzadə- 
nin «Hacı Qara» komediyasını tamaşaya qoyur.

Birinci tamaşada 50 manat, sonrakı tamaşaların 
hər birində 100 manata qədər pııl yığılır ki, 
toplanan pullar gimnaziyada oxuyan yoxsul 
uşaqların təhsil və məişət problemlərinin 
həllinə yönəldilir. Əlbəttə, belə az bir vəsaitlə 
millətin yoxsul övladlarının dərdinə əlac 
etmək qeyri-mümkün idi. Camaat teatra gəl
mirdi. Həsən bəy Zərdabi yazırdı: «Teatr 
nanan otaq boş qaldığından aşkar oldu ki, mü
səlman qardaşlarımızı yerə cəm edib, zə
manəyə müvafiq nıəktəbxanaaçdırıb, küçə 
və bazarlarda qalan uşaqları oxutmaq olmaya

caq. Elmsiz də bu zəmanədə do
lanmaq mümkiin deyil... Belədə 
nə qayırmalı? Hər kəsi ça
ğırıram, gəlməyir, göstərirəm, 
görməyir, deyirəm, qanmayır. 
Axırda gördüm ki, onları haray
layıb çağırmaqdan, onlara de
məkdən başqa qeyri bir əlac 
voxdıır. Olmaz ki, mənim sözü- 

mil eşidənlərdən heç biri qanan 
olmasın! Necə ki, bir bulağın 
suyunun altına nə qədər bərk 
daş qoysan, bir neçə ildən son
ra o su tökülməkdən o bərk daş 
tədricən mirur ilə əriyib deşilir, 

habelə söz də, ələlxüsus doğru söz, mirur ilə 
qanmazın başını deşib onun beyninə əsər 
edər... Belədə qəzet çıxartmaqdan savay bir 
qeyri əlac yoxdur ki. kağızın üstə yığılmış doğru 
sözlər qapı-pəncərələrdən o iman mənzilləri
nə çata bilsin. Heç olmaz ki, doğru söz yerdə 
qalsın. Hər ildə on qəzet oxuyandan birisi 
oxuduğunu qansa, onların qədəri ilbəil artar. 
Axırda o bənd ki, suyun qabağını kəsmişdi və

Soldcın: ismayıl bəv Qaspralı, Həsən bəy Zərdabi və
Əlimərdan bəy Topçubaşov
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suyu çıxmağa qoymurdu rəxnə tapar və su mi- 
rur ilə bəndi uçurub aparar».

Həsən bəy Zərdabi öz arzusunu həyata ke
çirmək məqsədilə 1875-ci ilin iyun ayının 22-də 
Azərbaycan dilində ilk qəzet olan «Əkinçi»nin 
əsasını qoyur. «Əkinçi»nin nəşri xalqımızın 
həyatında, mədəniyyət tariximizdə son dərəcə 
mütərəqqi bir hadisə idi. Milli mətbuatımızın 
əsası olan «Əkinçi» cəmi iki il yaşasa da, mil
lətin tərəqqisində misilsiz bir rol oynadı. Mil
lətin səadəti uğrunda, onun maarifə, elmə, təh
silə yiyələnməsi uğrunda mübarizədə «Əkin
ç in in  böyük xidmətləri olmuşdur.

Həsən bəy Zərdabinin bu fədakarlığı onun 
millətə sevgisindən, vətənə məhəbbətindən 
doğurdu. O, zəmanənin nəbzini tutur, dünyada 
gedən ictimai-siyasi prosesləri izləyir, mədəni 
tərəqqini görürdü. Millətin ayaq altında 
qalmaması, tarix səhnəsindən silinməməsi 
üçün dili və dini qorumağı, elmə, təhsilə, maari
fə yiyələnməyi məsləhət bilirdi. O, «Dil və din» 
adlı məqaləsində yazırdı: «Bizim zəmanəmiz elm 
zəmanıdır və elm təhsil etmək hər tayfaya 
vacibdir ki, zindəganlıq davasında (həyat sür
mək -  M.M.) heç olmasa özünü saxlaya bilsin 
və belə elm təhsil etmək ilə tərəqqi edib, irəli 
gedən vaxtda hər tcıyfa gərək iki şeyi bərk sax
lasın ki, bu şeylər hər tayfanın dirəkləri hesab 
olunurlar və onların tayfa olmağına səbəbdir
lər. Bu şeylərin birisi dil, birisi din və məz
həbdir. Elə ki, bunlardan birisi əldən getdi, 
tayfanın beli sınan kimidir. İkisi də gedəndə 
qeyri-tayfalara qarışır, mirur ilə (tədriclə -  
M. M.) yox olur. Çünki dil və məzhəb tayfanın 
ruhu olan kimidir. Necə ki, ruh çıxanda bədən
dən bircə nəş, yəni cəmdək qalır və bu cəmdək

mirur ilə çürüyüb yox olur, habelə dilsiz və 
məzhəbsiz tayfa da gərək mirur ilə yox olsun. 
Pəs, hər tayfa elm təhsil edən vaxtda gərək öz 
dilində və öz din və məzhəbində tərəqqi elə
sin ki,  diinyada qala bilsin (Kursiv bizimdir -  
M.M.). Onlarsız tcıyfa olmaz».

Щ

Digər bir məqaləsində («Ittihadi-lisan») 
Həsən bəy Zərdabi təhsil almanın əhəmiyyə
tini belə şərh edirdi: «Elm təhsil etməyi başla
yan tayfa qaranlıq otcığın qapısını açıb çölə 
çıxan kimidir ki,bu zaman giinün işığı onun 
gözlərini nurlandırmaqdan başqa, otcığın da 
içinə daxil olub orada olan şeyləri artıq işıq
landırıb bir qeyri-surətə salır». «Onun üçün 
elm öyrənmək lazımdır. Elm öyrənməklə din 
əldən getməz. Elmi ana dilində öyrənmək la
zımdır». «Elm təhsil etmək ana dilində tərəqqi 
etməyə səbəb olar», «kitablar, məktəblər, qə
zetlər ana dilində olduğunda tayfanın birdən 
tərpənməyinə səbəb olurlar».

Maarifçi və demokratik ideyaları təbliğ 
edən Həsən bəy Zərdabi fanatizin və mövhu
mat əleyhinə çıxır, elm və təhsilə qarşı olan 
din adamlarını kəskin tənqid edirdi.

Həsən bəy Zərdabi XIX əsrin ortalarında 
meydana gələn elmi-əbdan cərəyanının başın
da dururdu. O zaman elmi-əbdan ilə elmi- 
ədyan arasında kəskin mübahisə və mübarizə 
gedirdi. Elmi-ədyan -  ilahiyyat tərəfdarları 
məktəbdə elmi əbdanın -  dünyəvi elmlərin tə
lim edilməsinin əleyhinə çıxırdılar. Həsən bəy 
Zərdabi isə dini sxolastik təlim-tərbiyəyə qar
şı çıxır, fanatizm və mövhumatı tənqid edir, 
dünyəvi məktəblərin açılmasını, təlimin ana 
dilində aparılmasını müdafiə edirdi. Mövcud 
təhsil ocaqlarının vəziyyəti Həsən bəy
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Həsən bəy Zərdabinin Mirzə Fətəli 
Axundzadəyə məktubu

Zərdabini daha çox narahat edirdi. Azərbaycan 
müəllimlərinə yazdığı «Açıq məktub»da bun
ların səbəbini izah edir və bəladan xilas olma
ğın yollarını göstərirdi: «Siz məgər qəzet 
oxumursunuz? Eşitmirsiz nə qədər yazırlar, 
oxuyun, elm təhsil edək. Məktəblərdə şagirdlər 
ağlaşırlar ki, oxumaq üçün kitablarımız yox
dur. Zavodlarda fəhlələrimiz fəryad edirlər ki, 
onları oxumadıqlarına görə adam hesab etmə
yib məvaciblərini tamam vermirlər. Xülasə, 
keçən ildə, bir tərəfdən tətil edənlərin «ya
şasın hürriyyət» sədası və bir tərəfdən də daş- 
naq Satyonun tapança, tüfəng və top gurultusu 
hamı müsəlmanları ayıldıb, hamı oxumaq istə

yir, belə zamanda ki, hər tərəfdən «yandıq» 
sədası gəlir, «elm! elm!» fəıyadı ərşə bülənd 
olub, insafdırmı ki. Siz müəllimlər, guya ağzı
nıza su almısınız, heç bir cavab vermirsiniz. 
Yazın görək nə oxuyaq, necə oxuyaq, harada 
oxuyaq? Oxutmaq sizin işinizdir». Həsən bəy 
Zərdabi məsləkdaşlarına, xüsusilə Mirzə Fətə
li Axundzadəyə yazdığı məktublarda da maari
fi, təhsili millətin tərəqqisinin başlıca şərti 
hesab edirdi.

Həsən bəy Zərdabi müəllimlərə bir yerdə 
toplanmağı, cəmiyyət yaratmağı, dərsliklər 
tərtib etməyi, elmi bilikləri yaymaq üçün məc
muə buraxmağı, başqa dillərdən zəruri kitab
ları tərcümə edib şagirdlərin ədəbiyyata olan 
ehtiyacını ödəməyi tövsiyə edirdi. O, çap edi
lən kitabların xeyriyyə cəmiyyətinin vəsaiti 
hesabına olacağını da bildirirdi: «Cəmiyyət o 
kitabları çap elətdirib, ya müftə və ya bir az -  
1-2 şahı qiymət ilə oxuyan uşaqlara paylaya
caq və qeyri-şəhərlərə də göndərəcək».

Həsən bəy Zərdabinin digər bir xidməti 
Azərbaycan Müəllimlərinin I qurultayının çağı
rılmasında, təşkilində, qurultayın tələblərinin 
hazırlanmasındakı fədakarlığıdır. O, həmkar
ları Nəriman Nərimanov, Abdulla Şaiq, Üzeyir 
bəy Hacıbəyli, Mahmud bəy Mahmudbəyov, 
Fərhad Ağazadə və başqaları ilə birlikdə 
müəllimlərin səviyyəsini yüksəltmək, icbari 
ibtidai təhsili həyata keçirmək, təlimdəki ge
riliyi, köhnəliyi aradan qaldırmaq, tədris işləri
ni yaxşılaşdırmaq, təcrübə mübadiləsi apar
maq məqsədi ilə Azərbaycan Müəllimlərinin 
I qurultayını çağırmışdır. Qurultayda müzakirə 
olunacaq məsələlərin hazırlanmasında, onun 
canlı və işgüzar şəraitdə keçməsində Həsən 
bəy Zərdabinin böyük əməyi olmuşdur.
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Həsən bəy Zərdabi ilə vidalaşma mərasimi

Əli bəy Hüseynzadə onun haqqında demiş
dir: «Aləmi-islam bir qaranlıq içərisində 
qaldığı zaman bu adam əlinə məşəl alıb qaran
lığı işıqlandırmağa çalışmışdır. O məşəl nə 
idi? Əvvəlinci mətbu kəlam idi...»

Həsən bəy (Məlikov) Zərdabi 1907-ci il no
yabrın 28-də Bakıda son dəfə: «Xalqın maari
finə kömək edin!» -  deyərək gözlərini əbədi 
yumdu. Xalq üçün döyünən bir ürək dayandı. 
Canı qədər sevdiyi Azərbaycan xalqı onunla vi
dalaşmaq üçün Bakının küçələrinə axışdı. Deyi
lənlərə görə, Bakı hələ belə izdiham görməmiş
di. Millət özünə «mənəvi ata» hesab etdiyi 
Həsən bəyi çiyinləri üstündə son mənzilə ürək 
ağrısı və göz yaşları ilə yola salmışdı. Bu sətir
ləri yazarkən Atatürkün məşhur kəlamını xatır
ladım: «Millət sevgisi qədər böyük mükafat ola 
bilməz».

•k к *

XIX əsrin sonu -  XX əsrin əvvəllərində 
Azərbaycanda məktəbyaşlı uşaqların böyük ək
səriyyəti ibtidai təhsildən kənarda qalırdı. Qaf
qaz Tədris Dairəsinin 1900-cü ilə olan məluma
tına görə, Azərbaycanda cəmi 172 ibtidai məktəb 
fəaliyyət göstərirdi (Əyyub Tağıyev. Azərbay
can məktəb tarixi. Bakı, «Maarif», 1993, s.69).

1902-ci ildə Yelizavetpol və Bakı quberni
yalarında məktəblərin sayı 230-a çatdı. Onlar
dan 135-i Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasın
da idi ki, burada 8761 şagird təhsil alırdı. Bakı 
qubemiyasındakı 95 ibtidai məktəbdə təhsil 
alan şagirdlərin sayı isə 6197 nəfər idi.

Həmin dövrdə bütün Qafqazda məktəb- 
yaşlı azərbaycanlı uşaqların yalnız 7,6%-i ibti
dai təhsilə cəlb olunmuşdu. Faktlara müraciət
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edək: Rusiya Xalq Maarif Nazirliyinin ibtidai 
məktəb işləri üzrə Departamenti özünün 1903-cü 
il 14 oktyabr tarixli hesabatında bildirirdi ki, 
Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasında 871557 
nəfər yaşadığı halda, orada məktəblərin sayı 
çox azdır. 8544 nəfərə 1 məktəb düşür. Rusiya 
Xalq Maarif nazirinin Maliyyə nazirinə gön
dərdiyi məktubların birində göstərilirdi ki, Ye
lizavetpol (Gəncə) quberniyasında ibtidai təh
silin vəziyyəti acınacaqlıdır. Burada rus əha
lisinin hər 660 nəfərinə 1 məktəb, azərbaycan
lıların isə hər 12000 nəfərinə bir məktəb düşür 
(Rusiya MDTA, f.573, s. 14, iş 18994, v. 10).

1908-ci ilin məlumatına görə, Bakı quber
niyasında məktəbyaşlı azərbaycanlı uşaqların 
88%-i ibtidai təhsildən kənarda qalmışdı. Son
rakı illərdə ibtidai məktəblərin və orada təhsil 
alan şagirdlərin sayı nisbətən artdı. 1909-cu 
ildə ibtidai məktəbdə təhsil alan 18675 uşağın 
250-si qız, 1910-cu ildə 25869 uşağın 634-ü 
qız, 1911 -ci ildə 28200 uşağın 898-i qız idi.

1914-cü ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstə
rən 942 məktəbdən 920-si ibtidai məktəb idi ki, 
burada da ümumilikdə 62786 şagird təhsil alırdı.

1903-cü ildə dövlət vəsaiti hesabına Lən
kəran və Quba şəhərlərində şəhər məktəbləri 
açıldı. Bu məktəblərdə 168 şagird təhsil alırdı. 
Həmin dövrdə Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) 
quberniyalarında ibtidai təhsil verən məktəb
lərlə bərabər, sənət məktəbləri də fəaliyyət 
göstərirdi. Həmin sənət məktəblərində 
218 uşaq təhsil alırdı.

Qafqaz Tədris Dairəsinin 1908—1912-ci il 
hesabatında göstərilir ki, 1898—1908-ci illərdə 
azərbaycanlı uşaqların artımı ibtidai məktəb
lərdə 0,4%, şəhər məktəblərində 4,2%, sənət

məktəblərində isə 1,7% olmuşdu (Əyyub Ta- 
ğıyev. Azərbaycan məktəb tarixi. Bakı, «Maa
rif», 1993, s. 73-74).

Bunlarla yanaşı, 1914-1915-ci tədris ilində 
Azərbaycanda 21 ali ibtidai məktəb də 
fəaliyyət göstərirdi. Ali ibtidai məktəbdə təhsil 
müddəti 4 il idi. Uşaqlar buraya 3-4 illik ibtidai 
məktəbi bitirdikdən sonra daxil olurdular.

№ Məktəblərin olduğu yer Şagirdlərin
sayı

1. Bakı I-ci oğlan ali ibtidai məktəbi 179
2. Bakı 2-ci oğlan ali ibtidai məktəbi 492
3. Bakı 3-cü oğlan ali ibtidai məktəbi 411
4. Bakı 4-cü oğlan ali ibtidai məktəbi 471

5. Bakı 5-ci oğlan ali ibtidai məktəbi 236
6. Bakı 1 -ci qız ali ibtidai məktəbi 440

7. Bakı 2-ci qız ali ibtidai məktəbi 463

8. Bakı 3-cü qız ali ibtidai məktəbi 50

9. Bakı qız rus-Azərbaycan ali ibtidai 
məktəbi 104

10. Gorus ali ibtidai məktəbi 96

11. Yelizavetpol ali ibtidai məktəbi 293

12. Zaqatala ali ibtidai məktəbi 159

13. Qazax ali ibtidai məktəbi 77

14. Quba ali ibtidai məktəbi 88

15. Lənkəran ali ibtidai məktəbi 130

16. Nuxa ali ibtidai məktəbi 102

17. Ordubad ali ibtidai məktəbi 52

18. Sabunçu ali ibtidai məktəbi 162

19. Salyan ali ibtidai məktəbi 42

20. Şamaxı ali ibtidai məktəbi 106

21. Şuşa ali ibtidai məktəbi 147

XX əsrin əvvəllərində təlimin rus dilində 
aparıldığı və Azərbaycan dilinin məcburi
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olmayan ayrıca bir fənn kimi keçildiyi nıs- 
Azərbaycan məktəblərinin sayı ildən-ilə art
mağa başladı. 1917-ciildə Azərbaycanda belə 
məktəblərin sayı 16 idi ki, bunlardan da 12-si 
oğlan, 4-ii qız məktəbi idi. Bu məktəblərdə 
ümumilikdə 2682 şagird təhsil alırdı.

Dövlət məktəbləri ilə yanaşı, Bakıda və 
onun ətraf kəndlərində «Xəzər -  Qara dəniz 
Cəmiyyəti», «Nobel qardaşları şirkəti», «Bala
xanı neft şirkəti», «Qurultay şurası», «Bekendorf 
və kampaniyası» və digər şirkət və təşkilatlar 
da məktəblər açmışdılar.

«Qurultay şurası» mədən-zavod rayonla
rında ibtidai məktəblər təşkil edir, bunların va
sitəsilə neft sahəsində çalışan fəhlələr yetiş
dirir, sənət məktəbi və kurslarına, texniki mək
təblərə daxil olmaq üçün şagirdlər hazırlayırdı.

Neft sənayeçilərinin ilk məktəbi 1897-ci il
də neft mədəninin 326-cı sahəsində yeni tikil
miş binada təşkil edilmişdi.

«Qurultay şuı*ası»nın 1909-1910-cu illərdə 9, 
sonrakı illərdə 10 məktəbi olmuşdur (Bakı neft 
sənayeçilərinin XXXVI növbəti qurultay mate
rialları. Bala, 1917, səh. 47). 1909-1910-cu il
lərdə 9 məktəbdə oxuyan şagirdlərin sayı aşa
ğıdakı kimi olmuşdur:

№ Məktəblər Şagirdlərin sayı
I. Bakı məktəbi 368
2. Bibiheybət məktəbi 187
3. Ağ şəhər məktəbi 309
4. Zabrat məktəbi 205
5. Ramana məktəbi 296
6. Sabunçu I məktəbi 243
7. Sabunçu 11 məktəbi 346
8. Balaxanı məktəbi 195
9. Qara şəhər məktəbi 219

Cəmi: 2368

1915-1916-cı illərdə «Qurultay şurası» 
məktəblərinin sinifləri artırıldı. Bir il sonra 
artıq onun 70 sinfi vardı. Siniflər artdıqca, təbii 
ki, şagirdlərin sayı da artırdı. 1914-1915-ci il
lərdə bu məktəblərdə 2874, 1915-1916-cı il
lərdə isə 3090 nəfər şagird təhsil alırdı (Yenə 
orada). «Qurultay şurası» 1914-cü ildə 10 mək
təbin saxlanılması üçün 169113 manat vəsait 
xərcləmişdi ki, bu da onların ehtiyaclarını tam 
ödəmirdi.

«Qurultay şurası» məktəblərində 1915-ci 
ildə 79 nəfər müəllim çalışırdı ki, onlardan 
6 nəfəri realm və peşə təhsili, 5 nəfəri ruhani 
təhsili, 10 nəfəri pedaqoji təhsil almışdı. 
36 nəfər gimnaziyanı, qalanları isə müxtəlif 
kursları bitirmişdi.

XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda başla
nan maarifçilik hərəkatının təsiri ilə məktəb, 
maarif, elm, təhsil, mədəniyyət işi əsrin sonla
rında və XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi və 
mədəni həyatın aparıcı milli məsələsinə çev
rildi. Bu dövrdə yetişən yerli sahibkarlar da mil
lətin maariflənməsi, savadlanması, mədəni və 
intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi yolunda əl
lərindən gələni əsirgəmirdilər. Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Murtuza Muxtarov, 
Musa Nağıyev, İsa bəy Hacınski kimi onlarla 
sahibkar milli ziyalı nəslinin yetişməsində, təhsil 
sisteminin inkişafında müstəsna rol oynadı.

1899-cu ildə yaradılan «Elektriçeskaya si- 
la» səhmdar cəmiyyətinin sədr müavini seçi
lən Hacı Zeynalabdin Tağıyev idarə heyəti
nin 6 nəfər direktoru arasında yeganə azərbay
canlı idi.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev müsəlmanların 
mənafeyi ilə bağlı ictimai-siyasi məsələlərdə

115



Misir Mərdanov

Neft sənayeçiləri qurultayının təsis etdiyi Balaxanı məktəbi

daim fəallıq göstərmişdir. 1905-ci ildə şəhər 
özünüidarəsi sahəsində azərbaycanlıların hü
quqlarının məhdudlaşdırılmasının ləğvi ilə 
əlaqədar ləngimədən tədbirlər görülməsini 
təklif etmiş Əhməd bəy Ağayevin Azərbaycan 
dilinə çevirdiyi 1864-cü il «Əsasnaməsi» onun 
köməyi ilə dərc olunmuşdu. O, Cənubi Azər
baycanda gedən milli azadlıq hərəkatına 
(1905-1911) yardım olaraq pul vəsaiti və silah 
göndərmişdi.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev iqtisadiyyatın 
inkişafı ilə yanaşı, maarif və mədəniyyətin tə
rəqqisi üçün də misilsiz səy göstərmişdir. Əb- 
düssəlam Axundzadənin, Sultan Məcid Qəni-

zadənin, Seyid Əzim Şirvaninin kitabları, Nə
riman Nərimanovun «Nadir şah» dramı (Ta- 
ğıyevin xahişi ilə fars dilinə tərcümə olunaraq) 
və bir çox başqa əsərlər onun maliyyə yardımı 
ilə çap olunmuşdur. Bundan başqa, iranda, 
İstanbulda, Hindistanda, Misirdə və başqa 
Şərq ölkələrində xəstəxanalara, məktəblərə, 
xeyriyyə cəmiyyətlərinə, məscid və mədrə
sələrin inşasına böyük ianələr ayırmış, təkcə 
Azərbaycanın deyil, Rusiyanın çoxmilyonlu 
müsəlman əhalisinə köməyini əsirgəməmişdir. 
O, Mahaçqala, Tiflis, Krım, Sibir, Moskva, 
Odessa, Vladiqafqaz, Həştərxan, Kutaisi, Peter
burq, Volqaboyu, Xarkov və s. yerlərdə
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müsəlmanlar üçün onların ana dilində məktəb
lərin açılmasına xeyli vəsait sərf etmişdi. Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev 1895-ci ildə 57 min rubla 
«Kaspi» qəzetini almışdı. «Quran» Azərbaycan 
dilində «Kaspi» qəzetinin mətbəəsində nəşr 
edilmişdi.

1879-cu ildən Bakı şəhər Dumasının üz
vü olan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıya 
su kəmərinin çəkilməsində xüsusi xidməti 
olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə ingilis mühən
dis V.V.Lindley 1904-cü ildə Bakıya Şollar 
su kəmərinin çəkilməsinə başlamışdı. Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin 1899-cu ildə Mərdə- 
kanda tikdirdiyi elektriklə işləyən dəyirman 
ətraf kəndlərin camaatını Birinci Dünya mü
haribəsi illərində aclıqdan xilas etmişdir. Pe
terburq müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinə 
11 min manat bağışlamış və bu cəmiyyətin 
ömürlük üzvü seçilmişdir. O, qəzet və jurnal
ların nəşrinə («Kaspi», «Həyat», «Füyuzat» və s.), 
mədəni-maarif cəmiyyətlərinə, milli kadrların 
hazırlanmasına çoxlu vəsait ayırmışdır.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilk müsəlman 
qız məktəbinin fəaliyyətinə də xeyli vəsait 
(325 min manat) sərf etmişdir.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maarif sahə
sindəki xidmətlərinin coğrafiyası olduqca 
böyük və genişdir. Onun himayə etdiyi, təqaüd 
verdiyi şəxslər sonralar xalqımızın görkəmli 
şəxsiyyətləri olmuşlar. Nəriman Nərimanov, 
Məşədi Əzizbəyov, Əlimərdan bəy Topçuba
şov, Qara bəy Qarabəyov, Behbud ağa Cavan
şir, Lütfəli bəy Behbudov, Mirzə Davud Hü
seynov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir Həsən Və- 
zirov, Xudadat bəy Məlikaslanov, Ruhulla 
Axundov, Şövkət xanım Məmmədova və onlarla

Hacı Zeynalabdin Tağıyev
( 1838- 1924)

Tağıyev Hacı Zeynalabdin Tağı oğlu
Bakının Mərdəkan kəndində anadan olmuşdur. 
15 yaşından bənnalığa başlamış, 1872-ci ildə 
torpaq sahəsi icarəyə götürərək quyu qazdırmış, 
sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamışdır. 1877-ciildə 
2-ci gildiya tacir rütbəsi almışdır. 1878-ci ilin əvvə
lində mədənində baş verən neft fontanı onu 
Bakının zəngin sahibkarlarından birinə çevir
mişdir. 1897-ci ildə Bakıda «Tağıyev H.Z. lifii 
maddələrin emalı üzrə Qafqaz səhmdar cəmiy
yətini, 1900-cü ildə istehsala başlamış toxuculuq 
fabrikini, 1911-ci ildə «Xəzər manufaktura 
cəm iyyətini. 1916-cı ildə «Tağıyev balıq səna
yesi səhmdar cəm iyyətini təşkil etmişdir. Yerli 
kapitalistlərlə birlikdə 1914-cü ildə Bakı ticarət 
bankını yaratmış və bank şurasının sədri seçil
mişdir. Azərbaycanda məktəblər (həmçinin qız
lar məktəbi) açdırmış, milli teatr binası tikdirmiş, 
qəzet və jurnalların nəşrinə («Kaspi», «Həyat». 
«Füyuzat» və s.), mədəni-maarif cəmiyyətlərinə, 
milli kadrların hazırlanmasına böyük məbləğdə 
vəsait sərf etmişdir.
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başqaları Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi 
sayəsində təhsil almışlar.

Görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabinin 
qadın təhsili ilə bağlı istək və arzularını Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev reallaşdırmışdır.

«Anaları savadsız olan xalq kordur» -  de
yən Hacı Zeynalabdin Tağıyev millətin təhsil 
almasına, məktəblər açılmasına, milli kadrlar 
hazırlanmasına ürəkdən çalışmış, bu sahəyə bö
yük məbləğdə pul ayırmaqdan çəkinməmişdir.

Bakıda dünyəvi elmləri öyrədən ilk Azər
baycan qız məktəbinin yaradılması Hacı Zey
nalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Həmin mək

təbi yaratmaq təşəbbüsü 1896-cı ildə meydana 
gəlmişdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız mək
təbi açmaq istədiyini bilən Həsən bəy Zərdabi 
1896-cı ilin yanvarında Bakı qubernatoruna 
məktubla müraciət edərək qız məktəbi açmaq 
üçün vəsait ayırmağı xahiş etdi, lakin rədd cava
bı aldı («Kaspi» qəzeti, 19yanvar 1896-cı il).

Sonralar Hacı Zeynalabdin Tağıyevin özü 
qız məktəbi açmaq məqsədilə III Aleksandra 
müraciət etdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Qaf
qaz Tədris Dairəsinin müdiri Kirili Petroviç 
Yanovskiyə ünvanladığı 24 aprel 1896-cı il ta
rixli məktubunda yazırdı:

118



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

Kirili Petroviç Yanovski zati-alilərinə
• *

Hökmdar imperatora dərin sədaqət hislərindən irəli gələrək, mən. imperator Həzrət
lərinin tacqoyma mərasimini xeyriyyəçilik işi ilə, daha dəqiq desəm, Bakıda öz hesabıma 
və vəsaitimə rus-müsəlman qızlar məktəbinin təsis olunması ilə qeyd etmək qərarına gəl
mişəm. Mən bütün zəruri xidmətlərlə və avadanlıqla birgə məktəb binasının tikintisinə yüz 
iyirmi beş min rubl vəsait ayırıram ki, bundan gələn beş min rubl məbləğində faizlər də 
məktəbin fəaliyyətini təmin etməlidir. Umid edirəm ki, aidiyyəti rəhbərlik bu məktəbə 
Hökmdar İmperatorun xanımı Aleksandra Fyodorovnamn adının verilməsi üçün Lütfkar 
Əlahəzrətin mərhəmətini lazımi qaydada ondan rica edəcəkdir.

Tərəfimdən təsis olunacaq bu qızlar məktəbi müsəlman ailəsinin tələbləri nəzərə 
alınaraq əl işləri və evdarlıq dərslərinin tədris olunacağı əlavə 4-cü şöbə ilə Qafqaz tədris 
dairəsinin birsinifli yerli məktəbləri tipində olacaqdır.

Məktəbdə ən azı 20 şagirdin qalması üçün pansion olmalıdır. Yalnız müsəlman qızlar 
bu məktəbdə təhsil ala bilərlər.

Müdirə və Azərbaycan dili və müsəlman şəriət dərsi üzrə müəllimə, habelə rus dili və 
digər fənlər üzrə müəllimələr yalnız müsəlman qadınlar ola bilər.

Qəyyumlar Şurasına daxildir:
Şuranın ömürlük üzvü və məktəbin Fəxri Qəyyumu olan və vəfat etdiyi təqdirdə bu 

hüquqları varislik yolu ilə öz böyük oğluna verən məktəbin banisi. Bu hüquqlar onun 
oğlundan da azalan xətt üzrə böyüklük qaydasında varislik yolu ilə onun öz varislərinə 
keçməlidir; şəhər başçısı, quberniya qazisi, xalq məktəblərinin müdiri, yerli Mariinskaya 
qızlar gimnaziyasının miidirəsi və Bakı Şəhər Duması tərəfindən öz fəxri müsəlman 
üzvləri və ya yerli vətəndaşlar arasındakı digər fəxri müsəlmanlardan seçilmiş üç nəfər.

Məktəb heyətinin ştat və məktəbin saxlanılması üçün tələb olunan məsrəflər cədvəli 
əlavə olunur.

«Müsəlmanların təcrid olunması... bəzi doqmatik prinsiplərdən irəli gəlir. Bu saxta dini 
ənənələrin dərin kök salmasının səbəbi isə müsəlman qadınların qapalılığı və öz hüquqları 
barədə məlumatsızlığıdır... Məktəb təhsili vasitəsilə müsəlman qadınların öz əsas insan 
hüquqları barədə maarifləndirilməsinə böyük ehtiyac vardır.»

Tərəfimdən əsası qoyularaq burada yüksək mədəni vəzifəni yerinə yetirmək öhdəliyini 
öz üzərinə götürəcək bu məktəb də məhz həmin məqsədi güdür. Lakin bu məktəbin 
müsəlman cəmiyyətinə aşılanması və onun bu cür minlərlə məktəbin açılmasına təkan 
verməsi üçün rəhbərlik, bu məktəblərdə dövlət dilinə kifayət qədər yer verilməsi ilə ya
naşı, həmin məktəbdə şagirdlərə ana dilinin geniş və fanatizmdən azad şəkildə tədris olun
masına öz dəstəyini və köməyini xalq üçün əyani və aydın faktlarla göstərməlidir.

Müsəlman həyatına yaxşı bələd olan ziyalı rus və müsəlman dostlanmla birgə gəldiyim 
qənaətə görə yalnız təklif edilən bu plan üzrə məktəb belə bir faktor ola bilər.
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Tərəfimdən təklif olunan bu məktəbin təsis olunmasına müvafiq icazə verilən kiıııi, 
mən dərhal bütün zəruri xidmətlərlə və avadanlıqla birgə bu məktəbin tikintisi üçün Bakı 
şəhər idarəsinə iyirmi beş min rubl keçirəcəm və özüm şəxsən təsdiq və müəyyən olunmuş 
plan üzrə bu məktəbin tikintisi ilə məşğul olacam, tikinti başa çatdıqdan və məktəb 
açıldıqdan sonra isə həmin şəhər idarəsinə faizli dövlət qiymətli kağızları və ya nağd pulla 
yüz iyirmi beş min rubl keçirəcəyimi bir öhdəlik kimi öz üzərimə götürürəm.

Bu fikirlərimi ehtiramla ali cənabınızın iltifatlı diqqətinə çatdırmaqla, şərh olunan 
əsaslarla qeyd olunan məktəbin yaradılması ilə bağlı təklif etdiyim plan tərəfinizdən təsdiq 
olunduğu təqdirdə, İmperator xanımı Aleksandra Fyodoıovnanm adım verməklə bu 
məktəbin təsis olunması üçün müəyyən olunmuş qaydada icazə alınması haqda vəsatət 
qaldırılmasını xahiş etməyi özümə şərəf hesab edirəm.

Dərin hörmət və sədaqət hissi ilə həmişə cənabınızın xidmətində olan H.Z.A.Tağıyev
«Düzdiir»: Dəftərxananın müdiri V.Andreyev
Kargüzar vəzifəsini icra edən N.Stas tərəfindən tutuşdurulub yoxlanılmışdır.

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Dövlət Tarix arxivi, 

fond 309, siyahı l, saxlama vahidi 31 və 41

Lakin çar onun xahişini rədd etdi. III Alek
sandrın vəfatından sonra Hacı Zeynalabdin Ta- 
ğıyev çarın arvadı Aleksandra Fyodorovnaya 
qiymətli hədiyyə təqdim etdi və məktəbə onun 
adını qoyacağını bildirdi. Bu addımı atmaqda 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin məqsədi qız 
məktəbinin açılmasına çarizmin maneçilik 
törətməsinin qarşısını almaq idi. Tağıyev yaxşı 
bilirdi ki, məktəb Aleksandra məktəbi kimi de
yil, qız məktəbi adı ilə tanınacaq. Uzunmüd
dətli yazışmalardan sonra Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev öz istəyinə nail oldu. Məktəbin tikil
məsinə icazə verildi. Binanın tikilməsi 183583 
manata başa gəldi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
qız məktəbinin tikilməsinə o qədər önəm ve
rirdi ki, hətta binanın tikintisində istifadə olun
muş daşların müxtəlif rəng çalarında olmasına 
belə diqqət yetirmişdir.

Məktəbin açılmasına yerli ruhanilər mane 
olmağa çalışırdılar. Ruhanilər qızlara təhsil 
vermək təklifindən qəzəblənir və camaatı 
ayağa qaldırırdılar. Köhnəfıkirli ruhanilər 
məktəb açmaq təklifini bəyənmiş qazi Mir 
Məhəmməd Kərimi qapısına ağ neft töküb 
yandırmaqla hədələyirdilər. Məktəbin məhz 
azərbaycanlı qızlar üçün təsis edilməsi maarif
çi mesenatın həyatını böyük təhlükə qarşısında 
qoyurdu. Dövrün köhnəfıkirli, mühafizəkar 
adamları azərbaycanlı qızların oxumasını bö
yük bir qəbahət saydıqlarına görə Hacı Zeynal
abdin Tağıyevi də öldürmək istəyirdilər. 
«Qaragüruhçu iri əmmaməli, qara əbalı ru
hanilər, yekəqarın, enliqurşaq, saqqalı hənalı 
hacılar ortaya çıxıb isməti-nisvandan danışa- 
danışa, Qurandan ayələr, peyğəmbər, xəlifə, 
imamlardan hədislər və sübutlar gətirərək bu
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# işi küfr adlandırıb, Hacı Zeynalabdin Tağıyevi 
dindən kənar əməllərdə günahlandırırdılar. 
Tapançalı-xəncərli qoçular isə təhdidə keçirdi
lər». (Manaf Süleymanov. Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev, Bakı, «Gənclik», səh. La
kin Hacının xalq arasındakı böyük nüfuzu və 
ətrafındakı adamların onu mühafizə etməsi bu 
bədxahlığın baş tutmasına imkan vermədi.

Müsəlman qaragüruhçularının sözünü 
kəsmək üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyev nüfuz 
sahibi olan Molla Mirzə Məhəmməd oğluna 
çoxlu pul və hədiyyələr verib müqəddəs yer
lərə -  Məkkəyə, Mədinəyə, Kəıbalaya, Qa
hirəyə, İstanbula, Tehrana göndərmiş və 
tapşırmışdı ki, oradakı mötəbər, rəsmi din

xadimlərindən, müctəhidlərin hamısından 
imza və möhürlə təsdiq edilmiş rəsmi sənəd
lər alsın ki, müsəlman qızları da oğlanlar ki
mi şəriət m əktəblərindən başqa, müasir 
məktəblərdə də təhsil ala bilərlər. Bu mü
qəddəs işdə şəriətə zidd heç nə yoxdur.

Hacının gördüyü tədbirlər səmərə vermir
di. Ona görə də o, məcbur olub məsciddə ruha
nilər qarşısında çıxış etməli oldu: «Camaat, 
qızlarımızın zəmanə dərsi oxumaları vacibdir. 
Gözləri açılar, külfətlə rəftarı xoş olar. İngilis- 
tana, Firəngistana gedib oxuyan cavanlarımız 
hərəsi oralarda qollarına bir arvad keçirib gə
tirirlər. Çiinki qızlarımızla məcazları tutmur, 
dolana bilmirlər. Əcnəbi arvadlardan doğulan

Hacı Zeynalabdin Tağıyeviıı qız məktəbi iiçiin tikdirdiyi bina
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Zeynalabdin Tağıyev, Sona xanım, Hənifə xanım Məlikova, Həsən bəy Zərdabi və Əlimərdan bəy Topçubaşov
cpz məktəbinin şagirdləri arasında

uşaqlar büti'm varidatımıza vərəsə çıxırlar. İşlər 
belə getsə, ata-baba ocağımız qalacaq Quransız, 
namazsız, şəriətsiz. Təzə məktəblərdə qızlara 
ehkami-şəriyyət, paltar tikmək, toxuculuq, mət
bəx işləri, müsəlman (Azərbaycan) və rus dilin
də oxuyub-yazmaq, elmi-hesab, tifillərə tərbiyə 
vermək öyrədiləcək. Burada nə pis iş var? Molla 
Əli Hacı Xəlil oğlu! Qulaq as! Mən qızları ismət
siz etmək istəmirəm, naməhrəmlə üzü açıq olma
ğa çağırmıram. Sırağa gün gecə iyirmi yaşlı 
ortancıl qızın sancılanmışdı, az qalmışdı ölsün. 
Lopabığ Ambarsum həkimi gətizdirdin, qızı yox
ladı, dava-dərman elədi, qızı ölümdən qurtardı.

İndi de görüm, lopabığ Ambarsumun əvəzinə 
müsəlman arvad həkimi olsaydı, şəriətə hansı 
düzgün gələrdi? Arvad həkimlərinə, müəllimlə
rinə ehtiyacımız çoxdur. O məlüəbi mən bizə pad
şahlıqdan vəhşi deyiləndən sonra qərara gəl
dim, açdırdım. Ətək dolusu pul töküb bu məq
sədlə bina tikdirmişəm. Dərs deyənlər zənən 
xeylağı olacaq» (Manaf Süleymanov. Eşitdik
lərim, oxuduqlarını, gördüklərim, Bakı, «Azər- 
nəşr», 1989, s.108).

Məktəbin təsdiq edilmiş nizamnaməsinə 
görə, o, qapalı tədris-tərbiyə müəssisəsi idi. 
Məktəbə yaşı 7-dən az olmayan qızlar qəbul
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edilirdi, təhsil müddəti 4 il idi. Məktəb öz 
proqramına görə Qafqaz Tədris Dairəsinin 
ibtidai məktəblərinə uyğun idi. Nizamnaməyə 
görə, məktəbin müdiri, həmçinin rus və Azər
baycan dilləri, şəriət müəllimləri mütləq mü
səlman qadınları olmalı idi.

Məktəbdə müəllimə yerini tutmaq üçün bir 
neçə müsəlman qadını xahişlə müraciət et
mişdi. Onlar aşağıdakılardır: Daşkənddə yaşa
yan podpolkovnik qızı Xədicə xanım Əbdür
rəhmanova, Tiflisdən zadəgan qadın Rəhilə 
Terequlova, Vladiqafqazdan Fatma Tereqtılo- 
va. Bu şəxslərin təhsil haqqında təqdim et
dikləri sənədlərdən bəlli olur ki:

1) Əbdürrəhmanova Xədicə xanım Daşkənd 
qız gimnaziyasını bitirmiş və xüsusi yoxlamadan 
keçmişdir, həmdinlərinə tərbiyəçi olmaq və ev 
müəlliməsi hüququna malikdir.

2) Terequlova Rəhilə xanım Tiflisdə «Mü
qəddəs Nina» qız məktəbini bitirmişdir, ev 
müəlliməsi hüququna malikdir.

3) Terequlova Fatma xanım Vladiqafqaz 
qız progimnaziyasmın 3-cii sinfini bitirmişdir 
və 6 ay həmin progimnaziyada hazırlıq sinfin
də müəllimə köməkçisi kimi təcrübə keçmiş- 
dir. ibtidai kənd və prixod məktəbi müəlliməsi 
hüququna malikdir.

Aleksandrinski rus-Azərbaycan qız məktə
binin qəyyumluq şurası qərara alır: Xədicə 
xanım Əbdürrəhmanova və Rəhilə xanım Te
requlova orta təhsil aldıqları və ev müəlliməsi 
hüquqları olduğu üçün indidən (1901-ci il nə
zərdə tutulur -  M.M.) -  sentyabrın 20-dən ildə 
500 manat məvaciblə yuxarıda adı çəkilən 
məktəbdə dərs deməyə cəlb edilsinlər və onla
rın təsdiqi Bakı Quberniyası Dağıstan Vilayəti

Xalq məktəbləri Direktorluğu vasitəsilə 
QTD-nin qəyyumluq şurasından xahiş edilsin. 
Fatma xanım Terequlovaya isə mövcud olan 
iki yerin tutulduğu xəbər verilsin və sənədləri 
qaytarılsın.

1901-ci il oktyabrın 7-də məktəbin rəsmi 
açılışı oldu. Açılışda Hacı Zeynalabdin Tağı- 
yev özü çıxış edərək dedi: «Bu məktəbin 
dı barəsində sizin bu növ izharir-zaməndi və 
məmnuniyyətiniz bu məktəbə olan məhəbbət 
və hissiyyatınız məni bais edir ki, gələcəkdə 
mən bir mərtəbə bu məktəbin imarətinin iistiin 
bina edib, vaxtilə bıı məktəbi müsəlmanlar 
üçün iinasiyyə mədrəseyi rüşdiyyəsi qərar ve
rim. Sizin bu növ him məliniz mənim bu fikrimin 
əncamə gəlməyinin dəxi təcilinə bais 
caqdır» (Hacı Zeynalabdin Tağıyev (tərtib 
edənlər: Ə.Həşimoğlu və b.) Bakı, «Azərbay
can», 1993, s.78).

Məktəbin açılması və fəaliyyətə başlaması 
münasibətilə senator Yanovskidən, Tiflisdən
Qafqaz Tədris Dairəsinin hamisi Zavodskidən,

#

Baxçasaraydan ismayıl Qasprinskidən, Baxça- 
saray şəhər rəisi Mustafa ibn Davuddan, Riqa
da təhsil alan müsəlman tələbələrdən, Petrov- 
ski limanının direktoru Txarjevskidən, Kazan 
müsəlman müəllimlərindən və başqalarından 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adına onlarla tele
qram gəlmiş, dövri mətbuatda məqalələr, 
təbriklər dərc olunmuşdu. Bu teleqramlardan 
bəziləri ilə oxucuları tanış etmək istərdik.

Senator Yanovskidən:
«Sizin səyiniz və vəsaitinizlə açılmış mək

təbə ürəkdən uğurlar arzulayırıq».
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Sultan Məcid Qənizadə məktəbin müəllim və tələbələrindən bir qrııpıt ilə

125



Misir Mərdanov

Tiflisdən, Zavodskidən:
«Gəlməvə imkcmım olmadı. Yeni məktəbin .>

açılması münasibətilə Sizi təbrik edirik. Sizə 
belə səxavətli hədiyyəyə görə şagirdlərin adın
dan təşəkkür edirəm. Allah sizə yar olsıın». 

Baxçasaraydan, ismayıl Qasprinskidən: 
«Sizi qadın məktəbinin açılması münasibə

tilə təbrik edirəm. Bıı gün Rusiya müsəlmanla
rının və maarif dünyasının yaddaşında böyük 
gündür. Sizin böyük işlərinizi və gözəl danışı
ğınızı unutmayacağıq».

Baxçasaray şəhər rəisi Mustafa ibn Da
vuddan:
«Biz Sizin məktəb açmanıza çox şadlanırıq və 

bu məktəbin müsəlman dünyasına işıq saçacağına 
inanırıq. Məktəbin açılması xoşbəxtlik üçün ilk 
səbəbdir. Sizin açdığınız bu məktəbə görə bizim 
müasirlərimiz və sizin nəsilləriniz Sizə həmişə tə
zim edəcəklər. Sizə bu xeyirli işdə Allahdan uğur
lar diləvirik».

Riqada təhsil alan müsəlman tələbələrdən:
«Çox hörmətli Hacı! Aleksandra qız mək

təbini açmanız gününü bayram edərkən Sizə 
təbriklərimizi göndəririk... Siz bununla dünya
da öz adınızı əbədiləşdirdiniz».

Kazan şəhərindən, müsəlman müəllim
lərdən:
«Siz müsəlman qızlar üçün qadın məktəbi

nin əsasını qoydunuz. Bu birinci məktəbdir ki, 
orada müsəlman qadını şəriətin bütün qayda
larına riayət etməklə Qərb mədəniyyəti ilə 
tanış olacaqdır. Bu təhsil məbədində müsəl
man əhalisinə ... ümumbəşəri qardaşlıq və mə
həbbət insani hisləri nüfuz edəcəkdir. Biz ümid

edirik və Allaha dua edirik ki, bu məktəb baş
qaları üçiin ana olacaq, müsəlman vila
yətlərində təqlid edilərək məktəblər açılacaq
dır. Təbrik edirik, Allahdan uğurlar diləyirik. 
Eşq olsun, Hacı, eşq olsun».

Kazan şəhərindən, müəllim Əhmədovdan:
«Sizin səyinizlə... açılmış qadın məktəbinə 

uğurlar və yaxşı nəticələr arzulayıram».

Petrovski şəhərinin rəisi Yusif bəy:
«Orada — Bakıda, bizdən uzaq yerdə 

insanlar gözəl işlər görürlər. Təəssüf ki, bi
zim qırğız-kazaxkıruzunmüddətli mürgü döy
məkdən ayılmırlar. Qorxuram ki, Amerikanın 
vəhşiləri də bizi özlərindən geridə qo
yacaqlar».

Baxçasaraydan «Tərcüman» qəzetinə:
«Biz xəvalən özümüzü bizim bakılı dostları-*

mız arasında hiss edərək deyirik: Çox hörmətli 
Hacı! Siz özünüzün maarifçi-xeyriyyəçi işləri
nizə görə böyük hörmət qazanmışdınız, bu gün 
isə Sizi Bakıdan çox-çox uzaqlarda da əziz edir. 
Sizin məktəb üçün tikdirdiyiniz möhtəşəm bina, 
insanın özünə qoya biləcəyi ən gözəl abidə
dir... Sizin yaratdığınız məktəb elə böyük bir 
məşəldir ki, onun ziyası müsəlman dünyasının 
hər yerinə daxil ola bilər...»

Məktəbin tədris proqramının hazırlanma
sında Həsən bəy Zərdabi xüsusi fəallıq göstər
mişdi. Onun həyat yoldaşı Hənifə xanım mək
təbin ilk müdirəsi olmuşdur.

Hənifə xanım Tiflisdə Müqəddəs Nina qız 
gimnaziyasını (1872) bitirmiş, öz mənzilində 
məktəb açıb yaşlılara dərs deyirdi. Həsən bəy
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Zərdabinin «Cəmiy
yəti-xeyriyyə» pan- 
sionunda tərbiyəçi 
işləmişdi.

Məktəbə ilk də
fə 58 nəfər qız (on
lardan 35 nəfəri pul
suz təhsil alırdı) 
qəbul olunmuşdu. 
Hacının öz qızı da 
bu məktəbdə oxu
yurdu. Nəriman Nə

rimanovun ailəsindən 6 nəfər -  Asiya, Mər-
t

yəm, Simuzər, Nabat, Xədicə, iltifat bu mək
təbdə pulsuz oxumuşlar.

Bakıda ilk rus-Azəıbaycan qız məktəbinin 
açılması xəbəri az vaxtda Rusiyanın bütün şə
hərlərinə yayıldı. Bu təhsil ocağında oxumaq və 
işləmək istəyənlərin sayı gündən-günə artırdı. 
1902-ci il sentyabrın 22-də məktəbin popeçitel 
şurasının çıxardığı qərar bu cəhətdən çox 
maraqlıdır. Orada deyilirdi:

«1. Məktəbin müdirəsini dərslərdən azad et
məli, onun əvəzinə maaşı ildə 500 manat olmaq 
şərti ilə xüsusi müəllim təyin etməli:

• a

2. Oz hesabına oxuyan qızların sayını 
daha 25 nəfər artırmalı və bunların hərəsi 
üçün ildə 130 manat təhsil haqqı müəyyən et
məli, əgər həmin qızlar məktəbə qəbul olu
narsa, əlavə bir müəllim işə götürməli. 
Hazırda 21 nəfər öz hesabına oxuyan şagird 
qəbul olunmuşdur ki, onlar da əvvəl daxil 
olanlarla və 35 nəfər pulsuz oxuyan qızlarla 
birliklə 71 nəfər təşkil edir».

Məktəbi ilk dəfə 
15 nəfər qız bitirmiş, 
onlardan 2 nəfəri oxu
duqları təhsil oca
ğında müəllimə sax
lanılmışdı. Məktəbi 
qurtaran qızlar bun
lardır: Avna Musa-

w

bəyova, Fatma Sul
tanova, Mərvəm Bav- 
raməlibəyova, Xey
ransa Axundova, Mi
na Məmmədzadə, Sona Axundova, Nabat 
Nərimanova, Tiirfə Əfəndiyeva, Tubu Əli
ni ədbəyova, Sayat İsmiyeva, Gülşən Əlibəyo- 
va, Kövsər Nərimanova, Səidə 
Miinəvvər Əlibəyova və Nərgiz Sultanova. 
Onlar öz dövrünə görə həm ana dilində, həm 
də rus dilində təhsil görmüş ilk azərbaycanlı 
qızlar idilər.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev ömür-gün yol
daşı Sona xanımla bir yerdə məzunların bura
xılış mərasimində iştirak edər, hər bir şagirdə 
müqəddəs «Qurani-Kərim» bağışlayar və 
xüsusi hədiyyələr verərdi.

Sonralar məktəb beşillik, az sonra altıillik 
oldu. Hacı Zeynalabdin Tağıyev banka 100 min 
manat 5 faizli qızıl pul verib məktəbi seminari
yaya çevirtdirmək istəmiş və bu məqsədlə fon
da 225 min manat pul keçirmişdi.

Məktəbin nizamnaməsinə uyğun olaraq, 
onun nəzdində ikiillik pedaqoji kurs açıl
mışdı.

Hənifə Məlikova 
(1856-1929)
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Bakı rus-müsəlman qızlar məktəbinin

NİZAMNAMƏSİ
«Təsdiq edirəm» 

Xalq Maarif Nazirliyinin müdiri Boqolepov
18 may 1898-ci il

İmperator xanımı Aleksandra Fyodorovna adına Bakı rus-miisəlman qızlar məktəbi Qafqaz tədris 
dairəsinin ibtidai məktəblər haqqında 25 iyun 1857-ci il tarixli əsasnaməsinə tabe olmaqla yanaşı, aşağıdakı 
qaydaları rəhbər tutur:

1. Məktəb müsəlman qızlara ibtidai təhsil verilməsi məqsədilə Bakının 1-ci gildiya taciri Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən Hökmdar İmperator Həzrətləri Nikolay Aleksandıoviçin müqəddəs 
tacqoyma mərasimi və İmperator xanımı Aleksandra Fyodorovnanm şərəfinə ayrılan vəsait hesabına 
Bakı şəhərində təsis olunur.

2. Məktəb Qafqaz tədris dairəsi müdirinin və bilavasitə xalq məktəblərinin yerli müdiriyyətinin tabe
çiliyində olacaqdır.

3. Qeyd olunan məktəb yalnız gəlib-gedən şagirdlərin girişinə icazə verilən qapalı tədris-tərbiyə 
müəssisəsidir.

4. Məktəbə 7 yaşından yuxarı müsəlman qızlar qəbul olunurlar.
5. Məktəb, öz proqramlarına görə, müsəlman ailəsinin tələbləri nəzərə alınaraq əl işləri və evdarlığm 

öyrənilməsi üçün əlavə peşə sinfi ilə Qafqaz tədris dairəsinin birsinifli məktəblərinə uyğundur. Bu 
məktəbdə tədris kursu, sonuncu il əlavə sinif üçün nəzərdə tutulmaqla, dörd il davam edir.

6. Məktəbin vəsaitlərinə daxildir:
a) Məktəbin təsisçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən yatırılmış yüz iyirmi beş min rubl məbləğdən 

gələn faizlər.
b) Məktəbdə öz hesabına oxuyan və gəlib-gedən şagirdlərin təhsil haqları.
7. Məktəb heç bir ödəniş olmadan ayrılmış ərazidə təsisçinin vəsaiti hesabına tikilən və hər bir tədris- 

tərbiyə və təsərrüfat ləvazimatı olan binaya malikdir.
8. Məktəbdə aşağıdakı şəxslərin daxil olduğu Qəyyumlar Şurası vardır:
1) Fəxri Qəyyum, eyni zamanda Qəyyumlar Şurasının sədri -  məktəbin təsisçisi, Bakının birinci gildiya 

taciri Hacı Zeynalabdin Tağıyev, onun ölümündən sonra Fəxri Qəyyum adı onun birbaşa varislərindən 
böyük oğluna keçəcəkdir; o, azyaşlı və ya yetkinlik yaşma çatmamış olduqda, onun nümayəndəsi onun 
qəyyumu və ya hamisi olacaqdır.

2) Bakı şəhərinin başçısı.
3) Quberniya qazisi.
4) Məktəbin təsisçisi. Fəxri Qəyyumun həyat yoldaşı.
5) Bakı qızlar gimnaziyasının müdirəsi, Bakı oğlanlar gimnaziyasının müdiri.
6) Bakı Şəhər Dumasının seçimi ilə Bakı şəhərinin fəxri müsəlmanlarından bir nəfər.
7) Fəxri Qəyyumun seçimi ilə cinsindən asılı olmayaraq, yerli fəxri vətəndaşlardan iki nəfər.
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8) Daimi üzv -  tədris dairəsinin müdiri tərəfindən təyin olunan təhsil idarəsinin nümayəndəsi.
Qeyd: Qəyyumlar Şurası sədrinin yoldaşı bu Şura tərəfindən onun öz üzvləri arasından seçilir və sədr 

olmadığı təqdirdə onun vəzifələrini yerinə yetirir.
9) Qəyyumlar Şurasının vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
a) Müdirəni. müəllimələri və nəzarətçiləri seçmək və onları təsdiq olunmaq üçün xalq məktəblərinin 

müdiri vasitəsilə Tədris Dairəsinin Müdirinə təqdim etmək;
b) gəlirlər və məsrəflər haqqında illik smetam hazırlamaq və məktəbin pul vəsaitlərinin düzgün 

xərclənməsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək;
v) məktəbin maddi vəziyyətinə qayğı göstərmək;
q) məktəbə pansioner kimi qəbul olunmaq istəyində olan namizədlər arasından öz mülahizəsinə müvafiq 

sayda seçim etmək;
ğ) öz hesabına oxuyan pansioner qızlar üçün ödənişi müəyyən etmək;
d) gəlib-gedən şagirdlər üçün ödənişi müəyyən etmək və təhsil hüququ üçün yoxsulları ödənişdən azad 

etmək;
e) işçilərə müavinət vermək.
10) Qəyyumlar Şurası tərəfindən baxılan məsələlər sadə səs çoxluğu ilə həll olunur: səslər bərabər 

olduqda sədrin səsi üstünlüyə malik olur. Qəyyumlar Şurasında daimi üzv çoxluğun fikri ilə 
razılaşmadığı hallarda qərarlar yalnız Tədris Dairəsinin Müdiri tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra 
icra edilir.

11) Müdirə, habelə rus və Azərbaycan dili və şəriət dərsləri üzrə müəllimələr müsəlman olmalıdırlar.
12) Məktəbin təsisçisi, Bakının birinci gildiya taciri Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən Dövlət 

bankının Bakı bölməsində İmperator xanımı Aleksandra Fyodorovna adına Bakı rus-müsəlman qız
lar məktəbinin Qəyyumlar Şurasının hesabına keçirilmiş dövlət faizli kağızları formasında yüz iyirmi 
beş min rubl məbləğində vəsait məktəbin heç bir halda xərclənə bilməyən toxunulmaz fondunu 
təşkil edir. Məktəb bu kapitaldan gələn faizlər hesabına fəaliyyət göstərir, buna görə də faizlərin 
alınması və onların məktəbin ehtiyaclarına sərf olunması Qəyyumlar Şurasının səlahiyyətinə aiddir.

13) Qəyyumlar Şurasının sərəncamına daxil olan bütün məbləğlər, yalnız cari aylıq məsrəflərin 
ödənilməsi üçün tələb olunan hissə Şuranın özündə qalmaqla, faizlərə çevrilməsi üçün dərhal bu 
hesaba keçirilməlidir.

14) Məktəbin şəxsi heyətinin ştat cədvəli əlavə olunur.
15) Hər il başa çatdıqdan sonra və yanvar ayının 15-dən gec olmayaraq Qəyyumlar Şurası həm tədris 

üzrə, həm də daxil olan və xərclənən vəsaitlər haqqında maliyyə hesabatını hazırlayır və Bakı 
quberniyasının və Dağıstan vilayətinin xalq məktəbləri müdirinin vasitəsilə Qafqaz tədris dairəsinin 
müdirinə təqdim edir.

16) İmperator xanımı Aleksandra Fyodorovnanın adma Bakı rus-müsəlman qızlar məktəbi Bakı 
quberniyasının gerbi həkk olunmuş möhürə malikdir.

17) Məktəbin işləri üzrə bütün yazışmalar Qəyyumlar Şurası Sədrinin imzası ilə aparılır.

Əslini imzalamışlar: Xalq maarif şöbəsinin müdiri adından N.Dobroselski və kargüzar D.Georgiyevski. 
Kargüzar: N.Stas tərəfindən tutuşdurulub yoxlanılmışdır.



Misir Mərdanov

Bakı Aleksandra rus-müsəlman qızlar məktəbi yanında qadınlar
üçün ikiillik pedaqoji kursların

N İ Z A M N A M Ə S İ
1. Bakı şəhərində Bakı Aleksandra qızlar məktəbi yanında müsəlman qadınlar üçün tatar (Azərbaycan) 

dilinin mütləq tədrisi ilə Rusiyadakına müvafiq ikiillik kurslar tipində və nümunəsində ikiillik 
pedaqoji kurslar açılır.

2. Bakı Aleksandra məktəbi yanında qadınlar üçün ikiillik kurslar müsəlman qızların ibtidai məktəb 
müəllimələri kimi hazırlığı məqsədilə Həqiqi Dövlət Müşaviri Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən 
açılır.

3. Müsəlman qadınlar üçün ikiillik pedaqoji kurslar Qafqaz tədris dairəsi müdirinin və bilavasitə Bakı- 
Dağıstan xalq məktəbləri müdiriyyətinin tabeçiliyində olacaqdır.

4. Müsəlman qadınlar üçün ikiillik pedaqoji kurslar qapalı tədris-tərbiyə müəssisəsidir.
5. Kurslar iki il davam edir: üzrlü hallarda Pedaqoji Şura kursistkaları (tələbə qızlar) sonrakı ilə saxlaya 

bilər.
6. Müsəlman pedaqoji kursların saxlanılması üçün vəsaitlər Həqiqi Dövlət Müşaviri Hacı Zeynalabdin 

Tağıyev tərəfindən yatırılmış yüz min rubl məbləğində vəsaitdən gələn faizlər hesabına formalaşır.
7. Müsəlman qadınlar üçün ikiillik pedaqoji kurslar kursistkalar üçün pansionunda olduğu Bakı Alek

sandra rus-müsəlman məktəbinin binasında fəaliyyət göstərir.
8. Kursistkaların tərkibi orta hesabla hər bir kursda iyirmi qızın olduğu qırx pansioner qızdan ibarətdir. 

Qeyd: zəruri hallarda paralel şöbələr də açılır.
9. Kurslar pansionuna müxtəlif xeyriyyəçilik təşkilatlarının, özəl şəxslərin təqaüdçüləri, habelə öz hesa

bına oxuyan qızlar qəbul olunurlar.
10. ö z  hesabına oxuyan kursistkalar təhsil hüququ üçün ödəniş do daxil olmaqla, hər ilə 200 rubl ödə

yirlər.
11. Pansion və təhsil hüququ üçün ödəniş hər yarımil üzrə əvvəlcədən 100 rubl məbləğində ödənilir.

Qeyd:Qəyyumlar Şurası mümkün hesab etdiyi hallarda kurslara, hər yarımilin əvvəlində 
ödənilməklə, ili yüz rubl məbləğində ödənişlə gəlib-gedən kursistkalar da qəbul oluna bilərlər.

12. Dərslərin tədris olunmasında praktiki məşğələlər Mariinskaya qızlar məktəbinə uyğunlaşdırılmış 
Bakı Aleksandra rus-miisəlman məktəbində keçirilir.

13. Kursların inzibati və təsərrüfat işlərinə Bakı Aleksandra müsəlman qızlar məktəbinin Qəyyumlar 
Şurası rəhbərlik edir.

14. Pcduqoji kurslar üzərində ümumi nəzarəti xalq məktəblərinin yerli inspektoru, birbaşa rəhbərliyi isə
Bakı Aleksandra rus-müsəlman qızlar məktəbinin müdirəsi həyata keçirir.

15. Müdirə və dərsləri tədris edən müəllimələr müsəlman məzhəbli, ən azı ev müəlliməsi kimi təhsil 
senzinə malik olan şəxslərdən seçilirlər, eyni zamanda müdirə həm yazılı, həm do şifahi formada 
tatar (Azərbaycan) dilini mütləq bilməlidir.

16. Kursistkaların tədris-tərbiyə işlərinə rəhbərlik kurs rəhbərinin sədrliyi ilə kursların bütün müəllim 
heyətindən iburət olan Pedaqoji Şura tərəfindən həyata keçirilir.

17. Pedaqoji Şuranın səlahiyyətlərinə aiddir:
u) kursistkaların qəbul edilməsi;
b) cəbul, keçid və buraxılış imtahanlarının keçirilməsi;
v) dərslərin və əyani vəsaitlərin seçilməsi;
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q) şagirdlərin müəllimələr arasında bölüşdürülməsi;
ğ) dərslərin, praktiki məşğələlərin və növbətçilikləriıı bölüşdürülməsi.
18. 14 yaşma çatmış və Xalq Maarif Nazirliyinin Mariinskaya məktəbləri tipində təşkil olunan Bakı 

Aleksandra rııs-miisəlman qızlar məktəbini bitirmiş qızlar bu kurslara imtahansız qəbul olunurlar. 
Boş qalmış yerlərə Mariinskaya qızlar məktəbini və ya müvafiq təhsil müəssisəsini bitirmiş qızlar 
müsabiqə əsasında qəbul olunurlar. Bu sonuncu namizədlər Bakı Aleksandra qızlar məktəbinin kursu 
üzrə tatar (Azərbaycan) dilindən imtahandan keçməlidirlər.

19. Dərslər sentyabr ayının 1-də başlayır və iyun ayının 1-də bitir, eyni zamanda may ayında Pedaqoji 
Şurada bütün kursistkalar həm keçid, həm də xalq məktəb müəlliməsi adını almaq üçün kurslarda 
tədris olunan proqram həcmində tatar (Azərbaycan) dilindən mütləq yoxlama ilə 20 mart 1896-cı il 
tarixdə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş proqram üzrə yoxlamadan keçirlər.

20. Bu yoxlamalardan keçmiş kursistkalar həmin yoxlamalar üzrə protokolun xalq məktəbləri müdiri 
tərəfindən təsdiq olunmasından sonra xalq məktəbi müəlliməsi adı haqda şəhadətnamə alırlar.

21. Kursistkaların dərsləri nəzəri və praktiki dərslərə bölünür:
Nəzəri dərslərə aiddir:
a) proqram müəllimi adı üçün imtahan həcmində ümumtəhsil fənn dərsləri üzrə biliklərin təkrarlan

ması və mənimsənilməsi;
b) ibtidai təhsil didaktikası və metodikası üzrə əsas biliklərin mənimsənilməsi və xalq məktəblə

rində ən çox istifadə olunan dərsliklərlə və vəsaitlərlə tanışlıq.
P raktik i d ə r s lə r ə  aiddir:

a) Bakı Aleksandra qızlar məktəbindəki müəllimələrin dərslərində iştirak etmə və bu barədə qısa 
hesabatların və gündəliklərin tərtib olunması;

b) əvvəlcədən planlaşdırılmaqla və müəllimələrin və kursistkaların xüsusi yığıncaqlarında bu 
dərslərin müəyyənləşdirilməsi ilə kursistkalar tərəfindən aparılan sınaq dərsləri.

22. Kursun təşkili ilə bağlı müfəssəl qaydalar, nəzəri və praktiki dərslərin bölüşdürülməsi, tədris proq
ramları və sairə yerli şəraitə uyğun olaraq xalq məktəbləri müdiriyyətinin nümayəndəsinin iştirakı ilə 
kursların Pedaqoji Şurası tərəfindən hazırlanır və Qafqaz tədris dairəsinin müdiri tərəfindən təsdiq 
olunur.

23. Pedaqoji kurslara dinləyicilərin qəbulu yalnız tədris ilinin əvvəlində aparılır.
24. Pedaqoji Şura özünün qərarlarını -  protokollarını hazırlayır və onlar Bakı Quberniyasının və Dağıstan 

vilayətinin xalq məktəblərinin müdirinə təqdim olunur. Protokolların surətləri Bakı Aleksandra 
müsəlman qızlar məktəbinin Qəyyumlar Şurasına təqdim olunur.

25. Kurs müəllimələrinin seçimi Bakı Aleksandra rus-müsəlman qızlar məktəbinin Qəyyumlar Şurası tə
rəfindən həyata keçirilir və onlar xalq məktəbləri müdiriyyəti tərəfindən təsdiq olunurlar.

26. 25-ci bənddə göstərilən Qəyyumlar Şurasının üzvləri kursların Pedaqoji Şurasının iclaslarında məş
vərətçi səs hüquqları ilə iştirak edə bilərlər.

27. Kurslar bağlandığı təqdirdə onların əsas kapitalı Bakı Aleksandra müsəlman qızlar məktəbinin 
fonduna daxil ediləcəkdir.

28. Qəyyumlar Şurasının tərkibinə xalq məktəbləri müdirinin təyinatı ilə müdiriyyətin üzvlərindən bir 
nəfər daxil edilir.

Əsas: Azərbaycan Respublikası 
MDTA, fond b. siyahı 2,

saxlama vahidi 961, səh. 18-81



Misir Mərdanov

Qız məktəbinin 
müəllim heyəti açıq- 
fikirli ziyalı qadın
lardan ibarət idi. On
lar qızların fəal icti
mai həyata hazırlan
ması üçün əllərin
dən gələni əsirgə
mirdilər. Məktəbdə 
ilahiyyat müəllimi

Səkinə xanım Axımdzadə ^ ЭУЭП Səkinə xa- 
(1865-1927) nım Axundzadə qız

ları dram dəməyinə 
cəlb edir, onlarla birgə özfəaliyyət tamaşaları 
hazırlayırdı.

Səkinə Axundzadə 1865-ci ildə Qubada ana
dan olmuş, ilk təhsilini Fəda təxəllüsü ilə tanı

nan şair atası Hədat bəy Axundovdan almışdır. 
Onun maarifçilik fəaliyyəti doğma şəhərində 
yaxşı qarşılanmamışdı. Iş o həddə çatmışdı ki, 
cahil adamlar Səkinə xanımın həyat yoldaşını 
qətlə yetirmişdilər. Səkinə xanım məcburiyyət 
qarşısında qalıb Bakıya qaçmalı olmuş, Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbinə pənah 
gətirmişdi. Səkinə xanımın 4 dekabr 1904-cü 
ildə tamaşaya qoyulan «Maarifçiliyin bəhrəsi» 
adlı pyesi böyük uğur qazanmışdı. Bu həm də 
bütün müsəlman dünyasında qadınlar tərəfindən 
səhnələşdirilən və oynanılan ilk teatr tamaşası 
idi. Bu ilk uğurdan sonra o, «Acı həqiqət», 
«Gəlin və qaynana», «Yağışdan çıxdıq, yağmura 
düşdük» kimi pyesləri də səhnəyə qoymuşdur.

Səkinə xanım Axundzadənin təşəbbüsü və 
Abbas Mirzə Şərifzadə, Hüseyn Ərəblinskinin

Səkinə xanım Axundzadə ilahiyyat dərsi zamanı
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9 iştirakı ilə 26 yanvar 1917-ci ildə «Lakme» 
əsəri oynanılmışdı. Bu tamaşaya baxmaq və ilk 
müsəlman qadın dramaturqla görüşmək üçün 
Türkiyə səhnəsinin aparıcı xadimlərindən olan 
Ərtoğrul Möhsin Bakıya gəlmişdi.

Tağıyev teatrında Hüseyn Ərəblinski ona 
bu sözlərlə müraciət etmişdi: «Əziz Səkinə xa
nım! Oadınlarsız teatr çiçəksiz bahar kimidir. 
Ağılsız mövhumat üzündən minlərlə qadının 
və qızın, hətta teatra yaxınlaşa bilməməsi 
məgər gülünc bir hal deyilmi? Siz bizim qa
dınların ürəklərinə teatra qarşı sevgi və rəğ
bət qığılcımı salmaqla, həqiqətən, böyük iş 
görmüsünüz. Bir vaxt gələcək ki, bu qığılcım 
alovlanacaqdır».

Sovet hakimiyyəti dövründə Səkinə xanım 
Axundzadə doğma Qubaya qayıdıb maarifçilik

fəaliyyətini davam 
etdirmişdir.

Məktəbin dram 
dərnəyini təsis et
məkdə Səkinə xa
nıma həmkarı Şəfiqə 
xanım Əfəndizadə 
də yaxından kömək 
etmişdi.

Şəfiqə Hafiz Mə- 
həmmədəmin əfəndi 
qızı Əfəndizadə ailə 
təhsili almış, Qafqaz

w

Müsəlmanları Ruhani idarəsində və Bakıda 
III Aleksandr kişi gimnaziyasında imtahan ve
rərək. ibtidai məktəbdə türk dili (Azərbaycan 
dili) və şəriət müəllimi vəsiqəsi almışdır.

Şəfiqə Əfəndizadə 
' (1883-1959)

Şəfiqə xanım Əfəndizadə dərs zamanı
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Aleksandra rus-Azərbaycan qız məktəbində 
(1907-1909), şəhər rus-Azərbaycan qız mək
təbində (1908-1918) müəllim işləmişdir. Cə
nubi Qafqaz müsəlman qadın müəllimlərinin 
Kazan şəhərində çağırılmış (1917) qurultayına 
nümayəndə seçilmiş, qurultayda çıxış etmişdir. 
1918-ci ilin martında bolşevik-daşnak 
quldurları tərəfindən Azərbaycan əhalisinə 
qarşı törədilən soyqırımından sonra qaçqın 
düşmüş, Qubada, Azqurda, İstanbulda yaşa
mışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qu
rulduqdan sonra. 1919-cu ilin aprelində Bakıya 
dönmüş, pedaqoji işə bəıpa olunmuş, 1920-ci ilin 
fevralında öz ərizəsi ilə işdən çıxmışdır.

Sovet hakimiyyəti illərində mədəni quru
culuq işlərinə cəlb olunmuş, dariilmüəlli- 
matda (Qadın müəllim kadrları hazırlayan 
pedaqoji məktəb -  M.M.) dərs demiş (1920— 
1926), 1923-cü ildə nəşrə başlayan «Şərq 
qadını» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü 
seçilmişdir. Şəfiqə xanım bədii-publisistik 
yaradıcılıqla da məşğul olmuş, «Dəbistan», 
«Məktəb» jurnallarında təlim-tərbiyə məsə
lələrinə dair məqalələr, uşaqlar üçün hekayə-

»

lər dərc etdirmişdir. 1914-cü ildə «iki yetim, 
yaxud Kərimin himməti» adlı kitabı nəşr 
olunmuşdur.

Məktəbin miidirəsi Hənifə xcınım Məlikova qız məktəbinin müəllim və şagirdləri ilə
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Oız məktəbində texniki elmlər də tədris olunurdu

Nabat xanım Nərimanova dərs zamanı



Məryəm xanını Sıtlkeviç dərs zamanı

Qız məktəbi yanında qadınlar üçiin açılmış ikiillik pedaqoji kursun bir qrup tələbəsi
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1918-ci ildə bolşevik-daşnak dəstələrinin 
Bakıda törətdikləri qırğın nəticəsində Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbi öz fəaliy
yətini dayandırmalı oldu.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev yalnız qız mək
təbi açmaqla kifayətlənməmiş, yeni tipli təhsil 
ocaqlarını ərəb, fars, türk dillərində kitablarla, 
tədris vəsaiti və məktəb avadanlığı ilə təmin 
etmiş, onlara nağd pulla yardım göstərmişdir. 
Bakıda texniki, kommersiya və peşə məktəb
lərinin açılmasına da 100.500 manat pul ayır
mış, həmin tədris ocaqlarında kabinet və 
laboratoriyaların yaradılmasına əlavə yardım 
göstərmişdir.

«Nəşri-maarif», «Nicat» və başqa xeyriyyə 
cəmiyyətlərinin təsis edilib fəaliyyət göstər
məsində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin böyük 
əməyi olmuşdur. O, «Nəşri-maarif» cəmiyyəti 
idarə heyətinin sədri, Bakı texniki məktəbinin 
qəyyumu (hamisi) seçilmişdi. Həmin məktə
bin yerinin darısqal olduğunu görən Hacı Zey
nalabdin Tağıyev öz vəsaiti hesabına məktəb 
binasının ikinci mərtəbəsini tikdirmiş, orada 
oxuyan yaşlılar üçün rus dili kursları təşkil et
miş, yoxsul müsəlman texnik-tələbələrin təh
sil xərcini öz üzərinə götürmüşdür.

Tağıyevin vəsaiti hesabına Petrovsk-Portda 
tikiş fabriki, Dərbənddə qızlar üçün təhsil 
müəssisəsi (Tağıyev məktəbin saxlanması 
üçün hər il pul köçürmüşdür), Peterburqda 
məscid, Moskvada yaşayış evi və ticarət müəs
sisələri tikilmişdi.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin belə geniş 
xeyriyyəçilik fəaliyyətini onun hədsiz sərvəti

Hacı Zeynalabdin Tağıyev qızı Leyla
və nəvələri ilə

ilə bağlayanlar da vardır. Amma, əslində, No
bel qardaşları, Rotşild, Mantaşev, Qukasov 
kimi neft maqnatları bir yana, Tağıyev, hətta 
yerli neft sahibkarları arasında da ən varlısı 
deyildi. Ən zəngin sahibkarların siyahısında 
onun adı Ağa Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədulla
yev, Murtuza Muxtarovdan sonra gəlirdi.

1919-cu il iyunun 29-da Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö
kumətinin başçısı Nəsib Yusifbəyliyə böyük 
bir məktubla müraciət etmiş, hökumətin ma
liyyə və iqtisadi siyasəti ilə bağlı mülahizələ
rini bildirmişdi.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevin çəkdirdiyi Bakı-Şollar su kəmərinin inşaat işləri

138



Hacı Zeynalabdin Tağıvevin toxuculuq fabrikinin olan məktəbin müəllim və şagirdləri

Fabrikin nəzdindəki məktəbdə dərs
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Hacı Zeynalabdin Tağı1989-cu ildə 
Mərdəkanda ucaldılan biistü 
Memar -  İ. Zeynalov

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin və Sara xanımın
məzarları. Bakı-Mərdəkcın
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Misir Mə rdan o v

Nəriman Nərimanov Azərbaycan sovet 
hökumətinə rəhbərlik etdiyi dövrdə və sonra 
Moskvada fəaliyyət göstərdiyi zaman Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevə xeyirxah münasibət 
bəsləmiş, onu bolşevik hakimiyyətinin hü
cumlarından qorumuşdur.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz vəsiyyətinə 
görə Mərdəkandakı bağından 200-300 m mə
safədə, Axund Əbuturabın məzarının yanında 
dəfn edilmişdir. Hacının orada dəfn olunması 
heç də təsadüfi deyildi. Hacı Zeynalabdin Ta- 
ğıyev Axund Əbuturaba xüsusi hörmət bəslə
miş, öləndə onu axundun ayaqları altında dəfn 
etməyi vəsiyyət etmişdi.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəfatından 
sonra ailəsinin məşəqqətli günləri başladı, 
onun adı qatı sinfi düşmənçilik mövqeyindən 
hallandırıldı.

Bu sətirləri yazarkən Azərbaycan qadınla
rının təhsil alması yolunda zəhmətini, sərvəti
ni əsirgəməyən Sona xanım Tağıyevanı və qızı 
Sara xanımı, onların məhrumiyyətlər içərisində 
keçən günlərini xatırladım. Sona xanımın son
rakı həyatı və ölümü çox acınacaqlı oldu. Mil
lətin övladları üçün saysız-hesabsız xeyirxah iş
lər görmüş mesenatın həyat yoldaşının belə hala 
düşməsi məndə böyük təəssüf hissi doğurdu.

Sovet hakimiyyəti illərində Hacı Zeynalab
din Tağıyevin sevimli qızı Sara xanım da bö
yük haqsızlıqlara məruz qaldı. Doğma vətənin
dən Leninqrada (indiki Sankt-Peterburqa) sür
gün etdilər. Sara xanım ata yurduna yalnız İosif 
Vissarionoviç Stalin öləndən sonra qayıda bildi.

Sara xanım Tağıyeva bütün şüurlu həya
tını atasının irsini, onun xeyriyyəçilik fəa
liyyətini araşdırmağa həsr etmişdi. O, atası

nın xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə bağlı hər bir 
sənədin üzünü köçiirtmüş və ya onun surətini 
əldə edib saxlamış, qız məktəbinin sağ qalan 
məzunları ilə bir-bir görüşmüş, onların Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev və onun məktəbi ilə 
bağlı yazılı xatirələrini toplamışdır.

Sara xanım Tağıyevanın uzun illər ərzin
də min bir müsibətlə topladığı xeyli sayda 
dəyərli sənəd Təhsil muzeyinin əməkdaşı 
Aliyə xanım Abbasova tərəfindən qorunub 
saxlanmışdır.

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbay
can xalqı öz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib 
çıxdı. Millətin tərəqqisində mühüm rolu 
olmuş şəxsiyyətlərin vaxtında almadığı haq
larını özlərinə qaytardı. Müstəqilliyin bərpa
sından sonra Azərbaycan dövləti Hacı Zeyna
labdin Tağıyevin millətinin tərəqqisi üçün 
gördüyü işləri layiqincə qiymətləndirdi. Ha
zırda Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına qəsə
bə, küçə, məktəb və müəssisələr vardır. 
Vaxtilə onun evi -  bu gün isə «Azərbaycan 
tarixi» muzeyi olan bina Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi 
ilə yüksək səviyyədə təmir edilmiş və 
muzeydə Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı 
xüsusi guşə yaradılmışdır. Prezident İlham 
Əliyev muzeyin açılışında şəxsən iştirak et
mişdir. Bu, milli-mənəvi və maddi dəyərləri
mizə verilən yüksək qiymətdir.

1993-cü ildə «Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
xatirə mərkəzi» təsis edilmişdir. Mərkəz hər il 
sentyabrın 1-də bu böyük xeyriyyəçinin xatirə 
gününü, yanvarın 25-də isə doğum gününü 
qeyd edir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilham Əliyev Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin açılışında (əsaslı təmirdən sonra, 2008-ci

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin binası
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AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

Xeyriyyəçilik fə
aliyyəti göstərmiş 
digər milyonçu Mu
sa Nağıyev idi.

N ağıyev  M usa 
Hacıəli oğlu 1842-ci 
ildə Bakı yaxınlığın
dakı Biləcəri kən
dində anadan olub.

Məşhur «Jsmai- 
liyyə» kompleksi, 
hazırda onun adını 
daşıyan şəhər təcili 

yardım xəstəxanası, liiteran kilsəsi və bir çox 
monumental binalar onun vəsaiti hesabına

9

inşa edilmişdir. Cavaııkən vəfat etmiş oğlu is
mayılın xatirəsinə tikdirdiyi binanı («İs- 
mailiyyə») Müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinə 
bağışlamışdı.

Musa Nağıyevin «İsmailiyyə» binasındakı 
50 yerlik qonaq evinin bütün xərcləri onun kas
sasından ödənilirdi. 1918-ci ilin martında er
məni-daşnak quldurları və bolşevik vandalları 
tərəfindən «xaincəsinə yandırılan «ismailiy
yə» binası millətimizin müqəddəs azadlıq və 
istiqlal məbədgahı» (Seyid Hüseyn) olmuşdur.

Musa Nağıyev «Nəşri-nuıarif» xeyriyyə 
cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmiş, cəmiyyətin 
keçirdiyi tədbirlərə müntəzəm olaraq ianələr 
vermişdir.

Maarifpərvər xeyriyyəçi milyonçuların biri 
də Murtuza Muxtarov idi.

Murtuza Muxtarov 1855-ci ildə Bakı yaxın
lığındakı Əmircan kəndində anadan olmuşdur. 
Murtuza Muxtarov Azərbaycan neft sənayesi 
tarixinə metal ştanqlarla zərbə qazma dəzgahı- 
nın ixtirası (1895) ilə daxil olmuşdur. O, dövlət 
patenti aldığı bu ixtirasına «Bakı qazma siste

mi» adı vemıişdi. Əsasını 1891-ci 
ildə qoyduğu «Muxtarov М.» şir
kəti neft sənayesi üçün texniki 
avadanlıq istehsal edir və neft qu
yuları qazmaqla məşğul olurdu.

Murtuza Muxtarov XIX əs
rin axırlarında Bibiheybətdə 
qazma avadanlığı zavodunu işə 
salmışdı.

Abşeronun dəniz sahilində 
mayak qülləsi (1913), Mərdəka- 
mn Pirhəsən pirində Axund 
Mirzə Əbuturabın qəbri üstündə 
günbəz Murtuza Muxtarovun 
vəsaiti ilə tikilmişdir.

Musa Nağıyevin tikdirdiyi 
«İsmailiyyə» binası

Musa Nağıyev 
(1842-1919)
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Murtuza Muxta
rov vladiqafqazlı ta
nınmış general Tu- 
qanovun qızı Liza 
xanımla evlənmişdi. 
Həyat yoldaşı Liza 
xanım Muxtarova ilə 
Avropa səyahətində 
olarkən Venesiyada- 
kı binaların memar
lığı milyonçunu va
leh etmiş, Bakıya 
qayıtdıqdan sonra bir 

il ərzində (1911-1912) onlara oxşar bir saray
9

tikdirmişdi. Memar I.K.Ploşkonun layihəsi 
əsasında fransız qotikası üslubunda tikilmiş bu 
mülk indi Murtuza Muxtarovun adını daşıyan 
küçədəki «Səadət» sarayının binasıdır. Mur
tuza Muxtarov, demək olar ki, Bakının bütün 
xeyriyyə cəmiyyətlərinin fəaliyyətində yaxın
dan iştirak etmiş, idarə heyətlərinin üzvü olmuş, 
mətbuata, maarif və mədəniyyətə, incəsənət 
xadimlərinə qayğı ilə yanaşmış, maddi-mənə
vi yardım göstərmişdir. «Səadət» xeyriyyə cə
miyyəti üçün məktəb binasını da Murtuza Mux
tarov tikdirmişdir. 1908-ci il iyunun 3-dən 
fəaliyyətə başlamış «Tərəqqi» qəzeti «İrşad» 
mətbəəsində Murtuza Muxtarovun pulu ilə 
çap edilirdi. Bir müddət sonra Murtuza Mux- 
tarov «irşad» mətbəəsini satın alıb, daimi is
tifadə üçün yazıçı, publisist Haşım bəy Vəzi- 
rovun sərəncamına vermişdir. Murtuza Mux
tarov İran inqilabçılarına (Səttarxan hərəkatı) 
da pul və silahla kömək etmişdir.

Aprel işğalının (1920) ilk «talan həftəsi» 
günlərində Murtuza Muxtarov mənzilinə

Murtuza Muxtarov
( 1 8 5 5 - 1 9 2 0 )

Şəmsi Əsədullayev 
( 1 8 4 1 - 1 9 1 3 )

basqın edən silahlı 
hərbçilərin azğınlığı
na dözməmiş, düşdü
yü vəziyyəti qüru
runa sığışdırmamış, 
güllə ilə əvvəl hərb
çilərdən birini, sonra 
isə özünü vurmuşdur.

Milli sahibkarla
rın ən nüfuzlu nüma
yəndələrindən biri 
də Şəmsi Əsədulla
yev idi.

Şəmsi Əsədullayev 1841-ci ildə Bakı 
yaxınlığındakı Əmircan kəndində anadan 
olub. 1874-cü ildə cüzi kapitalla neft çıxaran 
və emal edən kiçik müəssisə (kontor) açmış, 
həmin kontoru sonralar iri «Şəmsi Əsədulla
yev və K°» şirkətinə çevirmişdi (1893). Şəm
si Əsədullayevin Bakıda bir neçə neftayırma 
zavodu, mexaniki emalatxanası, Suraxanı, 
Sabunçu və Ramanada 37 buruğu, Xəzər də
nizində neft və neft məhsulları daşıyan gəmi
ləri vardı. O, xeyriyyəçilik fəaliyyəti də gös
tərmiş, «Nəşri-maarif» cəmiyyətinin fəal 
üzvü olmuşdur.

Şəmsi Əsədullayev 1903-cü ildə Moskva
ya köçmüş, Peterburqda və Moskvada bir 
neçə yerdə mülk tikdirmiş, xeyriyyə işləri ilə 
məşğul olmuş, yoxsul uşaqlar üçün məktəb 
açdırmışdı. Moskvada Kiçik Tatar döngə
sində tikdirdiyi evi o zaman təzə yaradılmış 
Tatar Mədəniyyət Cəmiyyətinə bağışlamış
dır. Bu binada tatar məktəbi, kitabxanası, 
konsert salonu və yetimlər üçün uşaq evi fəa
liyyət göstərmişdir.
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«Camaat arasında Şəmsi Əsədullayevə No
bellərin qənimi deyirdilər. Çünki bütün Rusiya
da, Türkistanda, İranda, hətta Finlandiyada belə, 
Nobellərin dükanı və kontorları ilə üzbəüz, ya da 
ki, yanaşı kontor və dükan açıb, Nobellərdən 
ucuz qiymətə neft satar və onlara mane olardı» 
(Manaf Süleymanov. Eşitdiklərim, oxuduqlarını, 
gördüklərim. Bakı, «Azərnəşr», 1989, səh. 146).

Şəmsi Əsədullayev Ümumrusiya müsəl
manlarının Nijni-Novqorodda keçirilmiş I qu
rultayında (1905, avqust) iştirak etmişdir. O, 
1913-cü ildə Romanovlar xanədanının 300 illi- 
yi ilə əlaqədar Tiflis Müəllimlər institutunda 
öz adına iki təqaüd təyin etmişdi.

Ümumrusiya müsəlmanlarının qurultayı 
(1917, may) Şəmsi Əsədullayevin Moskvadakı 
müsəlmanlara bağışladığı binada keçirilmişdi.

Bakı şəhərində memarlıq baxımından tək
rarolunmaz üslubda tikilmiş binalar çoxdur. 
Onlardan biri də milyonçu İsa bəy Hacınski- 
nin Roma, qotik və modern üslublarda tikilmiş 
mülküdür. İsa bəy Hacınski Bakı bulvarının 
salınmasında böyük rolu olan milyonçulardan- 
dır. O, xeyriyyə cəmiyyətlərində də fəal iştirak 
etmişdir. Oğlu Sadıq bəy özü ilə bir sinifdə oxu
yan bütün tələbələrin təhsil haqqını ödəyirdi 
(Manaf Süleymanov. Eşitdiklərim, oxuduq larim, 
gördüklərim. Bakı, «Azəməşr», 1989, s. 162-163).

«Nəşri-mcıarif» xeyriyyə cəmiyyətinin təsis etdiyi məktəbin müəllim və
şagirdlərindən bir qrupu

147



Misir Mərdanov

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ibti
dai təhsilin inkişafında -
çilik istiqamətində fəaliyyət göstərən «Nicat», 
«Nəşri-maarif», «Səadət» və «Səfa» cəmiy
yətləri xüsusilə fərqlənirdi.

«Nəşri-maarif» Azərbaycanda mədəni- 
maarif işləri sahəsində fəaliyyət göstərən xey
riyyə cəmiyyəti idi. Fəaliyyətinin ilk mərhə
ləsində «Bakı quberniyası müsəlman əhalisi 
arasında savadı yayan cəmiyyət» də adlandı
rılırdı. İlk nizamnamə layihəsi 1906-cı il avqus
tun 1-də təsdiq olunmuş, 1912-ci il oktyabrın
19-da bəzi əlavələr və dəyişikliklərlə ikinci də- 
fə qeydiyyatdan keçmişdir. Təsisçiləri ismayıl 
bəy Səfərəliyev, Həsənağa Həsənov, Məmməd 
Həsən Hacınski, Əsədulla Əhmədov, Ağahü
seyn Tağıyev, Əlağa Həsənov və Həsən Mus
tafayev idilər. 1906-cı il noyabrın 24-də ke
çirilən ilk seçkilərdə «Nəşri-maarif» cəmiyyəti
nin tərkibinə Hacı Zeynalabdin Tağıyev (sədr), 
Məmməd Həsən Hacınski (sədr müavini), 
Ə.Ə.Əmircanov, H.Məlikov, M.Ə.Nəzirov (təf- 
tiş komissiyası), Ə.Ağayev, Ə.I.Səfərov, 
M.Əfəndiyev (katiblik), A.Tağıyev (xəzinədar)
və 14 nəfərdən, o cümlədən I.Məlikov, Mur-

_ _ •

tuza Muxtarov, Ə.Həsənov, Ə.Əhmədov, isa 
Aşurbəyov, Q.Qarabəyov və başqalarından iba
rət idarə heyəti, fəxri və ömürlük üzvlər (Hacı
Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi

• ♦

Əsədullayev, Murtuza Muxtarov, Ulvi Dadaşov 
və A.Tağıyev) seçildilər.

Müxtəlif illərdə «Nəşri-maarif» cəmiyyətinin 
Gəncədə, Qubada, Göyçayda, Astarada, Bankə 
bölgəsində, Ağdaşda, Qaryagində (indiki Füzuli 
rayonu), Şuşada, habelə Həştərxan quberniyasın
da, Saratovda, Moskvada, Türkiyədə, Rumıni
yada şöbələri açılmışdı.

«Nəşri-maarif» cəmiyyəti ibtidai məktəb
lər də təsis edirdi. 1907-1912-ci illərdə cə
miyyət 15 məktəb açmışdı. 1912-ci ilin məlu
matına görə, «Nəşri-maarif» cəmiyyəti öz 
məktəblərinin saxlanılması üçün 13640 manat, 
həmin məktəblər üçün əyani vəsaitlərin, 
dərsliklərin, qəzet və jurnalların, mebel və di
gər avadanlıqların alınmasına isə daha çox -  
31922 manat vəsait xərcləmişdi. 1911—1914-cü 
illərdə «Nəşri-maarif» cəmiyyətinin açdığı 
məktəblərdə 940 oğlan, 123 qız təhsil alırdı.

№ Kənd
Açılma
tarixi

Şagirdlər
Oğlan Qız

1. 1-ci Əmircan oğlan məktəbi 1913 74 -

2. 2-ci Əmircan oğlan məktəbi 1913 80 —

3. 1 -ci Balaxanı oğlan məktəbi 1911 120 -

4. 2-ci Balaxanı oğlan məktəbi 1911 80 -

5. 1 -ci Balaxanı qız məktəbi 1914 - 63
6. 2-ci Balaxanı qız məktəbi 1914 - 40

7. Bilgəh oğlan məktəbi 1914 20 -

8. Buzovna oğlan məktəbi 1912 32 -

9. Bülbülə oğlan məktəbi 1911 66 -

10. Hovsan oğlan məktəbi 1911 52 -

11. Zabrat oğlan məktəbi 1911 64 -

12. Zabrat qız məktəbi 1915 - 20

13. 1-ci Keşlə oğlan məktəbi 1911 54
-

14. 2-ci Keşlə oğlan məktəbi 1911 54

15. 1 -ci Kalininski oğlan məktəbi 1914 21 -

16. 2-ci Kalininski oğlan məktəbi 1914 25 -

17. Ramana oğlan məktəbi 1914 68 —

18. 1-ci Suraxanı oğlan məktəbi 1913 52 -

19. 2-ci Suraxanı oğlan məktəbi 1913 40 -

20. Şağan oğlan məktəbi 1912 23 -

21. Şıxov oğlan məktəbi 1912 15 -

Cəmi: 940 123
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«Nəşri-maarif» xeyriyyə cəmiyyətinin təsis etdiyi qız məktəbinin şagirdləri

1918-ci ilə qədər Bakı şəhərində və onun 
kəndlərində «Nəşri-maarif» cəmiyyətinin 21 mək
təbi fəaliyyət göstərmişdir. Onlardan üçü qız 
məktəbi (ikisi Balaxanıda və biri Zabratda) idi. 
Bütün məktəblərdə təhsil pulsuz idi və şagird
lər dərs ləvazimatı və geyimlə pulsuz təmin 
olunurdular. Təhsil müddəti 4 il idi. Şagirdlərə 
təkcə şəriət, ana dili, rus dili, hesab deyil, həm
çinin tarix, coğrafiya, biologiya, astronomiya 
haqqında da ibtidai biliklər verilirdi. Qız 
məktəblərində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız 
məktəblərinin yetirmələri Tamam xanım Axun- 
dova, M.Axundova, iqlimə xanım Heydərova, 
M.Məlikova, D.Muradxanova, S.Əfəndiyeva -  
Şuayeva, oğlan məktəblərində Mirzə Ələkbər

Sabir, K.Ağayev, A.Əliyev, H.Həsənov, 
ismayıl Mustafayev, Aslan bəy Nabatəliyev, 
H.Süleymanov və digər görkəmli pedaqoqlar 
və seminariya təhsilli müəllimlər çalışırdılar.

«Nəşri-maarif» 1907-ci ildə Bakıda darül- 
müəllimin -  «İslam» müsəlman müəllimlər se
minariyası açmışdı. Seminariyanın müdiri 
istanbuldan dəvət olunmuş Məhəmməd Cöv
dət bəy idi. Burada Mahmud bəy Mahmudbə- 
yov, Fərhad Ağazadə, Süleyman Əbdürrəh- 
manbəyov, Yusif Əfəndiyev, Qafıır Rəşad 
Mirzəzadə kimi görkəmli pedaqoqlar çalışırdı. 
Seminariyaya kitablar Türkiyədən gətirilirdi. 
Tələbələr üçün xüsusi geyim forması hazır
lanmışdı. Fəaliyyət göstərdiyi 3 il ərzində
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seminariya Azərbaycan xalq maarifi üçün ibti
dai məktəb müəllimi dərəcəsi olan 28 müəllim 
kadrı hazırlamışdı. Seminariya sonralar maliy
yə çətinlikləri üzündən bağlanmışdı.

«Nəşri-maarif» cəmiyyəti İrəvan müsəl
man xeyriyyə cəmiyyətinin hesabına 2000 ma
nat pul göndərmişdi.

Cəmiyyət hər il tələbələr üçün 1225 ma
nat təqaüd verilməsini planlaşdırmışdı. Tə
qaüd alan tələbələr arasında qız məktəbinin 
6 şagirdi, Tiflis Müəllimlər institutunun 2 tə- 
ləbəsi, Moskva Kommersiya institutunun, Pe- 
terburq Mülki Mühəndislər institutunun tələ
bələri var idi.

Milli maarifin inkişafında böyük rol oyna
yan xeyriyyə cəmiyyətlərindən biri də Bakı

müsəlman maarifçilərinin təsis etdiyi «Nicat» 
cəmiyyəti idi. Bu cəmiyyət 1906-cı ildə Bakıda 
fəaliyyətə başlamışdır. Cəmiyyətin əsas məq
sədi azərbaycanlı əhali arasında milli oyanışa 
nail olmaq üçün maarifi yaymaq, orta və ali təh
sil müəssisələrinin ehtiyacı olan tələbələrinə 
maddi yardım göstərmək, həmçinin Azərbay
can dilinin və ədəbiyyatının, milli teatr sənəti
nin inkişafına kömək etmək idi.

Cəmiyyət Bakıda və onun ətraf rayonla
rında kitabxana və qiraətxanalar, məktəblər, 
savadsızlığı ləğv etmək üçün axşam kursları 
açır, xeyriyyə məqsədilə konsert-gecələr, icti
mai-siyasi və elmi-kütləvi mövzularda müha
zirə və məruzələr təşkil edir, Azərbaycan di
lində qəzet, kitab nəşrinə qayğı və kömək

«Nicat» xeyriyyə cəm ivyətin in üzvləri & •
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«Səadət» məktəbinin müəllim və şagirdlərindən bir qrupu

göstərirdi. «Nicat» cəmiyyətinə müxtəlif illər- 
də Həsən bəy Ağayev, İsa bəy Aşurbəyov, 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy 
Topçubaşov sədrlik etmişlər. «Nicat»m tərkibin
də demokratik ziyalılarla yanaşı, milli burjuaziya 
nümayəndələri də var idi. Cəmiyyətin işində 
Həsən bəy Zərdabi, Mahmud bəy Mahmudbə- 
yov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Nəriman Nərima
nov, Məşədi Əzizbəyov, Soltan Məcid Əfən
diyev və b. yaxından iştirak etmişlər.

«Nicat»ın təşəbbüsü ilə Azərbaycan müəl
limlərinin I və II qurultayları (1906, 1907) 
keçirilmişdir. «Nicat»ın teatr bölməsi görkəmli 
aktyorlar Hüseyn Ərəblinski, Cahangir Zeyna
lov, Mirzağa Əliyev, Hüseynqulu Sarabski və 
başqalarının iştirakı ilə Əbdürrəhim bəy Haq
verdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov, Üzeyir bəy Hacı
bəyli, Uilyam Şekspir, Fridrix Şiller, Henrix

Heyne, Nikolay Qoqol və başqalarının əsərlə-
• Л

rini tamaşaya qoyurdu. Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
«Leyli və Məcnun», «Şeyx Sənan» operaları, 
«Ər və arvad» musiqili komediyası ilk dəfə cə
miyyətin vəsaiti ilə tamaşaya qoyulmuşdu. «Ni- 
cat»ın təşəbbüsü ilə Gəncə, Şamaxı, Şuşa, Lən
kəran və Ağdamda müxtəlif adda xeyriyyə 
cəmiyyətləri və məktəbləri yaradılmışdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
«Nicat» cəmiyyəti. «Nəşri-maarif»lə birlikdə, 
Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm rol 
oynamış, azərbaycanlı əhalinin maariflənmə
sinə, milli ruhun dirçəlməsinə, milli teatr sə
nətinin inkişafına xidmət etmişdir.

Maarifin, mədəniyyətin inkişafına xidmət 
göstərən xeyriyyə cəmiyyətlərindən biri də
1907-ci ildən Bakıda fəaliyyət göstərən «Səa
dət» cəmiyyəti idi. Xalqın maariflənməsində,
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Əli bəy Hüseynzadə 
(1864-1940)

Hüseynzadə Əli bəy Hü
seyn oğlu (Əli Turan) Salyan
da anadan olmuşdur. İlk təh
silini mollaxanada almış, Tif
lisdə gimnaziya bitirmiş 
(1885), Peterburq Universite
tinin fizika-riyaziyyat fakültə
sində təhsil almışdır. 1895-ci 
ildə İstanbulda ali hərbi tibb 
məktəbini bitirmiş və Heydər 
paşa xəstəxanasında iş
ləmişdir. 1897-ci ildə Türkiyə 
-Yunanıstan müharibəsində 
iştirak etmək üçün Qırmızı 
Xaç Cəmiyyətinin nümayən
dəsi kimi İtaliyaya getmişdir. 
1900-cü ildə İstanbulda profes
sor köməkçisi işləmiş, tibbə 
dair əsərlər yazmışdır. «İttihad 
və tərəqqi» fırqəsinin əsasını 
qoyanlardan və fəal xadim- 
lərindəndir. 1904-cü ildə Bakı
da «Həyat» qəzetinin redaktor
larından biri, «Kaspi» qəzetinin 
«Füyuzat» jurnalının redaktoru 
olmuşdur. 1908-ci ildən Bakıda 
«Səadət» xeyriyyə cəmiyyəti
nin məktəbində müdir işləmiş
dir. Türkiyəyə qayıtmış (1910), 
İstanbul Universitetinin profes
soru olmuşdur. İstanbulun Qa- 
racaəhməd qəbiristanlığında 
dəfn olunmuşdur.

milli oyanışında mü
hüm rolu olmuş bu 
müsəlman xeyriyyə 
cəmiyyətinin yaran
ması və fəaliyyətin
də görkəmli xeyriy
yəçi, maarifpərvər 
Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin böyük ro
lu olmuşdur. «Səa
d ə tin  əsas məqsədi 
xalqı maarifləndir
mək, onun mədəni 
inkişafındakı özünə
məxsusluğunu qoru
maq olmuşdur. Cə
miyyət köhnə üsullu 
məktəb və mədrəsə
lərin yenidən qurul
masına, təkmilləş- 
dirilməsinə, onların 
sayının artmasına, ki
tabxanalar, qiraətxa- 
nalar açılmasına çalı
şırdı. 1908-ci ildə cə
miyyət tərəfindən 
Bakıda açılmış «Sə
adət» məktəbində Fər
had Ağazadə, Üze
yir və Ceyhun Hacı
bəyli qardaşları, 
Axund Molla Ağa 
Əlizadə, Molla Qə- 
dir ismayılzadə, Məm-

mədhənəfı Terequlov, Əli Hüseynov, Kərim 
bəy Məlikov və b. müəllimlik edirdilər.

«Səadət» cəmiyyətinin ibtidai və orta mək
təblərində 132 şagird təhsil alırdı. Məktəbin 
müdiri görkəmli ziyalı Əli bəy Hüseynzadə 
idi. Cəmiyyətin bütün məktəb proqramlarına 
Qori seminariyasının məzunu Fərhad Ağazadə 
rəhbərlik edirdi. Cəmiyyətin fəaliyyətində 
mütərəqqi din xadimləri də yaxından iştirak 
edirdilər.

Əli bəy Hüseynzadə öz dövrünün nüfuzlu 
tədris müəssisələrində təhsil almış, hərtərəfli 
biliyə malik, istedadlı ziyalılarımızdan biri idi. 
Tiflis gimnaziyasını müvəffəqiyyətlə bitirib 
Peterburqa getmiş, orada universitetin təbiy- 
yat-fızika fakültəsinə qəbul olmuşdu. O həm də 
universitetin şərqşünaslıq fakültəsində azad 
dinləyici kimi mühazirələrdə iştirak edir, Peter
burq rəngkarlıq akademiyasının da məşğələlə
rinə gedirdi. Əli bəy həkim olmaq istəyirdi. 
Peterburq Universitetində isə tibb fakültəsi
yox idi. Elə ona görə də Peterburq Universite-

%

tini bitirən kimi istanbula getmiş və universi
tetin hərbi tibb fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 
1995-ci ildən etibarən həkim işləməyə 
başlayan Əli bəy Hüseynzadə ədəbi, siyasi, 
publisistik fəaliyyəti ilə Azərbaycanın icti
mai fikir tarixində silinməz iz qoymuşdur. 
Onun redaktorlarından biri olduğu «Həyat» 
qəzeti milliyyətçilik düşüncəsinin formalaşma
sında mühüm rol oynamışdır. Əli bəy 1933-cü 
ilə qədər İstanbul Universitetində işləmişdir.

Əli bəy Hüseynzadə çox istedadlı şəxsiy
yət idi. O, həkim, ictimai-siyasi xadim olmaqdan 
başqa, həm də rəssam kimi tanınmışdı. Mənzərə 
və məişət mövzusunda çəkdiyi rəsmlərdən 
bəziləri Rüstəm Mustafayev adma Azərbaycan 
Dövlət incəsənət Muzeyində saxlanır.
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Əli bəv Hüseynzadə. Bibihevbət məscidi

«Səadət» məktəbində müəllimlik edən zi
yalılarımızdan biri də Ceyhun bəy Hacıbəyli 
(1888-1962) idi. Ceyhun Hacıbəyli vətəndə 
yaşadığı müddətdə müəllim və mühərrir kimi 
xalq maarifinin inkişafında əlindən gələni əsir
gəməmişdir.

«Səadət» məktəbində dünyəvi fənlərlə 
(Azərbaycan, rus, fars, ərəb, alman və fransız 
dilləri, hesab, coğrafiya, rəsm, tarix, təbiətşü
naslıq) yanaşı, ilahiyyat da tədris olunur, türk
çülük və islamçılıq təbliğ edilirdi. «Səadət» 
cəmiyyəti Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində 
məktəb və mədrəsələr, o cümlədən Cənubi

Azərbaycandan gəlmiş fəhlələrin uşaqları 
üçün Bakıda «İttihad», Tiflisdə isə «İttifaq» 
məktəbi açmışdı.

«Səadət» müsəlman ruhani cəmiyyəti 
idarə heyətinin sədri Axund Molla Ağa Əli
zadənin Azərbaycan qəzetlərində dərc olun
muş müraciətində Bakıda fəaliyyət gös
tərən, 400 şagirdin təhsil aldığı məktəbə 
yardım edilməsi xahiş olunurdu: «Biz mü
səlmanlar geridə qalmış xalqıq, bizə ilk 
növbədə maariflənmək lazımdır. Biz müsəl
manları yalnız məktəb xilas edə bilər. Bizə,

*

işıq saçan idarəyə hərtərəfli yardım göstərmək
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lazımdır. Gedin və 
mövcud olan mək
təblərə dəstək verin. 
Gələcək nəslinizin 
sözün əsl mənasında 
ayı imasını istəyi rs i- 
nizsə, məktəblərə 
yardım əlinizi uza
dın» («Kaspi» qəze
ti, 1914, 31 yanvar).

Cəmiyyət Azər
baycanda elmin və 

maarifin yayılmasında, azərbaycanlıların təh
sil alması və savadlanmasında böyük rol oy
namışdır. «Səadət» məktəbində təhsil almış 
bəzi azərbaycanlı mütəxəssislər sonralaı* 
ictimai-siyasi işlərdə fəallıq göstərmiş, Azər
baycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 
hökumətin tərkibinə daxil olmuşdular.

«Səfa» mədəni-maarif cəmiyyəti 1912—
1920-ci illərdə Bakıda fəaliyyət göstərmişdir. 
Cəfər Bünyadzadənin təşəbbüsü, yazıçı Seyid 
Hüseyn və digər ziyalıların köməyi ilə təsis 
olunmuşdu. Cəmiyyətin 1912-ci il avqustun 
14-də çağırılan birinci iclasında Haşım bəy Və- 
zirov idarə heyətinin sədri, Cəfər Bünyadzadə, 
Hacı ibrahim Qasımov, Səməd Mənsur Kazım- 
zadə, görkəmli Azərbaycan yazıçısı Seyid Hü
seyn Sadıqzadə və b. üzvü seçilmişdilər.

Cəmiyyətin idarə heyətinin sədri seçilən 
Haşım bəy Vəzirov Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin qurulması ərəfəsində milli istiqlal ide
yalarının yayılmasında yaxından iştirak etmişdi. 
O, ilk təhsilini Şuşada mədrəsədə almış, sonra 
Şuşa yeni üsullu məktəbini (üsuli-cədid) və İrə

van Müəllimlər Se
minariyasını (1889) 
bitirmişdir. 19 il İrə
van quberniyasının 
Böyük Vedi, Cavan
şir qəzasının Alpout,
Şəkinin Göynük 
kəndlərində, Bərdə- 
də, daha sonra Şuşa
dakı ms-Azərbaycan 
məktəbində müəllim, 
məktəb müdiri və ins- 
pektor vəzifəsində işləmiş (1887-1905), Şuşa 
bələdiyyə idarəsinə qlasnı (vəkil) seçilmişdi.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mət
bəə və nəşriyyat işlərinin inkişafında Haşım 
bəy Vəzirovun böyük xidmətləri olmuşdur. O, 
bir çox qəzetlərin («Tazə həyat», «Səda», 
«Sədayi-həqq», «Məzəli», «Sədayi-Qafqaz» 
və s.) təsisçisi və redaktoru olmuşdur.

Cəmiyyətin cəmi 50 üzvü var idi. «Səfa» 
üzvlük haqqı, fərdi ianələr və teatr tamaşala
rından yığılan vəsait hesabına fəaliyyət göstə
rirdi. Məqsədi çoxsaylı baxımsız uşaqları təh
silə cəlb etmək, əhalinin yoxsul təbəqəsinə 
tibbi yardım göstərmək, xalqın mədəni səviy
yəsini yüksəltməkdən ibarət idi. 1912-ci ilin 
sentyabrında Cəfər Bünyadzadənin rəhbərliyi 
ilə «Səfa» məktəbi fəaliyyətə başladı. İlk vaxt
lar burada 60 nəfər uşaq oxuyurdu. 1914-cü il
də onların sayı 160 nəfərə çatdı. Cəmiyyətin 
xəzinədarı Kərbəlayi Əlibaba Zərbəliyev öz 
vəsaiti hesabına məktəb binası tikdirmişdi. 
Məktəbin müəllimləri arasında Hüseyn Ca
vid və Seyid Hüseyn də var idi.

Haşım bəy Vəzirov 
(1868-1916)

Seyid Hüseyn 
(1887-1938)
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Hüseyn Cavid 
(1882-1941)

Rasizadə Hüseyn Abdulla 
oğlu Naxçıvanda anadan ol
muşdur. İbtidai təhsilini Nax
çıvanda mollaxaııada, orta təh
silini Məhəmməd Tağı Sidqi
nin «Məktəbi-tərbiyə» adlı ye
ni üsullu məktəbində almışdır 
(1894-98). Klassik üslubda ilk 
şeirlərini «Gülçin» və «Salik» 
imzaları ilə burada yazmışdır. 
1899--1903-CÜ illərdə Cənubi 
Azərbaycanda olmuş, Təbrizin 
Talibiyyə mədrəsəsində təhsi
lini davam etdirmişdir. İstanbul 
Universitetinin ədəbiyyat şö
bəsini bitirmiş (1909), Naxçı
vanda, sonra isə Gəncə və Tif
lisdə, 1915-ci ildən isə Bakıda 
müəllimlik etmişdir.

XX əsr Azərbaycan mütə
rəqqi romantizminin banilərin
dən biridir. Daha çox drama
turq kimi tanınmışdır. Qadın
ların savadlanması və digər 
məsələlərdən bəhs edən icti-

«Səfa» cəmiyyə
tinin nəzdində xü
susi teatr bölməsi 
fəaliyyət göstərirdi. 
Tamaşaların təşkili
nə, repertuarın seçil
məsinə və icrasına 
Səməd Mənsur rəh
bərlik edirdi. Onun 
fəaliyyəti sayəsində 
Hüseyn Ərəblinski, 
Cahangir Zeynalov, 
Abbas Mirzə Şərif
zadə, Hüseynqulu 
Sarabski, Sidqi Ru
hulla kimi görkəmli 
aktyorlar «Səfa» 
truppasına cəlb olun
dular. Truppa Nəcəf 
bəy Vəzirovun «Ağa- 
kərim xan Ərdəbili», 
«Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük», 
Nəriman Nərimano
vun «Nadanlıq», «Na
dir şah», Əbdüməhim 
bəy Haqverdiyevin 
«Pəri-cadu», Bəd
rəddinin «Əmir Əbül-

mai-fəlsəfi məzmunlu şeirlər ü, Şəmsəddi„ Sa- 
yazmış, tarixi dramlarında ’ ^

ümumbəşəri problemlərə to- minin «DəmİTÇİ Ga-

S *  S Ä t  və>> pyeslərini p s-
sas şair qəlbi itə həmişə huma- tərmişdi. ZÜlftİqai'
nisr ideyalara xidmət «İmişdir. t e y  H a c lb ə y lin jn  <<Ev.

liykən subay» operettası ilk dəfə burada ta
maşaya qoyulmuşdu. Azərbaycan opera mü

ğənnilərinin səsinin qrammofon valına yazıl
masında, milli opera sənətinin populyarlaş- 
masmda da «Səfa» cəmiyyətinin mühüm rolu 
olmuşdur.

«Səfa» xeyriyyə cəmiyyətinin də fəaliy
yətində maarifçilik əsas yer tuturdu. Yeni 
məktəblər açmaq, yaşlılar üçün kurslar təşkil 
etmək, kimsəsiz və yetim uşaqların təhsilə 
cəlb edilməsi onların proqram məqsədi idi. 
Cəmiyyət Biləcəri, Binə, Qobu kəndlərində, 
Quba uyezdinin Dəvəçi kəndində rus-Azər- 
baycan məktəbi açmışdı. Onların bir məktəbi 
də Bakıda fəaliyyət göstərirdi. Cəmiyyətin 
məktəblərində uşaqlara, həm də müxtəlif sə
nət və peşələr öyrədilirdi. Cəmiyyət Salyan 
məktəbinə, Şamaxı şəhər 4 sinifli məktəbinə, 
Kiyev Universitetinin müsəlman tələbələrinə 
də maddi yardım göstərmişdir.

O dövrdə «Nicat», «Nəşri-maarif», «Səa
dət», «Səfa» və digər xeyriyyə cəmiyyətlərin
dən başqa, Nuxa şəhərində dövlət tərəfindən 
qeydə alınmış xeyriyyə cəmiyyəti də fəaliyyət 
göstərirdi. Həmin cəmiyyətin nizamnaməsi 
1911 -ci ildə təsdiq olunmuşdu.

Cəmiyyətin məqsədi Nuxa qəzasında 
yaşayan azərbaycanlılar arasında elm və 
maarifi yaymaqdan, xüsusən ibtidai təhsili 
ana dilində aparmağı təbliğ etməkdən, uşaq
ların təhsilinə hərtərəfli yardım göstərmək
dən ibarət idi.

Bu məqsədə nail olmaq üçün xeyriyyə 
cəmiyyəti öz nizamnaməsində aşağıdakı 
fəaliyyət istiqamətlərini nəzərdə tuturdu:

1. Hal-hazırda mövcud olan məktəb və 
mədrəsələrə maddi köməklik edir.
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«Səfa» xeyriyyə cəmiyyətinin üzvləri

«Səfa» xeyriyyə cəmiyyətinin təsis etdiyi məktəbin müəllim və şagirdləri
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2. Yeni məktəb və mədrəsə açanları təşviq 
və onlara köməklik edir və ya məktəb-məd
rəsələri öz xərcinə açır.

da (Şəki) və ya onun qəzasında olmuş ola, la
zımdır ki, hər böylə zamanda Gəncə quberna
toruna məlumat versin.

qiraətxana və kitabxanalar açır.

3. Camaat üçün qiraət məclisləri tərtib Bakıda valideynlərini itirmiş uşaqlara, yoxsul 
ailələrə və qaçqınlara yardım etmək məqsədilə 
1914-cü il noyabrın 21-də Bakı Müsəlman

4. Axşam kursları açır, teatrlar, fənni söhbət- Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti təsis edildi. Cə-
lər, ədəbi müsamirələr və s. təşkil edir. Bunların miyyətin təsisçisi Rəhilə xanım Hacıbababə-
hamısmı, şübhəsiz, hökumətdən icazə almaq şər- yova idi. Sona xanım Tağıyeva cəmiyyətin idarə
ti ilə yaradır. Müsəlman şagirdlərin ibtidai, edadi heyətinin sədri, Rəhilə xanım Hacıbababəyova
(keçmişdə orta m əktəb-M M ) və ali məktəblərə sədrin müavini. Əminə xanım Ağayeva katib,
qəbul edilmələrinə yardım edir, həmçinin fəqir, Pəri xanım Topçubaşova xəzinədar seçilmişdi,
yetim müsəlman balalarını bilmərrə öz təhdidi- 
himayəsinə alıb onların oxumasına qeyrət edir.

5. Cəmiyyət maddi cəhətdən qüvvətli 
olduğu zaman qiraətxana üçün müxtəlif dərs 
kitabları və s. kitablar nəşr edir. Hökumət tərə
findən icazə verildikdən sonra cəmiyyət özü
nəməxsus qəzet və jurnallar nəşr edir.

6. Camaata pulsuz kitab paylamaq üçün cə
miyyət anbarları açır. Yainki istədiyi qiymətə 
satmaq üçün (kitab və s.) məktəbə və tərbiyəyə 
lazım olan əşyalardan ötrü anbar açır.

7. Məktəb və mədrəsələrə təcrübəli müəl
lim və müəllimələr tapmağa səy göstərir.

9. Ümumcamaat məktəblərinin zirək və iste
dadlı müəllim və müəllimələrindən məktəblər 
üçün müəllim və müəllimələr hazırlayır.

10. Onları mövcud olan darülmüəlliminlərdə 
və darülmüəllimatlarda tərbiyə edir və bu məq
sədlə qüvvəsi olan surətdə darülmüəlliminləri 
və darülmüəllimatları öz xərcinə təsis edir.

8. Müəllim və müəllimələrdən ötrü və tə
lim-tədrisə dair məclislər düzəldir.

11. Cəmiyyətin ixtiyarı var ki, hər yerdə 
lazım bilsə, məhəlli şöbələr açsın, istər Nuxa-

• İ

Rəhilə xanım Hacıbababəyova
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Bakı Müsəlman Oadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəalları

Cəmiyyət xəstə və yaralı əsgərlərə, yetim və 
yoxsul uşaqlara yardım göstərir, tez-tez müxtə
lif tədbirlər keçirirdi.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
maarifin inkişafında, xalqın savadlanmasında 
həmin dövrdə Gəncə, Quba, Şamaxı, Lənkə
ran, Əmircan və b. şəhər və kəndlərdə fəaliy
yət göstərən xeyriyyə cəmiyyətlərinin böyük 
xidməti olmuşdur.

Bakıda İran konsulunun xahişi ilə 1906-cı
ildə Sabunçuda «ittihad» oğlan progimnaziyası,
«Əncümən» məktəbi, 1907-ci ildə Lənkəranda
«Behcət», Sabunçuda «Təməddün» məktəbləri
təşkil edilmişdi. Bu məktəblər Bakıda yaşayan • •
iran tacirlərinin vəsaiti hesabına açılmışdı, «itti
had», «Təməddün» yeni üsullu məktəblər idi. 
Sabunçuda olan «Təməddün» məktəbində əlif
ba səs üsulu ilə öyrədilirdi. Burada əvvəlcə 
«Quran» öyrədilir, sonralar tarix, coğrafiya, rus 
dili tədris edilirdi (Azərbaycan Respublikası 
MDTA, f  311, siyahı 1, iş 59, v.54).

1910-cu ildə Lənkəranda açılmış «Behcət» 
məktəbi bağlandı. Qori Müəllimlər Seminari
yasının məzunu, «Behcət» məktəbinin müəlli
mi olmuş Teymur bəy Bayraməlibəyov xatirə
lərində məktəbin bağlanmasının səbəbini belə 
açıqlayırdı:

«Ümumrusiya Cahənşümul-zadəgan impe
ratoru həzrətləri tərəfindən türk uşaqlarının öz 
ana dillərini öyrənməsi üçün məktəblər açıl
masına razılıq olmadığından, yerli türk ziyalıla
rı Lənkəran fars konsuluna fars uçilişinin açıl
ması xahişilə müraciət etdilər. Uşaqlarının öz 
ana dillərində ilkin tədris almaq ehtiyacını qis
mən də olsa ödəmək məqsədilə yerli türk ziya
lıları açılacaq məktəbin tədris xərclərini öz 
üzərlərinə götürdülər. Çoxdan xahiş və arzu 
olunan beşillik məktəb 15 sentyabr 1907-ci il
dən «Behcət» adı altında fəaliyyətə başladı. 
Məktəbdə fars, türk, ərəb, rus dilləri, şəriət, 
ərəb qrammatikası, coğrafiya, rəsm və kalliq- 
rafiya fənləri tədris edilirdi. Beş müəllimin ça-
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lışdığı məktəbdə 200-ə qədər uşaq pulsuz təhsil 
alırdı. Baxmayaraq ki, məktəb rəsmi olaraq 
fars tədris müəssisəsi hesab edilirdi, fars höku
məti heç bir şərtlər altında məktəbə kömək 
göstərmirdi. Beşillik təlim-tərbiyə ocağı yerli 
əhalinin vaxtlı-vaxtında və könüllii topladıqları 
vəsait hesabına dolanırdı. Müəllimlərin və xa
dimənin əmək haqqı müntəzəm ödənilir, ehti
yacı olan şagirdlərə geyim, dərs ləvazimatı yar
dımı edilirdi. Şagirdlər fars üslubunda məktəb 
forması geyinir, başlarına üstünə «Günəş və Şir» 
təsvirligerb yapışdırılmış papaq qoyurdular.

Aborigenlərin təhsil və tərbiyəsində böyük 
əhəmiyyəti və rolu olan bu məktəbi yerli əyalət 
polisinin təhriki ilə quberniya çar hökuməti 
1910-cu ildə sosialist və meyitləri
yaydığına görə bağladı. Onu «inqilab yuvası»

hesab edən yerli hökumət əlahəzrət monarxm 
təhlükəsizliyini qorumaq üçün belə qərar 
qəbul etməyi özünə borc bildi».

Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətlərini tək
cə azərbaycanlılar deyil, həm də burada yaşa
yan qeyri-müsəlmanlar da yaradırdılar.
1906- cı ildə «Bakı Gürcü Xeyriyyə Cəmiyyəti»,
1907- ci ildə alman icmasına məxsus «Bakı 
Ycvangel -  Lüteıan Qadınlar Xeyriyyə Cəmiy
yəti», aıs icmasının «Kiril-Mefodi Qardaşları 
Bakı Pravoslav Xeyriyyə Cəmiyyəti», «Dağıs
tandan gələn dağlıların qarşılıqlı yardım cə
miyyəti», 1908-ci ildə «Bakı-Roma Katolik 
Xeyriyyə Cəmiyyəti», «Bakı-Yunan Xeyriyyə 
Cəmiyyəti», «Bağça Xeyriyyə Cəmiyyəti», 
1914-cii ildə isə «Uşaq evi xeyriyyə cəmiyyə
ti» açılmışdı.

Teymur bəy Bayraməlibəyov şagirdləri arasında
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ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu, XX əsrin əv
vəllərində Azərbaycanda 30-dan artıq xeyriyyə 
cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Onların fəaliyyə
tində maarifçilik istiqaməti mühüm yer tuturdu.

* * *

XX əsrin əvvəllərində təhsilin inkişafına 
mane olan ciddi problemlər Azərbaycan 
müəllimlərinin I  (1906) və II (1907) qurul
taylarında geniş müzakirə olundu.

Rusiya müsəlmanlarının birinci (15 avqust 
1905-ci il-Nijni Novqorod), ikinci (13-23 yan
var 1906-cı il-Peterburq), üçüncü (10-25 av
qust 1906-cı il-Nijni Novqorod) qurultayları 
azərbaycanlı müəllimlərin də bir araya gəlmə
sində çox böyük rol oynadı.

Həsən bəy Zərdabi, Nəriman Nərimanov,
Л »

Abdulla Şaiq, üzeyir bəy Hacıbəyli, Mahmud 
bəy Mahmudbəyov, Fərhad Ağazadə, Süley
man Sani Axundov və başqaları qurultayın ça
ğırılmasının ən qızğın tərəfdarı idilər. Onlar 
qurultayda hansı məsələlərin müzakirəyə qo
yulması üzərində düşünür, ayrı-ayrı və kol
lektiv şəkildə bu barədə öz fikirlərini layihə 
şəklində hazırlayırdılar. Qurultay müəllimləri 
bir yerə yığmaqla yanaşı, həm də onların peda
qoji ustalıqlarının artmasına kömək edən bir 
vasitə olmalı idi. Bu qurultay Azərbaycan xal
qının maarif tarixində çox böyük hadisə idi. 
Hələ qurultay başlamazdan əvvəl mətbuatda 
dərc edilən bir sıra məqalələr göstərir ki, qu
rultayı hazırlayan və onun keçirilməsinə bila
vasitə rəhbərlik edən müəllimlər qurultayın 
qarşısında duran vəzifələri, müəllimin cəmiy
yətdəki mövqeyini, millətin inkişafında onun 
rolunu yaxşı dərk edirdilər. Nəriman Nərima
nov «Həyat» qəzetinin 21 mart 1906-cı il tarix
li sayında «Müsəlman müəllimləri yığıncağı

münasibəti ilə bir neçə söz» məqaləsində ruha
nilərə, ədiblərə, zənginlərə, oxumuşlara müra
ciətlə deyir: «Bakı müsəlman müəllimləri av
qust ayında Bakıda, Qafqazda müsəlman müəl
limləri üçün syezd (qurultay -  M.M.) düzəlt
mək fikrindədirlər. Bunlar bir yerə yığılıb dü
şünəcəklər, bir-birilə qoııuşacaqlar. Ümumi 
bir proqram düzəldib, ittifaq ilə iş görəcək
lər. .. Həmən məclisdə millətin ümumi qüsurla
rını diqqətə alıb, dərdimizə əlac arayacaqlar». 
Ona görə də Nəriman Nərimanov bu ideyanın 
reallaşması üçün camaatın hümmət, həmiyyət 
və qeyrət göstərməsini, ruhanilərin bu haqda 
vəz etməsini, qurultaya hər məktəbdən heç 
olmasa bir müəllim göndərilməsini, zənginlərin 
pul ilə kömək etməsini, mııhərrirlərin bu mə
sələni öz qəzetlərində yazmasını xahiş edirdi.

1906-cı ildə keçiriləcək müəllimlər qurulta
yına hazırlıq həmin ilin may ayında başlandı. 
Qurultayda müzakirə olunacaq məsələləri mü
əyyən etmək üçün xüsusi komissiya yaradıldı. 
Komissiyaya sədr Nəriman Nərimanov, katib 
Yusif Əfəndiyev, üzvlər Həsən bəy Məlikov, 
Həbib bəy Mahmudbəyov, Fərhad Ağazadə, 
Əlisgəndər Cəfərzadə seçildilər.

Müzakirə nəticəsində belə qərara gəlindi 
ki, Azərbaycan müəllimlərinin 1 qurultayı 
1906-cı il avqust ayının 15-də Bakıda çağırılsın 
və bu qurultaya Qafqazın hər yerindən müəl
limlər dəvət edilsin.

Qurultaya hazırlıq komissiyasının Nəriman 
Nərimanovun sədrliyi ilə 11 iclası keçirilmişdir.

Qurultayın gündəliyinə aşağıdakı məsələ
lər daxil edilmişdi:

1) mövcud tədris proqramlarının nəzərdən 
keçirilərək yenisi ilə əvəzlənməsi;

2) təzə tərtib olunan proqramlara müvafiq 
tədris vəsaitlərinin hazırlanması;
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3) oxumağı və yazmağı asanlaşdırmaq 
üçün ümumi bir tədris üsulunun müəy
yən edilməsi;

4) kənd müəllimlərinin məişətinə və güzə
ranlarına dair məsələlərin müzakirə 
edilməsi;

5) dariilmüəlliminlərin proqramının döv
rün tələblərinə uyğun dəyişdirilməsi;

6) üzvlər tərəfindən təqdim olunan məsə
lələrin həll edilməsi.

Ehtiyacı olan müəllimlərin yol xərclərinin 
mümkün qədər ödənilməsi də nəzərdə tutulurdu.

Qeyddə deyilirdi ki, iştirak etmək istə
yənlər aşağıda göstərilən ünvanlardakı şəxs
lərə müraciət edə bilərlər:

1. Bakı şəhərində «Həyat» idarəsində Nə
riman Nərimanova;

2. «Kaspi» idarəsində Həsən bəy Məlikova;
3. «İrşad» idarəsində Fərhad Ağazadəyə.

Təşkilat komissiyasının 9 avqustda keçirdiyi 
onuncu iclasında qurultayda ediləcək məruzələr 
də müəyyənləşdirilmişdi:

1) Ədəbiyyata dair (Əli bəy Hüseynzadə);
2) Uşaqların yeməyi barədə (Bəhram bəy 

Axundov);
3) Uşaq xəstəlikləri və onun müalicəsi 

haqda (Məmmədrza Vəkilov);
4) Zöhrəvi xəstəliklərə dair (Qarabəyov);
5) Təbabət və heyvanata dair (Həsən bəy 

Məlikov);
6) Pedaqogikaya dair (məruzəçi məlum deyil);
7) Diş ağnsı və onun müalicəsi (Səlimbəyov). 
Göründüyü kimi, qurultayda ancaq təlim-

tərbiyə problemlərinin müzakirəsi deyil, həm 
də müəllimlərin ixtisasını yüksəltmək, elmi 
biliklərini artırmaq da nəzərdə tutulmuşdu 
(F ə jt u x  Rüstəmov. Azərbaycan müəllimlərinin 
ilk qurultayı. «Azərbaycan məlüəbi», 2006, № 6).

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayının təşkilat qrupu
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Azərbaycan Müəllimlərinin I qurultayının keçirildiyi bina 
(İndiki Həbib bəy Mahmudbəyov adma texniki-lıumanitar elmlər liseyinin binası)

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayı 
1906-cı il avqust ayının 15-də şəhər ikisinifli 
müsəlman məktəbinin binasında (İndiki Həbib 
bəy Mahmudbəyov adına ümumi texniki-hu- 
manitar elmlər liseyinin binası) keçirildi. Qu
rultayda 60 nəfər nümayəndə iştirak etmişdi. 
Bunlardan 30 nəfəri Bakı şəhərindən idi. 20 nə
fəri digər yerlərdən gəlmişdi. 10 nəfəri isə 
maariflə maraqlanan şəxslər idi. Başqa yerlər
dən gələnlərin çoxu şəriət müəllimləri idi.

Bakı müəllimləri qurultay nümayəndələ
rinin yarısını təşkil edirdi. Amma buna bax
mayaraq, o dövrdə Bakı şəhərindəki müəllim
lərin sayını və qurultayın Bakıda keçirilməsini,

həmçinin qurultay çağırmaq təşəbbüsünün 
məhz Bakı müəllimlərinə məxsus olmasını nə
zərə alsaq, 30 nəfər müəllimin iştirakı o qədər 
də yüksək göstərici deyildi. Halbuki həmin 
dövrdə Bakı quberniyasında 1722 ibtidai mək
təb, 5 gimnaziya (iki qız, bir oğlan gimnaziya
sı, bir qız progimnaziyası, bir «Müqəddəs Ni
na» gimnaziyası) fəaliyyət göstərirdi. Görün
düyü kimi, Bakı müəllimləri qurultayın işində 
heç də yaxşı təmsil olunmamışdı. Elə ona görə 
də «İrşad» qəzeti yazırdı: «Təəccüblü burası
dır ki, Bakı quberniyasının Salyan, Dərbənd, 
Göyçay kimi mərkəzlərindən dəmir yolu ilə 3 
saatlıq yolu zəhmət çəkib gələn olmayıb. Lakin



Azərbaycan müəllimlərindən qrupu, 1901-ci il

Balaxanı məktəbinin müəllimləri, il
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Araz nəhrinin(çayının) kənarından olan və
adı heç bir dəftərdə yazılmayan Əlizadə kəndi
nin müəllimi təxminən 6 günlük yolu piyada 
gəlib özünü qurultaya çatdırdı».

Qurultayı I rııs-Azərbaycan məktəbinin şə
riət müəllimi Molla Ruhulla Axund Məmməd
zadə açaraq, islamın elmə münasibətindən 
danışmış və qurultayı təbrik etmişdir. Sonra 
Həsən bəy Zərdabi, Nəriman Nərimanov və b. 
nitq söyləmişlər. Qurultaya hazırlıq komissi
yası qurultayın hazırlanması, məqsədi, keçiri
lən iclaslar, qəbul olunan qərarlar haqqında 
geniş məruzə təqdim etmişdi.

Həsən bəy Zərdabi qurultayın sədri, Fərhad 
Ağazadə katibi, Nəriman Nərimanov sədrin 
müavini, Səməd bəy Acalov isə köməkçisi seçil
mişdi. 13 gün davam edən (avqustun 15-dən 28-nə 
kimi) qurultayın gündə iki iclası keçirilmişdir.

Qurultayın ilk iclasında ibtidai məktəb 
proqramları ilə bağlı üç komissiya təşkil olun- 
du. ikinci iclasda Krım müəllimlər qurultayın
da nümayəndə kimi iştirak etmiş Abdulla bəy 
Əfəndiyevin məlumatı dinlənildi. Üçüncü ic
lasda xarici ölkələrə təhsil almaq üçün tələbə
lərin göndərilməsi, orta məktəblərin açılması, 
dil məsələləri və s. müzakirə olundu.

Qurultayın 20 avqust 1906-cı ildə keçirilən 
iclasında ibtidai məktəblərdə Azərbaycan 
dilinin tədrisi ilə bağlı geniş müzakirə aparıldı. 
İbtidai məktəblərdə ana dilinə verilən saatlar 
çox az idi. V sinifdən yuxan isə bu fənn, ümu
miyyətlə, keçilmirdi. Digər tərəfdən bu mək
təblərdə ana dili məcburi fənn olmadığından 
cədvələ daxil edilmirdi. Ana dili məsələləri ilə 
bağlı Firidun bəy Köçərli məlumat verdi. O, 
həmin çıxışında Qori seminariyasının azərbay
canlı müəllim kadrları hazırhğındakı fəaliyyə
tindən və bu sahədə A.O.Çemyayevskinin xid

mətlərindən danışdı. Azərbaycan dili təlimi 
məsələsindən danışarkən o, məktəblərdə bu 
fənnin ağır vəziyyətdə olmasının səbəblərini 
aşağıdakı kimi qruplaşdırdı:

1) ana dili dərslərinə verilən vaxtın azlığı;
2) Azərbaycan dilinin məcburi bir fənn ol

maması;
3) ümumi bir Azərbaycan dilinə riayət edil

məməsi;
4) Azərbaycan dilinə məktəb müdirlərinin 

etinasız yanaşmaları;
5) şagirdlərin Azərbaycan dilinə az əhə

miyyət vermələri;
6) bəzi valideynlərin Azərbaycan dilinə 

həqarətlə baxmaları.
Bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün qu

rultay aşağıdakı tədbirlərin həyata keçməsini 
zəruri və vacib hesab edirdi:

• Azərbaycan dili fənnini tədris edən müəl
limlərin hüquqlarını digər fənn müəllim
lərinin hüquqları ilə eyniləşdirmək;

• Azərbaycan dili dərslərinin məktəbdə 
məcburi fənn kimi keçilməsinə nail olmaq;

• Azərbaycan dili dərslərinin həftəlik 
saatım artırmaq;

• Azərbaycan dili müəllimlərinin məktəbə 
təyinində və azad olunmasında camaatın 
fikrini nəzərə almaq.

Qurultayın 21 avqust 1906-cı il tarixli icla
sında həmin komissiya tərəfindən tərtib olun
muş «Azərbaycan dilinin proqramı» oxundu və 
uzun-uzadı müzakirə edildi. Bəzi düzəlişlər
dən sonra həmin proqram qəbul olundu. Proq
ramda diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri 
bütün siniflər üzrə yazı işlərinin müxtəlif növ
lərinin göstərilməsi idi. Məlumdur ki, köhnə 
məktəblərdə, demək olar ki, yeganə yazı növü
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Quba məktəbi. 1906-cı

kitabın üzündən mexaniki köçürülməsi idi. 
Qurultayın qəbul etdiyi proqramda üzündən 
köçürmə, sual-cavab, imla, əzbər yazı, müxtə
lif məzmunlu məktublar, şəkillər, lövhələr üz
rə təsviri yazılar, sərbəst mövzuda yazılar, inşa 
və s. qəbul olundu. Dördüncü sinfin proqra
mında ölkəşünaslıq materiallarına daha geniş 
yer verilmişdi. Şagirdlərin Azərbaycanın və 
eyni zamanda Qafqazın coğrafiyası və etnoqra
fiyası, tarixi və ədəbiyyatına dair ətraflı məlu
matlandırılması nəzərdə tutulmuşdu.

Tərəqqipərvər ziyalılar Azərbaycan dili 
fənnindən proqram tərtib edərək onu təsdiq 
üçün QTD-yə təqdim etməyi, bu fənni məcburi

fənlər sırasına daxil etməyi və Azərbaycan dili 
müəllimlərinin hüquqlarını başqa fənn müəl
limləri ilə bərabərləşdirməyi qərara aldılar.

Qurultayın 24 avqust tarixli iclasında ko
missiya tərəfindən mövcud tədris planında Azər
baycan dilinə ayrılan saatların miqdarı məsələsi 
müzakirə edildi. Tədris planında ana dilinə aşağı
dakı saatların verilməsi nəzərdə tutuldu:

• I sinifdə -  həftədə 8 saat;
• II sinifdə -  həftədə 6 saat;
• III sinifdə -  həftədə 6 saat;
• IV sinifdə -  həftədə 5 saat.
Edadiyyə məktəbinin tədris planı aşağıdakı

kimi təsdiq olunmuşdu:
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Həbib bəy Mahmudbəyov I ras-Azərbaycan məktəbinin şagirdləri arasında

• ehtiyat sinifdə -  həftədə 5 saat;
• I, II və III siniflərdə -  həftədə 4 saat;
• IV, V və VI siniflərdə -  həftədə 3 saat;
• VII və VIII siniflərdə -  həftədə 2 saat.
Qurultayın 25 avqust tarixli iclasında ana

dili üzrə proqram hazırlamaq və müəllimlərə 
metodiki yardım göstərmək üçün 14 maddə
dən ibarət sənəd hazırlandı. VI və VII siniflər 
üçün Azərbaycan dili proqramı müzakirə edi
lərək qəbul olundu.

Qurultayda müzakirə predmetinə çevrilən 
məsələlərdən biri də «lal metod» deyilən bir 
üsulun məktəblərdə tətbiqinin aradan götürül
məsi məsələsi idi.

Bu üsul həm Azərbaycan uşaqlarına, həm 
də rus dilini tədris edən Azərbaycan müəllim
lərinə çox çətinliklər törədirdi. Gəncə xalq 
məktəbləri direktoru F.Z.Levitskinin qızğın
lıqla müdafiə etdiyi, təbliği üçün açıq dərslər

keçirdiyi bu üsul milli məktəblər üçün tama
milə yararsız idi. Bu üsulun mahiyyəti ondan 
ibarət idi ki, rus dilini tədris edərkən ana dilin
də izahat vermək olmazdı. Müəllim şagirdlərə 
sözün və ya cümlənin mənasım öz hərəkətləri 
ilə başa salmalı idi. Bu üsul təlimin ana dilində 
aparılmasına mane olurdu. Ona görə də dövrün 
qabaqcıl müəllimləri, görkəmli maarifpərvər
lər «lal iisul»un («təbii üsul») təlim prosesində 
heç nəyə yaramadığını mətbuatda kəskin 
tənqid edir, onun aradan götürülməsini tələb 
edirdilər.

Abdulla Şaiq «Xatirələrim» əsərində 
müəllimlər qurultayında müzakirə olunan «lal 
üsul» ilə bağlı yazırdı: «Bu qurultayda bir çox 
məsələlərlə yanaşı, «lal metod» adlanan tədris 
üsulunun nə dərəcədə əlverişli olub-olmaması 
müzakirə edilirdi. Bu üsul həm Azərbaycan 
uşaqlarına, həm də ruscanı təlim edən Azər
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baycan müəllimlərinə çox çətinliklər törədir
di. Məsələn, bir müəllim uşaqlara «it hürür, 
pişik miyovuldayır» cümlələrini rusca öyrət
mək istəsəydi, bu cümləni rusca söyləməli, 
mənasını isə yalnız səs və hərəkəti ilə anlat
malı idi. Yəni müəllim uşaqların qarşısında it 
kimi hürməli, pişik kimi miyovuldamalı idi. 
Ona görə də qurultay bir səslə bu üsulun ləğv 
edilməsini qərara aldı. Həsən bəy bu qərarı 
həyata keçirmək üçün qurultay tərəfindən 
Qafqaz valisinə bir teleqram göndərib tezliklə 
bu üsulun Azərbaycan məktəblərində ləğv 
olunmasına dair əmr verilməsini xahiş etməyi 
təklif etdi. Nəriman Nərimanov bu təklifə 
etiraz etdi:

«Bu vaxta qədər biz çox xahiş etmişik, bü
tün xahişlərimiz yalnız kağız üzərində qalmış
dır. Bundan sonra xahiş yox, tələb etməliyik! 
Teleqramda yazmalıyıq ki, müəllimlər qurultayı 
bu üsulun ortadan qaldırılmasını tələb edir».

Qurultay Nəriman Nərimanovun fikrini 
dəstəkləmişdi ki, bu da Nəriman Nərimanovla 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev arasında anlaşıl
mazlıqlara səbəb olmuşdu.

İclasın sədri Həsən bəy Zərdabi bu məsə
ləni Hacı Zeynalabdin Tağıyevə çatdırır. Ertəsi 
gün Hacı Zeynalabdin Tağıyev qurultaya gəlir 
və qurultaydakılardan xahiş edir ki, qərarı də
yişdirsinlər. Burada onunla Nəriman Nəri
manov arasında münaqişə baş verir (Bax: Qıl- 
man ilkin. Bakı və bakılılar. Bakı, «Nurlar», 
2006. səh. 275-276).

Manaf Süleymanov yazır ki, Hacı Zeyna
labdin Tağıyev qurultaya gəldi və müəllim
lərə müraciətlə dedi: «Sizin dünənki qərarı
nız göstərir ki, qurultaya Nəriman Nərima
nov kimi uzağı görməyən adamlar rəhbərlik

edir. Bilirsinizmi, Nərimanov kimdir? Onun 
cibində bir qəpiyi yoxdur, mənim pulumla 
oxuyur. İndi gəlib burada inqilabi danışıq 
aparır, sizi də ağıldan-başdan çıxarmaq is
təyir... Xahiş edirəm, dünənki qərarınızı də
yişin, çünki hökumət yolunda bütün milləti
mizə ayıb gətirən işdir».

Dərin sükut idi.
Yoldaşlar! -  deyə Nəriman Nərimanov 

kürsüyə çıxıb asta bir tərzdə sözə başladı. 
-  Mən də cənab Tağıyevdən təqaüd alanlar- 
danam. Lakin mən bilmirdim ki, cənab Ta- 
ğıyev yoxsul müəllimlərə kömək etməklə 
istəyir ki, onların müstəqil fikirləri olmasın, 
hərgah indiyə qədər cənab Tağıyev tələbə
lərə ona görə kömək etmiş ki, onlar yalnız 
Tağıyevin dediyini desinlər, belə olduqda 
mən özümün keçmişimi və hal-hazırımı heç 
zaman ləkələyə, fəryad etmək lazım gələn 
yerdə susa bilmərəm. Başqalarının nəinki 
açıq danışdığı, hətta çar istibdadına qarşı 
azadlıq yolunda öz qanlarını tökdükləri bir 
zamanda, mən heç kəsə ixtiyar verməmi
şəm və imkan vermərəm ki, mənfur qızılın 
gücü ilə məni susdursun. Mən zəmanəmi
zin zalımlarından xilas olmaq üçün, gələcək 
nəsillərin özünü mənfur qızıla satmamaları 
üçün bütün qurultay qarşısında cənab Tağı- 
yevin təqaüdündən məmnuniyyətlə imtina 
edirəm» (Manaf Süleymanov. Eşitdiklərim, 
oxuduqlarını, gördüklərim. Bakı, 
nəşr», 1989, səh. 178-179).

Sonralar sovet ideologiyası həmin dia
loqa siyasi rəng verib qabartsa da, əslində bu 
mükalimə xoş mərama xidmət edirdi. Şüb
həsiz ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev məktəb
lərdə «Azərbaycan dilinin təlim edilməsinin
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əleyhinə deyildi, əksinə, uşaqların öz ana dil
lərində təlim almaları onun çoxdankı arzusu 
idi. Tağıyevi narazı salan məsələnin qoyuluş 
tərzi idi. Öz əməllərini həyata keçirmək üçün 
demokratik ziyalılardan fərqli olaraq, çarizmə 
özünə xas bir etiqadla yanaşırdı və bununla da 
xalqın mənafeyinə olan tədbirlərin həyata ke
çirilməsinə həmişə müvəffəq olmuşdu»

t

(Qılman i l k i n . Bakı və bakılılar. Bakı, «Nur
lar», 2006, səh. 276).

Qurultayda müəllim hazırlığı və onların 
ixtisaslarının artırılması ilə bağlı Firidun bəy 
Köçərlinin məruzəsi ətrafında da böyük dis
kussiya oldu. Qurultay müəllim hazırlayan təd
ris müəssisələrinin sayının artırılmasını, bu 
məqsədlə əlavə kurslar açılmasını lazım bildi. 
Bu məsələnin həm kəmiyyət, həm də keyfiy

yət cəhəti müzakirə olundu. Ana dilini bilən, 
tədrisin yeni üsullarını mənimsəyən müəllim 
kadrları hazırlığı dövrün və zamanın vacib 
məsələsi hesab edildi.

Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbay
can şöbəsinin şəhərlərimizdən birinə köçürül
məsi, həmin şöbənin müəllimlər seminariya
sına çevrilməsi, pedaqoji kursların təşkil edil
məsi qurultayda müzakirə olunan məsələlərdən 
idi. Müəllim, onun hazırlığı, ixtisasının artırıl
ması ilə bağlı ciddi müzakirələr getsə də, nəti
cə o qədər də səmərəli olmadı. Bunun başlıca 
səbəbi ondan ibarət idi ki, qurultay iştirakçıları 
müəllimlərin maddi vəziyyətinin ağırlığının 
əsas səbəbini düzgün müəyyənləşdirib, vahid 
fikrə gələ bilmədilər. Bəziləri müəllim hazır
layan seminariyaları, bəziləri müəllimlərin öz-

Bakı altısinifli şəhər məktəbi, 1904-cii il

168



AZƏRBAYCAN TƏHSİL TARİXİ

lərini, bəziləri valideynləri, bəziləri də dövləti 
müqəssir bilirdilər.

Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbay
can şöbəsinin köçürülməsi məsələsi qurultaya 
qədər bir neçə dəfə müzakirə obyektinə çevril
mişdi. Qori Müəllimlər Seminariyasının peda
qoji şurasında da bu məsələyə dair müzaki
rələr keçirilmişdi.

Şuranın üzvləri başda Dmitri Semyonov və 
Aleksey Osipoviç Çernyayevski olmaqla iki 
cəbhəyə bölünmüşdülər.

Dmitri Semyonov öz tərəfdarları ilə birlik
də şöbənin Qoridə qalmasını, Aleksey Osipo
viç Çernyayevski və həmkarları isə onun 
Azərbaycan qəzalarından birinə köçürülməsi 
və müstəqil seminariyaya çevrilməsi fikrini 
müdafiə edirdilər. Aleksey Osipoviç Çemya- 
yevskinin və onun həmkarlarının (Əbdııssəlam 
Axundzadə, Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, Səfər- 
əli Vəlibəyov və b.) fikirləri və mühakimələri 
məntiqi cəhətdən doğru və müəllim seminari
yalarının təlimatlarına tamamilə uyğun idi. La
kin onlar Dmitri Semyonovu və onun tərəfdar
larını inandıra bilmədilər. Daha doğrusu, çar 
maarif məmurları -  əvvəlcə Dmitri Semyonov, 
sonra S.N.Seretelski, daha sonra M.Miropiyev 
azərbaycanlı ziyalıların haqq səsini eşitmədi
lər. Seminariyanın Azərbaycan şöbəsinin şə
hərlərimizdən birinə köçürülməsinə hər vəch- 
lə mane oldular. Hətta Dmitri Semyonov 
Azərbaycan şöbəsinin adının dəyişdirilməsini, 
onun müsəlman şöbəsi adlandırılmasını, tər
biyəçilərin çoxunun ruslardan ibarət olmasını, 
Azərbaycan şöbəsinin pansionunda tərbiyə 
olunan uşaqların sayının 45-ə endirilməsini tə
ləb edirdi. Halbuki nizamnaməyə görə pan- 
sionda 60 nəfər saxlanmalı idi.

Mahmud bəy Malımudbəyov və Abbas Səhhətin 
birlikdə tərtib etdikləri «İkiməktəb» qiraət kitabının

titul səhifəsi

Qeyd etmək lazımdır ki, Qori Müəllimlər 
Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Za
qafqaziyanın müsəlman şəhərlərinin birinə 
köçürülməsi ilə bağlı müsəlman xeyriyyə cə
miyyətlərinin fəal üzvləri, Azərbaycan ziya
lıları Qafqaz canişininə dəfələrlə müraciət et
mişdilər.

Hələ bundan bir il əvvəl, 1905-ci il dekabrın 
25-də Qori Müəllimlər Seminariyasının tələbəsi

t

Xudad Isabəyov seminariyanın Azərbaycandan

169



Misir Mərdanov

Abdulla Şaiqin «Uşacj gözlüyü» dərsliyinin
titul səhifəsi

uzaqda yerləşməsini, oraya gedib-gəlməyin 
çətin olmasını əsas tutaraq Azərbaycan şöbəsi
nin Qutqaşen (indiki Qəbələ) şəhərinə kö
çürülməsi xahişi ilə Qafqaz canişinliyinə mü
raciət etmişdi. 1906-cı il may ayının 18-də 
Şuşa müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti tərəfindən 
Nəcəfqulu ağa Cavanşirovun rəhbərliyi ilə zi
yalılar Qafqaz canişininə seminariyanın Azər
baycan şöbəsinin Şuşa şəhərinə köçürülməsi 
barədə xahişnamə göndərmişdilər. Nuxa (Şə
ki) ziyalıları isə şöbənin Nuxa şəhərinə köçü
rülməsini xahiş edirdilər. Lakin bu təşəbbüs
lərin heç biri həyata keçmədi, Azərbaycan ziya

lılarının arzulan reallaşmadı. Qafqaz canişini bu 
müraciət və xahişnamələri rədd etdi.

Beləliklə, Aleksey Osipoviç Çemyayevski- 
nin başçılığı ilə azərbaycanlı ziyalılann Azər
baycan şöbəsini ayrıca Azərbaycan müəllim
lər seminariyasına çevirmək uğrunda mübari
zəsi uğursuzluqla nəticələndi.

Qurultay iştirakçıları gənc müəllimlərin 
təkmilləşdirilməsi üçün lazım olan vəsaiti öz 
hesablarına ödəməyi qərara aldılar. Mənbələr
də göstərilir ki, bir müəllimin xərcini Ə.Hə
sənzadə, Q.Qarabəyov, iki müəllimin xərcini 
Bakı şəhər müəllimləri öz üzərlərinə götürdü
lər. Digər iki müəllimin xərcini isə «Nicat» 
xeyriyyə cəmiyyətinin teatr tamaşalarından 
gələn vəsait hesabına ödəmək nəzərdə tutul
du. Gənc müəllim Abbas bəy Minasazovun 
xərcini Həbib bəy Mahmudbəyov öz üzərinə 
götürdü. Halbuki bu adamların özləri o qədər 
də imkanlı deyildilər. Sadəcə, xalqının maarif
ləndirilməsinə həssaslıqla və qayğıkeşliklə ya- 
naşan əsl vətənpərvər ziyalılar idilər. Özləri
nin çox az zəhmət haqqı almalarına, böyük 
maddi ehtiyac və çətinliklər içərisində yaşa
malarına baxmayaraq, xalq maarifinin tərəqqi
si naminə öz maaşlarının bir hissəsini fədakar
lıqla bu yola sərf edirdilər.

Qurultayda yaşlılar üçün rus-Azərbaycan 
məktəbləri yanında axşam məktəblərinin açıl
ması, müəllimlər ittifaqının yaradılması məsə
ləsi müzakirə edildi.

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayında 
yaradılan komissiya tərəfindən dövlət və cani
şinlik qarşısında aşağıdakı məsələlər qaldırıldı:

• Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının 
Azərbaycan şöbəsini müsəlman mər
kəzlərindən birinə köçürmək;
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• həmin şöbəni müəllimlər seminariyasına 
çevirmək;

• həmin seminariyada Azərbaycan dilini 
əsas fənn kimi tədris etmək;

• müsəlman müəllimlərinin hüququnu başqa 
müəllimlərin hüququ ilə bərabər tutmaq;

• hər şəhərdə qız rus-Azərbaycan məktə
bi açmaq;

• müsəlman müəllimləri üçün pedaqoji 
kurslar təşkil etmək (Bax: Fərrux Riistəmov. 
Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı. 
«Azərbaycan məktəbi» jurnalı. 2006, N26).

Qurultayda qaldırılan bu məsələlərin heç 
birini həyata keçirmək mümkün olmadı. 
Lakin qurultay təsirsiz də qalmadı, müəllim
lərə çox şey öyrətdi. Azərbaycanlı müəllim
lər ilk dəfə belə geniş auditoriyaya toplaşaraq 
öz fikir və düşüncələrini söylədilər, qarşıla
rına qoyulmuş böyük və məsuliyyətli vəzi
fələri dərk etdilər.

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayının 
qərarına görə II müəllimlər qurultayı 1907-ci 
ilin yay aylarında Gəncədə çağırılmalı idi. Qu
rultayın Bakıda deyil, Gəncədə çağırılmasının 
bir neçə səbəbi vardı. Professor Əjdər Ağayev 
bunun səbəblərini aşağıdakı kimi izah edir: 
«Məktəblərdə dərs deyən bütün müsəlman 
müəllimləri I qurultayda iştirak edə bilməmiş
dilər. Qafqaz Təhsil Dairəsi və canişinlik Tif
lisdə yerləşdiyindən idarələrlə əlaqə saxlamaq 
üçün Gəncə (Yelizavetpol) münasib hesab edi
lirdi. Yelizavetpol quberniyasının ərazisi çox 
böyük idi. İrəvan çökəyi də bura daxil idi. Bu 
quberniya, demək olar ki, Şimali Azərbaycan 
ərazisinin yarısını təşkil edirdi. Həm də Gəncə

Fərhad Ağazadənin tərtib etdiyi «Ədəbiyyat 
məcmuəsi»nin titul səhifəsi

Azərbaycanın ikinci mədəni mərkəzi hesab 
edilirdi. Bütün bu cəhətlərə görə II qurultayın 
Gəncədə çağırılmasının nəzərdə tutulması təbii 
idi» (Əjdər Ağayev. Pedaqoji fikrimiz: dünənimiz, 
bu günümüz. Bakı, «Adiloğlu», 2000, səh.40).

Qurultayın 1907-ci ilin iyun ayının 1-dən 
15-dək keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Lakin 
qurultay Gəncədə çağırılmadı. Gəncənin tə
rəqqipərvər ziyalılarının hökumətdən icazə 
almaq səyləri boşa çıxdı. Popeçitel Xalq Maarif 
Nazirliyinin 1899-cu ilin 26 noyabrında təsdiq 
olunmuş «İbtidai məktəb müəllimlərinin
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qurultayı haqqında müvəqqəti qaydalar»ına 
istinad edərək qurultayın təşkilinə icazə ver
mədi. Həmin qaydalarda göstərilirdi ki, qurul
tayda xalq məktəbinin bir inspektora tabe olan 
və bir rayonda işləyən ibtidai məktəb müəllim
ləri iştirak edə bilərlər. Qurultayda iştirak edən 
şəxslərin siyahısı əvvəlcədən təqdim edilməli, 
qurultaya kənar adamlar buraxılmamalı idi. 
Qurultay yalnız 7 gün davam edə bilərdi.

Gəncədə müəllimlər qurultayını çağırmaq 
baş tutmadığından 1907-ci ilin may ayının 26-da 
«Nicat» xeyriyyə cəmiyyətinin sədri Həsən 
bəy Ağayev Bakı şəhər bələdiyyə rəisinə əri
zə ilə müraciət etdi. O, ərizəsində göstərirdi: 
«Bakı maarif cəmiyyəti «Nicat»ın nizamna
məsinin 2-ci paraqrafina əsasən xalq müəllim
lərinin qurultayını çağırmaq hüququna ma
likdir. Buna görə cəmiyyətin sədri kimi Sizdən 
xahiş edirəm ki, mənim məsuliyyətim altında 
Bakı quberniyası müəllimlərinin 1907-ci il 25 av
qustdan 5 sentyabra qədər davam etmək şərti 
ilə II qurultayını çağırmağa icazə verəsiniz».

Həsən bəy Ağayev öz ərizəsinə qurultayın 
iş proqramını da əlavə etmişdi. Ərizəyə əlavə 
olunmuş proqrama görə qurultayda:

• müsəlman müəllimlərinin hazırladıqları 
proqramlar;

• Azərbaycan dilində olan dərsliklər;
• Azərbaycan əlifbasının nöqsanları;
• Azərbaycan dərsliklərinin tədris metodu;
• müsəlmanlar arasında maarifin yayılması 

yolları müzakirə olunmalı idi.
«Nicat» cəmiyyəti öz tələbində israrlı oldu

ğundan qurultayın keçirilməsinə icazə verildi.
Qurultayın çağırılması ilə bağlı «Бакин

ский день» qəzeti yazırdı ki, 25 avqustdan

5 sentyabra kimi qurultayın iclas və məşğələ
ləri aşağıdakı proqram üzrə aparılacaqdır:

1) 1906-cı ildə müsəlman müəllimləri qurul
tayının tərtib etdiyi proqramı nəzərdən keçirmək;

2) əvvəllər fəaliyyət göstərən və qurultaya 
təqdim olunan ana dili və hesab dərsliklərinə 
baxmaq;

3) mücərrəd ana dilini sadələşdirmək;
4) ana dilinin tədrisi üsullarını təkmilləş

dirmək:
*

5) müsəlman əhalini savadlandırmaq üçün 
yollar axtarmaq.

Qurultayda çox mühüm pedaqoji-psixoloji 
problemlərlə yanaşı, müəllim və onun hazırlığı 
məsələsi də diskussiya obyektinə çevrildi.

I qurultayda müzakirə edilmiş Azərbaycan 
dili müəllimlərinin başqa müəllimlərlə hüquq 
bərabərliyi, müəllimlər ittifaqının təşkili, rus- 
Azərbaycan məktəblərinə ana dili müəllimlə
rinin imtahan yolu ilə işə götürülməsi, müəl
limlərin pedaqoji-metodik hazırlığı yenidən 
müzakirə olundu. Qurultayda müəllimlər itti
faqının nizamnaməsi də qəbul edildi. Azər
baycan müəllimlərinin II qurultayının keçiril
məsində Əli bəy Hüseynzadə, Mahmud bəy 
Mahmudbəyov, Fərhad Ağazadə, Həbib bəy 
Mahmudbəyov, Süleyman Sani Axundov, 
M.Əfəndiyev, A.Vəlibəyov və b. xüsusi fəal
lıq göstərdilər (Bax: Fərrux Rüstəmov. Azər
baycan müəllimlərinin ilk qurultayı. «Azər
baycan məktəbi» jurnalı, 2006, Nq6).

Qurultayda mövcud dərsliklərin təlimə yarar- 
lılığını müəyyənləşdirmək və yenilərini yarat
maq məqsədilə xüsusi komissiya yaradıldı. Az 
sonra qurultayın məramnaməsinin tələblərinə
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uyğun olan yeni dərs kitabları yazıldı və nəşr 
edildi. Mahmud bəy Mahmudbəyov 1907-ci 
ildə Bakıda «Türk əlifbası və ilk qiraət» kita
bını nəşr etdirdi. Bir il sonra Mahmud bəy 
Mahmudbəyov, Süleyman bəy Əbdürrəhman- 
bəyzadə, Süleyman Sani Axundov, Fərhad 
Ağazadə, Abdulla Şaiq Talıbzadə və Abdulla 
bəy Əfəndiyevin «İkinci il» dərsliyi meydana 
gəldi. Həmin dərsliklər həm pedaqoji, həm də 
didaktik-metodik cəhətdən yeni tələblərə 
cavab verirdi. Kitabların dilinin sadəliyi, ay
dınlığı, bədiiliyi, dolğun məzmuna malik 
olması, metodik cəhətdən materialların seçimi, 
uşaqlara veriləcək biliklərin onların yaş və an
laq səviyyələrinə uyğun olması, sadə xalq 
dilində yazılması, uşaqlarda bədii zövq tərbiyə 
etməsi, cəlbedici olması onların əsas məziy
yətləri idi. Bu dərsliklərin yazılması və nəşri 
«Nicat» xeyriyyə cəmiyyətinin bilavasitə tə
şəbbüsü və yardımı ilə həyata keçirilmişdi.

к  к  к

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
mətbəələr, qiraətxanalar açıldı, bəzi qəzet və 
jurnallar nəşrə başladı, ana dilində dərsliklər 
çap olundu, məktəb binaları tikildi. Bütün bun
lar milli şüurun və milli mədəniyyətin inkişafını 
şərtləndirməklə, həm də milli hərəkat və onun 
tərkib hissəsi olan pedaqoji hərəkat üçün 
müsbət zəmin yaratdı. Milli mətbuatın əsası 
hesab olunan «Əkinçi»dən sonra bir neçə yeni 
mətbuat orqanı, o cümlədən «Şərqi-Rus» qəzeti 
yarandı. «Molla Nəsrəddin» (1906-1931) və 
«Füyuzat» jurnalları ilə (1906-1907) ictimai 
fikir yüksək səviyyəyə çatdı. Pedaqoji hərəka-

«Molla Nəsrəddin»

«Dəbistan» jurnalı

tin inkişafını təmin edən ilk pedaqoji mətbuat 
orqanları yarandı. Əlisgəndər Cəfərzadənin re-
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daktorluğu ilə «Dəbistan» (1906-1908), Mah
mud bəy Mahmudbəyovun redaktorluğu ilə 
«Rəhbər» (1906), Qafur Rəşad Mirzəzadə və 
Əbdürrəhman Tofiq Əfəndizadənin redaktorluğu 
ilə «Məktəb» (1911-1917) jurnalları nəşrə 
başladı. Pedaqoji hərəkatın aparıcı istiqamət
ləri məhz bu mətbuat orqanlarının ətrafında 
formalaşırdı. Nəşrə başladıqları ilk gündən bu 
jurnallar pedaqoji və uşaq məcmuəsi olmaq 
etibarilə məktəb, müəllim, dərslik, təlimin 
ana dilində aparılması, ailə tərbiyəsi, uşaq
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«Rəhbər» jurnalı

«Məktəb» jurnalı

ədəbiyyatı m əsələ
lərini əhatə edirdi. 
Məhz bu dövrdə 
Azərbaycanda yeni 
tipli realist ədəbiy
yatın əsası qoyuldu 
(Əsgər ağa Gorani, 
Rəşid bəy Əfəndi
yev), müasir pedaqo
ji prinsiplər əsasında 
anadilli dərsliklər ya
radıldı (Mahmud bəy 
Mahmudbəyov, Ab
bas Səhhət, Rəşid 
bəy Əfəndiyev, Ab
dulla Şaiq, Qafur 
Rəşad Mirzəzadə, 
Üzeyir bəy Hacıbəyli 
və s). Həmin dövrdə 
pedaqoji mətbuatda 
təhsil və tərbiyə mə
sələlərinin işıqlandı
rılmasında Abdulla 
bəy Əfəndiyev və 
Ömər Faiq Neman- 
zadənin. Abbas Səh
hət və Mirzə Ələk
bər Sabirin fikir və 
ideyaları mühüm rol 
oynadı.

Abdulla bəy Əfəndiyev
(1873-1928) ’

Əfəndiyev Abdulla bəv İs-t *

mayıl oğlu Şəki şəhərində 
nııadan olmuşdur. Tanınmış 
Azərbaycan yazıçısı və pe- 
daqoqu Rəşid bəy Əfəndiyevin 
(1863-1942) kiçik qardaşıdır. 
Şəkidə rus məktəbini bitirdik
dən sonra, Yelizavelpol (Gən
cə) Mixaylov sənət məktəbin- 
dəki kənd təsərrüfatı şöbəsinə 
daxil olmuş (1891) və təhsilini 
bilirib öz doğma şəhərinə 
miiəllim təyin edilmişdir. İki il 
müəllimlik etdikdən sonra 
təhsilini Tiflis Müəllimlər İns
titutunda davam etdirmiş, ins
titutu bilirərək (1899) şəhər 
məktəbi müəllimi hüququ al
mışdır. Həmin ildə Bakıya gə
lib ikinci dərəcəli şəhər rus- 
Azərbavcan məktəbində müəl
lim vəzifəsində çalışmağa baş
lamışdır. Sovet dövründə də 
pedaqoji fəaliyyətini davam 
etdirərək Azərbaycan Pedaqoji 
İnstitutunda dərs demişdir.

Abdulla bəy Əfəndiyevin maarifçilik yo
lu XIX əsrin 90-cı illərində başlamışdır. O, 
həmin dövrdə Şəki məktəbində onunla bir 
yerdə işləyən Ömər Faiq Nenıanzadə ilə 
birlikdə xalq həyatını yaxından öyrənmiş, 
fanatizm, cəhalət və mədəni gerilik əley-
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Ömər Faiq Nemanzadə 
(1872-1937)

Nemanzadə Ömər Faiq 
Tiflis quberniyasının Asğuri 
kəndində anadan olmuşdur. 
Jurnalistik fəaliyyətinə «Şərqi- 
Rus» qəzetində (1903-05) baş
lamışdır. «Qeyrət» mətbəəsi
nin və «Molla Nəsrəddin» jur
nalının varadıcılarındandır.Ф

«Molla Nəsrəddin»in əsas mü- 
hərrirlərindən olmuş, 1906— 
10-cu illərdə C.Məmmədqulu
zadə ilə birlikdə jurnalı idarə 
etmişdir. Məqalələrində cəha
lətə, fanatizmə qarşı çıxnuş, 
çarizmin müstəmləkəçilik si
yasətini ifşa etmişdir. Gürcüstan 
SSR yarandıqdan sonra. Gür- 
cüstan inqilab Komitəsinin 
üzvü seçilmiş. Gürcüstanda mü
səlman işləri üzrə Komitənin 
sədri təyin olunmuşdur. 1923-cü 
ildə Azərbaycana gəlmiş, Azər
baycan SSR Xalq Maarif Ko
missarlığında işləmişdir.

hinə geniş maarif
çilik təbliğatı apar
mışdır.

» »

Ü m u m iy y ətlə , 
Abdulla bəy Əfən
diyev elə ziyalıları- 
mızdandır ki, onun 
adı öz dövrünün istər 
pedaqoji mətbuatı, 
istərsə də milli dərs
liklərinin yaranması 
və inkişafı ilə bila
vasitə bağlıdır. Müəl
lim işlədiyi vaxtlar
da da xalqın mədəni 
tərbiyəsi onu məşğul 
edən ən ümdə məsə
lə olmuşdur. O, 
Ömər Faiq Neman
zadə ilə birlikdə Şə- 
kidə Mirzə Fətəli 
Axundzadənin (1812 
-  1878) «Molla İbra- 
himxəlil kimyagər», 
«Müsyö Jordan və 
Dərviş Məstəli şah» 
komediyalarını tama
şaya qoymuşdur. Di

gər tərəfdən Abdulla bəy Əfəndiyev xalqın 
həyatını, məişətini, folklorunu yaxından öy
rənməklə qalmamış, Şəki ətrafı kəndlərdən 
topladığı folklor nümunələrini rus dilinə tər
cümə edərək, Tiflisdə nəşr olunan məşhur 
«Сборник материалов для описания мест
ностей и племен Кавказа» məcmuəsində çap 
etdirmişdir.

Abdulla bəy Əfəndiyevin çoxşaxəli fəaliyyə
tini araşdıran hər kəs bu yorulmaz maarif xadi
minin mədəniyyətimizin çox sahələrində qoy
duğu izlərlə qarşılaşa bilər. Abdulla bəy Əfən
diyevin əlifba islahatı ilə bağlı işləri də onun 
geniş ampluasının yalnız bir fraqmentidir. Tə
sadüfi deyil ki, Azərbaycan müəllimlərinin 
II qurultayında da ərəb əlifbasının islahı layi
həsini təklif edən ziyalılar arasında Abdulla bəy 
Əfəndiyev də var idi. Amma təklif panislamist
lər tərəfindən etirazla qarşılanmış, bu məsələnin 
bütün müsəlmanların səlahiyyətinə aid olduğu 
iddiası irəli sürülmüşdü.

Abdulla bəy Əfəndiyev sonralar da, həm 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə, həm də sovet 
hakimiyyətinin ilk illərində əlifba islahatı 
məsələlərində yaxından iştirak etmişdi. Bu il
lərdə onun ali məktəb tələbələri üçün «Fənni 
tərbiyə» adlı kitabı çap olunmuşdur. Əsərdə tər
biyənin insanın həyatında böyük rolu işıqlandı
rılmışdır. Onu da deyək ki, kitab bu sahədə 
Azərbaycanda ilk addım idi.

Ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə apa
ran görkəmli ziyalı, «İkinci il» dərsliyinin 
həmmüəllifi Abdulla Şaiq Tabbzadə mək
təblərimizin milli dərsliklərlə təmin olunma
sında əvəzsiz xidmət göstərmişdir.

Abdulla Şaiq Azərbaycan müəllimlərinin 
birinci (1906), ikinci (1907) qurultaylarının iş
tirakçısı olmuş, ikinci qurultayın katiblik xid
mətini yerinə yetirmiş, idarə heyətinin qərarı 
ilə Mahmud bəy Mahmudbəyov, Süleyman 
bəy Əbdürrəhmanbəyzadə, Süleyman Sani 
Axundov, Abdulla bəy Əfəndiyev, Fərhad Ağa- 
zadə ilə birgə «ikinci il» dərsliyinin tərtibinə 
cəlb edilmişdir. Ədib «Uşaq çeşməyi» (1907),
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Abdulla Şaiq 
(1881-1959)

Talıbzadə Abdulla Mus
tafa oğlu (Abdulla Şaiq) Tif
lisdə anadan olmuşdur. Tiflis 
və Xorasanda təhsil almış. 
1901-ci ildə Bakıya gəlib Sa
bunçu və Bakı məktəblərində 
1934-cü ilədək Azərbaycan dili 
və şəriət fənlərini tədris etmiş
dir. Uşaq ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrindəndir. Rus və 
fars dillərini mükəmməl bilir
di. Nizami, Şekspir, Dcfo, Kri
lov, Puşkin, Lermontov. Qorki 
və başqalarından tərcümələr 
etmişdir. Xalq maarifi sahəsin
də mühüm xidmətləri olmuş
dur. «Uşaq çeşməyi» (1907), 
«Gülzar» (1912), «Milli qiraət 
kitabı» (1922), «Qiraət kitabı» 
(1924) və s. dərslikləri yazmış, 
ali məktəblərdə mühazirələr 
oxumuşdur. SSRİ Ali Sovetinin 
(2-ci və 4-cü çağırış) deputatı 
olmuşdur. Lenin ordeni, Qırmızı 
Əmək Bayrağı ordeni və me
dallarla təltif edilmişdir. Azər
baycan SSR əməkdar incəsə
nət xadimi fəxri adma layiq 
görülmüşdür (1940).

«Uşaq gözlüyü» 
(1910), «Gülşəni- 
ədəbiyyat» (1910), 
«Gülzar» (1912) və s. 
dərsliklərini nəşr et
dirməklə məktəblə
rin milli ruhlu dərs
liklərlə təmin olun
masında misilsiz xid
mət göstərmişdir. 
Onun pedaqoji və 
ədəbi fəaliyyəti mil
li zəmində köklən
mişdi. Molla Pənah 
Vaqif, Molla Vəli 
Vidadi, Mirzə Fətəli 
Axundzadə, Əli bəy 
Hüseynzadə, Mirzə 
Ələkbər Sabir, Mə
həmməd Hadi, Ab
bas Səhhət, Hüseyn 
Cavid və başqa şair 
və ədiblərin əsərləri 
Azərbaycan məktə
binə Abdulla Şaiqin 
dərslikləri vasitəsilə 
daxil olmuşdur. O, 
gəncliyin milli hislə
rini coşduran ilk ədə
biyyat müəllimi kimi 
tanınmışdır. Onun 
uşaqlar üçün yazdığı

şeirlər bu gün də sevilir.
1905-ci il inqilabı mətbuat, ədəbiyyat alə

minə yeni bir ruh gətirdi. Bu inqilab Mirzə 
Ələkbər Sabirin də dünyagörüşünə ciddi təsir

Mirzə Ələkbər Sabir 
(1862-1911)

Sabir (Mirzə Ələkbər Zeynalabdin oğlu 
Tahirzadə) Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 
Bir neçə il mollaxanada, sonra isə S.Ə.Şirvaninin 
üsuli-cədid məktəbində oxumuşdur. Maarifpər- 
vərlik ruhunda yazılmış ilk şeiri 1903-cü ildə 
«Şərqi-Rus» qəzetində çap olunmuşdur. «Hə
yat», «İrşad», «Zənbur», «Dəbistan». «Həqiqət» 
və s. mətbuat orqanlarında şeir və məqalələr çap 
etdirmişdir. «Molla Nəsrəddin» jurnalında iştira
kı (1906-1911) yaradıcılığının ən yetkin, məh
suldar dövrüdür.

1908-ci ildə müəllimlik hüququ alıb, Şama
xıda yeni tisullu «Ümid» məktəbini açmışdır. 
Lakin köhnəpərəsılərin fitnə-fəsadı nəticəsində 
bir ildən sonra məktəbi bağlayıb, 1910-cu ildə 
Bakıya köçmüşdür. Burada «Tazə həyat» və 
«Həqiqət» qəzetlərinin redaksiyalarında korrek
tor işləmiş, «Nəşri-maarif» cəmiyyətinin Balaxa
nı məktəbində dərs demişdir.
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Abbas Səhhət

göstərdi. «Molla Nəs
rəddin» jurnalının 
nəşrə başlaması Mir
zə Ələkbər Sabirin 
satirası üçün geniş 
meydan açdı. Onun 
satiraları «Molla 
Nəsrəddin» jurna
lında mütəmadi ola
raq dərc edildi.

Mirzə Ələkbər
(1874-1918)

Abbasqulu Əlabbas oğlu 
Mehdizadə (Abbas Səhhət)
Şamaxıda anadan olmuşdur. İlk 
təhsilini atasının Şamaxıda aç
dığı məktəbdə almışdır. Məş-

9

həddə (iran) mədrəsədə 
(1894), Tehranda «Mədrəseyi- 
nizamiyyeyi-Nasiriyyə» darül- 
fünunda (1894-1900) təhsil al
mış. göz həkimi ixtisasına yiyə
lənmişdir. Şamaxı realm mək
təbində Azərbaycan dili müəllimi 
(1906-1918) işləmişdir.

Mahmud bəy Mahmudbə- 
yovla birlikdə «Yeni məktəb»
(1909) və «Türk ədəbiyyatına 
ilk qədəm» (1914) dərslikləri
ni yazmışdır.

Dövrünün mütərəqqi ziyalılarından biri də 
Abbas Səhhət idi. Onun yaradıcılığının leytmoti
vini maarifçilik, islamçılıq və türkçülük baxışları 
zəminində istiqlaliyyət, siyasi azadlıq, milli müs
təqillik uğrunda mübarizə təşkil edirdi. Şairin fik
rincə, «öz hüquq və vəzifəsinə, bəşəriyyət haq
qına, insanlıq vəzifəsinə» bələd olmayan xalq 
qazandığı azadlığı qoruyub saxlaya bilməz. Şair 
ziyalılan səfərbər edib xalqın arasına göndərmə
yi, «vaxt və zamana münasib vəzifə və hüquqi- 
bəşər haqqında, hürriyyət və məşrutiyyət babm-

Sabir dünya ədəbiyya
tında nadir şəxsiyyət
lərdən biridir. Buna 
göıə də Cəlil Məm
mədquluzadə, Abbas 
Səhhət, Firidun bəy 
Köçərli, Nəriman Nə
rimanov və b. Mirzə 
Ələkbər Sabirin yara
dıcılığına yüksək qiy
mət vermiş, onu ülvi, 
bəşəri, ustad şair, gö
zəl müəllim, tərbiyəçi 
adlandırmışlar.

da sadə və asan bir dil 
ilə camaata bəyanat 
verməyi» lazım bilirdi.

1918-ci ilin mar
tında erməni-daşnak 
quldur dəstələrinin 
Şamaxıda törətdiyi 
soyqırımından sonra 
başlanan qaçqın hə
yatı, üzləşdiyi mə
şəqqət və nəhayət, 
yatalaq xəstəliyi şai
rin ölümü ilə nəticə
ləndi. O, cümhuriy
yət barədə arzularını 
həyata keçirmək üçün 
əməli fəaliyyət gös
tərə bilmədi. Abdulla 
Şaiq tərtib etdiyi dərs
liklərdə Abbas Səh
hətin şeirlərindən ge
niş istifadə etmişdir.

Qafur Ələkbər 
oğlu Mirzəzadə (Qa
fur Rəşad) XX əsrin 
əvvəllərində Azər
baycanın ictimai və 
mədəni həyatında fəal 
iştirak etmiş, dövri

Qafur Rəşad 
(1884-1943)

Qafur Rəşad Mirzəzadə Şa
maxıda doğulmuşdur. Şamaxı
da mollaxanada (1890-1894) şə
hər məktəbində təhsil almışdır 
(1894-1901), Bakıda III Alek
sandr kişi gimnaziyasında xü
susi komissiya qarşısında imta
han verib Azərbaycan dili 
müəllimi vəsiqəsi (1901) al
mışdır. Şamaxı qəzasının Lahıc 
kənd ibtidai məktəbində 
(1902-1907). Bakıda «Nəşri-ma
arif» cəmiyyətinin müəllim ha
zırlığı kursunda (1907-1909), şə
hər rus-Azərbaycan məktəbində 
(1909-1917) müəllim işləmişdir.

Bakıda Ali Pedaqoji İnstitut
da (1923-1927) təhsilini davam 
etdirmişdir.

Sovet hakimiyyəti illərində 
Azərbaycan Dövlət Universite
tində (A DU). Zaqafqaziya Pam
bıqçılıq İnstitutunda. Sənaye 
Akademiyasında, Sənaye İnstitu
tunda, Azərbaycan Dövlət Elmi- 
Tədqiqat İnstitutunda işləmişdir.

mətbuatda müxtəlif sosial problemlərə dair pub
lisist məqalələrlə çıxış etmişdir. 1908-ci ildə
«Ayineyi-millət» («Oyanınız, qardaşlar») kita
bını nəşr etdirmişdir. Bu əsərin əsas ideyasını 
siyasi süstlüyün, mütiliyin tənqidi, milli dirçə
lişə çağırış təşkil edirdi. Əsərdə maarifçilik
əsarətdən qurtuluş vasitəsi hesab olunurdu.
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Milli məktəblərin dərsliklərlə təmin olun
ması sahəsində Qafiır Rəşadın xidmətləri bö
yükdür. İlk coğrafiya dərsliklərinin yaradıcısı olan 
Qafur Rəşad 1909-1943-cü illərdə «Qafqaz coğ
rafiyası» (1910), «Ümumi coğrafiya» (1923), 
«İbtidai coğrafiya» (1922), «Coğrafiya terminləri 
lüğəti» (1923), «SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası» 
(1941), «Xəritə üzərində əməli iş» (1943) və s. ad
lar altında 18 dərslik və vəsait yazıb nəşr 
etdirmişdir. «Rəhbəri-sərf» (Məmmədsadıq 
Axundovla birgə (1910), «Rəhbəri-hesab» (Əb
dürrəhman Tofiq Əfəndizadə ilə birgə, (1910) 
dərslikləri uzun illər məktəblərdə tədris olun
muşdur. Milli uşaq ədəbiyyatının inkişafında 
Qafur Rəşadın rolu daha böyükdür. O, Azərbay
canda «Məktəb» adlı sayca ikinci uşaq jurnalının 
(1911-1920) və uşaqlara məxsus ədəbiyyat nəşr

edən eyniadlı ilk mətbəənin təsisçisidir (Əbdür
rəhman Tofiq Əfəndizadə ilə birgə). Cümhuriy
yət dövründə nəşr olunmuş «Məktəb» jurnalı uşaq
ların milli müstəqillik və dövlətçilik ruhunda tərbi
yəsində müsbət rol oynamışdır. Pedaqoq-yazıçılan 
jurnalın ətrafına toplamış, orijinal şeir və hekayələr
dən. müxtəlif dillərdən edilən tərcümələrdən, elmi- 
kütləvi məqalələrdən ibarət zəngin uşaq ədəbiyyatı 
xəzinəsi yaratmış, yeni yazıçı nəslinin yetişməsi 
işində böyük xidmət göstərmişdir.

O, tərcümə sahəsində də çalışmış, L.N.Tolsto- 
yun «İnsana çoxmu toıpaq lazımdır?», «Baha otu
rur», «Barmaq boyda uşaq», «Çəməndə tülkü ilə 
qurd və yeddi yaşar», «Dövlətli sərçə və dişli si
çan», «Bir-birinə məhəbbət ediniz» və P.N.Polevo- 
yun «İki yol. iki yoldaş» əsərlərini təbdil və 
tərcümə etmiş, kitab halında nəşr etdirmişdir.

Azərbaycan ziyalılarından bir qrupu f 1906-cı il)



Bakı nıs-Azərbaycan məktəbinin müəllim və şagirdləri

«Qeyrət» mətbəəsinin binası. Tiflis
İlk milli dərsliklərimiz «Vətən dili»,«İkinci il», vəs.

bu mətbəə-nəşriyycıtda işıq üzü görmüşdür



Misir Mərdanov
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XX əsrin əvvəllərində milli ucqarlarda 
çarizmin ruslaşdırma siyasətinin genişlənməsi 
bazar giinii məktəbləri və axşam kurslarının 
açılmasını sürətləndirdi. Azərbaycan ziyalıları 
Rusiya təhsil qanunvericiliyinin imkanlarından 
bəhrələnərək öz fəaliyyətlərini genişləndirdi
lər. 1 noyabr 1907-ci ildə təsdiq olunmuş «Baş
qa millətlər üçün ibtidai məktəblər haqqında 
qaydalar»ın 13-cü maddəsində yaşlı əhalinin 
təhsil məsələləri öz əksini tapmışdı. Burada 
müsəlmanlara yaşlılar və uşaqlar üçün rus dili 
məktəblərinin açılmasına icazə verilirdi. Yaşlı 
əhali arasında maarifi yaymağı özünün əsas və
zifələrindən biri hesab edən «Nicat» cəmiyyəti 
1906-cı ildə ilk cümə məktəbini açdı. IV rus- 
Azərbaycan məktəbinin nəzdində açılan cümə 
məktəbi 1914-cü tədris ilinədək fəaliyyət gös
tərdi. Bu məktəbdə tədris bazar günü məktəb- 
lərindəki qaydalara uyğun aparılırdı. Təlim pul
suz idi. məktəbə müdirlik Əli Terequlova həvalə 
edilmişdi. 1907-1908-ci tədris ilinin ilk günlə
rində məşğələlərə 50 dinləyici gəldiyi halda,
1908-ci ilin martında dinləyicilərin sayı 150 nə
fərə çatdı («Nicat» cəmiyyətinin 2-ci sənə 
davamiyyəsinin (1907-1908) hesabatı. Bakı, 
1908, səh. 1). 1908-1909-cu tədris ilində ilk 
vaxtlar dinləyicilərin sayı 115 nəfər olduğu 
halda, 1 ay ərzində onların sayı 250 nəfərə qə
dər artdı («Tərəqqi» qəzeti. 1909).
Dinləyicilərin 95%-ni azərbaycanlılar təşkil 
edirdi. Cümə məktəbində tədris planı sadə idi. 
Burada Azərbaycan və rus dilləri öyrədilir, 
hesabdan elementar məlumatlar verilirdi. Di
gər fənlər üzrə məlumatlar söhbət şəklində rus 
və Azərbaycan dili dərslərində öyrədilirdi.

XX əsrin əvvəllərində axşam kursları da 
ildən-ilə artmağa başladı. 1900-cü ildə Bakı qu
berniyasında olan 81 ibtidai məktəbdən 19-da 
yaşlılar üçün axşam kursları təşkil edilmişdi.
1907- ci ildə I rus-Azərbaycan məktəbinin nəz
dində axşam kurslarının açılmasına icazə verildi.
1908- ci ildə axşam kurslarında oxumaq üçün 
200 nəfər ərizə vermişdi. Qeyd etmək lazımdır 
ki, axşam kursları cümə məktəblərindən fərqli 
olaraq pullu idi. Ona görə də kursları təşkil et
mək bəzən çətinlik törədirdi. Şəhər dumasında 
bu məsələ müzakirə olunduqdan sonra «Nicat» 
xeyriyyə cəmiyyətində axşam kurslarının saxla
nılması üçün ildə 1000 rubl ayırmaq qərara 
alındı. 1909-1910-cu tədris ilində bu kurslarda 
240 nəfər məşğul olurdu. Tədris planı cümə 
məktəbində olduğu kimi sadə idi.

Ciimə məktəbləri, axşam kursları və qiraət- 
xanaların fəaliyyəti qısa olsa da, maarif tarixi
mizdə mühüm yer tutur. Yaşlı əhalinin böyük 
bir hissəsi məhz həmin təhsil ocaqlarında 
savad almış, mədəniyyətə yiyələnmiş, tanın
mış adamların ayrı-ayrı mövzularda müha
zirələrinə qulaq asmışlar.

*k
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda orta 

təhsil müəssisələrinin həm sayında, həm də 
kontingentində əsaslı dəyişiklik baş verdi. Bu, 
hər şeydən əvvəl, cəmiyyətdə baş verən icti
mai-siyasi və mədəni-iqtisadi vəziyyətlə bağlı 
idi. 1900-cü ildə Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) 
quberniyasında 5 gimnaziya fəaliyyət göstərir
di. Bu gimnaziyalarda 2827 şagird təhsil alırdı.

1911 -ci ildə Bakı və Yelizavetpol (Gəncə) 
quberniyalarında 10 oğlan və qız gimnaziyaları, 
progimnaziya və «Müqəddəs Nina» gimnaziyası
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XIX əsrin sonu -  XX əsrin əvvəlində Bakı orta texniki məktəbi bu binada yerləşmişdir

fəaliyyət göstərirdi. Onlardan 8-i Bakı quberni
yasında, 2-si Yelizavetpol quberniyasında idi.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Mariya 
qız məktəbləri progimnaziya hüququnda idi. 
Şuşada fəaliyyət göstərən həmin məktəbdə 
305 nəfər qız təhsil alırdı. 1903-cii ildə Zaqa- 
tala mahalında II Mariya qız məktəbi açıldı.
1916-cı ildə Bakıda 4 Mariya qız məktəbi

• 9

fəaliyyət göstərirdi. Ümumiyyətlə, 1917-ci il
də Azərbaycanda 18 orta məktəb var idi ki, bu
rada, əsasən, imkanlı adamların uşaqları təhsil 
alırdılar. Çarizm kasıb ailələrdən olan uşaq

ların orta məktəblərə, xüsusən də gimnazi
yalara daxil olmalarına nəinki şərait yaratmır
dı, hətta buna mane olmağa çalışırdı. Orta 
məktəbə qəbul olmaq ildən-ilə çətinləşirdi. 
Orta məktəblərə daxil olmaq üçün keçirilən 
ciddi müsabiqə imtahanlarını ən bacarıqlı, çox 
hallarda isə özəl dərs alan uşaqlar verə bilirdi
lər. Gimnaziyalarda zadəganların, realm mək
təblərdə sənaye sahibkarlarının, ticarət mək
təblərində isə tacirlərin uşaqları oxuyurdular. 
Başqa silklərdən olan uşaqlar bu məktəblərə 
qəbul edilmirdilər. Tədris planı və proqramları
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Bakı I realm məktəbi

elə tərtib edilirdi ki. bir məktəbdən digərinə 
keçənlərin təlimində çətinliklər yaranırdı.

Orta məktəblərin ən başlıca qüsuru təli
min rus dilində aparılması idi. Məktəblərdə 
şagirdlərə ana dilində ünsiyyətdə olmaq qa
dağan edilmişdi. Tədris proqramları məhdud 
idi, yerli şəraitə uyğun gəlmədiyindən dövrün 
tələblərindən geri qalırdı. Azərbaycanlı uşaq
ların erkən yaşlarından rus mədəniyyəti 
zəminində formalaşdırılması onların öz tarixi 
keçmişlərindən ayrılmasına xidmət edirdi. 
Azərbaycan dili məcburi fənn olmadığından 
sinifdənkənar məşğələ şəklində və ödənişli 
qaydada həyata keçirilirdi.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən orta mək
təblərdə təhsilin məzmunu Rusiyanın digər 
regionlarında olduğu kimi idi. Təhsilin məzmu
nu müəyyənləşdirilərkən Azərbaycan xalqının 
mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri, region əhalisi
nin fərdi xüsusiyyətləri, onların dini və dili 
nəzərə alınmırdı. Lakin, bununla belə, XX əsrin 
əvvəlləri Azərbaycanın təhsil tarixinə orta 
məktəb şəbəkəsinin genişləndiyi və inkişaf et
diyi dövr kimi daxil olmuşdur. Həmin dövrdə 
Azərbaycanda orta məktəblərin inkişafı özü
nəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə seçilirdi. 
Bu inkişafı şərtləndirən amilləri aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirmək olar:
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• Rusiyada gedən ictimai-siyasi hadisə
lərin Azərbaycana güclü təsiri;

• «dünyəvi məktəb» hərəkatının geniş
lənməsi;

• yeni üsullu məktəblərin yaradılması, 
təlimin ana dilində aparılması ideya
sının güclənməsi;

• milli burjuaziyanın maarifçilik ideyası
nı dəstəkləməsi, ibtidai və orta mək
təblərə hər cür maddi yardımın göstə
rilməsi;

• Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatı
nın genişlənməsi və xeyriyyə cəmiy
yətlərinin təşkili;

• məktəb quruculuğuna güclü təsir gös
tərən milli maarifçilərin yetişməsi;

• Bakının dünyanın neft mərkəzinə çev
rilməsi, orta təhsilli kadrlara ehtiyacın 
artması;

• yerli əhalinin təhsilə marağının artması;
• ümumrusiya müsəlmanlarının və Azər

baycan müəllimlərinin qurultay və 
konqreslərində orta təhsilin geniş
ləndirilməsi tələbinin irəli sürülməsi.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ali 
təhsil verən təhsil müəssisələri olmasa da, 
Həsən bəy Zərdabi, Əsgər ağa Gorani, Nəcəf 
bəy Vəzirov, Nəriman Nərimanov, Əbdürrə
him bəy Haqverdiyev, Əli bəy Hüseynzadə, 
Əhməd bəy Ağayev, Məhəmməd ağa Şah- 
taxtlı, Əlimərdan bəy Topçubaşov və başqa 
ziyalılarımız Avropanın. Rusiyanın, Türkiyə
nin və digər qabaqcıl ölkələrin ali təhsil ocaq
larında təhsil almışlar. Onlar millətin tərəqqi
sini, inkişafını hər zaman özlərinin həyat

amalı hesab etmiş
lər. Paris Sorbonna 
Universitetinin mə
zunu Əhməd bəy 
Ağayev öz dövrünün 
çox nüfuzlu şəxsiy
yətlərindən idi. O, 
hüquqşünas təhsili 
almaqla bərabər. Şərq 
xalqlarının tarixi ilə 
dərindən maraqlan
mış, ərəb, fars dillə
rini mükəmməl öy
rənmişdi.

1890-cı ildən eti
barən Əhməd bəy 
Ağayev Fransanın 
müxtəlif jurnal və 
qəzetlərində məqa
lələr çap etdirməyə 
başlamışdır. 1892-ci 
ildə, 23 yaşında Lon
donda keçirilən Bey
nəlxalq şərqşünaslar 
konqresində «Şiə məz
həbinin mənbələri» 
mövzusunda məruzə 
etmiş, məruzə Kem- 
bric Universitetinin 
vəsaiti ilə bir neçə 
Qərb dillərində çap 
olunmuşdur.

Əhməd bəy Ağayev 
(1869-1939)

Ağayev Əhməd bəy Mirzə 
Həsənoğlu (Ağaoğlu) Şuşa şə
hərində anadan olmuşdur. Ata
sı Mirzə Həsən bəy XVII əsr
də Qarabağ xanlığının əsasını 
qoymuş Pənahəli xan Cavanşirin 
nəslindən idi.

Əhməd bəy ilk təhsilini Şu
şadakı rus məktəbində almış, 
Tiflis gimnaziyasını bitirmişdir. 
Rusiyanın paytaxtı Peterburq şə
hərinə getmiş və Mühəndis- 
Texniki İnstitutuna daxil ol
muşdur. Ancaq təhsilini yarım
çıq qoyub Fransanın paytaxtı 
Parisə yollanmışdır. Burada dil 
öyrənmiş, hüquq məktəbində 
təhsil almış, daha sonra isə 
Sorbonna Universitetinə daxil 
olmuşdur.

1909-cu ildə Türkiyəyə mü
hacirət etmişdir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti
nin üzvü olmuş. Türkiyə Böyük 
Millət Məclisinə deputat seçil
miş. Ankara Universitetinin pro
fessoru vəzifəsində çalışmışdır.

1894-cü ildə Əhməd bəy Azərbaycana qa
yıtmış və burada qəzet çap etmək üçün icazə 
istəmişdir. Çar məmurları qəzetin nəşrinə ica
zə verməmişlər. Nəticədə Əhməd bəy Şuşaya 
getmiş və 1896-cı ildən burada realm məktəb-

183



Misir Mərdanov

də fransız dilindən dərs deməyə başlamışdır. 
O, həmçinin şəhərdə qiraətxana-kitabxana 
açmış, ilk teatr tamaşaları təşkil etmişdir. 
Qarabağın ictimai-siyasi həyatında çox mü
hüm rol oynayan Əhməd bəy olduqca böyük 
nüfuz qazanmışdı. Təsadüfi deyil ki, xoş 
sorağını eşidən məşhur xeyriyyəçi Hacı Zey
nalabdin Tağıyev Əhməd bəyi Bakıya dəvət 
etmiş və realm məktəbə fransız dili müəllimi 
vəzifəsinə düzəlməsinə yardımçı olmuşdur.

Əhməd bəy Ağayev 1905-ci ildə Əlibəy 
Hüseynzadə ilə birlikdə milliyyətçilik düşün
cəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayan
«Həyat» qəzetinin redaktoru olmuşdur.

• •

Ölkədə təhsili milli zəmin üzərində qur
maq istəyən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Azərbaycanın tədris müəssisələri üçün Türki
yədən müəllim kadrları dəvət etmək və dərs 
vəsaiti hazırlamaq haqqında qərar qəbul etmiş 
və Xalq Maarif Nazirliyinə Əhməd bəy Ağa
yevi bu işləri qaydaya salmaq üçün İstanbula 
ezam etməyi tapşırmışdı. Azərbaycan türklə
rində türkçülük şüurunun oyanmasında Əhməd 
bəy Ağayevin çox mühüm rolu vardır. Onun 
siyasi fəaliyyət xətti sovet dövründə düşmən 
mövqedən işıqlandırılmış, əsərləri qatı pantür
kist damğası ilə qadağan edilmişdi.

•к к к

XX əsrin əvvəllərində çar Rusiyasında və 
milli ucqarlarda ibtidai və orta məktəblər 
üçün nizamnamələr tez-tez dəyişsə də, çariz
min milli ucqarlarda, o cümlədən Azərbay
canda yeritdiyi rıtslaşdırma və xristianlaşdır
ma siyasətinin mahiyyəti dəyişmədi. Lakin, 
buna baxmayaraq, həmin dövrdə Azərbayca

nın ictimai-pedaqoji fıkiı* tarixində islam dü
şüncəsi də özünə möhkəm yer tutur, hətta 
milliyyət anlayışını əvəz edirdi. Ona görə də 
haqlı olaraq maarifpərvər ziyalılar milliyyət 
termini səviyyəsində işlənən «tatar-müsəl
man» anlayışlarını tənqid edirdilər. Həmin 
tənqidlər milli-etnik müəyyənliyin araşdırıl
masına ciddi təsir göstərirdi. 1890-cı ildə 
«Kəşkül» qəzetində (№15) çap olunmuş 
«Avam gəzmək -  yuxu yatmaqmı dedin?» 
adlı məqalə də birbaşa həmin məsələyə həsr 
olunmuşdu. Məqalənin məzmunu və proble- 
matik tutumu barədə Mirzə İbrahimov haqlı 
olaraq yazırdı: «Kəşkül» bizim «islam millə
ti» olmayıb, azərbaycanlı olduğumuzu yazır
dı, «Azərbaycanlı milləti» istilahını birinci 
dəfə o işlətmişdir.

Bu cəhətdən «Azərbaycanlı» imzası ilə 
yazılmış bir felyeton maraqlıdır. Yazının müx
təsər məzmunu belədir: bir azərbaycanlı ilə bir 
xarici Tiflis vağzalında rastlaşır...

Xarici soruşur:
-  Siz nə millətdənsiniz?
-  Müsəlmanam.
-  Xeyr, mən soruşdum ki, nə millətdənsiniz?
-  Müsəlmanam, -  deyirəm.
-  Əfəndim, millət ayrı, din ayrı. Bildim, 

dininiz islamdır, ancaq istərdim bilim milləti
niz nədir?..

-  Bu suala nə cavab verim. Bilmirəm hansı 
millətdənəm. Bizim molla və ya bizim axund, 
görəsən, bilirmi?.. Eyib də olsa gərək dürüst 
ərz edim. Mən bilmirəm ki, nə millətdənəm!..

-  Sizin millət Azərbaycandır...
-  Əfəndim, bizə nə millət buyurdunuz?
-  Azərbaycan milləti, əzizim, Azərbaycan.
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Mətbuatda azərbaycanlılıq ideyası vüsət 
aldığı kimi, cəmiyyətin ayrı-ayrı zümrələri 
içində də fəallaşma hiss olunurdu. Mütərəqqi 
din xadimləri də baş verən ictimai proseslər
dən geri qalmırdılar. Çox təəssüf hissi ilə de
məliyik ki, Rusiya və Sovet imperiyaları döv
ründə Azərbaycanın din xadimləri ancaq müf- 
təxor, mühafizəkar insanlar kimi qələmə 
verilirdilər, əslində isə din xadimlərimizin də 
bir çoxu mənsub olduğu xalqın maariflənməsi 
üçün bacardıqlarını edirdilər. Bunun bariz 
nümunələrindən biri də 1917-ci ilin aprel ayın
da Bakıda keçirilmiş Zaqafqaziya müsəlman 
ruhanilərinin qurultayı idi. Qurultaya Azər
baycanın bütün qəzalarından, Dağıstan, Basar- 
keçər və Borçalıdan da nümayəndələr dəvət 
edilmişdi. Ruhanilərin qurultayı «Ismailiyyə» 
binasında keçirilmişdi. Manaf Süleymanov 
«Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim» ki
tabında qurultayın gedişini belə təsvir edir:

«...Qurultay üç gün davam etdi. Son iclas 
başa çatandan sonra nümayəndələr «İsmailiy- 
yə»dən «Təzəpir» məscidinə yollandılar. Yol
boyu ekzotik mənzərə hamının diqqətini cəlb 
edirdi, rəngarəng libaslara bürünmüş yüzlərlə 
ruhani, molla, seyid, axund, müfti, şeyxülis
lam, qazı məscidə camaat namazına gedirdi.

Məsciddə dəstəmaz tutub camaat namazı 
qıldılar. Sonra da sünni-şiə ixtilafına son qoymaq 
üçün şeyxülislamla müfti qucaqlaşıb bir-birini 
öpdülər və Qurana əl basıb and içdilər ki, bu əda
vəti aradan qaldırmağa çalışacaqlar» (Manaf Sü
leymanov. Eşitdiklərin, oxuduqlarım, gördüklə
rim. Bakı, «Azərnəşr», 1989, səh. 216-219).

Sünni-şiə ədavətinin aradan götürülməsi
nə çalışmaları din xadimlərinin xoş məramına 
xidmət edirdi. Bu ədavət Azərbaycan xalqını 
parçalayan ən güclü amillərdən idi. Dinin da
yaqlarının çox möhkəm olduğu həmin dövrdə 
sünni-şiə məsələsində heç bir qüvvə ruhanilər 
qədər səmərəli iş görə bilməzdi.

*  щ *



3.2. Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda təhsil

1918-ci il mayın 26-da Tiflisdə Zaqafqa
ziya seymi buraxıldı. Mayın 27-də seyinin mü
səlman fraksiyası özünü Azərbaycan Milli Şu
rası elan etdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
Milli Şuranın sədri seçildi. Yığıncaqda qəbul 
olunmuş qərarda göstərildi ki. Müəssislər 
Məclisi çağırılana qədər Azərbaycam Milli 
Şura və Müvəqqəti hökumət idarə edəcəkdir.

Milli Şuranın Qafqaz canişininin Tiflisdəki 
sarayında toplanmış 28 may tarixli iclasında 
24 səslə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 
haqqında bəyannamə elan edildi.

Zaman-zaman öz azadlığı və istiqlaliyyəti 
uğrunda şəhidlər verən Azərbaycan 1918-ci ilin 
28 mayında öz arzusuna qovuşdu. Azərbay
canın milli dövlətçilik tarixinə möhürünü vur
muş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı.

İstiqlal bəyannaməsi bütün türk-müsəlman 
dünyasında, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda de
mokratik respublika idarə üsulunun -  parla- 
mentli respublikanın yaradılacağından xəbər 
verirdi. Azərbaycan Milli Şurasının istiqlal bə
yannaməsində deyilirdi:

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı 
suveren hüquqlara malikdir. Şərqi və Cənubi 
Zaqafqaziyadan ibarət olan Azərbaycan tam
hüquqlu müstəqil dövlətdir.

2. Müstəqil Azərbaycanın siyasi quruluş 
forması Xalq Cümhuriyyətidir.

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 
millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu xalqlar və 
dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq 
əzmindədir.

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliy
yətindən, məzhəbindən, sinfindən, silkindən 
və cinsindən asılı olmayaraq, öz sərhədləri da

xilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi 
hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir.

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz əra
zisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sər
bəst inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.

6. Müəssislər Məclisi çağırılana qədər 
bütün Azərbaycanı xalqın seçdiyi Milli Şura 
və Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan 
Müvəqqəti hökumət idarə edir (Собрания 
узаконений и распоряжений правительст
ва Азербайджанской Республики, №1, 15 
ноябрь, 1919 г.).

Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixinin 
bu dəyərli və parlaq sənədinə bütün Azər
baycan tarixşünaslığında ən obyektiv qiyməti 
ilk dəfə Ümummilli lider Heydər Əliyev 
vermişdir: «Azərbaycan Milli Şurasının qəbul 
etdiyi tarixi bəyannamə yeni yaranmış Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici 
siyasətinin başlıca prinsiplərini bütün dünyaya 
bildirdi. Bəyannamədə elan edilmiş prinsiplər 
-  Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını mü
əyyən etmək, insanların hüquq bərabərliyinə 
hörmət, bütün xarici dövlətlərlə, habelə qonşu 
xalqlarla dinclik və əmin-amanlıq şəraitində 
yaşamaq, bir-birinin suverenliyinə və ərazi bü
tövlüyünə hörmətlə yanaşmaq prinsipləri 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq 
nüfuzunu artırdı».

Azərbaycan Milli Şurası həmin iclasında 
Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin ilk Müvəqqəti höku
mətinin tərkibini təsdiq etdi. Fətəli xan Xoyski 
1918-ci il mayın 30-da Azərbaycanın müstə
qilliyinin elan edilməsi haqqında dünyanın bir 
sıra dövlətlərinə radio ilə xəbər verdi.
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1918-ci il iyunun 16-da Azərbaycan Milli 
Şurası və Hökıımət Tiflisdən Gəncəyə köçü
rüldü. Gəncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti- 
nin müvəqqəti paytaxtı elan edildi. İyul ayının 
17-də Milli Şura son dəfə toplaşaraq iki qətnamə 
qəbul etdi. Birinci qətnamə yeni yaradılmış Mü
vəqqəti hökumətin hüquq və vəzifələrinə aid idi. 
ikinci qətnamə Milli Şuranın buraxılması barədə 
idi. Həmin gün fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə 
ikinci Müvəqqəti hökumət təşkil edildi.

Milli hökumətin Azərbaycan xalqına 1918-ci 
il 17 iyun tarixli müraciətində bütün dövlət ida
rələrinin, məhkəmə və məktəblərin milliləşdi
rilməsi elan edildi. İyunun 24-də Azərbaycanın 
Dövlət bayrağı qəbul edildi. İlk bayraq qırmızı 
rəngdə olub, üzərində ağ fonda aypara və sək
kizguşəli ulduz rəsmi təsvir olunmuşdu.

1918-ci il sentyabrın 17-də Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Gəncədən Ba
kıya köçdü. Beş aylıq fasilədən sonra Azərbay
can Milli Şurası yenidən fəaliyyətə başladı. 
1918-ci il noyabrın 9-da hazırkı Dövlət bayrağı 
qəbul edildi. Yeni bayraq üzərində aypara və 
səkkizguşəli ulduz rəsmi olan mavi, qırmızı və 
yaşıl zolaqlardan ibarət idi. Noyabrın 19-da 
Milli Şura «Azərbaycan Parlamentinin yaradıl
ması haqqında qanun» qəbul etdi.

1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan Parla
menti Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız 
məktəbinin yerləşdiyi binada (indiki Azərbay
can Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar institutunun binası) təntənəli 
surətdə açıldı.

Həmin gün şəhərin mərkəzi bayramsayağı 
bəzədilmiş, mağazalar bağlanmış, məktəblərdə 
dərslər və idarələrdə iş dayandırılmışdı.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
(1884-1955)

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Bakının Novxanı 
kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Sultan Mə- 
cid Qonizadənin ikinci rus-Azərbaycan məktəbində 
almış, sonra Bakı texniki məktəbində oxumuşdur.

1902-ci ildə «Müsəlman Gənclik Təşkilatı» 
adı ilə tanınan və əsasən gənc müsəlman tələbə
lərdən ibarət olan inqilabi dəmək yaratmışdır.

1905-08 illərdə «Həyat», «Füyuzat». «İrşad», 
«Tərəqqi », «Təkamül», «Yoldaş» və s. qəzet, jur
nallarda işləmişdir. 190SM0-cu illərdə İranda 
inqilabi hərəkatın iştirakçısı, Tehranda «İrane-nov» 
(«Yeni İran») həftəlik qəzetinin naşiri olmuşdur. 
Hökumətin tələbi ilə İranı tərk etmiş, 191 1-ci ildə 
istanbula gəlmiş və burada «Gənc türklər»lə əlaqə 
yaratmışdır. 1913-cii ildə Bakıya qayıtmış, siyasi 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. «İqbab>, «Açıq söz» 
qəzetlərinin redaktoru olmuşdur (1914-15). 1917-ci 
ildə «Müsavatwtn I qurultayında partiyanın sədri 
seçilmiş, 19I8-20-ci illərdə Zaqafqaziya seyminin, 
Azərbaycan milli şurasının və parlamentinin üzvü 
olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti devril
dikdən sonra xaricdə yaşamışdır. Xaricdə müxtəlif 
jurnallar nəşr etdirmiş, Azərbaycan legionunun təş
kilatçılarından olmuşdur. 1947-ci ildən Ankarada 
müsavat mühacirəti dəstəsinə başçılıq etmişdir.
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Üçrəngli milli bayrağın təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökumətinin qərarı.
9 noyabr il

Parlamentin təsis iclasında Əlimərdan bəy 
Topçubaşov parlamentin sədri, «Müsavat» 
partiyasının üzvü Həsən bəy Ağayev isə sədrin 
birinci müavini seçildilər. Fətəli xan Xoyski 
ötən 6 ay ərzində başçılıq etdiyi Müvəqqəti 
hökumətin fəaliyyəti haqqında çıxış etdi. 
Sonra öz hökumətinin istefasını və hakimiyyə
ti parlamentə təhvil verdiyini bildirdi. Parla
ment istefanı qəbul etdi və hökumətin yenidən 
təşkilini Fətəli xan Xoyskiyə tapşırdı.

Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il iyunun 
17-də Gəncədə təşkil etdiyi II hökumət 
kabinetinin tərkibində yer alan görkəmli 
şəxsiyyətlərdən biri Əlimərdan bəy Topçu
başov idi. O, əvvəlcə portfelsiz nazir, avqustun
20-dən Xarici İşlər naziri olmuş, avqustun 
23-də isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin

Fətəli xan Xoyski
( 1875-1920)

Fətəli xan İsgəndər xan oğlu (Xoyski) Şəki- 
də anadan olmuşdur. Moskva Universitetinin 
hüquq fakültəsini I dərəcəli diplomla bitirmişdir. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcı
larından biri, siyasi və dövlət xadimi. Zaqafqa
ziya Federativ Respublikası hökumətində maarif 
naziri, Milli hökumətin I—III kabinetlərində Baş 
nazir. V kabinetdə Xarici İşlər naziri vəzifələrin
də işləmişdir. Azərbaycanın dövlət quruculuğun
da, o cümlədən təhsil sahəsində müstəsna xid
mətləri vardır. Azərbaycanda təhsil müəssisələ
rinin milliləşdirilməsi -  tədrisin ana dilində apa
rılması haqqında Milli hökumətin məşhur 28 
avqust 1918-ci il. həmçinin bu qərara hüquqi əsas 
verən «Türk (Azərbaycan) dilinin dövlət dili elan 
edilməsi haqqında» 27 iyun 1918-ci il tarixli qə
rarları o imzalamışdır. Bakı Universitetinin açıl
masında xidmətləri vardır.

Milli hökumət devrildikdən sonra muzdlu 
erməni terrorçusu tərəfindən Tiflisdə qətlə 
yetirilmişdir. |
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin binası
/  a  d ; 'ı л / otıtU  ır\t AtyJLsA i

fövqəladə elçisi və səlahiyyətli naziri kimi İs
tanbula göndərilmişdir.

1918-ci il dekabrın 7-də öz işinə başla
yan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parla
menti elə ilk iclasında Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadənin təklifi ilə həmin vaxt İstanbul
da olan Əlimərdan bəy Topçubaşovu qiyabi 
olaraq parlamentin sədri seçmişdi. Dekabrın 
28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
mətinin və Parlamentin ağsaqqallar şurasının 
birgə iclasında Əlimərdan bəy Topçubaşov

nin binas i j

Paris Siilh Konfransına gön
dərilən nümayəndə heyətinin sədri təyin 
olunmuş və istanbuldan birbaşa Parisə yola 
düşmüşdür.

Aprel işğalından (1920) sonra Parisdə 
qalıb, mühacir həyatı yaşamağa məcbur olan 
Əlimərdan bəy Topçubaşov siyasi fəaliyyətini 
dayandırmamış, sovet nümayəndə heyətinin 
etirazlarına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökumətinin ona verdiyi man
datla 1920-ci ilin noyabrında Millətlər Cəmiy-
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Əlimərdan bəy Topçubaşov 
(1863-1934)

Əlimərdan bəy Ələkbər bəy oğlu 
Topçubaşov (Topçubaşi) Tiflisdə anadan 
olmuşdur. Birinci Tiflis gimnaziyasını 
(1884) və Peterburq Universitetinin hüquq 
fakültəsini (1888) fərqlənmə diplomu ilə 
bitirmişdir. Əvvəl Rusiyada işləmiş, 1894-cü 
ildə Bakıya gələrək, hüquq-mühafizə or
qanlarında çalışmış, sonralar müstəqil vəkil 
kimi fəaliyyət göstərmişdir.

1897-ci ildən « K a sp in  qəzetinin redak
toru olmuş. Bakı Şəhər Dumasının üzvü se
çilmiş, bir müddət onun sədri olmuşdur. 
Bakı quberniyasından 1 Dövlət Dumasına 
deputat seçilmişdir (1906). Onun təşəbbüsü 
ilə Dumada müsəlman fraksiyası yara
dılmışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
nin banilərindən biridir. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Parlamentinin sədri (1918, 
7 dekabr -  1920, 28 aprel) olmuşdur.

yətinin Cenevrə toplantısında, 1920-ci ildə 
London və Genuya, 1923-cü ildə isə Lozanna 
konfranslarında iştirak etmiş, Azərbaycanın 
bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal olunması və 
bolşeviklərin Azərbaycanda törətdikləri cina
yətlər haqqında geniş məlumat vermişdir.

Həyatını təkcə öz xalqının deyil, həm də 
bütün Rusiyanın türk-mıısəlmanlarının istiqlalı 
uğrunda mübarizəyə həsr etmiş Əlimərdan 
bəy Topçubaşov xaricdəki digər siyasi müha
cirlərlə birlikdə Azərbaycanın müstəqilliyinin 
bərpa olunması yolunda fəaliyyətini ömrünün 
sonuna qədər davam etdirmişdir.

Bu sətirləri yazarkən UNESCO-nun Baş 
konfransının 1999-cu ilin payızında keçirilmiş 
30-cu sessiyasında iştirak etdiyim günləri xa
tırladım. Həmin nümayəndə heyətinin tərki
bində mən də var idim. Konfrans başa çatdıq
dan sonra biz Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
tarixi Sülh müqaviləsini imzaladığı muzeylər 
şəhəri Versala yollandıq.

Bizim bu səfərimizdən bir il əvvəl Azər
baycanın Fransadakı səfiri Eleonora xanım Hü
seynova gərgin əməyi və əsl vətəndaşlıq təşəb
büsü ilə Əlimərdan bəy Topçubaşovun yaşadığı

m u

mənzili axtarıb tapmış, Ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev isə Əlimərdan bəy Topçubaşo
vun Fransada yaşadığı mənzilə xatirə lövhəsinin 
vurulması məsələsini Fransa prezidenti ilə razı
laşmışdır. Həmin işin icrası zamanı məlum 
olmuşdur ki, vaxtilə Əlimərdan bəy Topçubaşo
vun yaşadığı binanın altı sahibi var və onlar xari
ci ölkə vətəndaşlarıdır. Onlann razılığı olmadan 
binaya xatirə lövhəsi vurmaq olmaz. Ona görə də 
həmin şəxslərin Fransada olan vəkalətli nüma
yəndəsi ilə danışıqlar aparılmış, ciddi təkid və
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Əlimərdan bəy Topçubaşovun Paris Sülh Konfransı 
sədrinə Azərbaycanın tanınması

barədə məktubu. 31 may 1919-cu ıl

Əlimərdan bəy Topçubaşovun Cümhuriyyət 
hökumətinin fövqəladə elçisi və səlahiyyətli 
naziri kimi İstanbula ezam edilməsi haqqında 
Fətəli xan Xoyskinin M. Ə. Rəsulzadəyə məktubu. 
23 avqust 1918-ci il



Ш m

Ümummilli lider Heydər Əliyev Əlimərdan bəy Topçubaşovun məzarı önündə

Ümummilli lider Heydər Əliyev Parisdə Ceyhun Hacıbəylinin məzarını ziyarət edərkən
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Azərbaycan nümayəndə heyəti Əlimərdan bəy Topçubaşovun məzarı önündə

səylərdən sonra vəkilin əslən rusiyalı olan qa
yınatası V.Yeliseyevlə əlaqə yaradılmışdır.

V.Yeliseyevlə danışıqlardan bəlli olmuş
dur ki, o, gəncliyində Əlimərdan bəy Topçu
başovun oğlu Ələkbər Topçubaşovla yoldaşlıq 
etmişdir. Onun Azərbaycana və Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinə olan yüksək hüsn-rəğbə
ti həmin məsələnin müsbət həllinə səbəb ol
muşdur. Əlimərdan bəy Topçubaşov Versal 
sülh müqaviləsini imzalamağa gedərkən ilk 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhürünü və 
bəzi sənədlərini özü ilə götürübmüş. Sonradan 
Vətənə dönə bilməyən Topçubaşov həmin 
qiymətli əşyaları özündə saxlamış, vəfat edən

də oğlu Ələkbər bəyə, o isə ömrünün son gün
lərində V.Yeliseyevə etibar etmişdir. Yelise
yev isə həmin əşyaları Azərbaycan dövlətinin 
Fransadakı səfirliyinə bağışlamışdır.

Fransanın paytaxtı Paris şəhərində Əli
mərdan bəy Topçubaşovun vaxtilə yaşadığı evə 
xatirə lövhəsinin vurulması, oradan keçən insan
ların ayaq saxlayıb bu lövhəni oxumaları bizim 
hüdudsuz sevincimizə səbəb olurdu.

Biz sonra Əlimərdan bəy Topçubaşovun 
dəfn olunduğu məzarı ziyarət etmək üçün Pa
risin yaxınlığındakı şəhərciyə yollandıq. Şə
hərcik Parisin 20 kilometrliyində çox mənzə
rəli, memarlıq abidələri ilə zəngin, ideal
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təmizliyi olan bir ərazidir. Fransa müqavimət 
hərəkatında xüsusi rolu olanların dəfn edildiyi 
Sen-Klu qəbiristanlığı da oradadır.

Sen-Klu qəbiristanlığında iki Dünya müha
ribəsində və Fransanın azadlığı uğrunda igidlik 
göstərmiş müxtəlif millətlərdən olan 210 dö
yüşçü dəfn edilib. Onların başı üstündə Fransa 
bayrağı mütəmadi dalğalanır. Dövlət tərəfin
dən ciddi qorunan ərazi əsl mənada ziyarətga
ha çevrilib.

Qəbrin önünə tər çiçək dəstələri qoyaraq 
mərhumların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla 
yad etdik. Topçubaşovlar ailəsinin dörd üzvü 
həmin qəbiristanlıqda dəfn olunub:
1. Əlimərdan bəy Topçubaşı — 1863-1934
2. Əli Əkbər bəy Topçubaşı -  1896-1977
3. Rəşid bəy Topçubaşı -  1900 -  1926
4. Pən xanım Topçubaşı - Zərdabi 1873-1947

(Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat yol
daşı Pəri xanım milli mətbuatımızın banisi 
Həsən bəy Zərdabinin qızıdır M.M.).

Sonra Azərbaycan milli musiqisinin banisi. 
Üzeyir bəy Hacıbəylinin qardaşı və onun ailə
sinin dəfn olunduğu məzarlara tər çiçəklər 
qoyduq. Hacıbəylilər nəslinin də dörd üzvü 
həmin qəbiristanlıqda əbədiyyətə qovuşub:

1. Ceyhun bəy Hacıbəyli 1888-1962
2. Ceyhun Ceyhun bəy oğlu Hacıbəyli -  

1918-1940
3. Zöhrə Hacıbəyli -  1893-1950
4. TimurçinHacıbəyli -  1920-1993 
1999-cu il səfərindən 10 il sonra, 2009-cu

ildə Parisdə görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mir 
Cəlalın 100 illik yubileyi UNESCO tərəfindən 
qeyd olunurdu. Bu mötəbər məclisdə bir qrup 
Azərbaycan ziyalısı ilə birlikdə mən də iştirak 
edirdim. Tədbirdən sonra mənim təklifimlə

Sen-Klu qəbiristanlığına gedib xalqımızın 
tarixində özünəməxsus yerləri olan Əlimərdan 
bəy Topçubaşovun və Ceyhun Hacıbəylinin 
məzarlarını ziyarət etdik. Akademik Vasim 
Məmmədəliyev hər iki məzar önündə dua 
oxudu. Bu ziyarət zamanı iki məsələ diqqətimi 
çəkdi: birincisi, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin dəstəyi ilə 
Əlimərdan bəy Topçubaşovun başdaşının 
əvəzində qəbirüstü abidə qoyulmuşdu. İkincisi 
isə 10 il əvvəl olduğu kimi, bu dəfə də Sen- 
Klu qəbiristanlığına İkinci Dünya müharibə
sindən sonra Parisdə yaşayan 90-dan çox yaşı 
olan Qədir kişi ilə getdik.

Mən qürbətdə uyuyan soydaşlarımızın qə
birlərini ziyarət edərkən keçirdiyim hisləri 
səfərimizin ən yaddaqalan anları kimi indi də 
xatırlayıram.

*  ic •k

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
xalq maarifinin, elm və mədəniyyətin inkişafı
nı dövlət quruculuğunun təməl prinsiplərin
dən, ən vacib atributlarından saymaqla, xalq 
maarifinin məzmun və struktur cəhətdən müs
təqil dövlətçilik ənənələrinə uyğun yenidən 
qurulmasını milli hökumətin əsas vəzifələ
rindən biri kimi bəyan etdi.

Təhsilə, maarifə belə münasibətin nəticəsi 
idi ki, hələ Tiflisdə yaranan ilk Müvəqqəti 
hökumət kabinetinin (28.05.1918-17.06.1918) 
tərkibindəki 9 nazirlikdən biri Xalq Maarif Na
zirliyi idi. Birinci Azərbaycan hökuməti kabi
netində «Maliyyə və Xalq Maarif Nazirliyi» 
kimi fəaliyyətə başlayan bu nazirlik sonrakı 
4 hökumət kabinetində «Xalq Maarifi və Dini 
Etiqad Nazirliyi» adlandırılmışdır. Azərbaycan
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Xalq Cümhuriyyətinin I, И, III hökumət kabinet
lərində (28.05.1918-14.04.1919) Nəsib bəy Yu- 
sitbəyli (1881-1920), IV hökumət kabinetində 
(14.04.1919-24.12.1919) Rəşid xan Kaplanov 
(1883-1937), V hökumət kabinetində isə 
Həmid bəy Şahtaxtinski (1880-1944) xalq 
maarif nazirləri olmuş, sonuncunun istefasın
dan sonra qısa müddətdə (05.04.1920- 
27.04.1920) Nurməhəmməd bəy Şahsuvarov 
(1883-1958) nazir vəzifəsini icra etmişdir.

Milli hökumət Xalq Maarifi və Dini Etiqad
lar Nazirliyinin strukturunu və idarəetmə sis
temini (ştat cədvəlini) aşağıdakı kimi təsdiq 
etmişdi. Həmin struktura: 1) nazir; 2) nazir 
müavini; 3) nazir şurası; 4) məktəbləri idarə 
edən üç şöbə -  ali və orta, xalq və peşə mək
təbləri şöbələri və dəftərxana aparatının 
işçiləri daxil idi. Nazir şurasının tərkibi nazir, 
nazir müavini, şöbə müdirləri, dəftərxana 
müdiri, tədıis-maarif işi mütəxəssisləri və 
elm nümayəndələrindən ibarət idi. Həmin şu
ra qanunverici orqanlara təqdim olunacaq qa
nun layihələrinin, tədris -  maarif işi və elmin 
inkişafını təmin edə biləcək tədbirlərin işlə
nib hazırlanmasına, Nazirliyin bütün müəssi
sələrinin illik pul smetasına, Nazirliyin idarə 
və tədris müəssisələrinin illik hesabatına, ey
ni zamanda nazirin şuranın müzakirəsinə təq
dim etdiyi məsələlərə baxırdı.

Hər şöbəyə rəhbərlik edən müdirin vəzifə
lərinə müvafiq məktəblərin inzibati və pedaqoji 
təftişi, məktəblərin yenidən təşkili, yeni mək
təblərin açılması, işə qəbul və azad olunanların 
nazirə təqdim edilməsi və s. daxil idi.

Nazirlik yarandığı ilk gündən Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasətinin əsas is
tiqamətlərindən olan təhsil müəssisələrinin mil

liləşdirilməsi məsələsini ön plana çəkdi, ümumi 
icbari təhsil layihələri hazırladı, kəndlərdə, şə
hərlərdə yeni məktəblər açmağa qərar verdi.

Ölkədə fəaliyyət göstərən bütün maarif 
ocaqları, məktəblər onun tabeliyinə verildi. Az 
keçmədi ki, hökumətin qərarı ilə Azərbaycanda 
həmin Nazirliyin tabeliyində əvvəlkilər saxlan
maqla, 10 bölgədə yeni xalq məktəbləri müfət
tişliyi yaradıldı və regionlardakı təhsil müəssi
sələrinin fəaliyyətinə nəzarət onlara tapşırıldı.

İlk vaxtlar Maarif Nazirliyinin tərkibi cəmi 
20 nəfərdən ibarət idi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumə
tinin IV kabinetində Rəşid xan Kaplanov 
Maarif və Dini Etiqad naziri olarkən nazirliyin 
tərkibi texniki işçilərin hesabına genişlənərək 
47 nəfərə çatdırıldı. Kaplanovun nazir işlədiyi 
dövrdə orta məktəblər şöbəsinin rəisi kimi 
yeni vəzifə təsis edildi. Həmin vəzifəyə Həyat 
xanım Usubbəyova təyin olundu. Texniki 
bacarığa malik savadlı kadrların hazırlanması 
üçün Maarif Nazirliyində peşə məktəbləri şö
bəsi yaradıldı və Nemətulla bəy Şahtaxtinski 
həmin şöbəyə müdir təyin edildi.

Nəsib bəy Yusifbəylinin vaxtında ümumi 
şəkildə şöbə müdiri adlanan vəzifə Rəşid 
xan Kaplanovun dövründə xalq təhsili şöbə
si adlandı və ona Qori seminariyasının mə
zunu Abbas Minasazov rəhbər təyin olundu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
nin Gəncədə formalaşan ikinci kabinetinin 
Azərbaycan xalqına ünvanlanmış 17 iyun 
1918-ci il tarixli müraciətində deyilirdi ki, hö
kumətin yaxın dövrdə həyata keçirəcəyi təd
birlərdən biri də xalq maarifi, təhsil müəssisələ
rinin milliləşdirilməsi, maarif ocaqlarında təd
risin ana dilində aparılması, anadilli məktəblər
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Nəsib bəy Yusifbəyli
(1881-1920)

Y u s i f b ə y l i  N ə s ib  b ə y  Y u s i f  o ğ lu  Gəncə şəhə
rində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Gəncə gim
naziyasında almış. 1902-ci ildə Novorossiysk 
(Odessa) Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil ol
muş, amma universitet müvəqqəti bağlandığı üçün 
təhsilini başa vura bilməmişdir. Baxçasaray (Krım) 
şəhərinə gedib İsmayıl Qaspiralının «Tərcüman» 
qəzeti ilə əməkdaşlıq etmişdir. 1908-ci ildə İstan
bula köçmüş, burada «Türk dəməyi» cəmiyyətini 
təşkil etmişdir. 1909-cu ildə Gəncəyə qayıdıb şə
hər bələdiyyəsində çalışmışdır. 1917-ci ildə Gən
cədə «Milli Fcderalistlərin Türk Partiyası»nı ya
ratmış, az sonra bu partiya M.Ə.Rəsulzadənin 
başçılıq etdiyi «Müsəlman Demokratik Müsavat 
Partiyası» ilə birləşmişdir.

Zaqafqaziya Seyminin üzvü, Zaqafqaziya Fe
derativ hökumətində maarif naziri, ADR höku
mətində maarif naziri, hökumət sədri. Daxili İşlər 
naziri vəzifələrində işləmişdir. Azərbaycanda 
kommunist rejimi qurulduqdan sonra Bakını tərk 
edərkən yolda faciəli surətdə qətlə yetirilmişdir.

Rəşid xan Kaplanov 
(1883-1937)

Rəşid xan Zavid oğlu Kaplanov Dağıstanın 
Xasavyurd qəzasının Ağsay kəndində anadan ol
muşdur. Milliyyətcə qumuqdur. Vladiqafqazda 
realm məktəbi. 1910-cu ildə Parisdə Sorbonııa 
Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. İs
tanbul Universitetinə dəvət olunmuş. 1913-cii ilə
dək orada dərs demişdir. Həmin il Vladiqafqaza 
qayıtmış, şəhər dairə məhkəməsində andlı mü
vəkkil müavini vəzifəsində çalışmışdır.

1919-cu ilin əvvəllərində Bakıya köçmüş. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin IV hökumət 
kabinetində maarif və dini etiqad naziri, V hö
kumət kabinetində maliyyə naziri təyin olunmuş
dur. Aprel işğalından sonra, 1920-ci ilin iyununda 
Bakıda həbs olunaraq, əvvəlcə Vladiqafqaza. 
sonra isə Moskvaya göndərilmişdir. Moskvada 
Şərq Xalqları Universitetində «Osmanlı imperi
yası tarixi»ndən dərs demiş, eyni zamanda vəkil 
kimi sərbəst fəaliyyət göstərmişdir. Repressiyaya 
məruz qalmışdır.
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Həmid bəy Şahtaxtinski
(1880-1944)

Şaxtantinski Həmid Ağa Xəlil oğlu Naxçı
vanın Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur. 
Naxçıvanda rus ibtidai məktəbində, Naxçıvan rus 
şəhər məktəbində, İrəvan Müəllimlər Seminari
yasını bitirmiş (1899), elə həmin seminariyada 
Azərbaycan və rus dilləri müəllimi kimi pedaqoji 
fəaliyyətə başlamışdır. Odessada Novorossiysk uni
versitetinin hüquq fakültəsini (1912). Tiflisdə Za
qafqaziya universitetinin tibb fakültəsini bitirmişdir 
(1928). 1914-cii ildə Yclizavcipol quberniyasının 
xalq məktəbləri inspektoru təyin edibnişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyə
tində maarif nazirinin müavini, V hökumət kabi
netində maarif naziri vəzifəsində çalışmışdır. 
Azərbaycanda orta məktəb, o cümlədən təhsilin 
məzmunu sahəsində islahatlar üzrə hökumət ko
missiyasına rəhbərlik etmiş, ümumtəhsil mək
təbləri üçün yeni proqram və dərsliklərin ha
zırlanması işində böyük xidmətlər göstərmişdir.

ADU-da müəllim, prorektor vəzifəsində işləmiş 
(1919-25). BXMŞ nəzdindəki İkiillik Müəllimlər 
institutu və Azərbaycan Dövlət Tibb institutunda 
çalışmışdır (1930-40).

Repressiyaya məruz qalmış. Arxangelskdə 
sürgündə vəfat etmişdir

Nurməhəmməd bəy Şafısuvarov
(1883-1958)

Nurməhəmməd bəy Adilxan oğlu Şahsuva- 
rov Laçın rayonunun Minkənd kəndində anadan 
olmuşdur. Qori seminariyasını (1903), Tiflis 
Müəllimlər İnstitutunu (1912). Kiyev Universite
tinin hüquq fakültəsini (1915) bitirmişdir. 
Pedaqoji fəaliyyətə 1903-cü ildə Yclizavctpolda 
rus-tatar (Azərb.) məktəbində başlamış. Dağıs
tanda xalq məktəbləri inspektoru (1915-19) və
zifəsində işləmişdir. AXC dövründə maarif nazi
rinin yoldaşı (müavini). 1920-ci ilin aprelində qı
sa müddətdə (cəmi 22 gün) Maarif naziri vəzifə
sində çalışmışdır. İnqilabdan sonra Xalq Maarif 
Komissarlığında. Azərbaycan Sənaye institu
tunda, ADU-da işləmiş (1920-37), Krasnoyarsk
Pedaqoji İnstitutunda (1938-43) rus dili və ədə-

«

biyyatından, Kirovabad (Gəncə) Pedaqoji İnstitu
tunda ( 1944—46) rus dilindən dərs demiş, Azər
baycan Dövlət Tibb İnstitutunda (1946-58) kafed
ra müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1940-1943-cü illərdə saxta ittihamlarla həbs 
edilərək sürgün olmuş, bəraət aldıqdan sonra Ba
kıda Tibb Universitetində çalışmışdır.
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Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin
Azərbavcan-tiirk dilinin dövlət dili elan &

edilməsi haqqında qərarı.
21 ivıtn 19 il

şəbəkəsinin genişləndirilməsi olacaqdır. Eyni 
zamanda müraciətdə bu da xüsusi vurğulanırdı 
ki, təhsildə milliləşmə prosesi tədrici yolla, 
mərhələlərlə həyata keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
öz fəaliyyətinin Gəncə dövründə (17.06.1918 -  
17.09.1918) təhsil müəssisələrinin, dövlət or
qanlarının milliləşdirilməsi sahəsində müva
fiq hökumət tədbirlərinin həyata keçirilməsi
nin hüquqi bazasını yaratmaq məqsədilə 
«Türk (Azərbaycan) dilinin dövlət dili elan 
edilməsi haqqında» 27 iyun 1918-ci il tarixli qə
rar qəbul etdi.

Fətəli xan Xoyskinin Baş nazir kimi imza
ladığı həmin qərarla Azərbaycan türkcəsi Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət dili elan

edildi, bütün dövlət 
orqanları, məhkəmə, 
təhsil müəssisələri 
və digər inzibati qu
rumlarda bu dildən 
istifadə olunması tə
ləb edildi. Parlamen
tin dəftərxanası bü
tün dövlət və ictimai 
təşkilatlara, ayrı-ayrı 
şəxslərə bildirirdi ki, 
parlamentə, onun 
dəftərxanasına hər 
cür yazılı müraciət 
ancaq dövlət dilində 
olmalıdır. Başqa dil
lərdə yazılmış ərizə
lərin üzərinə Parla
mentin sədr müavini 
Həsən bəy Ağayev 
səliqə ilə aşağıdakı 
məzmunda dərkənar 
qoyurdı: «Ərizə türk
cə lisanda olmadığı 
üçim əncamsız qalır».

Lakin ölkədə ida
rəetmə orqanlarında 
dövlət dilində danış
mağı və yazmağı bi
lən milli kadrlar ça
tışmadığı üçün hö
kumət həmin qərarda 
müstəsna hal kimi, 
milli mütəxəssislər 
yetişənədək rəsmi ya
zışmalarda rus dilin
dən də istifadəyə icazə

Həsən bəy Ağayev
(1875-1920)

Ağayev Həsən bəy Mə
şədi Hüseyn oğlu orta təhsi
lini Gəncədəki klassik gimna
ziyada almışdır. Hacı Zeynal
abdin Tağıyevin maddi yardı
mı ilə Moskva Universitetinin 
tibb fakültəsinə daxil olmuş 
və 1901-ci ildə oranı müvəf
fəqiyyətlə bitirmişdir.

İrana mühacirət edərək, 
bir müddət orada yaşamışdır. 
Mühacirətdən qayıtdıqdan 
sonra Gəncədə rııs dilində çı- 
xan «Южный Канказ» qəzeti
nin redaktoru, müsəlmanlar 
arasında maarifçiliyi yayan 
cəmiyyətin rəhbəri olmuşdur. 
1914-cü ilin sonlarında Xııda- 
dat buy Rəfibəyli ilə birlikdə 
Gəncədə ilk səhiyyə cəmiy
yəti yaratmışdır.

Rusiya daxilində Azər
baycana muxtariyyət veril
məsinin ardıcıl tərəfdarların
dan olmuşdur.

Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti qurulanda Parlamenti
nin ilk iclasında Parlament 
sədrinin birinci müavini seçil
mişdir. A p r e l  i ş ğ a l ı n d a n  (  

sonra Tiflisə mühacirət etmiş 
həmin il iyulun 19-da muzdlu 
erməni terrorçusu tərəfindən 
qətlə yetirilmişdir.
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vermişdi. Bu qərar məktəb və bütövlükdə maarif 
sahəsində milliləşmə prosesinin bir növ baş
lanğıcı oldu. İstər Azərbaycan türkcəsinin dövlət 
dili elan olunması, istərsə də təhsil sisteminin, 
məktəb və maarif ocaqlarının milliləşdirilməsi 
ideyası təsadüfi deyildi. Nəzərə alınsa ki, bu pro
ses Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 
ən ağır, əslində «olum, ya ölüm» dilemması qar
şısında qaldığı bir tarixi şəraitdə, ölkənin paytax
tı Bakı uğrunda ölüm-dirim müharibəsi getdiyi 
bir zamanda həyata keçirilməyə başlanmışdı, onda 
Milli hökumətin həmin tədbirlərə nə qədər bö
yük əhəmiyyət verdiyini başa düşmək olar. Döv
rün reallığı belə idi ki, təhsil sisteminin milliləş
dirilməsi, təhsilin ana dilində aparılması uğrunda 
yarım əsrlik milli mücadilənin o zamankı təmsil
çilərinin -  hökumətə rəhbərlik edən maarifçi 
ziyalıların əlinə tarixi lıiısət düşmüşdü. Onlar bu 
fürsətdən yararlanmağı özlərinin və müstəqil 
dövlətin ən ali vəzifələrindən biri sayırdılar.

«İstiqlalımız, istiqbalımız lıəp maarifə bağ
lıdır. Əgər milli maarifimiz, milli məktəbimiz 
tərəqqi etməzsə, bizim iiçün fəl ah və nicat ümidi 
qalmaz. Hökumət bıınıt bilir...» (Nəsib bəy Yu
sifbəyli: IV hökumət kabinetinin Proqramın
dan); (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918- 
1920). Parlament (Stenoqrafık hesabatlar). 
Bakı, 1998, I cild, səh. 120-127).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumə
tinin maarif, təhsil, elm və mədəniyyət sahə
sində apardığı siyasətin reallaşdırdığı təxirə
salınmaz tədbirlərin və keçirilməsi nəzərdə 
tutulan islahatların əsas istiqamətləri, əsasən, 
aşağıdakılardan ibarət idi:

-  Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maarif 
müəssisələrinin, təhsil ocaqlarının qısa müd
dətdə, istisnasız olaraq milliləşdirilməsi;

-  ölkədə tədrisin, əsasən, dövlət dilində -  
Azərbaycan türkcəsində aparılmasına nail olun
ması; təlim müvəqqəti olaraq başqa dillərdə olan 
məktəblərdə dövlət dilinin məcburi və inten
siv şəkildə tədrisinin təmin edilməsi;

-  tezliklə hamılıqla ümumi icbari təhsilə 
keçilməsi;

-  milli azadlığın, milli istiqlalın milli 
maarif və təhsilin ahəngdar inkişafının təməl 
prinsipi olması ideyasının təhsil quruculuğu 
prosesində dönmədən həyata keçirilməsi;

-  təhsil sahəsində islahatlar aparmaq üçün 
xüsusi hökumət komissiyasının, o cümlədən 
təhsilin məzmunu, proqram və dərsliklərin ha
zırlanması üzrə komissiyaların təsis edilməsi:

-  milli məktəbin tərəqqisini təmin etmək 
məqsədilə milli müəllim kadrlarının yetişdiril
məsi üçün yeni darülmüəlliminlərin (kişi müəl
lim seminariyası) və darülmüəllimatlarm (qadın 
müəllim seminariyası) yaradılması; bununla ya
naşı, ilkin olaraq müəllim hazırlayan qısamüd
dətli pedaqoji kursların açılması; ilkin zəruri eh
tiyacı ödəmək üçün Türkiyədən müəllimlərin 
dəvət olunması və dərsliklərin gətirilməsi;

-  təhsilin məzmunu sahəsində islahatlann 
aparılması, yeni proqram və dərsliklərin hazırlan
ması və nəşri, təhsilin məzmununda milli-mənəvi 
dəyərlərə -  türkçülük, azərbaycançılıq, islamçılıq 
və avropaçılıq dəyərlərinə üstünlük verilməsi;

-  təhsil, maarif işçiləri üçün pedaqoji mət
buat orqanlarının, məktəblilər üçün uşaq ədə
biyyatı üzrə jurnalların təsis edilməsi və nəşri
nin təşkil olunması;

-  ölkənin idarə olunması və iqtisadi müs
təqilliyinin təmin olunması üçün milli mütəxəs
sislərin hazırlanması; bu məqsədlə: ölkədə ali 
və orta ixtisas təhsili məktəbləri şəbəkəsinin
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qurulması və xarici ölkələrdəki tanınmış ali 
məktəblərdə azərbaycanlı gənclərin təhsil al
malarına şərait yaradılması;

-  ölkənin tarixini, mədəniyyətini, etnoqra
fiyasını, ədəbiyyatını öyrənmək üçün elmi 
müəssisələrin, elmi cəmiyyətlərin, universitet
lərin təsis olunması;

-sənət, texniki-peşə məktəbləri, ümumi təh
sil məktəbləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi; 
internat tipli məktəblərin, məktəbəqədər tərbiyə 
müəssisələrinin dövlət himayəsinə keçirilməsi;

-  ölkənin hərbi potensialını formalaşdırmaq, 
müdafiə qüdrətini möhkəmləndirmək məqsədilə 
milli hərbi mütəxəssislər hazırlayan hərbi təhsil 
ocaqlarının geniş şəbəkəsinin yaradılması;

-  ölkə büdcəsində təhsilə ayrılan xərclərin 
mərhələlərlə intensiv olaraq artırılması;

-  ana dilində təhsilin, maarifin inkişafı, 
əhali arasında savadsızlığın aradan qaldırılma
sı və Azərbaycanın Avropaya mədəni inteqra
siyası məqsədilə əlifba islahatının aparılması, 
latın əlifbasına keçilməsi ilə bağlı hökumət 
komissiyasının yaradılması, ilkin layihənin 
Parlamentdə müzakirəsi və digər müvafiq təş- 
kilati məsələlərin həlli və s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
nin təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində apar
dığı quruculuq işləri, təxirəsalınmaz tədbirlər 
qısa bir vaxt ərzində öz nəticəsini verdi.

1919-cu ilin əvvəllərində respublika ərazi
sində 23 dövlət oıta təhsil müəssisəsi var idi 
ki, onlardan da altısı kişi, dördü qadın gimnazi
yası, beşi realm məktəb, üçü müəllimlər semi
nariyası, üçü «Müqəddəs Nina» qız məktəbi, 
biri politexnik və biri kommersiya məktəbi idi 
(Bax: Адрес-Календарь Азербайджанской 
Республики. Баку, 1920, стр. 54). Həmin dövr

də Azərbaycan ərazisində 637 ibtidai məktəb 
fəaliyyət göstərirdi.

1914-cü ildə yaradılmış Balaxanı realm qız 
məktəbinin bazasında oğlanlarla qızlann birgə 
təhsil aldığı gimnaziya yaradıldı. Kişi gimnazi
yaları iki şöbədən -  humanitar və real, qadın gim
naziyaları isə ancaq humanitar şöbədən ibarət idi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
həm məktəbləri, həm də onların rəhbərlərini 
mümkün qədər milliləşdirməyə çalışırdı. 11 av
qust 1919-cu ildə Bakıdakı «Müqəddəs Nina» 
qız məktəbi Azərbaycan birinci milli qadın 
gimnaziyasına, Gəncə və Nuxadakı (Şəki) 
məktəblər isə uyğun olaraq, Gəncə və Nuxa 
qadın gimnaziyalarına çevrildi.

Petroqradda fizika-riyaziyyat fakültəsini 
qurtarmış Səlimə xanım Yaqubova I Milli Qadın 
Gimnaziyasına, Müslüm Maqomayev I Bakı 
qarışıq ibtidai ali məktəbinə, Rəşid bəy Əfən
diyev isə Bakı Kişi Müəllim Seminariyasına 
müdir təyin olundu. Milli kadrların bu təyinatı 
özünün müsbət nəticəsini verdi. Səlimə xanım 
Yaqubova I Milli Qadın Gimnaziyasına müdir 
təyin edildikdən sonra, müəllim heyətinin tər
kibində dəyişiklik aparmağa başladı. Məktəbin 
inspektoru vəzifəsinə Azərbaycanın maarifpər
vər qadını Xədicə xanım Ağayevanı təyin etdi. 
Qısa bir vaxtda məktəbin 57 qeyri-azərbaycanlı 
müəllimindən 14-nü azərbaycanlı ilə əvəz etdi. 
Səlimə xanım Yaqubova savadlı müsəlman qa
dınlarını işə cəlb etməklə məktəbin rolunu və 
nüfuzunu yüksəltdi. Rəşid bəy Əfəndiyev də iş
lədiyi məktəbdə 24 qeyri-azərbaycanlı müəlli
min 17-ni azərbaycanlı ilə əvəz etdi. O, Hüseyn 
Cavid, Əzim Əzimzadə, Rza Təhmasib kimi milli 
ruhlu müəllimləri məktəbinə işə dəvət etdi. Müs
lüm Maqomayev isə qeyri-azərbaycanlı müəl-

200



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

1 imdən 4-nti azərbaycanlı ilə əvəz etdi. Onların 
içərisində Əli Terequlov, Molla Qafar, Pənah 
Qasımov kimi xalq müəllimləri var idi. Qeyıi- 
millətlər milliləşmə məsələsinə nə qədər mane 
olmağa çalışsalar da, Azərbaycanın qabaqcıl 
maarifpərvərləri müxtəlif kənd və qəzalardan 
milli ruhlu, savadlı müəllimləri tapıb, öz mək
təblərinə işə dəvət edir və onlar üçün lazımi şə
rait yaradırdılar. Bakı şəhərində yerləşən mək
təblərin müdirlərinin və ümumiyyətlə, Azərbay
can müəllimlərinin bu cür vətənpərvərlik nümu
nəsi göstərmələri milliləşmə kimi çətin bir vəzi
fənin həyata keçirilməsində mühüm rol oynadı.

Təhsilin daha da təkmilləşdirilməsi məqsə
dilə gimnaziyaların strukturunda, orta məktəb
lərin fəaliyyət istiqamətində, tədris planlarında 
dəyişikliklər aparıldı. Belə ki, 2 iyun 1919-cu 
ildə qadın gimnaziyalarında pedaqoji şura sədri, 
müdir, sinif mürəbbiləri (tərbiyəçilər) vəzifələri

ləğv olundu və onun yerinə kişi gimnaziyala
rında olduğu kimi, direktor, inspektor və sinif 
rəhbərinin köməkçisi vəzifələri yaradıldı.

Aparılan islahatlar strukturdakı dəyişiklik
lərlə bitmirdi, təhsilin milliləşməyə xidmət 
edən məzmununu da əhatə edirdi. Orta təhsilin 
milliləşməsi də təhsil siyasətinin əsas istiqa
məti kimi ilk dəfə məhz Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə həyata keçirildi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə qədər Azərbaycanda ana di
lində orta məktəb yox idi. Hətta ana dili o döv
rün orta təhsil ocağı sayılan realm məktəblərdə 
həftədə bir-iki saat keçilən, məcburi olmayan 
fənn hesab olunurdu. Bunun aradan qaldırılma
sını vacib hesab edən hökumət 28 avqust 1918-ci 
il tarixli qərarı ilə bütün məktəblərdə təlimin 
Azərbaycan dilində aparılmasını qanuniləşdirdi. 
Bu işdə maarifpərvər ziyalı Abdulla Şaiqin bö
yük xidmətləri olub. Məhz onun təşəbbüsü ilə

Bakı qadın gimnaziyasının müəllim və tələbələri
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Сото Cəhrayılbəyli 
(1887-1965) '

Cəbravılbəvli Camo Adil# b

oğlu Şamaxıda anadan olmuş
dur. Pedaqoji fəaliyyətə 1908-ci 
ildən başlamış. Şamaxı (1908 - 
1914) və Bakı (1914-cü ildən) 
məktəblərində müəllimlik et
mişdir. Bakı mətbuatında əsa
sən. «Məktəb» jurnalında, 
uşaq pyesləri, hekayələr, şeir
lər dərc etdirmişdir. V .İ.Lenin 
adma APİ-ııin biologiya fakül
təsini bitirmişdir (1931). Bakı
dakı darülmüəllimində (1922- 
31). Sənaye Akademiyasında 
(1932-37), Bakı Müəllimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunda. 
Azərbaycan Elmi tədqiqat Pe
daqogika İnstitutunda (1938- 
64) işləmişdir. Bir sıra dərslik
lərin («Təbiətə ilk addım». 
«Müxtəsər nəbatat», «Heyva
nat dərsləri» və s.). məktəblər
də təbiətin öyrənilməsinə dair 
30-dan çox elmi-metodik kitab 
və kitabçanın müəllifidir. «Şə
rəf nişanı» ordeni ilə təltif 
edilmişdir. Azərbaycan SSR 
əməkdar müəllimi (1942) fəxri 
adma layiq görülmüşdür.

49 sinifdə Bakı I real
ın məktəbinin nəz- 
dində Azərbaycan di
li öyrədilən üç aylıq 
kurs açıldı. Bu kursu 
bitirənlər üçün Bakı 
I realın məktəbində 
təlim Azərbaycan di
lində həyata keçiri
lən bir sinif (üçüncü 
sinif) açıldı. Həmin 
sinifdə 25 şagird oxu
yurdu. Onlar 1924-cü 
ildə ana dilində orta 
məktəbi bitirən ilk 
məzunlar oldular. 
Məktəbdə Abdulla 
Şaiqlə birlikdə Ca
mo Cəbrayılbəyli, 
Qafur Rəşad Mirzə- 
zadə kimi, görkəmli 
pedaqoqlar da dərs 
deyirdilər. Azərbay
canda milli kadrların 
yetişdirilməsində son- 
ralar «Abdulla Şaiq 
adına nümunə məktə
bi» kimi şöhrət qa
zanmış həmin mil
liləşdirilmiş məktəbin 
böyük rolu olmuşdur.

9_m

Ölkədə təhsilin
milliləşdirilməsi, məktəb islahatı uğurla həyata 
keçirilsə də, bu prosesi ləngidən bir çox amil
lər var idi. Həmin amillərdən ən başlıcası, 
əvvəlki illərdə də olduğu kimi peşəkar 
müəllim kadrlarının azlığı idi. Buna görə də

müəllim hazırlığı 
məsələsi ilk gündən 
milli hökumətin 
fəaliyyətində əsas 
yerlərdən birini tu
turdu. Bu məsələnin 
tezliklə həlli üçün 
hökumət bir neçə is
tiqamətdə (yeni 
müəllimlər semina
riyaları yaratmaq, 
müəllimlər üçün ha
zırlıq kursları təşkil 
etmək, Türkiyədən müəllimlər dəvət etmək) iş 
aparırdı.

Türkiyədən dəvət olunmuş 50 nəfər 
müəllim respublikada xalq maarifinin yeni
dən təşkilində səylə çalışır, dərsliklər, tədris 
vəsaitləri hazırlayır, milliləşdirilmiş məktəb
lərdə dərs deyirdilər. Hökumətin qərarı ilə 
dəvət olunan müəllimlərə yerli müəllimlərin 
əmək haqqından 50% artıq maaş verilirdi.

Yerlərdə ziyalılar bu təşəbbüsü dəstək
ləyir, onun həyata keçirilməsi üçün əllərindən 
gələni əsirgəmirdilər. Məsələn, Gəncədə ta
nınmış maarifçi-xeyriyyəçi Ələkbər bəy Rəfl- 
bəyli əlaqələrindən istifadə edərək Gəncəyə 
Türkiyədən müasir təlim verəcək müəllimlə
rin gətirilməsinə çalışmışdır. Gəncəli gənclə
rin xaricdə təhsil almaları üçün də Ələkbər 
bəy Rəfıbəyli xeyli səy göstərmişdir.

Qısa bir vaxtda Bakı politexnik, kommer
siya məktəbləri istisna edilməklə bütün orta 
təhsil müəssisələri, o cümlədən III, IV kişi və 
II, III, IV qadın gimnaziyaları milliləşdirilmişdi. 
Milliləşdirilmiş məktəblərdə «Rus taıixi»nin

Ələkbər bəy Rəfıbəyli 
{1839-1919)
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yerinə «Umumi türk tarixi», rus məktəblərində 
isə həftədə 3-4 saat Azərbaycan dilinin tədrisi 
nəzərdə tutulurdu. Eyni zamanda milliyyəti, 
dini və cinsindən asılı olmayaraq, bütün vətən
daşlara bərabər təhsil hüququ verilirdi.

Təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi, 
ibtidai, ali ibtidai və orta təhsil müəssisələ
rində tədrisin dövlət dilində aparılmasına ke
çid prosesi problemlərsiz ötüşmədi. Çox keç
mədən məlum oldu ki, ümumtəhsil müəssisə
lərinin milliləşdirilməsi nəticəsində çoxlu 
sayda uşaq təhsildən kənarda qalır. Bu reallı
ğı görən Azərbaycan hökuməti vəziyyətdən 
çıxmaq üçün 28 avqust 1918-ci il tarixli qə
rarında dəyişiklik etməyə məcbur oldu. 2 ay 
yarımdan sonra verilmiş 13 noyabr 1918-ci il 
tarixli qərarda müəyyən edildi ki, bir orta təh
sil müəssisəsi olan şəhər və yaşayış məntəqə
sində Xalq Maarif Nazirliyinin xüsusi razılığı 
ilə məktəblərin yuxarı hazırlıq siniflərindən 
başlayaraq paralel olaraq rus bölmələrinin 
açılmasına icazə verilir. Əgər şəhər və yaşa
yış məntəqəsində bir neçə eynitipli ümumi 
təhsil müəssisəsi varsa, onda onların bir his
səsi milliləşdirilir, qalan hissəsində tədris bü
tün siniflərdə rus dilində aparılır. Eyni za
manda həmin qərarla təlim rus dilində aparı
lan məktəblərdə dövlət dili -  Azərbaycan 
türkcəsi məcburi fənn kimi tədris olunmalı 
idi. Azərbaycan hökumətinin bu qərarında 
azərbaycanlı uşaqların yalnız milliləşdirilmiş 
məktəblərdə təhsil almaları bir vəzifə kimi 
tələb edilirdi. Lakin müstəsna hallarda ana 
dilində danışmağı bilməyən azərbaycanlı 
uşaqlar Xalq Maarif Nazirliyinin xüsusi ica
zəsi ilə rus bölmələrində təhsil almağa bura

xıla bilərdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, ümu
mi təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi ilə 
bağlı verilən bu qərarlar müəyyən çatışmaz
lıqlarına baxmayaraq, Azərbaycan təhsil ta
rixində müstəsna rolu olan addım idi. Məhz 
bu qərarlarla Azərbaycanda ümumi orta təhsil 
müəssisələrində təlimin ana dilində aparılma
sına dair milli maarifçilərin uzun illər arzu
sunda olduqları ideya gerçəkləşdi. Azərbay
can dili dövlət dili statusu qazandı, ana dili
miz ölkəmizin əsas təlim-tərbiyə, təhsil 
dilinə çevrildi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
nin ümumi təhsilə, ümumtəhsil müəssisələri 
şəbəkəsinin inkişafına müstəsna əhəmiyyət 
verməsinin bir göstəricisi də bu idi ki, milli hö
kumət əvvəlcə ölkədə hamılıqla icbari ibtidai 
təhsilə, sonra isə ümumi orta icbari təhsilə 
keçidi özünün təhsil siyasətində prioritet isti
qamət hesab edirdi. Belə ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin sayca dördüncü hökumət ka
binetinin Parlamentə təqdim etdiyi Hökumət 
Proqramında (deklarasiyasında) deyilirdi ki, 
təhsilin milli müstəqilliyin möhkəmləndiril
məsində müstəsna rolu nəzərə alınaraq, ümu
mi icbari təhsil haqqında qanun layihəsi hazır
lanmalı və ümumi təhsil müəssisələri şəbəkəsi 
daha da genişləndirilməlidir. Bu məqsədlə 
hökumət, ilk növbədə təhsilin məzmunu sahə
sində islahatlar aparmaq, yeni dərsliklər hazır
lamaq məqsədilə komissiyalar yaradılacağını 
xüsusi vurğulayırdı.

Görülən tədbirlər nəticəsində orta təhsil 
müəssisələrində oxuyan azərbaycanlıların sayı 
artsa da, ümumi təhsil alanların sayı əvvəlki il
lərə nisbətən azaldı. Faktlara müraciət edək:
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Əgər 1914/15-ci tədris ilində orta ümumtəhsil 
məktəblərində (müəllimlər seminariyaları is
tisna edilməklə) 9643 şagird təhsil alırdısa. 
1919/20-ci tədris ilində 9611 şagird təhsil alırdı 
(Bax: Народное образование в Азербайджане 
(1920-1927). Баку, 1928, Göründü
yü kimi, həmin illərdə şagirdlərin ümumi sayı 
qismən azalmışdı. Şagirdlərin ümumi sayının 
azalmasının yalnız bircə səbəbi var idi. Bu. 
Stepan Şaumyan və digər daşnak «bolşevik
lərin», eyni zamanda Andranikin quldur dəs
tələrinin Azərbaycanı fəlakət qarşısında qoy
maları idi.

1918-ci ilin mart ayında ermənilər tərəfin
dən dəhşətli və qanlı hadisələr törədildi. Bol
şeviklərin köməyindən istifadə edən erməni 
quldurları görünməmiş vəhşiliklərlə on min
lərlə günahsız azərbaycanlının qanını axıtdılar. 
Bircə fakta müraciət edək: «Azərbaycan 
nümayəndə heyəti 1919-cu il mayın 28-də, 
istiqlaliyyətin birinci ildönümü günü ABŞ pre
zidenti Vilsonun qəbulunda olarkən bildirmiş
di ki, istiqlaliyyət yolunda Azərbaycanın iki 
şəhəri və 500 kəndi dağıdılmış, 100-150 minə 
yaxın oğul və qızı qurban getmişdir» (Fərrux 
Rüstəmov. Milli maarifimizin qaranquşları. 
«Azərbaycan məktəbi» jurnalı, 1991, №  2-3, 
səh. 57). Dağıdılmış, yandırılmış, viranə qal
mış kənd və şəhərlərdə məktəblərin bağlan
ması həmin vəhşiliyin nəticəsi idi. Tarixi
mizdə baş verən bu qanlı hadisələr keçən əsrin 
80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərin
də bir daha təkrarlandı. Cəmiyyətin bütün 
sahələri, o cümlədən təhsilimiz də bu dəhşətli 
hadisələrin təsirinə məruz qaldı.

1919-cu ildə respublikada 15 milliləşdiril
miş ali ibtidai məktəb var idi ki, onlar da Bakı, 
Göyçay, Quba, Qusar, Salyan, Lənkəran, Şa
maxı, Göytəpə, Gəncə, Gorus, Ağdaş, Şuşa, 
Nuxa (Şəki), Qazax və Zaqatalada yerləşirdi. 
Nazirlik daha 2 ali ibtidai məktəbin açılması 
haqqında məsələ qaldırmışdı. Ali ibtidai mək
təblərlə yanaşı, Şuşa və Zaqatalada qadın gim
naziyaları, Gəncə, Zaqatala və Nuxada sənət 
məktəbləri var idi.

ibtidai məktəbləri bitirən şagirdlər orta 
məktəblərə, yaxud əsrin əvvəllərində yaradı
lan, təhsil müddəti dörd il olan ali ibtidai mək
təblərə qəbul olunurdular.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
nin təhsil sahəsindəki tədbirlərindən biri də 
müasirtipli məktəbəqədər tərbiyə müəssisələ
rinin ilk nümunəsini yaratması oldu. Belə ki, 
«Azərbaycan Parlamentinin 1 mart 1919-cu il 
tarixli qərarı ilə Bakıda I Milli Qadın Gimnazi
yası nəzdində 1 sentyabr 1919-cu ildə uşaq 
bağçası təsis olunmuşdu. Uşaq bağçasının sax
lanması üçün 1919-cu il sentyabrın 1-dən de
kabrın 31-dək dövlət büdcəsindən 30.933 ma
nat 33 qəpik pul vəsaiti də ayrılmışdı» (Misir 
Mərdanov, Əsgər Quliyev. Azərbaycan təhsili 
Xalq Cümhuriyyəti illərində. Bakı, «Çaşıoğ- 
lu», 2003, səh. 43).

Beləliklə, Azərbaycanda dövlət təminatın
da olan Avropa modelli ilk uşaq bağçası təsis 
edildi. Həmin uşaq bağçası Qərbi Avropada 
məktəbəqədər tərbiyənin nəzəriyyəçisi, gör
kəmli alman pedaqoqu Fridrix Frebelin müəy
yənləşdirdiyi və onun adı ilə tanınan Frebel 
sistemi əsasında qurulmuşdu. Bu məktəbəqə
dər tərbiyə müəssisəsinin tərbiyə proqramla-
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rında kəsmə üzrə işlər, rəsm, müxtəlif əl işlə
ri, riyazi oyunlar, gimnastika, musiqi və nəğ
mə əsas yer tuturdu. Frebel sistemi əsasında 
qurulan məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində 
tərbiyə alan qızlar gələcəkdə milli qadın gim
naziyalarının hazırlıq və əlifba siniflərində 
təhsillərini davam etdirə bilərdilər. Bu təhsil- 
tərbiyə ocağının yaradılması göstərir ki. Milli 
hökumətimizin təhsil quruculuğunda və təlim 
siyasətində təhsildə fasiləsizlik prinsipi əsas 
kriteriyalardan biri idi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
bu dövrdə təhsildən yayınmış «küçə uşaqları»- 
nın taleyinə də biganə qalmamış, 1919-cu ilin 
avqustunda Bakıda həmin uşaqlar üçün dövlət 
hesabına «Uşaq evi» və «Uşaqlara yardım bü
rosu» təşkil etmişdi.

Hökumət yeni peşə-ixtisas məktəblərinin 
yaradılması, yaxud mövcud təhsil müəssisələ
rinin inkişaf etdirilməsi sahəsində də müəyyən 
tədbirlər gördü. 1919-cu ildə meşə-ixtisas

məktəbinin açılması barədə göstəriş verildi. 
Bu zaman Azərbaycanda 22 dövlət meşə tə
sərrüfatı var idi. Bu təsərrüfatda 25 meşəbəyi 
fəaliyyət göstərirdi. Burada işləyənlərin əksə
riyyəti rus idi. Onlar da köçüb getdiyindən me
şə təsərrüfatı üzrə ixtisas məktəbinin açılması 
zərurəti yaranmışdı. Meşə məktəbinin harada 
açılması ətrafında qızğm mübahisələr olmuş
du. Müzakirə iştirakçılarının əksəriyyəti bu 
məktəbin Gədəbəydə açılmasına tərəfdar çıx
dılar. Onların fikri belə idi ki, Gədəbəydə me
şə ağaclarının bütün növləri var, havası yaxşı
dır, Gədəbəydə yerləşən mis zavodu meşə 
məktəbinə pulsuz bina verir və nəhayət, bura
da bu məktəbdə dərs deyə biləcək həm mütə
xəssis, həm də ümumi təhsil müəllimləri oldu
ğu üçün meşə-ixtisas məktəbi məhz Gədə
bəydə açılmalıdır. Hökumət bu dəlilləri nəzə
rə alıb meşə-ixtisas məktəbinin Gədəbəydə 
açılmasına icazə verdi. Meşə-ixtisas məktəbi
1888-ci il 19 apreldə çar Rusiyası tərəfindən

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin mətbu orqanı olan
«Azərbaycan» qəzeti
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təsdiq edilmiş Nizamnamə əsasında açıldı. 
Yalnız burada tədris planından ilahiyyat və rus 
dili fənləri çıxarıldı, onların yerinə türk dili və 
şəriət fənləri daxil edildi. Eləcə də ixtisas 
fənlərinin saatları artırıldı.

Bu dövrdə musiqi təhsili sahəsində böyük 
boşluq var idi. Ayrı-ayrı həvəskar bəstəkarlar 
olsa da, gənc musiqişünaslar yetişdirən Kon
servatoriya yox idi. Ona görə də Bakıdakı 
musiqi studiyasında çalışan həvəskar bəstə
karlar 1919-cu ildə Maarif nazirinə yazırdılar: 
«Hər xalqın özünün musiqisi olmalıdır. Mu
siqi hər millətin mədəni səviyyəsinin göstəri
cisidir, biz gənc nəsli mədəniləşdirməli və 
milli Azərbaycan musiqisini inkişaf etdirmə
liyik». Studiyanın direktoru Konservatori
yanın 4 paraqrafdan ibarət Əsasnaməsini ha
zırlamışdı. 1-ci paraqrafda Konservatoriyanın 
məqsəd və vəzifələri, 2-ci paraqrafda idarəet
mə məsələləri, 3-cü paraqrafda tədris məsə
lələri, 4-cü paraqrafda direktorun vəzifələri 
şərh edilmişdi.

Konservatoriyanın açılmasını məqsədə
uyğun hesab edən Maarif Nazirliyi Azərbay
can teatr sənətini də inkişaf etdirmək məqsə
dilə 1920-ci il aprelin 27-də Azərbaycan teat
rının gələcək perspektivlərini Ağakərim 
Şərifov, Zülfiiqar və Üzeyir bəy Hacıbəyli 
qardaşları, Müslüm Maqomayevlə müzakirə 
çimişdi.

Göründüyü kimi, təhsilin orta pilləsi sayı
lan texniki-peşə təhsili müəssisələrinin inkişa
fı müstəqil dövlətin əsas qayğılarından biri idi. 
Gənc Azərbaycan dövlətinin xidmət sahələri
nin ahəngdar işini təşkil etmək üçün, ilk növ
bədə dəmir yolu, bank, poçt və teleqraf xid
məti üzrə milli kadrlar hazırlayan kurslar aç
maq nəzərdə tutulmuşdu.

Bu məqsədlə Maarif Nazirliyi «Azər
baycan» qəzetində yeni ixtisas məktəbi açmaq 
haqqında belə bir elan vermişdi: «Bakıda poçt- 
teleqraf məktəbi açılır, onun məqsədi poçt-te
leqraf işçiləri hazırlamaqdır. Məktəbdə riya
ziyyat, fizika, kimya, dilçilik, coğrafiya və
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin «Azərbaycan» qəzeti (rııs dilində)
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poçt-teleqraf üzrə dərslər keçiləcək. Daxil 
olanlar türk və rus dillərini bilməlidirlər. 
Elanda göstərilirdi ki, türklər rus dilini çox 
dərin bilməsə də olar. Bura orta məktəbin 5-ci 
sinfini qurtaranlar qəbul olunur. Gələcəkdə 
radio fakültəsi açılacaqdır».

1919-cu ildə Maarif Nazirliyi şərqşünaslıq 
kursu açdı. Şərqşünaslıq kursunda 3 şöbə 
yarandı:

1) Linqvistik şöbə. Bu şöbədə:
a) Türk dilinin qrammatikası;
b) Berlits sistemilə (XIX əsrin əvvəlində 

«təbii üsulun» əsaslandırıcılarından biridir. 
Berlits «təbii üsulla» ana dilində olan dil mü
hitini yaratmaq istəmişdir (xarici dili öyrənən
lər üçün -  M.M.) Şərq dillərinin tədrisi me
todikası;

c) Fars dilinin praktiki və nəzəri məsələləri 
öyrənilirdi.

2) Tarix-təbiət şöbəsi. Bu şöbədə şəriət 
tarixi, türk xalqlarının tarixi, Şərq arxeologiya
sı, Şərq ölkələrinin coğrafiyası keçilirdi.

3) Hüquq şöbəsi. Bu şöbədə isə müsəlman
hüquqlarının və beynəlxalq ticarət siyasətinin 
əsasları tədris edilirdi («Azərbaycan» qəzeti, 
9 mart 1920, N9 48).

Həmin dövrdə kənd təsərrüfatında, səna
yedə ixtisaslı mütəxəssislərin, fəhlə kadrları
nın, texniki profilli ustaların hazırlanması 
məqsədilə müvafiq kurslar fəaliyyət göstərir
di. Hətta «Bakıda Şərq incəsənəti və təsviri 
sənətinin ənənələrini davam etdirmək məqsə
dilə sənaye-incəsənət məktəbinin açılması qə
rara alınmışdı» (Azərbaycan Cümhuriyyəti. 
Bakı, 1998. səh. 164).

* •k к

Məktəb islahatı sahəsində məsələləri ət
raflı müzakirə etmək, müəyyən təkliflər hazır
layıb hökumətə təqdim etmək üçün Azər
baycan hökuməti Azərbaycan müəllimlərinin 
növbəti qurultayını çağırmaq barədə qərar 
qəbul etdi. Qurultayın keçirilməsi xərcləri 
üçün Azərbaycan hökumətinin 2 avqust 1919-cu 
il tarixli qərarı ilə Xalq Maarif Nazirliyinin sə
rəncamına 35600 manat məbləğində vəsait ay
rıldı. Azərbaycan müəllimlərinin sayca 3-cü 
olan həmin qurultayı 1919-cu il avqustun 20-də 
saat 11 -də Bakı I realm məktəbinin (indiki Azər- 
baycan Dövlət iqtisad Universiteti -  M.M.) akt 
zalında öz işinə başladı.

Qurultayda Azərbaycanın bütün bölgələ
rini və tədris müəssisələrini təmsil edən nüma
yəndələr iştirak edirdilər. Qurultayı Azərbay
can Türk Müəllimləri İttifaqının sədri Ağabəy 
Israfılbəyov açmış, qurultayda Xalq Maarif 
Nazirliyi adından nazir müavini Həmid bəy Şah
taxtinski böyük nitq söyləmişdi.

Qurultayın Xalq Maarif Nazirliyinə təqdim 
etdiyi təkliflər əsasında bütövlükdə məktəb isla
hatı və xüsusi olaraq təhsilin məzmunca milli- 
ləşdirilməsini əsas tutan proqram və dərslik 
islahatı üzrə müvafiq proqram hazırlamaq məq
sədilə hökumət komissiyası yaradıldı. 1919-cu il 
noyabrın 7-də Xalq Maarif Nazirliyi yanında 
yaradılan hökumət islahat komissiyasına Xalq 
Maarif nazirinin müavini Həmid bəy Şahtax
tinski (sədr), Nurməhəmməd bəy Şahsuvarov, 
Azad bəy Əmirov, Fətulla bəy Rzabəyov, Sultan 
Məcid Qənizadə, Abdulla bəy Əfəndiyev, Səli
mə xanım Yaqubova, Sara xanım Xuramoviç, 
Əhməd bəy Pepinov, Xədicə xanım Ağayeva,
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Azad bəy Əmirov
(1 8 8 9 -1 9 3 9 )

Əmirov Azad bəy Şuşa 
şəhərində anadan olmuşdur. 
Şuşa şəhər məktəbini (1900). 
Qori seminariyasını (1904) bi
tirmişdir. Gəncə sənət məktə
binin hazırlıq sinfində 6 il 
dərs demişdir. 1908-ci ildə 
ckstemat yolu ilə Gəncə gim
naziyasını bitirmişdir.

1910-cu ildə Moskva uni
versitetinin hüquq fakültəsinə 
daxil olmuş və 1915-ci ildə 
oranı birinci dərəcəli diplomla 
bitirmişdir.

1917-ci ildə Odessaya get
miş və tibb fakültəsinə daxil 
olmuşdur. İnstitutu yarımçıq 
qoyub 1918-ci ildə Şuşa şəhə
rinə qayıtmış və müəllimlik 
fəaliyyətini davam etdirmiş
dir. 1920-ci ildən sonra maa
rif komissarlığına işə dəvət 
olunmuş, əvvəlcə pedaqoji 
məktəblər şöbəsinin müdiri, 
sonra komissarlığın baş ins- 
pektoru vəzifəsində çalışmış
dır. Maarif komissarlığında 
Azərbaycan məktəbləri üçün 
dərsliklər tərtib edən komissi
yanın üzvü kimi böyük işlər

Məhəmməd ağa Şah
taxtinski, Cabbar bəy 
Orucəliyev və Saleh 
bəy Vəkilov daxil idi
lər. Hökumət bu ko
missiya qarşısında 
növbəti dərs ilinin əv
vəlinə kimi məktəb 
islahatı, o cümlədən 
təhsilin məzmunu ilə 
bağlı məsələlərin həl
li üzrə hökumət proq
ramını hazırlamaq 
missiyası qoymuşdu. 
Təəssüf ki, komissiya 
öz işini başa çatdırana 
kimi Milli hökumət 
devrildi. Amma hö
kumət devrilənə qə
dər komissiya həmin 
məsələlər üzrə müəy
yən işlər görə bildi. 
Belə ki, bu komissi
yanın təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə müəl
lim seminariyaları, 
xalq maarif inspek- 
torları, ali, ibtidai 
məktəb müdirlərinin 
1919-cu ilin dekab
rında Bakıda keçiril
miş 15 günlük müşa-

gormuşdur. virəsində ümumtəh-
sil müəssisələrində istifadə olunan dərsliklər 
məsələsi geniş müzakirə edilərək müəyyən 
təkliflər hazırlandı.

Müşavirədə Azər
baycan maarifpərvər
lərinin elə nümayən
dələri iştirak edirdi ki, 
onlar indi də xalqı
mızın, pedaqoji elmi
mizin və ictimaiy
yətimizin fəxri kimi 
yad edilir. Müşavirə
də nazir Həmid bəy
Şahtaxtinski, tanınmış 
maarifçi Azad bəy 
Əmirov, Bakı xalq 
məktəbləri direktoru 
Vasilyev, Nuxa (Şə
ki), Ərəş qəzasından 
Abdulla bəy Əfəndi
yev, Naxçıvan qəza
sından Rəşid bəy 
Əfəndiyev, Yelizavet- 
pol (Gəncə) qəzasın
dan Cavad bəy Cu- 
varlı, Bakı və Quba

Cavad bəy Си varlı
(1 8 8 6 -1 9 6 3 )

Cuvarlı (Cuvarlinski) 
Cavad Nəcəf oğlu Füzuli ra
yonunun Cuvarlı kəndində 
anadan olmuşdur. Tiflisdə 
Aleksandr Müəllimlər İnstitu
tunu bitirmiş (1907), 1918-ci 
ilədək Yelizavctpolda dərs 
demiş, 1921-ci ilə kimi Gəncə 
və Şamxor qəzaları xalq mək
təblərinin inspektoru vəzifə
sində çalışmışdır. Aprel işğa
lından sonra Azərbaycan SSR 
Xalq Maarif Komissarlığında 
işləmiş (1921-29). sovet mək
təblərinin fəal təşkilatçıların
dan olmuşdur. 1929—31 -ci il
lərdə Kənd Təsərrüfatı Texni-

qəzalarından Abbas 
Minasazov, Zaqatala 
quberniyasından İs
lam bəy Qəbulov, Qa
zax qəzasından Nəsib 
ağa Qiyasbəyli, Şuşa 
və Cavanşir qəzala
rından Nəriman bəy 
Nərimanbəyov, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzala-

kumunda, 1931 —33-cü illərdə 
Azərbaycan Sənət Şurası 
Kombinatında fəhlə təhsili 
sistemində, 1938-ci ildən 
APİ-də, 1951-ci ildən AzPİ- 
də müəllimlik etmiş, 1938-ci 
ildən həm də Az. ETPEİ-də 
işləmişdir. Bir sıra elmi, peda
qoji, metodiki məqalələrin və 
tədris vəsaitlərinin müəllifi və 
tərcüməçisidir.

rından Musa Quliyev, ali və aşağı ibtidai mək
təblər inspektoru Kiçikxanlı Kiçikxanov, Qa
zaxdan Əli Mustafayev, Nuxa (Şəki) ibtidai
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məktəbinin müəllimi A.Mahmudov və baş
qaları iştirak etmişlər.

Müşavirənin təntənəli açılışından sonra 
onun birinci iclasında ali ibtidai məktəblərin, 
qadın və sənət məktəblərinin nümunəvi smeta
sının tutulması, ibtidai normal, zemstvo, mə
həllə məktəblərinin adlarındakı dolaşıqlığın 
aradan qaldırılması haqqında, müəllim və 
tələbələrin hərbi mükəlləfiyyəti və digər mə
sələlər müzakirə edildi. Müşavirənin I icla
sında hələ icbari təhsil haqqında qanunun 
olmamasını nəzərə alaraq məktəbyaşlı 
uşaqları məktəbə cəlb etmək məqsədilə ibtidai 
təhsilin pulsuz olması qərara alındı. Müşavirə 
nümayəndələri belə hesab edirdilər ki, bir 
halda ki, məktəblər yenidən qurulur, onda 
nizam-intizamı möhkəmlətmək və müəllimin 
nüfuzunu qaldırmaq üçün məktəblərdəki 
müəllim, tələbə məhkəmələrini ləğv etmək 
lazımdır. Bundan başqa, müşavirədə bir sıra 
təsərrüfat məsələləri ilə yanaşı, iki mühüm 
pedaqoji məsələ də müzakirə edilmişdir. 
Onlardan biri ibtidai məktəblərdə dərslərin 
bir müəllim, yaxud bir neçə fənn müəllimi 
tərəfindən tədris edilməsi idi. Müşavirədə 
ibtidai məktəbdə tədrisi fənn sisteminə 
keçirməyin qəti tərəfdarları var idi. Onlar heç 
bir elmi dəlil göstərmədən, ibtidai məktəblər
də dərslərin, müxtəlif fənn müəllimləri tərə
findən deyilməsini təkid edirdilər. Lakin peda
qogika elminin nəzəri məsələləri ilə yaxından 
tanış olan Abdulla bəy Əfəndiyev və Sultan 
Məcid Qənizadə uşaqların yaş xüsusiyyətləri, 
hafizə, diqqət, təfəkkürü barədə elmi dəlillər 
gətirib ibtidai sinifdə fənn sistemini antipe- 
daqoji hal kimi qiymətləndirdilər. Nəticədə

ibtidai məktəbdə fənlərin bir müəllim tərə
findən deyilməsi qərara alındı. Müşavirədə 
2-ci məsələ kimi qanunşiinaslıq müəllimlə
rinin ştatda olması və ya saathesabı işləməsi 
müzakirə edildi. Müşavirə iştirakçıları belə 
qərara gəldilər ki, bu məsələni hər inspektor 
öz dairəsində özü həll etməlidir.

Dekabrın 18-də müşavirənin dördüncü 
iclasında müəllimlərin yay aylarında maaşla
rının verilməsi, dövlət büdcəsindən məktəbli
lərə dərman və tədris vəsaitləri üçün pul 
buraxılması, gimnastika və nəğmə fənləri üzrə 
istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılması, həmin 
fənləri yüksək səviyyədə tədris edən müəl
limlərin mükafatlandırılması, müəllimlərin 
təqaüdə çıxdıqda nə qədər təqaüd alması 
məsələsi müzakirə edildi. Dekabrın 19-da 5-ci 
iclasa Azad bəy Əmirov sədr seçildi. İclasda 
əvvəlki tərkibdən əlavə Qazax seminariyası
nın direktoru Firidun bəy Köçərli də iştirak 
edirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, müşavirənin 
hər iclasına bir qəzanın ən hörmətli, qabiliy
yətli məktəb müdiri dəvət olunurdu ki, o, qo
yulan məsələlərə dair elmi-pedaqoji məsləhət
lər verə bilsin. Beşinci iclasda qoyulan məsə
lələrin həlli üçün Qori seminariyasının keçmiş 
inspektoru Firidun bəy Köçərlinin məsləhət 
və təkliflərinə böyük ehtiyac var idi. İclasda 
müəllim və tələbələrin hərbi mükəlləfiyyəti, 
pedaqoji təhsili olmayan müəllimlərin işdə 
qalıb-qalmaması, pedaqoji kursların açılması, 
müsəlman xalqlarının coğrafiya və tarix 
xəritələrinin toplanması, pedaqoji muzeylərin 
açılması məsələləri müzakirə olundu. 1-ci 
məsələdən danışarkən müşavirə nümayəndə
ləri belə hesab etdilər ki, müəllimlərin hərbi

209



Mis ir Mə rdan o v

hissələrə cəlb olunması ərazi bütövlüyümüzü 
qorumaq üçün vacibdir. Lakin təhsil məsələsi 
də ərazi qədər vacib və əhəmiyyətli olduğundan, 
müəllimləri müvəqqəti, yeni müəllim kadrları 
hazırlayana qədər hərbi mükəlləfiyyətdən 
azad etmək lazımdır. Müşavirə bu məsələni 
hökumət qarşısında qaldırmağı lazım bildi. 
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti dövründə məktəblərin sayının art
ması ilə əlaqədar ibtidai məktəb müəllimləri 
çatışmırdı. Ona görə də Maarif Nazirliyi ilk 
aylarda məktəblərə pedaqoji təhsili olmayan 
azsavadlı müəllimləri cəlb etməyə məcbur ol
muşdu. 2-ci məsələnin müzakirəsi zamanı belə 
qərara gəlindi ki, yeni pedaqoji kadrlar yetişib 
hazırlanana qədər həmin müəllimləri kənarlaş
dırmaq lazım deyil. Müşavirə əvvəllər mövcud 
olan 3 aylıq müəllim kurslarının istənilən nə
ticəni vermədiyini nəzərə alıb, birillik pedaqoji 
kursların açılmasını təklif etdi. Müşavirə nüma
yəndələrinin fikrincə, belə kurslar hər bir 
qəzanın inspeksiyalarmda həm kişilər, həm də 
qadınlar üçün açılmalı idi. Kursların açılıb-bağ- 
lanmasında xalq məktəbləri inspektorlarmın rəyi 
həlledici olmalı idi. Müəllimlərin hansı tədris 
planı ilə hazırlanması, hansı dərslik və dərs 
vəsaitlərindən istifadə edilməsi kimi mübahisəli 
məsələlər olsa da, əsas diqqət məktəblər üçün 
keyfiyyətli müəllim kadrları hazırlanmasına 
yönəlmişdi (Aytən Qəhrəmanova. Azərbaycan 
Demokratik Respublikasında xalq maarifinin 
təşkili yolları. Bakı, 2005, səh. 11).

Rus imperiyasının köləliyindən azad olmuş 
respublikamızın tarixini və coğrafiyasını gənc 
nəslə öyrətmək, onun ərazi bütövlüyünü qoru
maq qədər zəruri bir məsələ idi. Bunun üçün

isə, sadəcə, istiqlaliyyət kifayət deyildi. Gənc 
nəslə vətənin keçdiyi çətin, əzablı, daşlı-kə- 
səkli yolları göstərmək, onun ərazisinin xəritə
sini öyrətmək lazım idi. Məktəblərdə isə 
bunun üçün lazımi vəsait yox idi. Ona görə də 
müşavirə nümayəndələri Azərbaycanın coğra
fi və tarixi xəritəsini, o cümlədən müsəlman 
ölkələrinin xəritəsini toplayıb, müşavirə işti
rakçılarının müzakirəsinə verməyi Sultan Mə
cid Qənizadəyə tapşırdı. Növbəti iclas mək
təblərdə pedaqoji muzeylərin açılmasına həsr 
edildi. Müşavirədə bütün məktəblərdə peda
qoji muzeylərin açılması barədə qərar qəbul 
edildi. Lənkəran xalq məktəbləri inspektorları 
Tetervyatnikov və Vasilyevə həmin məsələ ilə 
bağlı növbəti iclasda məlumat vermək tapşı
rıldı. Tetervyatnikov axşam iclasında geniş 
məruzə ilə çıxış etdi və göstərdi ki, onun ya
ratmış olduğu pedaqoji muzey Lənkəranın ta
rixini, xalqın adət-ənənəsini, məişətini əks 
etdirən, faydalı qazıntılarını və yerüstü sər
vətlərini uşaqlara əyani nümayiş etdirən bir 
laboratoriyadır. Bu muzey nəinki məktəb şa
girdləri, hətta elmi işçilər üçün də çox qiymətli 
xəzinədir. Tetervyatnikov söylədi ki, belə mu
zeylər heç bir xərc tələb etmir. O, müəllim və 
məktəbi idarə edənlərdən yalnız və yalnız 
yaşadığı yeri, vətənini sevməyi tələb edir. Te- 
tervyatnikovun fikrinə görə, əgər müəllimlər 
tərbiyədən danışırlarsa, əsl tərbiyə bu muzey
lərdən başlamalıdır. Tetervyatnikovun məru
zəsi müşavirə iştirakçıları tərəfindən rəğbətlə 
qarşılandı və qərara alındı ki, məruzənin nə
ticələri tövsiyə şəklində məktəblərə göndəril
sin. Dekabrın 21-də müşavirənin altıncı iclası 
oldu. Bu iclasa Salyan ali ibtidai məktəbi-
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nin inspektoru Ağəli (Raqib) Qasımov dəvət 
edilmişdi.

Gündüz iclasında məktəbdə əmanət kassa
ları açmağın lazım olub-olmaması məsələsi 
müzakirə edildi. Qalan məsələlər isə axşam 
iclasına keçirildi. Əmanət kassaları ətrafında 
qızğın müzakirələr getdi. Gərgin keçən müba
hisələr nəticəsində kompromis qərar qəbul 
edildi. Müşavirə nümayəndələri belə qərara 
gəldilər ki, məktəblərdə əmanət kassaları ləğv 
edilsin. Əgər lazımsa, hər məktəbdə müəllim
lərin rəhbərliyi ilə ehtiyacı olanlar üçün kas
salar düzəldilsin. Müşavirənin bu iclasında 
qərara alındı ki, hər inspeksiyada ödənc (ssuda) 
əmanət kassaları yaradılsın və müəllimlər bura 
məcburi üzv olsunlar.

Axşam iclasında maliyyə, kəndlilər üçün 
oxu dərnəklərinin yaradılması, gimnastik məş
ğələlərin tədrisi ilə əlaqədar məsələlər mü
zakirə edildi. Müşavirənin qərarına əsaslanan 
nazirlik kəndlərdə hər qəzanın inspeksiyası və 
yerli müəllimlərin köməyi ilə oxu dəməklərinin 
yaradılmasını təklif etdi. Qərara görə, bu dər
nəklərin əsas istiqamətverici mərkəzləri mək
təb inspektorları olmalı idi. Cümə günü ibtidai 
xalq məktəbləri müəllimlərinin kənd sakinləri 
ilə oxu və müsahibə günü kimi müəyyənləşdi
rildi. Gimnastikanın tədrisindən danışarkən 
məktəblərdə fiziki tərbiyənin növləri kimi hər
bi işlər, xüsusi gimnastik oyunların aparılması 
lazrnı bilindi. Müşavirə nümayəndələri qeyd 
etdilər ki. əgər bu fənn səmərəli tədris olunsa, 
gənc vətənimizin müdafiəsində, milli ordumu
zun yaradılmasında onun əvəzsiz rolu ola bilər. 
Dekabr ayının 22-də müşavirənin səhər və ax
şam iclası oldu. Bu iclaslar, əsasən, məktəb

işlərinin məzmununa 
həsr edilmişdi. İclasda 
nümunəvi proqram
ların tərtibi, məktəb
lər üçün dərsliklərin 
seçilməsi və onların 
təsdiqi, sinifdənxaric 
oxu üçün uşaq peda
qoji jurnalının ya
radılması, uşaq bağ
çalarının təşkili, eks
kursiyaların keçiril
məsi kimi məsələlər 
müzakirə edildi. 1-ci 
məsələ ilə əlaqədar 
müşavirə iştirakçıları 
belə qərara gəldilər 
ki, hələlik yeni proq
ramlar yaranana qə
dər köhnə proqram
lardan istifadə edilsin. 
Bu şərtlə ki, köhnə 
proqramlardan bu gün 
üçün lazım olmayan 
məsələlər çıxarılsın. 
Bu işin icrası xalq 
məktəbləri inspektor- 
larına tapşırıldı. Mü
şavirə nümayəndələri 
təklif etdilər ki, yeni 
proqramın yazılma
sına ən təcrübəli mü
əllimlər cəlb edilsin,

Ağəli Qasımov 
(1880-1959)

Qasımov Ağəli Cavad oğlu 
1880-ci ildə Salyanın Seyidlər 
məhəlləsində anadan olmur
dur. Qori Müəllimlər Semina
riyasını bitirmişdir.

Kürdəmirdə, Coratda. Da
ğıstanda. Salyanda müəllimlik 
etmişdir. Bakıda Süleyman 
Sani Axundovun müdir oldu
ğu rus-Azərbavcan məktəbin
də (1905). VI və IX rus-Azər- 
baycan məktəblərində çalış
mışdır (1916).

Bakıya gəldikdən sonra 
müəllimlik fəaliyyəti ilə yana
şı. «Hümmət» qəzetinin re
daksiyasında işləyirdi. Qəzet 
səhifələrində qadın azadlığı 
və təhsili məsələsini irəli sü
rürdü. O, qızları məktəbə top
lamış, yeni üsulla dərslik və 
dərs vəsaitlərinin yazılmasının 
vacibliyini irəli sürmüş. «Hesab 
məsələləri», «Əmək» və «Töh
fə» qiraət kitablarını yazmış
dır. 1928-ci ildə ADU-nıın 
şərqşünaslıq fakültəsini bitir
mişdir. 1950-ci ildən musiqi 
məktəbində rus dilindən dərs 
demişdir.

müəlliflərin tərkibi və yazılmış yeni proqramlar 
Maarif Nazirliyinin təsdiqinə verilsin. Sinifdən
xaric oxu məsələsinin müzakirəsi zamanı mü
şavirə iştirakçıları göstərdilər ki, sinifdənxaric
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oxu sahəsində gerilik hökm sürür. Uşaqların 
oxuması üçün kitab yoxdur və belə uşaq kitab
larım tezliklə yazmaq mümkün olmadığından, 
ilk təcili tədbir kimi uşaq pedaqoji jurnalı yara
dılsın (Aytən Qəhrəmanova. Azərbaycan De
mokratik Respublikasında xalq maarifinin təş
kili yolları. Bakı, 2005, səh.63).

Müşavirə nümayəndələri 1911 -ci ildə nəşr 
edilən «Məktəb» jurnalını misal gətirərək 
qeyd etdilər ki, vaxtilə bu jurnal, uşaqların 
sinifdənxaric oxusu üçün geniş material verirdi 
və o, məktəb həyatında böyük roy oynamışdı. 
Şagirdlər bu jurnalın vasitəsilə Füzuli, Vaqif, 
Vidadi kimi Azərbaycan ədəbiyyatının gör
kəmli nümayəndələri ilə tanış olurdular. Bu 
jurnalın səhifələrində Azərbaycan maarifpər
vərlərinin uşaqlar üçün onlarla tərbiyəvi heka
yə, şeir və məqalələri çap edilmişdir. Müşavi
rə nümayəndələrinin möhkəm əqidəsi bu idi ki, 
uşaq jurnalı 2 mühüm məsələni həll edəcək:

1) Bu jurnal uşaqları sinifdənxaric oxu ma
terialları ilə təmin edəcək;

2) Müəllimlərin yaradıcı qabiliyyətlərini 
inkişaf etdirib, onların tərbiyəçi, şair, yazıçı 
kimi formalaşmasına kömək edəcəkdir.

Müşavirədə Azad bəy Əmirov sinifdənxa
ric oxu sahəsində Qori seminariyasının təcrü
bəsindən geniş danışıb, bu təcrübədən istifa
də etməyi məsləhət bildi. Nəhayət, hər bir 
məktəbdə elmin müxtəlif sahələri üzrə türk 
dilində ədəbiyyat toplayıb kitabxana açmaq 
qərara alındı.

Müşavirə nümayəndələri iclasın növbəti 
məsələsi kimi uşaq bağçalarının qadınların 
azadlığında və ictimai həyatda iştirak etməsin
də rolunu xüsusi qeyd etdilər, uşaq bağçaları

nın, həm dövlət, həm də şəxsi adamlar tərəfin
dən açılmasım alqışladılar. Müşavirədə təli
min keyfiyyətinin yüksəldilməsində təlim eks
kursiyalarının xüsusi əhəmiyyəti göstərildi. 
Ekskursiyaların məktəbləri müxtəlif material
larla zənginləşdirməkdə, hər məktəbi pedaqoji 
sərgiyə çevirməkdə, şagirdlərin yaradıcı müşa
hidəçilik qabiliyyətini inkişaf etdirməkdə əvəz
siz təlim və tərbiyə vasitəsi olduğu söylənildi.

Müzakirə olunan problemlər məktəbin tə
lim-tərbiyə işinin ən ümdə məsələləri olduğu 
üçün müşavirə iştirakçıları belə qərara gəldi
lər ki, həmin məsələlərə bir də yerlərdə müəl
lim və şagirdlərin iştirakı ilə baxılsın. Bu mə
sələlərin müzakirəsində onların irəli sürdüyü 
təklif və metodiki göstərişlər nəzərə alınsın. 
Müşavirədə xalq məktəbləri inspektorlarına 
tapşırıq verildi ki, müəllimlərin belə bir müşa
virəsini hər dərs ili öncəsi çağırsınlar.

Nazir müavini Həmid bəy Şahtaxtinskinin 
sədrliyi ilə keçən axşam iclasında türk əlifbası
nın bir sıra çətinlikləri barədə məsələ də mü
zakirə edildi. Bəzi hərflərin oxunuşunda 
yaranan çətinliklər əlifbada islahatın aparılma
sı zərurətini irəli sürürdü. Bu barədə müxtəlif 
elmi və ictimai dairələrdə söhbət getsə də, real 
addım atan yox idi. Xalq məktəbləri inspektor- 
larından Sultan Məcid Qənizadə və Abdulla 
bəy Əfəndiyev əlifba islahatı haqqında layi
hələrini müşavirəyə təqdim etdilər. Ərəb qra
fikasını saxlamaqla bir neçə cür oxunan hərf
lərdə dəyişiklik aparmaq yolu ilə əlifbada 
islahat aparmaq haqqında «Azərbaycan» 
qəzetinin 1919-cu il 19-cu nömrəsində məlu
mat verildi. 23 dekabrda müşavirənin onuncu 
iclası keçirildi. Bu iclasda məktəblərdə istifa-
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də ediləcək dərsliklərin seçilməsi müzakirə 
edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün 
tələbinə müvafiq milli ruhlu dərsliklər seçməli 
idi. Bu məsələ ilə əlaqədar Rəşid bəy Əfəndiyev 
məruzə etdi və Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
məktəblərində istifadə ediləcək dərsliklərin 
siyahısını verdi. Müşavirə nümayəndələri belə 
hesab etdilər ki, yeni dərsliklər yazılana qədər 
çar Rusiyası dövründə Azərbaycan maarifpər
vərlərinin yazmış olduqları milli ruhlu dərslik
lərdən istifadə edilsin. Bu nöqteyi-nəzərdən 
Rəşid bəy Əfəndiyevin seçdiyi dərsliklərin 
siyahısı bəyənildi və təsdiq edildi. İclasın sədri 
Azad bəy Əmirov müşavirə nümayəndələrinə 
müraciətlə xahiş etdi ki, müxtəlif fənlər üzrə 
kimdə əlyazması şəklində dərsliklər varsa, 
onu nazirliyə təqdim etsin. Maarif Nazirliyi bu 
işə yeni qüvvələr cəlb etmək istəyirdi ki, onlar 
müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin milli 
ruhunu duyub, dərsliklərində dövrün ictimai- 
siyasi hadisələrini əks etdirə bilsinlər.

Bu iclasda Tetervyatnikovun Lənkəranda 
təşkil etdiyi muzey model kimi bütün məktəb
lərə tövsiyə olundu.

Dekabrın 24-də müşavirənin on birinci ic
lası oldu. Bu iclasa Azad Əmirov sədr. Mustafa 
Quliyev katib seçildi. Abdulla bəy Əfəndiyev 
çıxış edib göstərdi ki, müzakirə olunan mə
sələlər Azərbaycan Respublikası maarifinin 
gələcək tarixində həlledici rol oynamalıdır. 
Müşavirədə irəli sürülən elmi-pedaqoji ideya
lar, təlim-tərbiyənin müxtəlif sahələrinə dair 
söylənən fikirlər əsl mənada müəllim, müdir 
və inspektoıiar üçün əməli fəaliyyət planı və 
bir növ qanun kitabı olmalıdır. Odur ki, belə 
tarixi sənədlərin nazirliyin divarları arasında

qalması düzgün olmaz. Onları təcili çap etdirib 
bütün inspeksiyalara çatdırmaq lazımdır.

Doğrudan da, Maarif Nazirliyi müşavirədə 
söylənilən elmi-pedaqoji fikirləri müxtəlif 
əmr, sərəncam, göstəriş formasında reallaşdır
dı, proqram, dərslik, metodik vəsait kimi 
çapını təmin etdi və məktəblərin istifadəsinə 
verdi. Cavad Cuvarlı məruzəsində göstərdi ki, 
hal-hazırkı şəraitdə müəllimin iki yerdə 
işləməsi məktəbləri müəllimlə təmin etmək, 
müəllimin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla 
bərabər, hökumətin mənafeyinə də uyğundur. 
Tetervyatnikov təklif etdi ki, məktəbləri müəl
limlə təmin etmək üçün heç bir müəllimlik sə
nədi olmayan, lakin ev təhsili görmüş savadlı 
adamlardan da müəllim kimi istifadə etmək 
vəziyyətdən çıxmağa müəyyən dərəcədə kö
mək edər. Çox uzun müzakirədən sonra müşa
virə nümayəndələri qərara aldılar ki, belə 
adamları inspektorların iştirakı ilə bir neçə dərs 
verdikdən sonra müəllimliyə qəbul etmək olar.

1918-ci ilin əvvəlində Nəsib bəy Yusif
bəyli yazırdı ki, özlərini təmənnasız xalq işinə, 
xalq balalarının tərbiyəsinə həsr edən müəllim
lərin tam enerji ilə, daha səmərəli işləmələri 
üçün onları məişət məsələlərinin ağırlığından 
azad etməliyik. Nəsib bəy Yusifbəylinin bu 
fikri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
müəllimlərin maddi-məişət məsələlərini qay
daya salmaq, yaxşılaşdırmaq yolunda proqram 
oldu. Məhz bu səbəbdən də müşavirənin 12-ci 
iclasında Səməd bəy Acalov aşağı və ali ibtidai 
məktəb müəllimlərinin maddi-məişət məsələ
lərini yaxşılaşdırmaq mövzusunda məruzə etdi. 
O, müəllimlərin əmək haqqını artırmağı birinci 
dərəcəli məsələ hesab etdi. Müşavirədə
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müəllimlərin maddi-məişət və başqa qayğılarını 
öyrənmək üçün Səməd bəy Acalovun sədrliyi 
ilə Sultan Məcid Qənizadə, Tetervyatnikov və 
Sə fərə 1 i bəy ovdan ibarət komissiya yaradıldı. Bu 
komissiya müəllimlərin maddi vəziyyətini yax
şılaşdırmaq üçün hökumətə təqdimat hazırladı.

Müşavirənin on ikinci iclasında axırıncı 
məsələ kimi məktəblərdə şagirdlərə müxtəlif 
peşələr -  cildçilik, çəkməçilik, zənbil və 
corab toxumaq, dulusçuluq öyrətmək məsə
ləsi müzakirə edilmişdi. Müşavirə iştirakçıları 
belə hesab edirdilər ki, şagirdlərin bu peşələri öy
rənməsi xalq arasında peşə təhsilini yaymaqla 
bərabər, həm də onların hazırladıqları məmu
latları satmaq hesabına məktəbin maddi xərc
lərinə kömək edə bilər. Bu təklif bir səslə qə
bul edildi. Qərara alındı ki, bu işlərin icrasına 
başlamaq üçün nazirlik məktəblərə sərəncam 
və təlimat göndərsin. Müşavirədə müzakirə 
olunan bu iş özünü doğrultdu. Nazirliyin adın
dan hazırlanmış bu təqdimat müşavirənin on 
üçüncü iclasında müzakirə edildi (Azərbaycan 
MDAF51, №  2,səh. 186).

Yeri gəlmişkən, bir fakt üzərində xüsusi 
dayanmaq istərdim. Çox təəssüf ki, sonralar, 
sovet hakimiyyəti illərində müəllimlərin 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
keçirilən üç qurultayının (1-1906, 11-1907, 
Ш-1919) üzərindən sükutla keçilmiş və bu 
qurultaylar hesaba alınmamışdır. Bu səbəbdən 
Azərbaycan müəllimlərinin qurultayları ara
sındakı xronoloji ardıcıllıq pozulmuşdur.

ic * ic

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
nin maarif, təhsil müəssisələrinin milliləşdiril

məsi sahəsində ilk tədbirlərindən biri, heç 
şübhəsiz, Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər 
Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Azər
baycana köçürülməsi haqqında iyun 
il tarixli qərarı oldu. Milli hökumət bu məq
sədlə Gəncə xəzinədarlığından maliyyə və
saiti ayırdı və Gürcüstan hökuməti ilə əvvəl
cədən razılığa gəldi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
məti seminariyanın bəzi maliyyə xərclərini öz 
öhdəsinə götürmüş qazaxlıların xahişini nəzərə 
alaraq 10 iyul 1918-ci il tarixli iclasında məsə
ləni onların xeyrinə həll etdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
məti Qori şəhərində seminariyanın Azərbay
can şöbəsinin əmlakını yığıb Azərbaycana 
gətirmək barədə bu şöbənin sonuncu ins- 
pektoru Firidun bəy Köçərliyə göstəriş və 
səlahiyyət verdi. Firidun bəy Köçərli semi
nariyanı Qazağa köçürdü.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
bu təhsil müəssisəsinin daha səmərəli, mühitə 
yaxın olmasını nəzərə alaraq onu əvvəlki yerin
dən çox uzaqlaşdırmamağa çalışmışdı. İkinci 
tərəfdən Qazaxda o zaman Qori seminariyasının 
ən nüfuzlu məzunları: Əhməd ağa Mustafayev, 
Haley bəy Şıxlinski, Süleyman Qayıbov, Yusif 
Əfəndiyev, Əhməd ağa Gülməmmədov, Alyoşa 
Mustafayev, Əhməd Seyidov, Osman Şıxlinski, 
Səlim Əfəndiyev, Yusif Qasımov, Əli Hüsey- 
nov, ibrahim Qayıbov və bir çox başqaları 
işləyirdilər. Bu müəllimləri seminariyada müx
təlif fənlərin tədrisinə cəlb etmək olardı.

Məşədi İbrahim ağa Kosalı özünün mül
künü tədris binası kimi seminariyaya hədiyyə 
etdi. Qazağın məşhur Vəkiloğluları nəslindən
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olan Məşədi İbrahim 
ağa Kosalı dövrünün 
maarifçi-xeyriyyəçi
si, mütaliəni sevən 
ziyalılarından biri 
olmuşdur.

Nəhayət, Qazax 
seminariyası 1918-ci 
il noyabrın 10-da tən
tənəli şəkildə açıldı.

Məşədi İbrahim ağa Kosalı Hüseynovun yaz-
(Vəkilov)  dığına görə, Firidun

(1872-1931) bəy Köçərlinin sədr
liyi ilə seminariyanın təntənəli açılışında o za
man Qazaxda yerləşən türk ordusunun komen
dantı Səbri bəy, türk qarnizon rəisi Camal bəy, 
Qazax qarnizonunun rəisi Haley bəy Şıxlinski, 
xalq məktəbləri inspektoru Nəsib ağa Qiyas- 
bəyov, ali məktəblər inspektoru Əhməd ağa 
Mustafayev, yerli hökumətin məmurları, şəhər 
adamları və seminariyaya daxil olacaq ilk şa
girdlərin valideynləri iştirak edirdilər. Təntənəli 
iclası giriş nitqilə İbrahim Əfəndi Qayıbzadə 
açaraq, Qurandan elm və təhsilin zəruriliyi ba
rədə ayələr oxumuş, Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətini möhkəmlətmək üçün biliyə yiyələn
məyin vacib olduğunu söyləmişdi.

Beləliklə, Qazax Müəllimlər Seminariyası 
fəaliyyətə başladı. Firidun bəy Köçərliyə Qazax
da olan Türk ordusunun qarnizon rəisi də yaxın
dan kömək edirdi.

Hələ fəaliyyətinin ilk günlərində müəllim 
hazırlığına xüsusi diqqət yetirən Firidun bəy 
Köçərli Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəl
limlərin qabaqcıl təcrübəsini, məktəbə, dərsə 
olan münasibətini ümumiləşdirərək «Zaqafqazi

yada müəllim seminariyası», «Müsəlmanların 
ehtiyacı məsələsi», «Təlim xeyir edənlərimizin 
cəzası», «Məişətimizə dair» və bir çox başqa sil
silə nəzəri və pedaqoji məqalələrində müəllim 
hazırlığı məsələlərinə toxunaraq yazırdı ki, 
müəllim orta əsrlərdə olan kimi ancaq dərs de
yən məhdud adam olmayıb, ictimai xadim ol
malıdır. Firidun bəy Köçərli müəllimi təşəb
büskar, yenilik uğrunda mübarizə aparan, qa
zandığı nailiyyətlərlə kifayətlənməyən, təlim- 
tərbiyənin yeni üsul və vasitələrini axtaran adam 
kimi təsəvvür edirdi. Firidun bəy Köçərli 
müəllim hazırlığı haqqında fikirlərini Qori və 
Qazax seminariyalarında tətbiq edib yüksək 
nəticələr əldə etmişdi.

Firidun bəy Köçərli Qazaxda yaranacaq 
yeni seminariyanın işini düzgün qurmaq üçün 
onunla bərabər Qoridən gəlmiş üç nəfər yük
səkixtisaslı, savadlı, təşəbbüskar və xalq bala
ları üçün ürəyi yanan İbrahim Qayıbov, Mirzə 
Vəliyev və Mustafa Məmmədov kimi müəl
limləri, o zaman Qazaxda fəaliyyət göstərən 
Əli Hüseynov, Əhməd ağa Mustafayev, Yusif 
Qasımov, İsfəndiyar Vəkilov, Məiş Hüsey
nov kimi Qori seminariyasını qurtarmış xalq 
müəllimlərinin ən qabaqcıl nümayəndələrini 
seminariyaya dəvət etdi. O zaman məktəbə 
uşaq toplamaq ən çətin məsələlərdən biri idi. 
Əhalinin 90%-nin savadsız olması, kəndlərdə 
feodal-patriarxal ənənələrinin hökm sürməsi, 
mal, qoyun, əkin-biçin işlərində uşaq əməyin
dən geniş istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətini 
aşağı salan səbəblər idi. Oxumağın əhəmiyyəti
ni başa düşməyən avam kəndlilər uşaqlarını 
məktəbə buraxmaq istəmirdilər. Seminariyaya
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İbrahim Kosalmınseminariyaya bağışladığı bina

tələbə toplamaq üçün geniş təbliğat işi aparmaq, 
xalq içərisinə gedib insanları inandırmaq, Quran
dan gətirilmiş iqtibaslarla elmin əhəmiyyətini ba
şa salmaq lazım gəlirdi. Ona görə də Firidun bəy 
Köçərli belə bir ağır şəraitdə oxuduğu Qori semi
nariyasında Çernyayevskinin tələbə toplamaq 
təcrübəsindən istifadə edib ibrahim Qayıbov, 
Mustafa Məmmədov, Əhməd ağa Mustafayev, 
Mirzə Vəliyev, Yusif Qasımov, Əli Hüseynov və 
Məiş Hüseynovu tələbə toplamaq məqsədilə 
Azərbaycanın rayon və kəndlərinə ezam etmişdi.

Firidun bəy Köçərli Qazax seminariyasının 
işini doğru istiqamətləndirmək məqsədilə

pedaqoji şura təşkil etmişdi. Pedaqoji şuranın 
bütün üzvləri, demək olar ki, Firidun bəy Köçər
linin Qori seminaıiyasmdakı tələbələri olmuşdu
lar. Firidun bəy Köçərli pedaqoji şuranın bi
rinci iclasında Qori seminariyasının nizamna
məsini əsas götürərək şagird və müəllimlər 
üçün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli 
maraqlarına müvafiq təlimat hazırladı.

O, yorulmadan çalışaraq Qori seminariya
sında olduğu kimi, Qazax seminariyasında da 
növbətçi müəllim və tələbələr təyin edh, bu növ
bətçilərin naharı təşkil etmələrinə xüsusi nəza
rət edirdi. Seminariyanın pansionunda kənddən
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və başqa rayonlardan gələn uşaqlar yaşayırdılar. 
Firidun bəy Köçərli «qaydalara» müvafiq pan- 
si ondan icazə ilə şəhərə və tətil zamanı evlə
rinə getmiş tələbələrin vaxtında qayıtmalarını 
onların nəzərinə çatdırır, qaydanı pozanların 
cəzalanacağını, hətta seminariyadan xaric edilə
cəklərini də onlara başa salırdı. O. seminariyada 
elə qayda qoymuşdu ki, uşaqlar dərsə gəlmə
dikləri günlərin materialını öyrənməli, əlavə 
saatlarda müəllimə cavab verməli idilər.

Firidun bəy Köçərli əlverişli tərbiyə 
üsulları seçir, ev tapşırıqlarının normadan çox 
olmamasına nəzarət edir, geridə qalan, xəstə
lik üzündən yetirməyən şagirdlərlə işə və si- 
nifdənxaric oxu kimi məsələlərin düzgün təş
kilinə diqqət yetirirdi. O, şagirdlərin səmərəli 
işləməsi üçün dərs otaqlarının, yaşayış binala
rının səliqəsinə xüsusi diqqət yetirməklə ya
naşı, uşaqların səhhətinə, istirahətinə də şəra
it yaratmağa çalışırdı.

Firidun bəy Köçərli Qori seminariyasının 
ənənələrinə sadiq qalaraq Qazaxda təlim 
işlərinin keyfiyyətini yüksəltmək, metodiki və 
pedaqoji məsələləri müzakirə etmək, müəl
limlərə tövsiyələr hazırlamaq üçün müxtəlif 
komissiyalar yaratmışdı.

Bu komissiyalar dərsdə xorla oxu, mahnı, 
şeir demək, müxtəlif didaktik oyunlar keçir
mək, dərsdə gərginliyi aradan qaldırmaq üçün 
gimnastik təmrinlər etmək üçün müəllimlərə 
göstəriş verirdi.

Bu komissiyalar, eləcə də təlim prosesində 
oxu, yazı növləri, əyanilik kimi məsələlərin 
istifadəsində müəllimlərə kömək göstərir, 
dərsdə qəzet və jurnallardan kəsilmiş müxtəlif

şəkillər vasitəsilə məktəb həyatına, ailəyə, 
ilin fəsillərinə, görkəmli şəxsiyyətlərin həya
tına dair albomların necə düzəldilməsi barə
sində də tövsiyələr verirdi. Müəllimlərin tə
lim materialı ilə bağlı düzəltdikləri bu əyani 
işlərdən tələbələr həm dərsdə, həm də peda
qoji təcrübə müddətində istifadə edirdilər. 
Firidun bəy Köçərli seminariyanın müəllimlə
rindən tələb edirdi ki, onlar böyük pedaqoji 
məharət göstərib tələbələrin hər birinə fərdi 
yanaşsınlar və onları qabiliyyətinə müvafiq iş
lətsinlər. Firidun bəy Köçərli Qazax seminari
yasında elə münasib iş əhvali-ruhiyyəsi və 
pedaqoji mühit yaratmışdı ki. orada aparılan 
işlərin növlərinə, həcminə, rəngarəngliyinə 
təəccüb etməmək olmur. Məsələn, seminari
yada yazılı və qrafik işlər, üzündən köçürmə, 
əzbər yazı, oxunuşu çətin sözlərin seçilməsi, 
coğrafi xəritələr çəkmək, məktub, ərizə yaz
maq, dəftərxana işi ilə əlaqədar yazışmaları 
öyrənmək kimi, müxtəlif növ təlim işləri də 
aparılırdı.

Seminariyanın proqramını yazan Firidun 
bəy Köçərli orada milli adət-ənənələri nəzərə 
almış, dövrün tələblərinə uyğun olaraq, onu 
müasirləşdirmişdi. Firidun bəy Köçərli Qazax 
seminariyasında işləyərkən də ana dilimizin 
təmizliyini qoruyub saxlamağa çalışmış, proq
ramların, metodik tövsiyələrin hazırlanma
sında, tədris prosesində bunun nəzərə alınma
sını vacib hesab etmişdi.

Məlum olduğu kimi. Qazax seminariyası
1921-ci ilə kimi Qori seminariyasının nizamna
məsi əsasında işləmişdir. Bu nizamnamə ümu
mi müddəalar, həyat tərzi haqqında qaydalar.
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təlim haqqında qaydalar, pedaqogikanın 
praktik məşğələləri haqqında qaydalar kimi 
4 bölmədən ibarət idi. Qazax seminariyasında 
sonralar daha müfəssəl bir nizamnamə qəbul 
edilib. Firidun bəy Köçərli əvvəlki nizamna
mədən çar hökumətinin siyasətinin mahiyyə
tindən doğan maddələri çıxarmış, daha 
mütərəqqi və demokratik nizamnamə hazırla
mağa müvəffəq olmuşdu. Nizamnamə 7 böl
mədən ibarət idi:

• ■

1. Umumi qaydalar
2. Təlim və tərbiyə işləri
3. Müəllim seminariyalarına qəbul
4. Müəllim seminariyasının ştatı
5. Pedaqoji şura
6. Təsərrüfat kollegiyası
7. Seminariyanın hüququ
Firidun bəy Köçərli nəinki Qazax semina

riyasının, hətta Azərbaycan maarifpərvərlə
rinin başqa tədris müəssisələri üçün düzəlt
dikləri proqramlara da öz münasibətini bildi
rərkən ana dilimizin təmizliyini saxlamağı 
tövsiyə edərdi.

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 
maarif naziri Həmid bəy Şahtaxtinski Semina
riyada təhsilin məzmununu yeni dövrün tələb
lərinə müvafiq qurmaq üçün Firidun bəy 
Köçərliyə belə bir təlimat göndərmişdi. Təli
matda yazılırdı ki, seminariyalar üçün hal-ha- 
zırda proqramlar mövcuddur. Ancaq həyat bu 
proqramların yeniləri ilə əvəz olunmasını tə
ləb edir. Köhnə proqramlardan lazım olma
yanları, artıqları və az lazım olan materialları 
çıxarıb onları yeniləri ilə əvəz etmək və proq
ramda mövcud olan məsələləri bu günü nəzərə 
alan elementlərlə zənginləşdirmək lazımdır.

Bunu əsas götürən Firidun bəy Köçərli «Azər
baycan tarixi» kursunun proqramını tərtib 
edib, tarix dərslərini bu əsasla keçməyi təklif 
etdi. Proqram türk xalqlarının, o cümlədən 
Azərbaycan türklərinin tarixini hərtərəfli gös
tərən çox qiymətli bir sənəd olduğu üçün onu 
tam verməyi qərara aldıq.

1. Köçəri türk qəbilələri və xalqları
2. Qədim türk dövləti
3. Məhəmməd Qəznəvi sülaləsinin hökm

ranlığı dövrü
4. Türk səlcuqları və onların mədəni xid

mətləri
5. Çingiz xan və sələflərinin dövrü
6. Qızıl Orda və onun sərhədləri
7. Teymurun əsir düşməsi (Şahruh, Uluq- 

bəy)
8. «Böyük Moğollar» haqqında qısa məlu

mat (Babur Əkbər)
9. Osmanlı dövlətinin yaranması, bu döv

rün sultanları haqqında qısa məlumat -  gənc 
türklər hərəkatına qədər (o da daxil olmaqla) 
(I Osman, I Urxan, I Bayazit, I Murad, II Meh- 
met, I Səlim, Qara Mustafa Köpürlü).

10. Türküstan rəhbərləri, Teybəli xan, Ab
dulla xan, Abdulla Qazi və başqaları.

11. Azərbaycan haqqında tarixi arayış və 
Şah Abbas, Nadir şah və Şirvan xanları haq
qında ötəri məlumat vermək.

Epizodik kursun proqramında daha sonra 
yuxarıda göstərilən məsələlər bir-bir izah 
edilirdi:

1. Türk xalqlarının tarixində çoxlu adamla
rın, qanunvericilərin adlarına rast gəlirik. Türk 
xalqlarının tarixinin bacarıq və məharətlə
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tədrisi, qeyrət, zəhmət və qabiliyyət təcəs
sümü olan bu adamların surətini uşaqların 
hafizəsində ən gözəl və parlaq obraz kimi 
ömürlük həkk edə bilər. Proqramın köçəri 
türk qəbilələri bölməsində uşaqların diqqə
tini mütləq türklərin vətəni olan Altayda 
qədim türk xalqlarının mədəni işlərinə yö
nəltmək lazımdır. Məsələn, Türklərin Altay 
dağlarında dəmir filizi çıxarması, müxtəlif 
silah növlərini düzəltməsi və s.

2. Qədim türk dövlətləri fəslini keçərkən 
əsas diqqəti orxon yazılarına yönəltmək lazım
dır. Bu yazılar Radlov və Melioranskinin tər
cüməsində uşaqlar üçün çox maraqlıdır.

3. Uyğur yazılarına, xüsusən də türk xalq
larının «Domostroyu» olan «Qutadqu-bilik» 
kitabına diqqət yetirilməli və tədris zamanı bu 
kitabdan geniş istifadə edilməlidir. Bu kitab 
poetik dillə yazılan valehedici bir əsərdir. Bu 
kitabın bir çox yerləri indi də özünün əxlaqi- 
tərbiyəvi əhəmiyyətini itirməmişdir.

4. Şagirdləri «Uyğur» yazıları ilə bərabər. 
«Yenisey» yazıları ilə də tanış etmək lazımdır. 
Məlum olduğu kimi, bu yazılar ancaq «Yeni
seyin daşları» üzərində deyil, bir sıra ev əşya
larının üzərində də həkk olunmuşdur. Ona 
görə də şagirdləri başa salmaq lazımdır ki, 
təkcə canlı təbiəti müşahidə etmək deyil, həm 
də əşyalar üzərində müşahidə qabiliyyəti gös
tərsinlər.

5. Qəznəvi dövrünü keçərkən Məhəmməd 
Qəznəvinin hərbi təşkilatçılıq işlərinə, xüsu
sən də mədəniyyət sahəsindəki fəaliyyətinə 
diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqlara Məhəm
məd Qəznəvinin öz ətrafına görkəmli ilahiyyat

və ədəbiyyatşünas mütəxəssislər topladığın
dan da danışmaq lazımdır.

6. Səlcuq dövrünü öyrənmək mühüm əhə
miyyət kəsb edir.

a) Ona görə də türk səlcuqları uzun müddət 
Gəncə, Tiflis və Ermənistanda olmuşlar.

b) Bir də ona görə ki, bütün dünyanın alim
ləri tərəfindən türk səlcuqları şeriyyət, memar
lıq və xalq incəsənəti sahəsində mədəni-maarif 
işlərini yazan bir dövlət kimi tanınmışdır.

7. Çingiz xan dövrü türk xalqları içərisində 
o qədər maraqlı və məşhurdur ki. bu bəhsin 
öyrənilməsi hər bir savadlı adam üçün lazımdır.

a) Çingiz xanın uşaqlıq illəri, əsirlik za
manı onun kasıblığı, gəncliyində göstərdiyi 
qəhrəmanlığı və s. kimi bir çox hünərini gös
tərmək gənc nəsildə tariximizə hörmət və təq
lid hissi tərbiyə edə bilər.

b) Çingiz xan türk qəbilələrini birləşdirmiş 
«Qara Qorum» mərkəzini yaratmış, «Yasaq- 
Namə» şəklində qanunlar tərtib etmiş, qa
dınların bərabərlik prinsipini həyata keçirmiş 
və dinə itaətin əsaslarını vermişdir. Kiçikyaşlı 
uşaqlar Çingiz xanın tarixini bu baxımdan öy
rənməlidirlər.

8. Uşaqlar Çingiz xanın ardıcılları və da
vamçıları bölməsini öyrənərkən Sibirin xəritə
si, Volqanı (Qədim Utilin) sahilindəki Qızıl 
Ordanın həyatı ilə tanış olmalıdırlar.

9. Teymurun dövrü şagirdlər üçün müxtə
lif baxımdan maraqlı təlim materialıdır. Tey
murun «Tərcümeyi-halı», yüksək iradəsi və 
əzmi ilə Şərqin və Qərbin böyük hökmdarı 
olan belə bir adamın həyatı uşaqlara çox şey 
öyrədə bilər.
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10. Uşaqlar Teymurun hərbi təşkilatçılı
ğını öyrənərkən XIV əsrdə türk xalqlarının 
hərbi qələbələrinin sirri haqqında çox şeyi ba
şa düşə bilər.

11. Teymurun Asiyanı zəbt etməsi və Ru
siyaya yürüşünü izah etmək, Qərbin və Şərqin
XIV-XV əsrlərdəki xəritəsini göstərmək, 
Teymurun I Bəyazitlə mübarizəsi Kiçik Asiya
nı öyrənmək üçün giriş olmalıdır. Şagirdlər 
üçün olduqca çox maraq doğuran bir məsələ 
də Teymurun Səmərqənddəki malikanəsidir.
Bunları coğrafiya kitablarının hamısında tap-
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maq olar. Ümumiyyətlə, Teymurun tikdirdiyi 
abidə və memarlıq nümunələri şagirdlərdə 
estetik zövqü tərbiyə etmək üçün böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Kiçikyaşlı uşaqlar üçün 
teymurilər Babur-Əkbər və ümumiyyətlə, 
«Monqollar» haqqında söhbətlər uşaq fantazi
yasını zənginləşdirən sirlər dünyasıdır.

12. Türk tarixi haqqında sonrakı məlumat
lardan və eləcə də XV-XVI əsrlərdə Ataman 
imperiyasından danışarkən II Mehmet Qərbə 
və Şərqə yürüşü, Konstantinopolu tutmasının 
əhəmiyyəti, I Səlim dövrü, Böyük Süleyman 
haqqında, Ataman dövlətinin çiçəklənməsi, 
III Murad və onun dövründə türk ordusunun 
Azərbaycana və Gürcüstana yürüşü üzərində 
dayanmaq lazımdır. Ataman tarixindən danışar
kən yaxşı olar ki, uşaqlara türk ədəbiyyatı ta
rixindən də məlumat verilsin. Uşaqları Osman 
imperiyası ilə tanış edərkən əyani vəsait kimi 
Konstantinopolun şəkli, Kiçik Asiyanm tarixi 
abidələrindən və orada aparılan arxeoloji qa
zıntılardan da istifadə etmək lazımdır.

13. Uşaqların diqqətini Feybanim xanın, 
Abdulla xanın. Abdul Qazinin (türklərin

əcdadı-Rodasloviya) vətəni olan Türküstana 
cəlb etmək, yönəltmək yaxşı olardı.

14. Epizodik tarixin yekun hissəsini yerli 
doğma vətənə həsr etmək lazımdır. Bu zaman 
görkəmli Şah Abbasın, Nadir şahın, Şirvan 
xanlarının tərcümeyi-halı şagirdlərə aydın 
olacaq.

15. Doğma diyarı öyrənərkən əsas gücü 
elmi ekskursiyalara vermək lazımdır ki, 
uşaqlar tarixin keçmiş yerləri ilə, yəni təpə, 
yarğan, qədim tikililər, qədim hasarlarla tanış 
olsunlar və onlarda keçmişimizə, milli mədə
niyyətimizə məhəbbət hissi oyansın.

Firidun bəy Köçərli Qazaxda qısa müddət 
ərzində seminariyanı elə şöhrətləndirdi ki, 
onun sədası respublikanın hər yerindən gəldi. 
Bu seminariya metodik mərkəzə çevrildi. 
Firidun bəy Köçərli «Müsavat» partiyasının 
fəal üzvü kimi Qazaxda təkcə direktor deyil, 
həm də ictimai xadim kimi tanındı. O, semina
riya müəllimlərinin köməyi ilə yaşlılar üçün 
savad kursları açdı, yetimlər evi təsis etdi, qaç
qınlara yardım fonduna da yaxından kömək 
etdi. Maarif nazirinin göstərişinə əsasən türk 
dilində ədəbiyyat seçmək, ədəbiyyat nümunə
lərini toplamaq, onu xalq arasında yaymaq üçün 
oxu dəməkləri, kəndlərdə isə bu dərnəklərin 
filiallarını yaratdı. O, Maarif Nazirliyinin göstə
rişinə əsasən, cümə günləri savadsızlığı aradan 
qaldırmaq məqsədilə kəndlərdə dərs deyirdi.

Qazax seminariyası bütün fəaliyyəti ərzin
də Qori seminariyasının ənənələrinə sadiq qal
mış, orada təlim və tərbiyə sahəsində tətbiq 
edilən bütün mütərəqqi cəhətləri davam et
dirmişdir.
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* * *

Ölkənin idarə olunmasını təmin edəcək ali 
təhsilli mütəxəssislərin hazırlanması Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin ən çox 
əhəmiyyət verdiyi sahələrdən biri idi. Bu və
zifənin icra edilməsi istiqamətlərindən biri 
azərbaycanlı gənclərin dövlət hesabına xarici 
ölkələrin tanınmış ali məktəblərinə təhsil 
almağa göndərilməsi idi. Elə o vaxtdan təhsil 
tariximizdə azərbaycanlıların xaricdə dövlət 
səviyyəsində təhsil almasının təməli qoyuldu.

Bu məqsədlə Azərbaycan Parlamenti xüsusi 
komissiya təşkil etmişdi. Komissiyaya deputat
lardan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (sədr), 
Mehdi bəy Hacınski, Qarabəy Qarabəyov, 
Əhməd bəy Pepinov, Abdulla bəy Əfəndiyev 
(üzvlər) daxil idilər. Komissiyanın gərgin 
əməyi və ciddi axtarışları ilə xaricə ali təhsil 
almağa göndəriləcək 100 tələbə seçildi, on
ların yol xərcləri və təqaüdlərinin həcmi 
müəyyənləşdirildi. Xaricə ali təhsil almağa 
göndərilən tələbələrin Bakı dəmiryol vağza
lından yolasalma mərasimində Parlament ko
missiyası üzvləri ilə yanaşı, Parlamentin və hö
kumətin üzvləri, tanınmış xeyriyyəçilər, iş 
adamları, din xadimləri, ictimaiyyətin nüma
yəndələri iştirak edirdilər.

10 nəfərin İngiltərəyə, 23 nəfərin İtali
yaya, 45 nəfərin Fransaya, 9 nəfərin Türkiyə
yə, 13 nəfərin Rusiyaya göndərilməsi qərara 
alınmışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
V hökumət kabinetində maarif naziri işləyən 
Həmid bəy Şahtaxtinski Parisdəki Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin başçısı Əlimərdan bəy 
Topçubaşova məktub yazıb bu gənclərin ali 
məktəblərə yerləşdirilməsi və xaricdə yaşayış

yeri ilə təmin olunmasına qayğı ilə yanaşmağı 
ondan xahiş etdi. Seçilən tələbələr 1920-ci ilin 
soyuq yanvar günündə Parlament və hökumət 
üzvlərinin, tanınmış iş adamlarının, din xadim
lərinin, ictimaiyyətin iştirakı ilə təntənəli şə
kildə yola salındı, 13 nəfəri isə Rusiyada və
təndaş müharibəsi başladığına görə göndər
mək mümkün olmadı. Dövlət hesabına xaricə 
ali təhsil almağa göndərilən tələbələrdən baş
qa, Parlament komissiyası tərəfindən 31 nəfər 
əlavə abituriyent də seçilmişdi ki, onların da öz 
hesabına, yaxud mesenatların maliyyə dəstəyi 
ilə Qərbi Avropa ölkələrinin ali məktəblərində 
təhsil alması nəzərdə tutulmuşdu.

Xaricə göndərilən həmin tələbələrin xərci 
üçün hökumət Xalq Maarif Nazirliyinin sərən
camında olan dövlət xəzinəsindən 7 milyon 
manat ayırmışdı. Avropaya göndərilənlərin 
hər biri üçün 1000 frank yolxərci, hər ay isə 
400 frank təqaüd, Rusiyaya göndərilənlər üçün 
isə 3 min rubl yolxərci və hər ay bir o qədər də 
təqaüd nəzərdə tutulmuşdu. Dövlət hesabına 
oxuyan tələbələr təhsilini başa vurduqdan 
sonra hökumətin göndərdiyi yerdə 4 il işləməli 
idilər.

Xaricdə təhsil alacaq abituriyentləri yola 
salmaq üçün Balaxanı stansiyasına çoxlu adam -  
qohum-əqrəba, yoldaşlar və tanışlar, elm və 
mədəniyyət işçiləri, ədiblər, şairlər, mühərrir- 
lər, müxtəlif partiyaların nümayəndələri gəl
mişdilər. Onlar vağzalın böyük salonunda top
laşmışdılar. Aralarında Balaxanı məktəbinin 
müəllimi Seyidbağır Axundzadə, Səməd ağa 
Ağamalıoğlu, İbrahim Əbilov, Əhməd Pepi
nov, Salman Mümtaz da var idi.
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Yazıçı Manaf Süleymanov o tarixi günü 
özünün «Eşitdiklərim, oxuduqlarını, gördüklə
rim» kitabında belə xatırlayır:

«1920-ci ilin yanvar ayında tələbələr xarici 
ölkələrə yola düşdülər...

Onlar vağzalın böyük salonunda toplaşmış
dılar. Balaxanı məktəbinin müəllimi Seyidba- 
ğır Axundzadə ayağa durub dedi: «Cavanlar, 
siz xaricə oxumağa yüz nəfər yollanacaqdınız, 
çox təəssüf ki. yoldaşınız Mirvusif Mir Abdul
layev həyata vida etdi... Azərbaycan fəal bir 
tələbəsini itirdi.

...Yoldaşlarını yalnız buraxıb, əbədi getdi. 
Əziz Miryusif yoldaş, sənin müqəddəs fikir
lərin, arzuların uğrunda yoldaşların çarpışa
caqlar. -  Tələbələrə müraciətlə əlavə etdi. 
-  Allah sizə də yar olsun, Vətən övladları».

Səməd ağa Ağamalıoğlu gedənlərə nəsihət 
etdi, elmə, mədəniyyətə yiyələnməyi, texnika
nı öyrənməyi tapşırdı...

Səməd ağa Ağamalıoğlu ilə bərabər İbrahim 
Əbilov, Əhməd Pepinov və başqaları da məc
lisdə iştirak edib, tələbələrə məsləhət verdilər.

Məclisə tar və kamança çalan, bir də xa
nəndə Cabbar Qaryağdıoğlu dəvət olunmuşdu. 
Böyük salon musiqi təranələrinə, Cabbarın 
ecazkar, əfsanəvi ahənginə darısqallıq edirdi.

Ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz qürbətə 
gedənlərin şərəfinə çay-şirniyyat-meyvə süf
rəsi açdı.

Nitqlər söyləndi, xoş arzular diləndi. Qur
ban Piıimov tar, Saşa Oqonozaşvili kamança 
çalır, Cabbar Qaryağdıoğlu oxuyurdu.

Məclisdə çox xoş bir əhvali-ruhiyyə vardı. 
Lakin dünyanın bu qarmaqarışıq vaxtında Və
təndən, qohum-əqrəba və dostlardan ayrılmaq, 
övladı uzaq, qürbət ellərə yola salmaq intizarı 
üzlərdən oxunurdu.

... Stansiyada zəng çalındı. Parovoz uzun, 
sürəkli xəbərdarlıq fiti verdi.

Cümhuriyyət dövründə xaricə göndərilən tələbələrdən bir qrupu
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Cümhuriyyət dövrimdə Parisdə təhsil alan tələbələrdən bir qrupu

Həyəcan daha da artdı, gedənlər də. qalan
lar da üzüntülü dəqiqələr keçirirdilər. Ağlayan
ların gözlərində yaş, dodaqlarında həzin bir tə
bəssüm vardı. Astadan səslər eşidilirdi: «Tez- 
tez məktub yaz!», «Qürbət eldə xoşrəftar ol!»,
«Həftədə çox yox, heç olmasa bir sətir yaz!»

Tarzən birdən «Orta mahıır» çalmağa baş
ladı. Gözəl xanəndənin ilhamı coşqun dəniztək 
təlatümə gəldi.

Şəbi-hicran yanar canım.
Tökər qan çeşmi-giıyanını.
Oyadar xəlqi əfğanım.
Qara bəxtim oyanmazmı?

Hamı ayağa qalxdı...

Tələbələr qohum-əqrəba, valideynləri ilə 
vidalaşıb vaqonlara doluşdular. Musiqi təranə
ləri altında qatar stansiyadan yavaş-yavaş ayrıl
dı. Pəncərələrdən yaylıqlar göyərçin qanadla- 
ritək dalğalanırdı. Göz yaşları ilə əzizlərini yad 
diyarlara yola salanlar da əllərində yellədikləri 
yaylıqlarla vida salamı göndərir, onlara uğurlu yol 
diləyirdilər» (Manaf Süleymanov. Eşitdiklərim, 
oxuduqlarını, gördüklərim. Bala, səh. 333-336).

Maarif naziri Həmid bəy Şahtaxtinskinin 
Əlimərdan bəy Topçubaşova azərbaycanlı tə
ləbələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı yazdığı xahiş 
məktubunu götürüb qürbət ellərə yola düşən 
gənclərin heç də hamısı nəzərdə tutulduğu kimi -  
10 nəfər İngiltərədə, 45 nəfər Fransada, 23 nəfər

223



Misir Mərdanov

Cümhuriyyət dövründə Almaniyada

İtaliyada təhsil ala bilmədi. Çünki İngiltərə azər
baycanlı tələbələri qəbııl etmədi. İtaliyada təhsil 
alması nəzərdə tutulan 23 nəfərdən yalnız 6 nə
fəri həmin ölkədə qaldı. Fransada təhsil almalı 
olan 45 nəfərin hamısı orada yerləşə bilmədi. 
Parlament komissiyası ölkələrin siyahısını tərtib 
edərkən Almaniyanı bu siyahıya salmamışdı. 
Amma yuxanda adları çəkilən ölkələrdən fərqli 
olaraq məhz Almaniya tələbələrimizin yaşaması 
və təhsil alması üçün ən münasib ölkə oldu. 
Azərbaycanlı tələbələrin çoxu Almaniyanın ali 
təhsil müəssisələrinə qəbul edildilər.

Azərbaycanın təhsil tarixi üçün əhəmiy
yətini nəzərə alaraq Milli hökumət tərəfindən 
1919/1920-ci tədris ilində xaricdə ali təhsil 
almağa göndərilən və Parlament komissiyası 
tərəfindən seçilmiş həmin tələbələrin adlarını 
burada verməyi məqsədəuyğun hesab edirik:

təhsil alan tələbələrdən bir qrupu

I. Dağ-mədən ixtisası üzrə:
1. Baxşəli bəy Sultanov
2. Rzaqulu Həsənov
3. Tağı Rzayev
4. Aslan Vəzirov
5. Mirsadıx Sadıxov
6. Əbdülhəmid Cavanşir
7. Ziya Məmmədov
8. İsgəndər Sultanov
9. Abdulla bəy Əfəndiyev
II. Mexanika ixtisası üzrə:
1. Əlyar Əmircanov
2. Bəhman Mirzə Qacar
3. Sofvet Məlikov
4. İsmayıl Yüzbaşinski
5. Mir Əlixan Talışinski
6. İsmayıl Yaqubov
7. Əbdülsəməd Məmmədyarov
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8. Cəfər Kazımov
9. Abdulla Rəhimov
10. Xəlil bəy Sultanov
11. Ağababa Məmmədov

III. Kimya ixtisası üzrə:
1. Hüseynqulu Səlimov
2. Mirismayıl Seyidzadə
3. Rza Şabanov

IV. Elektromexanika ixtisası üzrə:
1. Yusif Ağasibəyov
2. İsgəndər Rzayev
3. Surxay Şahsuvarov
4. Ağalar İsgəndərli
5. Həmid Rüstəmbəyli
6. Əhməd Şahnəzərov
7. Bəhram bəy Hüseynzadə
8. Firidun Əliyev

V. Yol nəqliyyatı ixtisası üzrə:
1. Sadıx Hüseynov
2. Lətif Qədimov
3. Zəkəriyyə Xiromanov
4. Yaqub bəy Nərimanbəyov
5. Məhiş Səfərov
6. Beybutəli Zeynalov

VI. Gəmiqayırma ixtisası üzrə:
1. Abbas bəy Atamalıbəyov
2. Cəfər Əbdürrəhmanov
3. Abbas Mustafayev
4. Abbas Muradov

VII. Memarlıq ixtisası üzrə:
1. Cəlil Musayev
2. Abbas Mirzə Əliyev
3. Qəhrəman Məmmədov
4. Əli Cavad Muradov

VIII. Aviasiya ixtisası üzrə:
1. Qambay Əliyev

IX. Kənd təsərrüfatı ixtisası üzrə:
1. Sultan Qazıbəyov
2. Nəsrulla Imamverdiyev
3. Əhməd Rəcəbov
4. Ələkbər Əliyev
5. Mirzə Abdinov
6. Qafar xan Rzayev
7. Mirzə Hacızadə
8. Ağəli Abdullayev
9. Hüseyn Nağıyev
10. Hüseynbala Məmmədov
11. Ərəstun İmanov
X. İncəsənət ixtisası üzrə:
1. Zeynal Əliyev

XI. Tibb ixtisası üzrə:
1. Sayad Hacı Həsən oğlu
2. Sultansəid Qazıbəyov
3. Umbay Əmirov
4. Hüseyn Əliyev
5. Məmməd bəy Muradov
6. Zeynalabdin bəy Hüseynbəyov
7. Mir Məmməd Rza Seyidəliyev
8. Adil bəy Ağabababəyov-Muğanlinski

XII. Maddi mədəniyyət ixtisası üzrə:
1. Məmməd Nuriyev
2. Ağacəfər Mustafayev
3. Süleyman Muxarski
4. Y usif Salehzadə
5. Mirzə Hüseyn Quliyev
6. Əlihüseyn Hüseynov
7. Ələkbər Cəfərov

XIII. Fizika-riyaziyyat ixtisası üzrə:
1. Abdulla Tahir oğlu
2. Miryusif Mirabdullayev
3. Bayram Hacıyev
4. Məmməd Əmin Əfəndiyev
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5. Mustafa Mustafayev
Ш

6. ismayıl Axundov
7. Ağabəy Şəmşirov

XIV. Tarix-filologiya ixtisası üzrə:
1. Məmmədzəki Tursunzadə
2. Əlimuxtar Həsənov
3. Əli Kərimov
4. Teymur bəy Aslanov
5. Nüsrət Rzayev
XV. Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə:
1. Məmməd bəy Qaracamirlinski
2. Teymur bəy Vəkilov
3. Mir Abduləziz Seyidov
4. Məhəmməd Bospolizadə
5. Abidin Mirqasımov
6. Mustafa ağa Vəkilov
7. Əsildar bəy Ağabababəyov-Muğanlinski

XVI. İqtisadiyyat ixtisası üzrə:
1. Abdulla Bağırlı
2. Həbib Babayev
3. Məzahir Rzayev
4. Nəbi Məmmədov
5. Cəbrayıl Rəhimov
XVII. Etnoqrafiya ixtisası üzrə:
1. Məmmədhənifə Zeynallı
2. Əşrəf Əliyev
3. Əli Yusifzadə

* * *

Sovet Rusiyasının hərbi təcavüzü ilə törə
dilən 1920-ci ilin 27 aprel çevrilişindən sonra 
qurulan Azərbaycan Sovet hökumətinin ilk illə
rində xaricə göndərilən azərbaycanlı gənclərin 
təhsili barədə xalq komissarları sovetinin sədri 
Nəriman Nərimanov tərəfindən «Xaricə oxu
mağa göndərilən azərbaycanlı tələbələrə

yardımın davam etdirilməsi haqqında» xüsusi 
dekret imzalanmış, ilk vaxtlar onların ali təhsili 
başa vurmalarına şərait yaradılmışsa da, bu iş 
sonadək başa çatdırılmamışdı. Bu səbəbdən də 
onların bəziləri öz təhsillərini yarımçıq qoyub 
Azərbaycana qayıtdı, bəziləri getdikləri ölkələrdə 
başqa sahələrdə işləməyə başladılar. Repressi
ya qurbanı olanlar, xaricdə yoxsulluq ucbatın
dan dünyasını dəyişənlər də oldu. Bolşevik hö
kumətinin məsuliyyətsizliyi üzündən min bir ar
zu ilə yaşayan bu cavanların ümidləri puç oldu.

Mətləb aydınlığı üçün həmin «yüzlər»dən 
yalnız bir neçəsi haqqında qısa məlumatla kifa
yətlənirik. Cümhuriyyət hökumətinin xaricə ali 
təhsil almağa göndərdiyi Əhməd Rəcəbli (Rə
cəbov) (1898-1963) İtaliyanın Peruca şəhərin
də, Ələkbər Əliyev Almaniyanın Berlin şəhərin
də kənd təsərrüfatı üzrə, Mustafa Vəkilov 
(1899-1943) Fransanın Paris şəhərində hüquq 
ixtisası üzrə təhsillərini 1924-cıi ildə başa vurub 
Vətənə döndülər. Çox keçmədən hər üçü iş təc
rübəsi toplayıb bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişdi
lər. Amma hadisələr onların düşündüyü kimi cə
rəyan etmədi. Vətənə xidmət istəyi ilə xaricdə 
qalıb işləmək təklifindən imtina edən bu gənclə
rin sonrakı taleyi heç də arzuladıqları kimi olmadı. 
Təbii ki, 1937-ci ilin repressiyalan onlardan yan 
keçə bilməzdi. Repressiya olunmaq qorxusu «Do- 
mokl qılıncı» kimi hər an onların başı üzərində idi.

Əhməd Rəcəbli dörd il Peruca şəhərində Ali 
Kral Eksperimental Aqrar institutunda təhsil 
aldıqdan sonra, 1923-cü ildə Bakıya qayıdıb. 
Torpaq komissarlığında ona vəzifə təklif ediblər, 
imtina edib. Sevimli işi ilə məşğul olmaq üçün 
Zaqatalada işləmək istədiyini bildirib. Zaqatalada 
aqronom işləyib. 1930-1936-cı illərdə Azər
baycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda kafedra 
müdiri vəzifəsində çalışıb. 1935-ci ildə Ali Attes-
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tasiya Komissiyasının qərarı ilə ona professor 
elmi adı verilib. Ümıımittifaq Kənd Təsərrüfatı 
Akademiyasında akademik Nikolay Vavilovun 
rəhbərlik etdiyi subtropik bitkilər bölməsinin 
üzvü seçilib. 1937-ci ildə namizədlik dissertasi
yası müdafiə edib və uğurunun sevincini yaşama
ğa macalı olmayıb. Onu elə həmin ildə həbs 
ediblər. Düz iki il sonra, nəhayət, nədə ittiham 
olunduğunu ona deyiblər. Əhməd Rəcəblinin 
SSRİ Dövlət 'təhlükəsizliyi Nazirliyinə yazdığı 
məktubdan sətirlər: «1937-ci il avqustun 15-də 
Azərbaycan SSR Daxili işlər Komissarlığı tərə
findən həbs edilmişəm. 1939-cu ildə «inqilab 
əleyhinə fəaliyyətimə görə səkkiz il müd
dətinə məhkum olunmuşam. Cəzamı Kolıma
da çəkmişəm və beş ildən çox Maqadan şəhə
rində SSRİ Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 
yardımçı təsərrüfatında aqronom işləmişəm».

1945-ci ildə Bakıya qayıdanda pis günlərinin 
arxada qaldığını düşünür, hər şeyi unudaraq öz 
sevimli işi ilə məşğul olur, Azərbaycanda meyvə 
bitkilərinin sortlannı tədqiq etməyə, texnikum
lar üçün dərslik tərtib etməyə başlayır. Amma 
çox təəssüf ki, alim başladığı bu dəyərli işləri 
axıra çatdıra bilmir. 1950-ci ilin Novruz bayramı 
günü yenidən, bu səfər Cambula sürgün edilir. 
1954-cü ildə 56 yaşında ikinci sürgününü başa 
vurub qayıdır və hər şeyi yenidən başlayır.

Əhməd bəy əsl ziyalı idi. Xalqını, vətə
nini, işini ürəkdən sevirdi. Azərbaycanda ge
netika elminin əsasını Əhməd Rəcəbli qoyub. 
O, rus, alman, fransız, ispan, italyan, ingilis, 
fars, qədim yunan, latın dillərini yaxşı bilirdi. 
Ömrünün axırınadək elmi işlə məşğul olan 
Əhməd Rəcəbli Bakıda dünyasım dəyişib. 
Bakıda adma küçə var («Azərbaycan» qəzeti, 
11 aprel 2008-ci il, səh. 6).

Mən «qırmızı teı*ror»dan qurtulan «ytiz- 
ləmdən biri, Azərbaycanın kənd təsərrüfatının 
elmi əsaslar üzərində qurulmasında müstəsna 
xidməti olan fədakar ziyalı, yorulmaz müəllim 
Ələkbər Əliyevi isə şəxsən tanıyırdım. Azərbay
can Dövlət Universitetində təhsil aldığım illərdə 
Ələkbər Əliyev universitetin xarici dil kafedra
sına rəhbərlik edirdi. Qrup nümayəndəsi oldu
ğum üçün onunla tez-tez görüşürdüm. Ucaboylu,

■ •

şux qamətli bir kişi idi. Oz davranış və rəftarı ilə 
həmkarlarından fərqlənirdi, elə bil başqa dünya
nın adamı idi. Deyirdilər ki, Almaniyada təhsil 
alıb. Təəssüf ki, o vaxtlar Xalq Cümhuriyyətinin 
xaricə təhsil almağa göndərdiyi tələbələrlə bağlı 
heç bir məlumat verilmirdi. Ən yaxşı halda, o 
dövrün üzərindən sükutla keçməyi üstün tutur
dular. Ona görə də mən Ələkbər müəllimə keç
mişi haqqında suallar vermirdim. Sonralar bildim 
ki, yalnız kənd təsərrüfatının deyil, təhsilimizin 
də inkişafında əlindən gələni əsirgəməyən bu 
vətənpərvər insan bir təsadüf nəticəsində sürgün 
olunmaqdan yaxasını qurtara bilmişdir.

Azərbaycanda ilk hüquq professorların
dan olan Mustafa Vəkilov, tarix-filologiya üz
rə ali təhsil almış Teymur bəy Aslanov, yol nəq
liyyatı üzrə ixtisaslaşmış Lətif Qədimov, Məhiş 
Səfərov, Beybutəli Zeynalov isə 37-ci ilin rep
ressiyasından qurtula bilməmiş, sürgünə gön
dərilmişlər. Bu qəbildən olan «yüzlər»in bircə 
«günahı» vardı: onları xaricə oxumağa Cüm
huriyyət hökuməti göndərmişdi...

“ fr *  'k

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliy
yət göstərdiyi 2 il ərzində bütün çətinliklərə və 
məhrumiyyətlərə baxmayaraq, xalq maarifinin 
yenidən təşkili sahəsində xeyli iş görüldü. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Bakı
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin Bakı 
Dövlət Universitetinin açılması haqqında il

1 sentyabr tarixli qanıtnu

Dövlət Universiteti, Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, 
Pedaqoji İnstitut və Dövlət Konservatoriyasının 
açılması üçün müəyyən təşkilati işlər aparsa da, o 
dövrdə yaranmış tarixi-siyasi şərait yalnız Bakı 
Dövlət Universitetini təsis etməyə imkan verdi.

Azərbaycanın təhsil və elm tarixində müs
təsna yeri olan, Vətənimizdə ali məktəblərin 
bayraqdan missiyasını XX əsrdən XXI əsrə 
böyük uğurla daşıyan Bakı Dövlət Universite
tinin yaranmasına dair ilkin mənbələrlə ətraflı

tanışlıqdan, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin stenoqram- 
larını diqqətlə araşdırdıqdan, 1918—1920-ci 
illər «Azərbaycan» qəzetində universitetə dair 
çap olunmuş materiallarla, Universitet Komis
siyasının sənədləri ilə, nəhayət, Bakı Dövlət 
Universiteti Elmi Şurasının sentyabr-dekabr 
1919-cu il tarixli iclas protokolları ilə yaxından 
təmasda olduqdan sonra tam yəqinlik hasil et
dik ki, indiyədək universitet tarixinə həsr 
edilən əsərlərdə bu təhsil məbədinin «Cümhu
riyyət dövrü»nə dair tarixi həqiqətlər hansısa 
siyasi konyunkturanın qurbanı olmuş, həqiqi 
tarix bir çox hallarda saxtalaşdırılmışdır.

Ona görə də mən 2003-cü ildə Əsgər Quli
yevlə birlikdə hazırladığım «Azərbaycan təh
sili Xalq Cümhuriyyəti illərində (1918-1920)» 
kitabında bu məsələyə xüsusi diqqət və yer 
ayırdım. Burada isə Bakı Dövlət Universiteti 
ilə bağlı bəzi məqamları yenidən verməyi 
məqsədəuyğun sayıram. Hesab edirəm ki, 
Bakı Dövlət Universiteti sözün həqiqi məna
sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
mətinin xalqımıza bəxş etdiyi şah əsəridir.

Dövlətçiliyimizin tarixinə şanlı səhifələr 
yazmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti höku
mətinin milli təhsil və dövlət quruculuğu sahə
sində apardığı dövlət siyasətinin real nəticəsi 
kimi yaranmış Bakı Dövlət Universiteti, Cüm
huriyyətin baniləri olan dövlət xadimlərinin 
millətimizə ölməz ərməğanı, əvəzsiz və əbədi 
töhfəsidir.

Bir çox əsərlərdə Azərbaycanın bu elm və 
təhsil ocağının yaradılması yolunda heç bir çə
tinlikdən qorxmayan Fətəli xan Xoyski, Nəsib 
bəy Yusifbəyli. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 
Rəşid xan Kaplanov, Sultan Məcid Qənizadə, 
Həsən bəy Ağayev, Fləmid bəy Şahtaxtinski
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və onlarla bu kimi şəxsiyyətin bu məsələdəki 
rolu heçə endirilmiş, hətta onların təhqir olun
masına da yol verilmişdir.

Bakı Dövlət Universitetinin şanlı tarixinin 
ən böyük nailiyyətlərindən biri bu təhsil ocağı
nın Azərbaycan xalqının təfəkkür və düşüncə
sində ən yüksək statusa yiyələnməsi sayıla bi
lər. Bildiyimiz kimi, Bakı Dövlət Universiteti 
uzun illər (keçən əsrin 50-ci illərinədək) rəs- 
mən «darülfünun» adlansa da, xalq onu «uni
versitet» adı ilə qavrayıb, bu adla tanıyıb. 
Əslində dilimizdə «universitet» termini Bakı 
Dövlət Universitetinin yaranması ilə vətəndaş
lıq hüququ qazanıb. Bu gün Azərbaycanda çox
saylı universitetlər olsa da, xalqımız «universi
tet» deyəndə Bakı Dövlət Universitetini nəzər
də tutur. Bu, o deməkdir ki, bu ali təhsil və elm 
məbədi milli təfəkkür və düşüncə səviyyəsində 
də «universitet» statusu qazanıb, milli menta
litetimizin aparıcı amillərindən birinə çevrilib. 
Fikrimizcə, Bakı Dövlət Universitetinin keçdiyi 
tarixi yola, onun böyük fəaliyyətinə xalqımızın 
verdiyi ən yüksək qiymət budur...

1919-cu il aprelin 14-də Nəsib bəy Yusifbəy- 
linin sədrliyi ilə yaradılan IV hökumət kabine
tinin Parlamentə təqdim etdiyi proqramda Bakı
da universitet təsis edilməsi məsələsi də ön pla
na çəkilmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Nəsib bəy 
Yusifbəylinin hökumət proqramında deyilirdi: 
«Möhtərəm məbuslar! Məlumunuzdur fä, istiqla
lımız, istiqbalımız həp maarifə bağlıdır. Əgər 
milli maarifimiz, milli məktəbimiz tərəqqi etməz
sə, bizim üçün nicat ümidi qalmaz. Hökumət bu
nu bilir. Bunun üçün ibtidai təhsilin ümumi olma
sına əsas hazırlamaya və bu ey Hildən (sentyabr) 
etibarən ibtidai məktəblər açmağa təşəbbüs 
ediləcəkdir... Sənaye məktəblərinə ayrıca diqqət 
ediləcəkdir... Müəllimlərə olan ehtiyacımızı rəf

üçün kafi miqdarda darülmüəlliminlər (pedaqo
ji  seminariya və institutlar -  M.M.) açmaqla bə
rabər, xaricdən dəxi müəllimlər dəvət etməvə 
çalışacaqdır... Hökumət ali təhsili dəxi düşün
müşdür. Bunun üçün Ali Ziraət Məktəbi (Kənd 
Təsərrüfatı institutu -  M.M.) qanun layihəsi təs- 
vibinizə (müzakirənizə -  M. M.) təqdim edilmiş
dir. Tiflisdə bulunan Maverayi -  Qajqaz Da- 
riil fünunun (Zaqafqaziya Universitetinin -  M.M.) 
paytaxtımıza nəqli üçün müzakirəyə girişilərək 
eyliil ibtidaları (sentyabrın əvvəllərində — 
M.M.) tədrisata burada davam edilməsinə səy 
və iqdam ediləcəkdir. Dtəbii 
lisanı mızın (ana dilimizin — M. M.), tariximizin, 
ədəbiyyatımızın inkişafına xidmət edə biləcək 
kürsülər (mərkəzlər, kafedralar -  M.M.) açıla
caqdır» (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
1918-1920: Parlament. (Stenoqrafik hesabat). 
Bakı, 1998, I cild, səh. 447-448) .

Nəsib bəy Yusifbəylinin Parlamentdəki çı
xışından bəlli olur ki, hökumətin ali təhsil sa
həsində nəzərdə tutduğu əsas işlərindən biri 
Tiflisdə vaxtilə Zaqafqaziya Federativ Respub
likası hökumətinin (28.04.1918 -  26.05.1918) 
təşəbbüsü ilə yaradılmış Zaqafqaziya Univer
sitetinin 1919-cu ilin iyununda Bakıya köçürül
məsi məsələsi idi. Bundan əvvəl də Zaqafqaziya 
Universitetinin Bakıya köçürülməsi haqqında 
maarif naziri olmuş Nəsib bəy Yusifbəylinin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndələri gür
cü hökuməti ilə danışıqlar aparırdı. Həmin da
nışıqlara Səhiyyə naziri doktor Y.Gindes, son- 
ralar isə maarif nazirinin müavini Həmid bəy 
Şahtaxtinski başçılıq etmişdi. Zaqafqaziya Fe
derasiyası hökumətində maarif naziri 
(28.04.1918-26.05.1918) olmuş, sonralar ilk 
Azərbaycan Milli hökumətinə başçılıq etmiş 
(28.05.1918-14.04.1919) Fətəli xan Xoyski
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Tiflisdə olarkən Za
qafqaziya Universite
tini yaratmaq istəyən 
professor Vasili İva- 
noviç Razumovskiyə 
həmin universitetin 
Bakıda açılmasını 
məsləhət görərək de
mişdi: «Bəs niyə Tif
lisdə? Tiflisdə Poli- 
texnikum, indi də 
gürcü universiteti... 
Bəlkə, universiteti 
Bakıda təşkil etmək 
yerinə düşərdi?» Bu 
fakt onu göstərir ki, 
Bakıda universitet 
açılması fikiri hələ 
bir il əvvəl görkəmli 
dövlət xadimi, Milli 
hökumətin ilk Baş 
naziri Fətəli xan Xoy-

t • " | <1 «• 1 ■! «■ 1 «flskım duşundururdu 
və Nəsib bəy Yusif
bəyli də bu fikri mü
dafiə edənlərdən biri 
olmuşdu.

Milli hökumətin 
Zaqafqaziya Univer
sitetinin Bakıya kö
çürülməsi ilə bağlı 
cəhdləri səmərə ver
mədi. Buna görə də 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 
razılığı ilə Vasili İvanoviç Razumovski Azər
baycanda müstəqil universitet təşkil etmək 
üçün Bakıya dəvət olundu. Vasili İvanoviç Ra
zumovski bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul

edərək həmin il aprelin sonunda Bakıya gəldi. 
Bu zaman anıq Azərbaycan hökuməti xüsusi 
qərarla Xalq Maarif Nazirliyinə 1919— 1920-ci 
tədris ilinin əvvəlinə kimi Bakıda universitet 
açılması məqsədilə lazımi qanun, qərar və di
gər normativ sənədlərin layihələrini hazırla
maq üçün komissiya yaratmağı, müvafiq təş- 
kilati məsələləri həll etməyi tapşırmışdı. Bunu 
əsas tutan Xalq Maarif Nazirliyi Universitet 
Komissiyasının tərkibini və Nizamnaməsini 
hazırlayıb hökumətə təqdim etdi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 19 may 
1919-cu il tarixli qərarı ilə Xalq Maarif Na
zirliyi yanında fəaliyyət göstərəcək Univer
sitet Komissiyasının tərkibi və Nizamnaməsi 
təsdiq olundu. Universiteti təşkil edəcək ko
missiyaya professor Vasili İvanoviç Razu
movski (sədr), professor Aleksandr Mixaylo- 
viç Levin, professor Nikolay Aleksandroviç 
Dubrovski. Bakı şəhər Bələdiyyə idarəsindən

• Ш

Əlicabbar Orucəliyev, katibliyə Ivan ivanoviç 
Babuşkin, Xalq Maarif Nazirliyinin nümayən
dəsi kimi Məhəmməd ağa Şahtaxtlı (üzvlər) 
daxil edildi. Bundan əlavə, Komissiyanın işinə 
müxtəlif məsələlər üzrə işçi qrupların da cəlb 
edilməsi nəzərdə tutuldu. 1919-cu il mayın 21- 
dən sentyabrın 15-nə kimi Universitet Komis
siyasının 35 iclası olmuşdur.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
nin 25 iyun 1919-cu il tarixli qərarı ilə Komis
siyanın işini lazımi səviyyədə təşkil etmək, 
cari xərcləri ödəmək məqsədilə Xalq Maarif 
Nazirliyinə 1 milyon rubl vəsait də ayrılmışdı.

Vasili İvanoviç Razumovskinin rəhbərliyi 
ilə çox qısa zamanda Bakı Dövlət Universi
tetinin təsis olunması üçün tələb olunan üç 
qanun layihəsi -  «Bakı Dövlət Universitetinin 
təsis edilməsi haqqında»; «Bakı Dövlət

Vasili İvanoviç 
Razumovski 
(1857-1935)

Razumovski Vasili İva
noviç Simbirsk vilayətində 
anadan olmuşdur. 1880-ci ildə 
Kazan Universitetinin tibb fa
kültəsini bitirmiş. 1884-cii il
də tibb elmləri doktoru elmi 
dərəcəsi almışdır. 1885-ci il
dən Kazan Universitetinin 
operativ cərrahlıq kafedrasın
da professor (1887), hospital 
və fakültə cərrahlığı klinika
sında işləmişdir. 1917-ci ildə 
Qafqaz ordusunun baş cərrahı 
təyin olunaraq Tiflisə gəlmiş, 
həmin ilin payızında Ali qa
dın kurslarında tibb fakültəsi 
açılınası işinə cəlb edilmiş
dir. 1918-ci ilin iyıınunda Ali 
qadın kursları Zaqafqaziya 
Universitetinə çevrildikdən 
sonra isə Universitetin rektoru 
seçilmişdir. Dünya elm və 
təhsil tarixinə üç universitetin 
(Saratov. Zaqafqaziya və Ba
kı universitetləri) yaradılma
sının əsas təşkilatçısı və rek
toru kimi daxil olmuşdur.
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Universitetinin Nizamnaməsi»; «Bakı Dövlət 
Universitetinin 1919—1920-ci dərs ili üçün 
ştat və xərclər smetası haqqında», -  hazırla
nıb baxılmaq üçün hökumətə təqdim olundu. 
Azərbaycan hökuməti özünün 7 iyul 1919-cu 
il tarixli «Bakı Dövlət Universitetinin təsis 
olunmasına dair qanun layihələrinin bəyənil
məsi və Parlamentin müzakirəsinə verilməsi 
haqqında» tarixi qərarı ilə həmin hüquqi-nor
mativ sənədləri Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin Parlamentinə təqdim etdi. Təxminən 
2 aya yaxın bir müddətdə həmin qanun layi
hələri Parlamentin büdcə -  maliyyə və digər 
komissiyalarında ətraflı müzakirə olundu.

Bakıda universitet açılması məsələsi dövri 
mətbuatın da baş mövzusuna çevrildi, mət
buatda qızğın müzakirələr gedirdi...

Çox gərgin mübahisə və müzakirələrdən 
sonra Bakıda universitetin təsis edilməsi ilə 
bağlı qanun layihələri Azərbaycan Parlamenti
nin 21 avqust 1919-cu il tarixli 67-ci iclasının 
gündəliyinə salındı. Bu tarixi iclasa tanınmış pe- 
daqoq Sultan Məcid Qənizadə sədrlik edirdi. Ka
tib Mehdi bəy Hacmski təqdim olunmuş hüquqi 
normativ sənədlərin məzmunu və mahiyyəti, 
komissiyalarda irəli sürülən təklif və edilən
düzəlişlər barədə Parlamentə ətraflı məlumat

• •

verdi. Müzakirələr başlandı, ilk söz alan «it
tihad» fraksiyasının rəhbəri Qarabəy Qarabəyov 
universitet təsis olunması haqqında qanun layihə
lərinin müzakirəsinin dayandırılmasını, layi
hələrin yenidən komissiyalara qaytarılmasını 
təklif etdi, ümumiyyətlə isə universitet açılma
sının hələlik mümkün olmadığı haqda fraksiyası 
adından çıxış etdi və məsələnin səsə qoyulmasını 
sədrdən tələb etdi (Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yəti (1918-1920). Parlament. Stenoqrafik he
sabatlar. Bala, 1998, II cild, səh. 5-9).

Bakı Dövlət Universitetinin möhürii

Parlamentdə səsə qoyulan həmin təklif səs 
çoxluğu ilə (28 lehinə, 17 əleyhinə) qəbul edil
di və universitetin təsis olunması məsələsi gün
dəlikdən çıxarıldı. Universitetin 1919/20-ci dərs 
ilinin əvvəlində açılması haqqında hökumətin 
planları və Universitet Komissiyasının gördüyü 
işlər təhlükə altına düşdü. Bakıda universitet 
təsis etmək istəyənlər yaxşı dərk edirdilər ki, bu 
məsələ 1919/20-ci dərs ilinin əvvəlinə kimi 
həll edilməsə, mütləq uzanacaq, sonrakı taleyi 
isə bilinməyəcəkdir. Bu narahatlığı və təhlü
kəni maarif naziri Rəşid xan Kaplanov belə ifa
də etmişdi: «Layihəyi bərayi-tədqiq (araşdır
maq məqsədilə -  M.M.) fraksiyalara göndərər
sək, vaxt qayb olacaq, əmin olun ki, dariiljunım 
bu sənə açılmayacağı kimi, gələcək sənə də 
açılmayacaqdır...» (Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti. 1918—1920. Parlament. Stenoqrafik he
sabatlar. Bakı, 1998, II cild, səh. 24).
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Bakı Dövlət Universitetinin ilk binası (İndiki ADPU-nunəsas binası)

Digər tərəfdən ölkə daxilində siyasi vəziy
yət mürəkkəbləşmiş, ingilis qoşunları həmin 
ilin avqustun əvvəlində Azərbaycanı tərk 
etmiş, şimal təhlükəsi isə Vətənin başı üzə
rində «Domokl qılıncı» kimi asılmışdı. Məsələ 
çox ciddi idi: universitetin yaradılması mütləq 
indi həll edilməli idi, əks halda, bu məsələ də 
bir ideya olaraq tarixin arxivinə düşə bilərdi.

Bütün bu tarixi reallığı və universitet açıl
masının milli dövlətçiliyimiz, elm, təhsil və

mədəniyyətimizin tərəqqisi üçün böyük əhə
miyyətini dərindən dərk edən Parlamentin bir 
çox üzvləri, siyasi və dövlət xadimləri Bakıda 
universitetin təsis edilməsinə dair qanun layi
hələrinin Parlamentin müzakirəsindən çıxa
rılması haqqında qərara qəti etiraz səslərini 
ucaltdılar. Parlamentdə böyük nüfuzu və çoxlu 
tərəfdarları olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
ilk olaraq söz aldı və milli təhsil tariximiz 
üçün çox əhəmiyyətli, tarixi bir çıxış etdi.
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Onun ardınca maarif naziri Rəşid xan Kapla- 
nov, Səməd ağa Ağamalıoğlu, Əliheydər Qa
rayev, Mustafa Məmmədov və başqaları çıxış 
edərək universitet açılmasının ümummilli, 
ümumdövlət və ümumbəşəri əhəmiyyətini 
əsaslandırmaq üçün 4 saatdan artıq sürən üzü
cü və gərgin mübarizə və müzakirə apardılar. 
Bundan sonra Parlament öz qərarına yenidən 
baxmaq və universitetin təsisinə dair qanun la
yihələrinin müzakirəsinə başlamaq haqqında 
qərar qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. İc
lasın bu tarixi qərarından sonra söz alan Mus
tafa Məmmədov demişdi: «Biz bu gün artıq 
Universitetin möhtəşəm binasının təməl daşını 
qoyduq. Parlament tərəfindən həmin qanun 
layihəsinin qəbul edilməsi tariximizdə ən əhə
miyyətli aktlardan biri olacaqdır. Artıq Uni
versitetin taleyindən narahat olmağa dəyməz. 
Parlamentdə tarixi bir giin baş verdi...»

Həqiqətən, 21 avqust 1919-cu il bütövlük
də Azərbaycan təhsili, elmi və mədəniyyət 
tarixinin ən mürəkkəb, ən gərgin, lakin ən 
şərəfli günlərindən biri oldu. Universiteti yara
danlar onu min bir əziyyətlə təsis etdilər və 
bununla da Azərbaycan mədəniyyəti, elmi qar
şısında əvəzsiz xidmət göstərmiş oldular.
Digər ali məktəblərin (Kənd Təsərrüfatı • *
institutu, Pedaqoji institut, Konservatoriya) tə
sis layihə sənədləri hazır olmasına baxmaya
raq, onları həyata keçirmək mümkün olmadı... 
Sonralar Vasili Ivanoviç Razumovski bu tarixi 
hadisələri xatırlayaraq həmin məsələnin müs
bət həllində fədakarlıq, əsl vətənpərvərlik, 
milli mənafeyi hər şeydən uca tutmaq nümu
nəsi göstərən insanları «universitetin və maari
fin həqiqi dostları» adlandırır, onların içərisin
də Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Nəsib bəy

Yusifbəylini, Fətəli xan Xoyskini, Rəşid xan 
Kaplanovu, Həsən bəy Ağayevi, Səməd ağa 
Ağamalıoğlunu, Əliheydər Qarayevi, Əhməd 
bəy Pepinovu, Cəmo bəy Hacınskini və başqa
larını xüsusi olaraq nəzərə çatdırırdı... Təəssüf 
ki, bu tarixi həqiqətlər sovet hakimiyyəti 
illərində xalqa düzgün çatdırılmayıb, elmi 
araşdırmalarda konyunkturaya yol verilib, 
tarixi həqiqətlər saxtalaşdırılıb...

Əvvəla, Bakıda universitet açılmasını mü
dafiə edənlər həmin elm-təhsil ocağını milli 
müstəqilliyin, demokratik, azad, dünyəvi 
dövlətin əsas atributlarından biri sayır, onun 
xalqın intellektual potensialının, elm, təhsil 
və mədəniyyətinin, milli ruhunun, milli özü- 
nüdərkinin inkişaf etdirilməsinə, millətimizin 
müstəqil və azad yaşamağa layiq olduğunu 
bütün dünyaya sübut etməyə xidmət edəcəyi
nə inanırdılar.

Azərbaycan Parlamentinin həmin tarixi ic
lasında Bakıda universitet yaradılmasının ta
rixi-mədəni və sosial-siyasi əhəmiyyətini 
əsaslandıran «universitetin və maarifin dostla
rı» adı ilə universitet tarixinə düşən görkəmli 
dövlət və siyasi xadimlərin konseptual xarak
terli fikirlərindən bir neçəsinin tarixi həqiqətin 
aşkara çıxarılması və ictimaiyyətə doğru-düz
gün təqdim edilməsi məqsədilə oxucuların 
diqqətinə çatdırmaq istərdik:

Universitet açmağın əleyhdarlarına cavab 
olaraq maarif naziri Rəşid xan Kaplanov belə 
deyirdi: «Biz məsələni dövlətin mənafeyi nöq
teyi-nəzərindən tədqiq və mülahizə etməliyik. 
Biz cəhanə elan edirik ki, hiirr yaşamağa 
haqlı müstəqil millətik, bunu yalnız elanımız 
kafi deyildir. Təzahüratı milliyyəmizi daha 
ziyadə təhdid etmək və onu atiyə hazırlamaq
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lazımdır. Biz millətin ruhunu bu surətdə 
səldərsək, əmin olalım ki, istiqbalda -  fəna
lıqların önünü almış və millətimizi sahil-səla- 
mətə sövq ilə fəlakətdən qurtarmış oluruq. 
Bulunduğumuz əsrdə yaşaya bilmək 
maddiyədən ziyadə vəsaiti-mənəviyyə olan 
elmə müvəffəqdir... İştə o ruhu yüksəldəcək 
bir elm ocağı lazımdır ki, o da darülfünundan 
başqa bir şey deyildir». O, sözünə davam 
edərək və tamamilə doğru olaraq 
nun mövcudiyyətilə biz Vətənimizi daha baş
qa surətdə A vropaya qarşı göstərəcək və ya
şamağa layiq bir millət olduğumuzu da bir 
surətlə əda və isbat edəcəyik» nəticəsinə gə
lirdi {Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. (1918- 
1920). Parlament. (S hesabat). 
Bakı, 1998, II cild, səh. 25).

Etiraf etməliyik ki, əvvəla, universitetə, 
bütövlükdə təhsilə belə münasibət bu gün də 
öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. İkincisi, uni
versitetdə tarixi reallıq üzündən milli kadrlar 
olmadığını, tədrisin rus dilində aparılacağını 
milli faciə kimi qələmə verənlərə qarşı haqq 
səsini ucaldan «universitetin və maarifin dost
ları» belə hesab edirdilər ki, təlimin rus dilin
də olması millətin və dövlətin mənafelərinə 
heç bir xələl gətirməz, əksinə, bu prosesə tez 
başlanmalıdır ki, az müddətdən sonra milli 
kadrlar yetişsin. Dünyanın bir çox ölkələ
rində yeni yaranan universitetlərin də ilk 
mərhələdə əcnəbi dildə təhsil vermələri artıq 
sınanmış təcrübədir və Universitetdə tədrisin 
hansı dildə aparılmasına baxmayaraq, o, 
Azərbaycan dövlətinə, xalqına, Vətəninə 
xidmət edəcəkdir. Həm də qanun layihəsinə 
görə, Universitetdə ana dilimiz məcburi təd
ris ediləcəkdir. Elmin ümumbəşəri olduğu,

hansı dildə olursa-olsun, onu öyrənməyin va
cibliyi xüsusi olaraq vurğulanırdı.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu məsələ
dən danışarkən deyirdi: «Onların dəfələrlə rus 
elmi, rus mədəniyyəti, -  deyə təkrar etmələri əf- 
karı-iimumiyyəni qorxudanmaz... Olum və fii- 
nun bitərəfdir. Dünyada rus elmi deyil, beynəl
miləl bir elm var. Biz beynəlmiləl elmi hər bir 
millətin ağzından eşitdiyimiz kimi, rus profes
sorları ağzından da öyrənə bilərik. Çünki bizə 
elmi və fənni, Çində belə olsa, öyrənməyi töv
siyə etmişlər. Binaən-ileyh Çində öyrənilməsi 
lazım gələn bir elmi Azərbaycan paytaxtında bir 
çinli ağzından öyrənməkdən bizim üçün heç bir 
fərq və xətər yoxdur. Biz rıısluq mərkəzində, rus 
darülfünunlarında təhsil edənlərdən zərər gör
mədik... DariUfünunun faydalarından birisi də 
budur ki, burada bir kərə elmi bir müəssisə vü
cuda gələcək. Bununla məmləkətin məchul qal
mış bir çox xüsusiyyəti öyrəniləcəkdir. Cəmaət 
arasında elmə və fənnə həvəs artacaqdır. Digər 
tərəfdən, xaricə getməyə imkanı olmayan tələ
bələr elm və fənni hasil etmək imkanında ola
caqlar. Vəqtilə bu dariilfünun get-gedə millilə
şəcək... Heç bir millət tarixən ilk addımında 
milli darülfiinuna sahib olmamışdır. Dariilfünun 
hansı dildə olursa da olsun, açıb oxumalıyıq...» 
(Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. (1918-1920). 
Parlament (Stenoqrafik hesabatlar).Bakı, 1998,
II cild, səh. 13)

Universitetdə milli dil məsələsi ətrafında 
müzakirələrdə Səməd ağa Ağamalıoğlu böyük 
uzaqgörənliklə deyirdi: «Darülfiinun olmasa, 
dil də qüvvələnməyəcəlidir. Danilfiinun olan 
yerdə dil də böyüyür...» (Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyəti. (1918-1920). Parlament. (Stenoqra
fik hesabatlar). Bakı, 1998, II cild, səh. 18)
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Universitetin açılmasının vacibliyini mü
dafiə edənlər bu fikirdə idilər ki, universitet 
təkcə təhsil verməklə kifayətlənməyib, ölkə
ni, Vətəni, Azərbaycanı tədqiq edib öyrənə
cəkdir. Onlar bu fikirdə idilər ki, dünyanın 
bütün mədəni millətləri kimi, xalqımız da uni
versitetə müqəddəs elm və təhsil məbədi kimi 
sitayiş etməlidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin xalq maarif naziri Rəşid xan Kaplanov 
öz tarixi çıxışının sonunda Bakıda universitet 
açılmasının milli, dövlət və siyasi əhəmiyyə
tini xüsusi vurğulayaraq demişdi: «Elm mə
bədinə dərəcəyi hörmətlə, camelərə, məscid
lərə girərkən ayaqqabılarımızı çıxaran kimi bu 
elm məbədinə də girərkən 
yə, siyasiyyə və fır qə nizay ilərin i unudaraq 
girilməlidir. Əminəm ki, bu darülfununa istiq- 
bali-milliyyəmizi (millətin xoşbəxt gələcəyi -  
M.M.), təminedici bir məbəd, elm nəzərilə 
baxacağıq».

Bakı Dövlət Universitetinin təsis edilmə
sinə dair qanun layihələrinin müzakirəsinə baş
lanması haqqında məlum qərardan sonra həmin 
məsələ Parlamentin 25 avqust və 1 sentyabr 
1919-cu il tarixli 68-ci və 70-ci iclaslarında ət
raflı müzakirə olundu. Sonuncu iclasda «Bakı 
Dövlət Universitetinin təsis olunması haqqın
da» Qanun qəbul edildi.

Azərbaycan Parlamentində i 8 sentyabr 
1919-cu il tarixdən «Bakı Dövlət Universite
tinin Nizamnaməsi»nin müzakirəsinə başlan
mış, Nizamnamə gərgin müzakirələrdən sonra 
həmin ayııı 29-da təsdiq edilmişdir. Tarixi fakt 
kimi onu da yada salmalıyıq ki, «Bakı Dövlət 
Universitetinin təsis edilməsi haqqında» Qa
nun görkəmli pedaqoq, Parlamentin sədr müa
vini Sultan Məcid Qənizadə, «Bakı Dövlət 
Universitetinin Nizamnaməsi» isə tanınmış

ziyalı. Parlamentin sədr müavini doktor Həsən 
bəy Ağayev tərəfindən imzalanmışdır. Yaxşı 
olardı ki, Azərbaycan Dövlət Arxivində saxla
nılan hər iki qərarın fotosu bu böyük vətən
pərvər insanların imzaları və şəkilləri ilə bir
likdə Bakı Dövlət Universitetinin muzeyində 
əks etdirilsin. Bu tarixdir, həqiqi tərbiyə 
məktəbidir!..

Azərbaycan Parlamentinin Bakı Dövlət 
Universitetinin təsis edilməsi haqqında qərarı
nın qəbulu zamanı çıxış edən və həmin qərarı 
«təkcə Azərbaycan iiçiin deyil, bütün islam 
dünyası üçün böyük tarixi hadisə kimi» qiy
mətləndirən universitetin ilk rektoru professor 
Vasili İvanoviç Razumovski sonralar bu məsə
lənin tarixindən danışarkən böyük iftixar hissi 
ilə yazmışdır: «Azərbaycan öz ali təhsil ocağı
nı yaratdı. Türk (Azərbaycan) xalqının tari
xinə yeni parlaq səhifə yazıldı. Avropa ilə Asi
yanın qovuşağında yeni çıraq yandı».

O dövrün mətbuatı, qabaqcıl ziyalıları Ba
kıda universitet yaradılması xəbərini böyük 
sevinclə qarşılamış, bunu Azərbaycan xalqının 
milli-mənəvi təkamülündə, milli tərəqqisində, 
onun təhsil və mədəniyyətinin gələcək inkişa
fında yeni dövrün başlanğıcı kimi dəyərlən
dirmişlər.

Universitet haqqında hər iki qanunda bu 
günümüz və tarixi keçmişimiz üçün əhəmiy
yətli olan bir prinsipial məsələyə də toxunmaq 
istərdik. Əvvəla, hər iki sənəddə Bakı Dövlət 
Universitetinin statusu, muxtariyyət səlahiyyətli 
elm-tədris müəssisəsi kimi müəyyənləşdiril
mişdir ki, bu status Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti hökumətinin demokratik prinsiplərə nə 
qədər diqqət və hörmətlə yanaşdığını göstərir. 
Bu muxtariyyət statusu Parlamentdə müzakirə 
olunarkən bir çoxları onun əleyhinə çıxmış.
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muxtariyyət hüququndan baş verəcək hər 
hansı sui-istifadənin qarşısını almaq üçün 
Universitet Şurasına inanılmış siyasi şəxslərin 
də daxil edilməsini təklif etmişdilər. Bu fikrə 
etirazını bildirən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
Parlamentdəki çıxışında deyirdi: «Onların 
muxtariyyəti siyasi bir muxtariyyət deyil. Ni
zamnamə daxilində elmi muxtariyyətdir. Əgər 
biz bu elmi muxtariyyəti haiz heyətə elmlə əla
qəsi olmayanları daxil edərsək, bu, doğru ol
mayacaqdır. Hər luılda, zamanda nöq
sanları ilə bərabər, darülfünun bu şəkildə qə
bul edib, ona muxtariyyət verilməlidir».

Həqiqətən, Universitetə muxtariyyət hüqu
qu verildi, lakin bu səlahiyyət o qədər uzun 
sürmədi, Universitetin muxtariyyət statusu 
Azərbaycanda Sovet rejiminin ilk illərində 
(1920-1922) bu və ya başqa şəkildə qorunub 
saxlansa da, Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibi
nə qatılmasından (1922, dekabr) sonra qə
bul edilmiş universitet Nizamnaməsi (26 fev
ral 1923) ilə ona son verildi.

Nizamnaməyə görə, Universitetin rektoru 
Universitetin professorları içərisindən üç il 
müddətinə seçilməli və xalq maarif naziri tə
rəfindən təsdiq edilməli idi.

Prorektor, rektorun tələbə işləri üzrə kö
məkçisi olmaqla, rektorun tapşırığı ilə bölmə
lərin bir hissəsinə müdirlik edəcəkdi. Prorektor 
universitetin professorları içərisindən üç il 
müddətinə seçilməli idi. Fakültəyə başçılıq 
edən dekan fakültə yığıncağı tərəfindən profes
sorlar içərisindən üç il müddətinə seçilməli və 
Universitet Şurası tərəfindən təsdiq edilməli idi.

Elmləri tədris edənlərin sırasına professor
lar, dosentlər, privat-dosentlər, müəllimlər, dil 
mühazirəçiləri, prorektorlar və onların kömək
çiləri, assistentlər, ordinatorlar daxil edilirdi.

Ali məktəblərdən birinin doktorluq elmi 
dərəcəsinə malik olan, elmi əsərlərlə çıxış 
edən, azı iki il müddətində ali məktəb müəl
limi kimi dərs demək, mühazirə oxumaq qabi
liyyətini sübut edən şəxs Universitetin profes
soru ola bilərdi. Fakültə tərəfindən professor 
vəzifəsinə seçilən müəllim səsvermə zamanı 
səslərin ən azı yarısını topladıqda, Universitet 
Şurası tərəfindən təsdiq edilirdi. Dosent də ey
ni tələblərə cavab verməli idi, lakin onun ilkin 
stajı bir il müəyyən edilmişdi.

Hər iki cinsdən olan tam orta təhsilli 
şəxslər Universitetə tələbə qəbul edilirdilər. 
Gimnaziyanın yeddinci və ya realm məktəbin 
altıncı sinfini bitirmiş Azərbaycan vətəndaşları 
diplom almaq üçün əlavə imtahan vermək şərti 
ilə qəbul olunurdular. Müəllim seminariyala
rını bitirmiş Azərbaycan vətəndaşlarının da 
Universitetə daxil olmaq hüququ var idi. Mü
hazirələri dinləmək və əməli məşğələlərdə iş
tirak etmək hüququ ilə azad dinləyicilərin qə
bulu da nəzərdə tutulurdu.

Universitetin yaradılması haqqında Qa
nun qəbul ediləndən bir neçə gün sonra Uni
versitet Komissiyasının iclasında onun rektor 
və dekanları seçildi, hökumətin 8 sentyabr 
1919-cu il tarixli «Bakı Dövlət Universite
tinin rektor və dekanlarının təsdiq edilməsi

•  ___

haqqında» qərarı ilə V.l.Razumovski rek- • •
tor, I.I.Şirokoqorov və N .A .D ubrovski 
dekan təsdiq edildilər. Tədrisə başlamaq 
üçün kadr dəvət etmək məqsədilə rektor 
V.l.Razumovski Rostov-Yekaterinoslav -  
Xarkov marşrutu ilə ezamiyyətə yollandı, 
başqaları isə universitet üçün tədris avadan
lıqları almaq məqsədilə Avropa ölkələrinə 
göndərildilər. V.l.Razumovski ezamiyyətini 
başa vurub noyabrın əvvəllərində bir neçə
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professorla Bakıya qayıtmış və Universitet 
Şurasının iclası çağırılmışdır. Şuranın 8 no
yabr 1919-cu il tarixli iclas protokolundan 
öyrənirik ki, həmin Şurada dərslərə noyab
rın 15-də başlamaq qərara alınmışdır.

Yeri gəlmişkəıı deməliyik ki, Bakı Döv
lət Universiteti üçün bina məsələsi istər hö
kumət, istərsə də Parlamentdə böyük müba
hisələr doğurmuşdu. 1919-cu il avqust ayının 
13-dək ingilis ordusunun hərbi hospitalı 
kimi istifadə olunan keçmiş Kommersiya 
məktəbinin, eləcə də 1-ci Bakı Kişi Gimnazi
yasının binaları Universitetə verilmişdi. Bina
ların təmirinə imkanlı insanlar, o cümlədən 
xeyriyyəçi və mesenat Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev yardım göstərmişdilər. Həmin bi
nalardan biri hazırda «Azərbaycan» prospek
tində yerləşən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin köhnə tədris korpusu, digəri 
isə Füzuli küçəsindəki 4№-li Bakı şəhər 
Kliniki xəstəxanasının binasıdır. Arzu 
edərdik ki, hər iki binanın görməli yerində 
«Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
yaradılmış Bakı Dövlət Universiteti ilk fəa
liyyətə 15 noyabr 1919-cu ildə bu binada 
başlamışdır» lövhəsi vurulaydı...

Yuxarıda dediyimiz kimi, Universitet 
binaları lazımi avadanlıqlarla təmin olun
duqdan, həmçinin Universitetə tələb olunan 
akademik tərkibin müəyyən hissəsi kom- 
plektləşdirildikdən sonra Bakı Dövlət Uni
versitetində 1919-cu il noyabrın 15-də siste
matik dərslər başlanmışdır. Dərslərin 
başlanması mərasimində Parlamentin, hö
kumətin üzvləri, tanınmış ziyalılar və icti
maiyyətin nümayəndələri iştirak etmiş, pro
fessorlar onların qarşısında tələbələrə giriş 
mühazirələri oxumuşlar.

Beləliklə, 1919-cu ilin 15 noyabrı Azər
baycanın XX əsr tarixinə ilk elm və ali təhsil 
ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin fəa
liyyətə başladığı əlamətdar gün kimi daxil 
oldu. M ətbuatda, xüsusilə rəsmi dövlət or
qanı olan «Azərbaycan» qəzetində bu böyük 
hadisə ilə bağlı çoxsaylı yazılar dərc olundu, 
Bakıda Universitetin açılması Azərbaycan
da, islam və türk dünyasında tarixi hadisə, 
Universitetin özü isə Azərbaycanın Avro
paya və dünyaya tanıdılmasının, Şərq və 
Qərb sivilizasiyalarının inteqrasiyasının 
qüdrətli vasitəsi, müqəddəs elm və təhsil 
məbədi kimi dəyərləndirildi.

Bakı Dövlət Universiteti ştatda nəzərdə 
tutulduğundan 2 dəfədən az, cəmi 44 nəfər 
akademik tərkiblə, o cümlədən 12 professor, 
3 dosent və 1 privat dosentlə, iki fakültədə -  
tibb fakültəsinin üç kursunda, tarix-filolo
giya fakültəsinin birinci kursunda 877 tələ
bə və 217 azad dinləyici ilə dərslərə başladı.

Bakı Dövlət Universitetinə birinci qəbulun 
tələbələri və azad dinləyiciləri arasında aşağı
dakıları göstərmək olar: Abbasov Həsən Əh
məd oğlu, Ağayev Nəcəf Hacıimam oğlu, 
Ağabəyov Yusifbəy Məmmədbəy oğlu, Əli
yev Əjdər Seydulla oğlu, Əzizbəyov Camal 
bəy, Ağamalıyev Səmədağa, Ağayeva Fatma- 
xanım, Atamalıbəyova-Vəkilova Rəna, Asla
nov Qulaırıəli Mirzəabbasqulu oğlu, Axundov 
Mirzə İbrahim oğlu, Babayev Həbib Mirzağa 
oğlu, Bağırov Nağı Məşədiələsgər oğlu, Və
liyev Verdi Lətifverdi oğlu, Vəliyev Məm- 
mədhəsən Nəcəfqulu oğlu, Hacinski Əhməd- 
bəy Sultanbəy oğlu, Hacinski Mehdi bəy, Ha
cinski Məmmədqulu bəy, Hacıyev Bayram, 
Həsənov Rzaqulu İsmayıl oğlu, Hacinski 
Əbdülsalam bəy Kazım oğlu, Zeynalov
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Ağamehdi Səttar oğlu, Zeynallı Məmməd Hə
nifə, Zülfüqarov Ənuşirəvan bəy, Kazımov 
Məmmədkazım Məmmədrza oğlu. Qafarov 
Məşədikərim, Qacar Abbasmirzə, Qasımov 
Yusif Məşədiibad oğlu. Məhəmməd Əli oğlu, 
Mövsümov Heydər Ağahüseyn oğlu, Mahmu
dov Mustafa Hacı, Məmmədov Əhməd, Mu
sayev Əbdülrəhman, Mustafayev Ağahüseyn 
Qulu oğlu, Musayev Cəmil, Naxçıvanski Da-

9 9

vudxan, Pepinov Cavad Omər bəy, Pepinov 
Zəki Ömər oğlu. Rüstəmbəyli Həmid, Rama
zanov Ağamusa, Rəsizadə Əlirza, Rzayev 
Məzahir Həsən Asəf oğlu, Sanıyev Hacı Kə
rim, Sultanov Bahadur bəy Yusif bəy oğlu, 
Topçubaşova Sara xanım Ağa Mərdan bəy 
qızı, Təhmasibbəyov Rza Təhmasib, Tağıyev 
İbrahim İsmayıl oğlu, Tahirbəyov Xalid bəy, 
Firudinbəyov Ağabəy. Feyzullayev Kərim 
Feyzulla oğlu, Xəlilov Məhəmməd bəy, Şah- 
taxtinski Heydər bəy, Şaiq Həşim Ibrahimza-

t

də. Şahzadə ismayıl Abdulla oğlu, Şıxıyev 
Hüseyn Qasım Mustafa oğlu.

Universitetin akademik tərkibində 9 nə
fər azərbaycanlı müəllim var idi. Sonralar 
dünya şöhrətli cərrah olmuş akademik 
Mustafa bəy Topçubaşov və dosent M ə
həmməd ağa Şahtaxtlı da bu tərkibə daxil idi
lər. Universitetdə kadr çatışmazlığı üzündən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və 
dövlət xadimlərindən Məhəmməd Əmin Rə
sulzadə və Rəşid xan Kaplanov «Osmanlı 
ədəbiyyatı tarixi»ndən, nazir müavini Hə
mid bəy Şahtaxtinski isə rus dili və ədəbiy
yatından mühazirələr oxuyurdular.

Yeri gəlmişkən, bu günümüz üçün də 
əhəmiyyətli olan bir tarixi məqamı yada sal
maq yerinə düşərdi. «Bakı Dövlət Universi
tetinin Nizamnaməsi»nə görə (48-ci maddə)

gələcəkdə pulsuz təhsilə keçənədək ölkənin 
maliyyə vəziyyəti ilə bağlı müvəqqəti olaraq 
tələbələrdən müəyyən miqdar təhsil haqqı 
alınması nəzərdə tutulurdu. Bunu əsas tuta
raq universitetdə tələbələrdən bir tədris ili 
üçün 500 rubl təhsil haqqı tələb edilir, eyni 
zamanda universitet şurasına udəbələrin 
10%-ni təhsil haqqından azad etmək səlahiy
yəti verilirdi. Sonralar bu ənənə JO-ci illərdə 
də ölkənin maliyyə durumundan asılı olaraq 
tətbiq edilmiş, hər tələbədən biı tədris ili 
üçün 30 qızıl manat təhsil haqqı alınmışdı. Bu 
illərdə tələbələrin 50%-ə qədəri təhsil 
haqqından azad edilə bilərdi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti də bu addıma 
ölkənin maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar mü
vəqqəti, lakin zəruri tədbir kimi baxır, tezlik
lə Universitetin tamamilə dövlət təminatına 
keçməsinə, onun xoşbəxt gələcəyinə inanırdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
Sovet Rusiyasının XI Qızıl ordusunun hərbi 
müdaxiləsi ilə devrildikdən sonra Universite
tin tarixində yeni mərhələ başlandı. Azər
baycanın yeni maarif naziri Dadaş Bünyadzadə
1920-ci il mayın 11-də rektor Vasili Ivanoviç 
Razumovskiyə müraciət edərək universitetin 
«sosialist əmək quruluşu» prinsiplərinə uyğun 
yeni Nizamnaməsini hazırlamaq haqqında 
tapşırıq verdi. Lakin böyük alim Vasili 
İvanoviç Razumovski bir il əvvəl böyük çə
tinliklə yaratdığı Universitet Nizamnaməsini 
öz əli ilə dağıtmaqdan imtina etdi, mayın 
26-da rektorluqdan istefa verdi, bir neçə aydan 
sonra isə Bakını tərk edib vaxtilə yaratdığı Sa
ratov Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətə 
başladı...

Bütün məhdudiyyətlərə və çətinliklərə 
baxmayaraq, Bakı Dövlət Universiteti sovet

238



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

hakimiyyəti illərində inkişaf etmiş, ölkənin 
ziyalı potensialının formalaşmasında mühüm 
rol oynamışdır.

Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində «Cümhuriyyət» dövründən qalan 
siyasi, iqtisadi və mədəni müstəqillik, əsa
sən, qorunub saxlanmış, böyük siyasi xadim 
Nəriman Nərimanovun imzaladığı «Bakı Döv
lət Universiteti professorlarının və müəllim
lərinin əvəzedilməz ixtisaslı işçilər sırasına 
daxil edilməsi haqqında», «Azərbaycan dilinin 
dövlət dili elan edilməsi haqqında» dekretləri 
sonralar Universitetin inkişafında və tədrisin 
milliləşdirilməsində öz tarixi rolunu oyna
mışdır. Məhz bu illərdə Nəriman Nərimano
vun rəhbərliyi ilə Cümhuriyyət dövründə 
açılması nəzərdə tutulan bir neçə ali məktəb 
təsis edildi, onun himayəsi ilə yüzlərlə Azər
baycan ziyalısı, o cümlədən Cümhuriyyətin

i *

alovlu tərəfdarı olan dahi Üzeyir bəy Hacı
bəyli «qırmızı terror»dan xilas ola bildi... Ba
kı Dövlət Universitetinin adı və muxtariyyəti 
də məhz Nəriman Nərimanovun rəhbərliyi 
illərində qorunub saxlanmış, Azərbaycanın

t

SSRİ tərkibinə qatılması ilə Universitetin adı 
da dəyişdirilərək (dekabr, 1922-ci il) «Azər
baycan Dövlət Universiteti» qoyulmuş və 
69 ildən sonra 1991-ci ilin yanvarında yenidən 
ilk adı bərpa edilmişdir...

Bakı Dövlət Universitetinin tarixində, onun 
həqiqi elm və təhsil ocağı kimi yetişməsində 
1919-cu ildən başlayaraq 20-ci illərdə davam 
və inkişaf etdirilən tarixi bir ənənəni -  başqa 
ölkə və şəhərlərdən dəvət olunan görkəmli 
alimlərin əvəzsiz xidmətlərini də bu gün 
xatırlamamaq ədalətsizlik olardı. Bu alimlərin 
böyük əməyi sayəsində Azərbaycan elmi və 
təhsilinin qızıl fondunu təşkil edən ilk mə

zunları yetişdirildi. Belə alimlərdən türk 
xalqlarının tarixi üzrə ensiklopedist alim 
akademik Vasili Vasilyeviç Bartoldun, dil
çilikdə yeni təlimin banisi akademik Nikolay 
Yakovleviç Marrın, dilçi-tarixçi, akademik 
İvan İvanoviç Meşşaninovun, dilçi akademik 
Nikolay Aleksandroviç Aşmarinin, türkoloq 
akademik Aleksandr Nikolayeviç Samoylovi- 
çin, akademik İvan İvanoviç Şirokoqorovun, 
akademik Aleksandr Alfonsoviç Qrosshey- 
min, akademik Aleksandr Osipoviç Mako- 
velskinin, akademik Yevgeni Aleksandroviç 
Paxomovun, görkəmli türkoloq, Azərbaycan
da elmi dilçiliyin əsasını qoymuş professor 
Bəkir Çobanzadənin, akademik Mehmet 
Fuad Köprülüzadənin (İstanbul Universite
tindən) və onlarla başqalarının adlarını və xa
tirələrini minnətdarlıq hissi ilə yad edirik. Bu 
alimlərdən bir çoxu həyatının sonunadək 
Bakı Universitetində və ya Elmlər Akademi
yasında çalışmış, elmimizin, təhsilimizin 
inkişafına layiqli töhfələr vermişlər.

Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycanda yeni 
elm və təhsil müəssisələri şəbəkəsinin formalaş
masında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Yeri 
gəlmişkən, görkəmli rus tənqidçisi N.Dobrolyu- 
bovun tənqidi ədəbiyyatdan danışarkən dediyi 
«Biz hamımız N.V.Qoqolun «Şinel»indən («Şi
nel» əsərindən söhbət gedir -  M.M.) çıxmışıq» 
aforizminə analogiya şəklində görkəmli yazıçı
mız Mir Cəlal deyirdi: «Biz hamımız Mirzə Cə
lilin «Poçt qutusu»ndan çıxmışıq».

Biz bu gün bu aforizmə analogiya şəklində 
tam məsuliyyət və iftixar hissi ilə deyirik: son 
90 ildə Azərbaycanda yaranan bütün elm və 
ali təhsil müəssisələri, sözün həqiqi mənasında 
Bakı Dövlət Universitetinin elm, təhsil, maarif 
ziyasından işıq alıb, bu müqəddəs məbədin
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əbədi çağlayan elm və maarif çeşməsindən qay
naqlanıb. onun divarları arasında yetişib və 
pərvazlanıb. Bir neçə tarixi faktı da yada sal
maq yerinə düşərdi. Bəllidir ki, bugünkü Azər
baycan Tibb Universiteti, Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqti
sad Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti 
və başqaları vaxtilə Bakı Dövlət Universitetinin 
ayrı-ayrı fakültələrinin bazasında yaradılıb.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
«Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respubli
kasının milli sərvəti, milli iftixarı» adlandırdığı 
(Heydər Əliyev. Təhsil millətin gələcəyidir. 
Bakı, «Təhsil», 2002. səh. 303) Bakı Dövlət 
Universiteti fəaliyyət göstərdiyi müddətdə, öl
kəmizin elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə gör
kəmli şəxsiyyətlər bəxş etmiş, Azərbaycanın in
tellektual potensialının formalaşmasına əvəzsiz 
töhfələr vermişdir və bu gün də XXI əsrdə müs
təqil Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini təmin 
edəcək gənc kadrların yetişdirilməsi yolunda ta
rixi missiyasını ləyaqətlə davam etdirməkdədir!

Л * *

Xalq Maarif Nazirliyi, bir tərəfdən xalqın 
gələcəyini təmin edə biləcək mütəxəssislər 
hazırlamaq üçün ali, oıta və ibtidai məktəblər 
açır, kurslar təşkil edir, digər tərəfdən nəşriy
yat -  tərcümə komissiyasının köməyi ilə dərs
liklər, tədris vəsaitləri hazırlayır və çap et
dirirdi. 1919-cu il noyabrın 7-də Xalq Maarif 
Nazirliyi yanında nazir müavini Həmid bəy 
Şahtaxtinskinin sədrliyi ilə Hökumət islahat 
Komissiyası yaradıldı. Komissiya qısa müd
dətdə xeyli işlər gördü. Ümumi təhsil sahəsin
də islahat aparmaq, milli proqram və dərsliklər 
hazırlamaq məqsədilə hökumət tərəfindən 
xüsusi fənn komissiyaları təsis edildi. Fənn

komissiyaları tərə
findən hazırlanmış 
bir sıra yeni dərslik
lər hökumətin ayır
dığı vəsait hesabına 
1919-cu ildə nəşr 
edilib məktəblilərin 
istifadəsinə verildi. 
Dərsliklərin bəziləri 
təkrar nəşr olunsa da, 
bir çoxu məhz həmin 
dövrdə yazılmışdı: 
Mahmud bəy Mah- 
mudbəyov. Türk əlif
bası və ilk qiraət. Ba
kı, 1918; Rəşid bəy 
Əfəndiyev. Türk qi
raəti. Şəki (Nuxa), 
1918; Mahmud bəy 
Mahmudbəyov, Ab
bas Səhhət. Yeni 
məktəb. Bakı, 1918; 
Qafur Rəşad Mirzəza- 
də, Məmməd Axun
dov. Rəhbəri-sərf. 
Bakı, 1918; Rasim 
Əhməd. Sərfı-türki. 
Bakı, 1919; Camo 
Cəbrayılbəyli. Tari
xi-təbii. Bakı, 1919; 
Hüseyn Cavid, Abdulla 
Şaiq. Ədəbiyyat dərs
ləri. Bakı, 1919; Ab
dulla bəy Əfəndiyev. 
Son türk əlifbası. 
Bakı, 1919; Hacı Sə
lim Səyyah Qasımza- 
də, Ağəli Qasımov.

Hacı Səlini Səvvah
Oasımzadə 

(1869-1943)

Q a s ı m z a d ə  H a c ı  S ə l i m  

H a c ı  Q a s ı m  o ğ lu  V i ln ü s d ə  

a n a d a n  o lm u ş d u r .  V i l n ü s d ə  

n ı s  ( 1 8 8 3 - 1 8 8 5 ) ,  İ s ta n b u ld a  

tü r k  v ə  f a r s  d i l l ə r i n d ə

( 1 8 8 5 - 1 8 8 7 )  ib t id a i ,  M is i r d ə  

« C a m e y i - ə z h ə r » d ə  ə r ə b  d i l in 

d ə  ( 1 8 8 7 - 1 9 0 0 )  o r ta  t ə h s i l  a l 

m ış d ı r .  B a k ıd a  « N ə ş r i - m a a r i f »  

c ə m iy y ə t i n in  t ə ş k i l  e ld iy i  ik i

i l l ik  p e d a q o j i  k u r s l a r d a

( 1 9 0 6 - 1 9 0 7 )  d in lə y ic i  o lm u ş ,  

ib t id a i  m ə k t ə b  m ü ə l l im i  h ü 

q u q u  q a z a n m ış d ı r ,  i s ta n b u ld a  

t ə h s i l  a ld ığ ı  i l l ə r d ə  m ü h a c i r  

k o m i s s i y a s ı n d a  i ş l ə m i ş d i r .  

B o n ıb e y  ş ə h ə r i n d ə  in g i l i s l ə r in  

t ə ş k i l  e td iy i  « Ö lü m  q ə h v ə s i »  

c ə m i y y ə t i n ə  y a z ı lm ış ,  m a s o n  

lo ja s ın ın  ü z v ü  o lm u ş d u r .  S ə 

y a h ə t  e tm ə y i  s e v m iş  v ə  ö m r ü 

n ü n  x e y l i  h i s s ə s in i  s ə y a h ə t d ə  

k e ç i r m iş d i r .

« N ə ş r i - m a a r i f »  c ə m i y y ə 

t in in  B a k ıd a  a ç d ığ ı  b i r  s ı r a  

m ə k t ə b l ə r d ə  m ü d i r  i ş l ə m i ş 

d ir .  1 9 1 3 - c ü  i l d ə  v ə s a i t  o lm a 

m a s ı  ü z ü n d ə n  m ə k t ə b l ə r  ş ə 

h ə r  i d a r ə s i n i n  i x t i y a r ı n a  

k e ç ə r k ə n ,  9 -c ı ı  r ı ı s - A z ə r b a y -  

c a n  m ə k t ə b i n ə  m ü ə l l im  tə y in  

e d i lm i ş d i r .
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Hesab məsələləri məcmuəsi. Bakı, 1919; Hacı 
Səməd bəy Əlizadə. Rəhbəre cəbr. Bakı, 
1919; Abdulla Şaiq. Milli qiraət. Bakı, 1919; 
yenə onun, Müntəxəbat. Türk ədiblərindən nü
munələr. Bakı, 1919 və s.

Bundan əlavə, hökumət müəllimlərə meto
diki köməklik göstərmək məqsədilə pedaqoji- 
metodiki jurnallar təsis etmiş, Türkiyədən müəy
yən dərsliklərin alınmasına da vəsait ayırmışdı, 
lakin bunları reallaşdırmaq mümkün olmadı.

Azərbaycan hökumətinin bu sahəyə xüsusi 
diqqəti sayəsində aparılacaq islahatların ma
hiyyətində, ilk növbədə məktəbi yeni şəraitə 
uyğunlaşdırmaq, milli dövlətçilik ideologi
yasına yaxınlaşdırmaq, milli ruhlu yeni nəsil
yetişdirilməsinə nail olmaq kimi ümummilli

• •

prinsiplər ön plana çəkilirdi. Umumi təhsilin 
məzmununun milliləşdirilməsi, təhsilin məz
mununda Türk dünyası, İslam aləmi ilə əlaqə
lərin gücləndirilməsi, eyni zamanda Qərb 
dəyərlərinə üstünlük verilməsi əsas tələb kimi 
irəli sürülürdü. Bu sahədə ən uğurlu addım 
ümumtəhsil məktəblərinin, o cümlədən realm 
məktəb, gimnaziya və seminariyaların tədris 
planlarında məcburi və əsas fənlər sırasına 
«Türk xalqları tarixi» kursunun salınması oldu.

1919-cu ilin sentyabrında Bakıda, Gəncə
də, Şuşada, Nuxada (Şəki), Zaqatalada və Qa
zaxda yaşlılar üçün türk (Azərbaycan) dilində 
axşam kursları açıldı. Kurslardakı dərslər iki 
semestr ərzində aparılırdı: birinci semestr 15 
sentyabrdan 5 dekabr 1919-cu ilə kimi, ikinci 
semestr 1 yanvar 1919-cu ildən 1 aprel 1920-ci 
ilə kimi davam etmişdir. Üç şöbədən ibarət 
olan axşam kurslarının birinci şöbəsində 
Azərbaycan dilini bilməyən savadsız şəxslər, 
ikincisində Azərbaycan dilini az-çox bilən az- 
savadlılar, üçüncüsündə isə Azərbaycan dili

nin tədrisi metodlarını, terminləri mənimsə
məyə ehtiyacı olanlar məşğul olurdu. Axşam 
kursları ilə yanaşı, Bakıda milliləşdirilmiş 
siniflərin müəllimləri üçün xüsusi kurs açıldı 
ki, ona parlamentin üzvü Abdulla bəy Əfəndi
yev rəhbərlik edirdi. Bu kurslarda Azərbaycan 
dilinin tədrisinə hazırlıq və onun metodikası 
öyrədilirdi. Eyni zamanda 1 noyabr 1919-cu il
də Bakıda müsəlman fəhlələri üçün texniki 
kurslar da açılmışdı, həmin kurslarda 200 nə
fərdən çox fəhlə təhsil alırdı.

Xalq maarifi sahəsində bu kimi təd
birlərin həyata keçirilməsi üçün xeyli dövlət 
vəsaiti xərclənmişdi. Ciddi maliyyə çətinlik
lərinə baxmayaraq, hökumət 1919-cu ildə 
Xalq Maarif Nazirliyinə xeyli vəsait ayır
mışdı. Xalq maarifinə ayrılan vəsait ölkənin 
vəziyyəti, xüsusilə mürəkkəb olduğu bir 
şəraitdə də azaldılmamış, əksinə, Universi
tetin maliyyə xərci, müəllimlərin əmək haq
qı artırılmışdı. Xalq maarifi sahəsində çox 
dəyərli işlər görülmüşdü. Xalq maarif nazir
ləri kimi bu işdə Nəsib bəy Yusifbəylinin, 
Rəşid xan Kaplanovun, Həmid bəy Şahtax- 
tinskinin və Nurməhəmməd bəy Şahsuvaro- 
vun xidmətləri, xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Azərbaycanın orta təhsil məktəblərində 
600 nəfər, istanbul məktəblərində təhsil alan 
50 nəfər üçün təqaüdün təsisi, 650 təqaüdçü
nün hamısının təhsil haqqından azad edilməsi, 
dərsliklərlə təmin edilməsi, 300 nəfərə ayda 
200 manat, digər 300 nəfərin hər birinə isə 
900 manat, istanbula göndərilən 50 nəfərin 
hər birinə isə ayda 2000 manat məbləğində 
təqaüd verilməsi, Maarif Nazirliyi nəzdində 
elmi-pedaqoji ədəbiyyat jurnallarının nəşri, 
Gəncədə, Qazaxda, Şuşada, Nuxada kişilər 
üçün ikiillik, Gəncədə, Bakıda, Nuxada qadın-
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lar iiçün birillik peda
qoji kursların açıl
ması və s. haqqında 
qanun layihələrini, 
təəssüflər olsun ki, 
Parlament qəbul edə 
bilməmişdi.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti döv
ründə Milli Ordu qu
ruculuğunda da bö
yük işlər görüldü. 
1918-ci ilin əvvəllə

rindən noyabrına qədər fəaliyyət göstərən 
Qafqaz-İslam Ordusu Azərbaycan xalqını 
daşnak-bolşevik qırğınından qorumaq üçün 
ağır döyüşlər keçirmişdi. Fəaliyyət göstərdiyi 
dövrdə Qafqaz İslam Ordusu Göyçaydan 
Bakıya qədər olan əraziləri bolşevik-daşnak 
qüvvələrindən, Qarabağı erməni-daşnak qul
durlarından, Cümhuriyyətin şimalını isə biçe- 
raxovçu rus müdaxiləçilərindən azad etmişdi. 
Bakının azad olunması (1918) üçün keçirilən 
həlledici hücumun planı Qafqaz-İslam Ordusu
nun komandanı Nuru Paşa tərəfindən hazırlan- 
mışdı. Qafqaz islam Ordusunun komandanı, 
Osmanlı ordusunun general-leytenantı Nuru Pa
şanın hərbi xidmətinin ən mühüm dövrü Qafqaz 
İslam Ordusunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Türki
yənin Hərbi naziri Ənvər paça Azərbaycana

«

yardım göstərilməsinin əsas təşkilatçısı idi. ilk 
qərara əsasən, Azərbaycana göndəriləcək türk 
zabitlərinin rəhbərliyi və iştirakı ilə yerli milli 
qüvvələrdən ordu formalaşdırmalı idi. Azərbay
cana göstəriləcək hərbi yardıma rəhbərlik Nuru 
paşaya tapşırıldı. Vəzifəsinin icrasına başlamaz
dan əvvəl Nuru Paşaya feriq (general-leytenant)

Nuru Paça 
(1889-1949)

hərbi rütbəsi, bütün Qafqaz İslam Ordusu hissə
lərinə komandanlıq vəkaləti. Qafqazda Türkiyə 
sultanının siyasətini təmsil etmək hüququ ve- 
rildi. Qafqaz islam Ordusunun həyata keçirdiyi 
hərbi əməliyyatlar nəticəsində Lənkəran böl
gəsi istisna olmaqla Azərbaycanın sərhədləri 
çərçivəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
hakimiyyəti bərqərar edilmişdi.

Qafqaz-İslam Ordusu ləğv olunduqdan 
sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təxirə 
salmadan öz milli ordusunu yaratmaq isti
qamətində qəti addımlar atdı.

1918-ci il dekabrın 16-da Parlamentin icla
sında Fətəli xan Xoyski yeni təşkil edilmiş hö
kumətin əsas vəzifələrini şərh edərkən hərbi 
məsələlərə toxunaraq demişdi: «Cənab depu
tatlar! Nə qədər sülhsevər olub sülhdə yaşa
maq istəsək də, hər bir dövlət öz hüqııq-məna- 
feyini qorumaq iiçün canlı qüvvəyə -  orduya 
arxalanmalıdır. Beləliklə, hökumətin ən baş
lıca vəzifələrindən biri onun ərazisinin bütöv
lüyünü qoruya biləcək hərbi qüvvəsinin təşkil 
edilməsidir». İlk növbədə hərbi kadrlar hazır
layan məktəblərin açılması məsələsinə xüsusi 
diqqət yetirildi. Maliyyə çətinliklərinə baxma
yaraq, Gəncədə hərbi məktəb açıldı. 1918-ci 
ilin noyabr ayında 200 nəfər həmin məktəbə 
göndərildi. 1919-cu ildə çağırış yaşı çatmış bü
tün orta məktəb məzunlarının ümumi əsas üzrə 
hərbi mükəlləfiyyət keçməsi tələb edildi. Hər
bi məktəbin yetirmələri sonralar Azərbaycan 
Milli Ordusunun yaradılmasında böyük xidmət
lər göstərdilər. Bu hərbi məktəb sonralar Gən
cədən Bakıya köçürüldü. Demokratik hökumət 
dövründə istehkamçılar məktəbi, feldşer mək
təbi açmaq haqqında da qərar verildi. Az sonra 
hərbi dəmiryolçular məktəbi açıldı.

242



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

Dekabrın axırlarında artilleriya generalı 
Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir, gene
ral-leytenant Əlağa Şıxlinski onun müavini, 
rus ordusunun generalı olmuş, milliyyətcə tatar 
Süleyman Suliyeviç qərargah rəisi təyin edildi. 
Səməd bəy Mehmandarov, eyni zamanda or
dunun baş komandanı idi.

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ordusunu 
qurmaq üçün Səməd bəy Mehmandarov və Əl
ağa Şıxlinski gecə-gündüz çalışırdılar.

Ordunun milli zəmində qurulması Meh- 
mandarovun hərbi nazir kimi tutduğu əsas xətt 
idi. Mehmandarov orduda rəsmi dilin Azər
baycan dili olduğunu elan edərək azərbaycan-

Hərbi məktəbin zabitləri

lı əsgərlərin «Qu- 
rani-Kərim»in altın
dan keçməklə Vətə
nə sədaqət andı içmə
lərini vacib sayırdı. 
Nazir olduğu müd
dətdə o, milli marşla
rın Azərbaycan dilin
də oxunmasını tələb 
etmiş, milli və tarixi 
rəmzləri özündə əks 
etdirən döyüş bayraq
larının və geyim for
malarının layihələri
ni təsdiqləmişdi. Meh
mandarov yüksək 
rütbəli milli zabit 
kadrlarının sayının 
artırılmasını ordu qu
ruculuğunun vacib 
şərti hesab edirdi. 
Gəncə hərbi məktə
binin bazasında Pra- 
porşiklər məktəbi və 
Hərbiyə məktəbi Sə
məd bəy M eh man - 
darovun təşəbbüsü ilə 
açılmışdı.

Artilleriya və is- 
tehkamçı hissələrinə, 
habelə hərbi-təhsil 
m üəssisələrinə və 
texniki müəssisələrə, 
artilleriya və isteh
kam anbarına nəzarət 
isə Əlağa Şıxlinskiyə 
həvalə olunmuşdu.

Səməd bəy Mehmandarov 
(1857-1931)

Mehmandarov Səməd- 
boy Sadıqbəy oğlu Lənkəran
da anadan olmuşdur. 1872-ci 
ildən çar ordusunda xidmət et
miş, Peterburqda artilleriya 
məktəbini bitirmişdir (1875). 
Rusiya-Yaponiya müharibə
sində (1904-05) Port-Artunm 
müdafiəsində ( 1904) iştirak et
mişdir. Port-Arturun müdafiə
si zamanı göstərdiyi igidliyə 
görə qızıl qılıncla mükafatlan
dırılmış və ona general-mayor 
rütbəsi verilmişdir. Birinci Dün
ya müharibəsində (1914-18) 
2-ci Qafqaz Ordusunda korpus 
komandiri, AXC Hökuməti döv
rimdə hərbi nazir təyin edilmişdir.

Aprel işğalından sonra 
Azərbaycan hərbi məktəbində 
topçuluq ixtisasından dərs 
demişdir. Moskvada Artille
riya Nizamnaməsi hazırlayan 
Komissiya heyətinin tərkibi
nə daxil edilmişdir. Azərbay
can SSR hərbi komissarlığının 
sərəncamına göndərilmiş 
(1921), Azərbaycan Sovet qo
şunları qərargahına daxil edil
mişdir. Birləşmiş Azərbaycan 
komandirlər məktəbində və 
Zaqafqaziya hərbi hazırlıq 
məktəbində dərs demişdir 
(1924-27). 1928-ci ildə ordu
dan tərxis olunmuşdur.



Misir Mərdanov

Əlağa Şıxlinski 
(1865-1943)

Şıxlinski Əlağa İsmayıl 
ağa oğlu Qazax qəzasının Şıxlı 
kəndində anadan olmuşdur. 
Anası Şah Yəmən xanım Mol
la Vəli Vidadinin nəvəsidir. 
Tiflisdə özəl gimnaziya (1876) 
və hərbi gimnaziya (1883), Pe
terburqda artilleriya məktəbini 
( 1886) bitirmişdir.

Birinci Dünya müharibə
sində Rusiyanın paytaxtı Pe
terburqun artilleriya müdafiə
sinə başçılıq etmişdir.

Hərb sənətinin inkişafında 
xidmətinə görə «Müqəddəs 
Stanislav» ordeninin 1-3 dərə
cəsi ilə, «Müqəddəs Anna» 
ordeninin i-4 dərəcəsi ilə. 
«Müqəddəs Vladimir» orde
ninin 4-cü dərəcələri ilə, «Mü
qəddəs Georgi» ordeninin 4-cü 
dərəcəsi ilə, Fransanın yüksək 
hərbi ordenləri ilə təltif olun
muşdur.

Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyəti hökumətində hərbi 
nazirin müavini, Sovet döv
ründə Bakı Qarnizonu Hərbi 
Elmi Cəmiyyətinin sədr müa
vini. Azərbaycan Hərbi Nəş
riyyat Kollegiyasının sədri. 
Birləşmiş Hərbi Komanda 
Heyəti Məktəbinin rəisi vəzi
fəsində işləmiş, 1929-cu ildə 
istefaya çıxmışdır.

Əlağa Şıxlinski 
artilleriya nəzəriyyə
sinə yeniliklər («Şıx
linski üçbucağı», 
«Şıxlinski formulu») 
gətirmişdir. O, «Cəb
hədə səhra toplarının 
işlədilməsi», «Rusca- 
türkcə müxtəsər hərbi 
lüğət» kitablarının,

Ш Ш

«Oz qoşunlarının başı 
üzərindən atəş», «Gə
ləcək müharibə», 
«Dağlıq şəraitdə top- 
çu atəşinin xüsusiy
yətləri» və s. məqalə
lərin müəllifidir.

Aprel işğalından 
(1920) sonra Səməd 
bəy Mehmandarov 
və Əlağa Şıxlinski 
1920-ci ilin iyununda 
bolşevik həbsinə mə
ruz qalsalar da, Nə
riman Nərimanovun 
müdaxiləsi ilə həbs
dən azad edilmişdilər.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti höku
məti millətin ərazi 
bütövlüyünün qorun
ması ilə yanaşı, xalq 
maarifinin inkişafi sa
həsində təqdirəlayiq 
işlər gördü və xeyli qa
nunlar qəbul etdi. La
kin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin bol

şeviklər tərəfindən devrilməsi milli təhsil qu
ruculuğu sahəsində nəzərdə tutulan əsas isla
hatların davam etdirilməsinə imkan vermədi.

к  к  к

Azərbaycanda ziyalıların formalaşması 
dərin tarixi köklərə malikdir. Qədim və orta 
əsrlərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
Zərdüşt, alban və müsəlman məktəbləri sonra- 
lar xalqımızın mənəviyyat pasportuna çevrilən 
görkəmli şəxsiyyətlər -  şairlər, sərkərdələr, 
rəssamlar, heykəltəraşlar, maarifpərvərlər ye
tişdirdi. Əbiilhəsən Bəhmənyar, Əcəmi Naxçı- 
vani, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Nə
simi, Şah İsmayıl Xətai, Füzuli və başqaları 
təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox başqa ölkə
lərdə də məşhur idilər. Gülüstan (1813) və 
Türkmənçay (1828) müqavilələrinə əsasən 
Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya arasın
da bölüşdürülməsi millətin inkişafının istiqa
mətini dəyişdi. Xalqın milli-mənəvi dəyərlə
rindən, mentalitetindən uzaqlaşdırılması yö
nündə sistemli və ardıcıl siyasət həyata 
keçirilməyə başlandı. Ziyalıların sayında və 
tərkibində dəyişiklik yarandı. Bəzi hesabla
malara görə, XIX əsrin sonlarında Şimali 
Azərbaycanda ziyalıların sayı 5635 nəfər, 
XX əsrin əvvəllərində isə 12 mindən çox ol
muşdur. Milli ziyalılar (Ziyalılar zehrıi əmək 
və yaradıcılıq ilə məşğul olan sosial qrupdur. 
Bu qrup müxtəlif təbəqələr (burjuaziya, mül
kədar, fəhlə, kəndli və s.) içərisindən forma
laşır. ASE. IV cild. Bakı, 1980, səh. 331-332) 
onların yarısını təşkil edirdi.

Çar Rusiyası Azərbaycana öz müstəmləkəsi, 
xalqına isə öz təbəəsi kimi baxırdı. Çar məmur
larının nəzərində dünyaya böyük şairlər, fılosof-
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lar, fatehlər, sərkərdələr bəxş etmiş Azərbaycan 
xalqı geriqalmış, barbar, vəhşi bir xalq idi. 
III Aleksandrın tacqoyma mərasimində Zaqafqa
ziya müsəlmanlarının nümayəndəsi kimi, Hacı 
Zeynalabdin Tağıyev də iştirak edirmiş. Manaf 
Süleymanov yazır ki, mərasim zamanı çarın mü
şaviri mərasim iştirakçılarını bir-bir çara təqdim 
edir. Növbə Hacı Zeynalabdin Tağıyevə çatanda 
o elə zənn edir ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev rus 
dilini başa düşmür, deyir: «Ваше величество, 
это представитель дикого народа (zati-aliləri 
bu, vəhşi xalqın nümayəndəsidir)».

Hacı Zeynalabdin Tağıyev başını qaldırıb 
cavab verir: «Мы не дикие, мой народ не дикий, 
он имеет богатую, многовековую свою исто-

ф  ф

рыю (Biz vəhşi deyilik, mənim xalqım vəhşi de
yil, o, çoxəsrlik zəngin tarixə malikdir)».

Təbii ki. Çarın müşavirinin bir az dünyagö
rüşü olsa idi, Şərqə belə münasibət bəsləməzdi, 
XIX əsrdə Rusiyanın şərqşünaslıq elmində 
Azərbaycan ziyalılarının ciddi rol oynadığını 
bilər, ən azı Mirzə Cəfər Topçubaşovu (Pe
terburq Universitetinin professoru, London 
Kral Asiya Cəmiyyətinin üzvü), Mirzə Ka
zım bəyi (Kazan və Sankt-Peterburq Univer
sitetinin professoru, fakültə dekanı) tanıyardı. 
Qabaqcıl rus və azərbaycanlı alimlərin, o cüm
lədən Strasburq Universitetinin məzunu, kim
yaçı Möhsüm bəy Xanlarovun iştirak etdiyi Rus 
Texniki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsi (1879) haq
qında təsəvvürü olardı və yəqin ki, o zaman Azər
baycan xalqı haqqında bu sözləri söyləməzdi.

Çar Rusiyası bütün sahələrdə olduğu kimi, 
təhsil siyasətində də özünün imperiya mənafe
yini güdürdü. Dövlət məktəbləri açmaqda 
onun məqsədi heç də Azərbaycan türklərini 
savadlandırmaq deyildi. Məqsəd Rusiyaya sa
diq məmurlar yetişdirmək idi. Ancaq açılan

məktəblər Rusiyaya məxsus olsa da, orada 
təhsil alanların ruhu Rusiyaya aid deyildi və 
ola da bilməzdi. Ona görə də Qori və İrəvan 
Müəllimlər seminariyalarında, gimnaziyalarda 
təhsil almış Azərbaycan ziyalıları müti bir mə
mura çevrilmədilər, öz xalqının gələcəyini 
düşünən fədakar, cəfakeş maarif xadimi kimi 
tarixə düşdülər.

XIX əsrdə Azərbaycan gerçəkliyinin so
sial-mədəni inkişafının tələblərinə cavab 
verməsi ilə səciyyələnən maarifçilik hərəka
tının ideologiyası və fəlsəfi görüşləri forma
laşdı. Bu dövrdə Azərbaycandakı maarifçi 
mühit maarifçilik cərəyanına çevrildi və bu 
yanın təsiri ilə millətin tarixi taleyində mü
hüm rol oynayan yeni ziyalılar nəsli for
malaşdı.

Maarifçilik fəlsəfəsinin ilk təmsilçiləri 
aşağıdakı ziyalılar idi:

1. Mirzə Fətəli Axundzadə
2. Abbasqulu ağa Bakıxanov
3. ismayıl bəy Qutqaşınlı
4. Mirzə Məhəmməd Əli Kazım bəy
5. Mirzə Şəfi Vazeh
6. Seyid Əzim Şirvani
7. Həsən bəy Zərdabi
8. Cəmaləddin Əfqani
9. Nəriman Nərimanov

10. Əhməd bəy Ağayev (Ağaoğlu)
11. Əli bəy Hüseynzadə
12. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
13. Əliqulu Qəmküsar
14. Ömər Faiq Nemanzadə
15. Hüseyn Minasazov
16. Behbud Şahtaxtinski
17. B.Həsənbəyov
18. Əli Məmmədbəyov
19. Səfərəli bəy Vəlibəyov və b.
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XIX əsrdə Azərbaycanda tarix elmi üzrə 
yeni əsərlərin çoxu əvvəlkilərdən fərqli ola
raq artıq Azərbaycan dilində yazılırdı. Azər
baycan müəllifləri:

1. Mirzə Mehdi Xəzani
2. Rzaqıılu bəy Mirzə Camal
3. Həsənəli xan Qarabaği
4. İsgəndər bəy Hacınski
5. Rəşid bəy İsmayılov
6. Hacı Şeyx Həsən Mollazadə
7. Mirzə Rəhim Fənam
8. Fərhad Ağazadə
9. İbrahim Tahir
10. Əhməd bəy Cavanşir və b. ayrı-ayrı 

xanlıqların tarixini yazarkən gələcəkdə 
bütöv Azərbaycan tarixinin yazılması üçün 
zəmin yaradırdılar.

Azərbaycan ziyalıları XIX əsrdə Rusi
yanın şərqşünaslıq elmində ciddi rol oyna
dılar. Bu dövrdə Rusiyada müəllim və tə r
cüməçi işləyən azərbaycanlılar arasında:

1. Əbu Turab Vəzirov
2. Mirzə Məhəmməd Şəfi
3. Sadıx bəy Cəfərov
4. Mirzə Abdulla Vəzirov
5. Mirzə Həsən Tahirov
6. Məhəmməd Əliyev
7. Mirzə Abdulla Qafarov
8. Mirzə Cəfər Rizayev
9. Ruhulla Əli oğlu Axundov
10. Mirzə Cəfər Topçubaşov (Peterburq 

Universitetinin professoru, London Kral Asi
ya Cəmiyyətinin üzvü)

11. Mirzə Məhəmməd Əli Hacı Qasım 
oğlu Kazım bəy -  Mirzə Kazım bəy (Kazan 
və Sankt-Peterburq Universitetinin profes
soru, fakültə dekanı) də var idi.

Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı XIX-XX əsr
lərə aiddir. Bu dövrdə dilçilik sahəsində:

1. Mirzə Kazım bəy
2. Mirzə Məhəmməd Əfşar
3. Mirzə Əli Bakılı
4. Mirzə Əbdülhəsən bəy Vəzirov
5. Bəkir Çobanzadə
6. Xalid Səid
7. Abdulla Tağızadə
8. İdris Həsənov
9. Abdulla Şərifov

10. Qulam Bağırov
11. Ələkbər Babazadə «
12. ismayıl Hikmət
13. Abdulla Şaiq
14. Mir Seyid Qasımov
15. Cavad Axundzadə
16. Cabbar Əfəndizadə
17. Mustafa Tofiq
18. Abdulla Əfəndizadə və b. kimi alimlər 

çalışırdılar.
Bu dövrdə Azərbaycanda təcrübəli kim

yaçılar da yetişirdi. Onlar Rusiyada və Qərb 
Universitetlərində təhsil aldıqdan sonra elmi 
tədqiqatlarla məşğul olurdular. Strasburq 
Universitetində təhsil almış azərbaycanlı 
kimyaçı, 1883-cü ildə Almaniyada kimya 
doktoru elmi dərəcəsi almış Möhsüm bəy 
Xanlarov Bakıda üzvi kimya üzrə tədqiqat
lara başlamış və böyük rus kimyaçısı Dmitri 
Mendeleyevin tövsiyəsi ilə qabaqcıl rus və 
azərbaycanlı alimləri birləşdirən Rus Texni
ki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsində işləmişdi. 
Haşiyəyə çıxaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 
Dmitri Mendeleyev neft yataqlarının axtarışı, 
neftin çıxarılması, emalı və s. bağlı tədqiqatları 
ilə əlaqədar 6 dəfə Bakıda olmuş, 1884-cü ildə
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Bakı neft sənayeçilərinin I qurultayında iştirak 
etmişdi.

Rus Texniki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsinin 
(1879) yaradılması Azərbaycanda kimya və 
kimya sənayesinin inkişafına böyük təkan 
vermişdi. Bu cəmiyyətdə rus alimləri ilə ya
naşı, Möhsüm bəy Xanlarovdan başqa azər
baycanlı alimlərdən:

1. S.Qəmbərov
2. İ.Əmirov
3. A.Babayev
4. A.Nəzərov
5. M.Əlibəyov
6. F.Rüstəmbəyov
7. N.M ədətov
8. V.Məlikov
9. M.Əhmədov və b. çalışırdı.
Ziyalıların mühüm bir hissəsini mühən-

dis-texniki işçilər təşkil edirdi.
Neft sənayesi üzrə:
1. Fərrux bəy Vəzirov
2. Fətulla bəy Rüstəmbəyov
3. Baxış bəy Rüstəmbəyov
4. Hüseyn bəy Talışxanov
5. Abuzər bəy Rzayev
6. Teymur bəy Mehmandarov
7. İsmayıl bəy Səfərəliyev
8. Əbdülqadir Əfəndiyev
9. Ağa Eminov
10. Behbud ağa Cavanşir
11. Sərvər bəy Atabəyov
12. Balabəy Mustafabəyov
13. Midhət bəy Məlikov 
Riyaziyyat üzrə:
1. Ağəli Qasımov

л

2. islam bəy Qəbulov

3. Məhəmməd bəy Əfəndiyev
4. Səməd bəy Acalov
Aviasiya və avtonəqliyyat vasitələrinin 

təmiri üzrə:
1. Əli Verdiyev 
Dəmir yolları üzrə:
1. Fətəli bəy Sultanov
2. İsaq bəy Mehmandarov
3. Səməd bəy Vəkilov
4. Xudadat bəy Məlik-Aslanov
5. Rəşid bəy Axundov
6. Yusif xan Məmmədbəyov 
Elektrotexnika üzrə:
1. Məşədi Əzizbəyov
2. Ağa Aşurov 
Mühəndis-texnoloqlar:
1. İbadulla Əliyev
2. Ağa Axundov
3. Hacı bəy Axundov

9

4. ibrahim Heydərov
5. Kərim bəy Məlikov
6. Səffət bəy Məlikov
7. Ağakərim Məşədi Kərim oğlu Əminov
8. Lütfəli bəy Rəhim ağa oğlu Behbudov
9. Ələsgər bəy Mahmudbəyov öz peşələ

rinin ustası kimi tanınmışdılar.
Ziyalıların böyük bir hissəsi səhiyyə sahə

sində çalışırdı. Onlardan:
1. Əbdülkərim bəy Mehmandarov
2. Xudadat bəy Rəfıbəyli
3. Məmmədrza bəy Vəkilov
4. Həsən bəy Ağayev
5. Əbdülxaliq Axundov
6. Bəhram bəy Axundov
7. Qarabəy Qarabəyov
8. Nəriman Nərimanov
9. Abbas Səhhət

10. Əli bəy Hüseynzadə
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11. Məmməd bəy Qayıbov
12. Əliheydər Cavadov
13. Bəybala bəy Sultanov
14. Bahadur bəy Əliverdibəyov
15. Mustafa ağa Şərifov
16. Bahadır bəy Qayıbov
17. İlyas Cəfərov
18. Məlik bəy Sultanov
19. Xosrovpaşa bəy Sultanov
20. Musa bəy Rəfıyev
21. Kərim bəy Sultanov
22. Əli Cavadov
23. Cəmil Ləmbəranski
24. Əsədulla bəy Şahtaxtinski
25. Soltan Məcid Əfəndiyev
26. Möhsün İsrafilbəyov (Qədirli)
27. Mirzə Abdulxaliq Axundov
28. Şahbazi Tağı (Simurq)

29. Mustafa Topçubaşov
30. Mirəsədulla Mirqasımov
31. Əbülfəs Fərəc oğlu Qarayev
32. Savalan Ocaqverdizadə
33. M.D.Mehmandarov-Tuşinski
34. M.M.Hacıqasımov
35. Y.Ə.Qasımov

t

36. I.Ə.Axundov və b. adlarını qeyd et
mək olar.

Tibb sahəsində azərbaycanlı qadın mü
təxəssislər:

1. Əminə xanım Batırşina
2. Sona xanım Rəhimova-Vəlixan
3. Sona xanım Axundova
4. Kübra xanım Mirbabayeva və b. fəaliy

yətə başlamışdılar.
Yeri gəlmişkən, Sona xanım Rəhimova -  

Vəlixan barədə bir neçə kəlmə demək istəyi
rəm. Bu azərbaycanlı xanımın tərcümeyi-halını

248



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

oxuyanda mən çox heyrətləndim. Düşündüm 
ki, 1900-cü ildə Lozanna universitetinə qəbul 
olunmaq, sonra təhsilini Kiyev universitetində 
davam etdirmək üçün o, gör nə qədər yüksək 
kamal, elm, bilik, ən nəhayət, böyük cəsarət 
sahibi olmalı idi. Görünür, bu, doğrudan da, 
belə imiş. Çünki 1924-cii ildə dissertasiya 
müdafiə edib tibb doktoru adı alması, oftal
mologiya sahəsində əldə etdiyi nəticələrlə
dünya tibb elmində böyük rezonans yaratması,

• •

1940-cı ildə İsveçin Kral Karolin İnstitutunun 
tövsiyəsi ilə Nobel komitəsi tərəfindən 1941-ci 
ilin psixolgiya və tibb sahəsində Nobel müka
fatına təqdim olunmaq üçün mühazirə oxu
mağa dəvət edilməsi təsadüf ola bilməzdi. 
Təəssüf ki, II Dünya müharibəsi başlamış və 
şərait Sona xanıma bu dəvətdən istifadə etmə
yə imkan verməmişdir.

Kənd təsərrüfatı sahəsində:
1. Nəcəf bəy Vəzirov
2. Səməd ağa Ağamahoğlu
3. Cahangir bəy Əliyev
4. Böylikağa Vəkilov
5. Hüseyn bəy Hüseynbəyov
6. Bəhram ismayıl oğlıı Vəzirov
7. Əbülfət bəy Bağırbəyov
8. Şamil bəy Bağırbəyov və b. 
İqtisadiyyat sahəsində:
1. Əlağa Həsənov
2. Məmmədtağı Əlizadə
3. Məmmədhəsən Vəliyev (Baharlı)
4. Miryaqub Minnehdiyev və b. çalışırdı. 
Çar hökumətinin yaratdığı bütün çətin

liklərə baxmayaraq, hərbi ziyalılar:
1. Balakişi bəy Ərəblinski
2. Ədilbəy Novruzov

Azərbaycan ziyalılarından bir qrupu
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3. Ağası bəy Avşarov
4. Səməd bəy Mehmandarov
5. Əlağa Şıxlinski
6. Firudin bəy Vəzirov
7. Hüseyn xan Naxçıvanski
8. Mir Kazım bəy Talışxanov
9. Əsəd bəy Talışxanov

10. İbrahim ağa Usubov
11. İsrafil bəy Yadigarov
12. Cahangir bəy Kazımbəyli
13. Murad Gəray Tlexas
14. Cəmşid Naxçıvanski
15. Bəhram bəy Həbibbəyov
16. Həbib bəy Səlimov
17. Əhməd bəy Süleymanov
18. Xəlil bəy Talışınski
19. İbrahim ağa Vəkilov
20. Məhəmməd Sadiq Ağabəyzadə
21. Cavad bəy Şıxlinski
22. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı
23. Teymur bəy Novruzov və b. formalaş

maqda idi.
Çarizmin müstəmləkəsi olan Şimali Azər

baycanda hüquq sahəsində ziyalı kadrların 
yetişməsi xüsusilə əlamətdar idi. Onlardan:

1. Əsgər ağa Adıgözəlov (Gorani)
2. Adil xan Ziyadxanov
3. İsmayıl xan Ziyadxanov
4. Ələkbər bəy Xasməmmədov
5. Ələsgər bəy Xasməmmədov
6. Xəlil bəy Xasməmmədov
7. Fətəli xan Xoyski
8. Məmməd bəy Hüseynbəyov
9. Mustafa bəy Eminov

10. Əlimərdan bəy Topçubaşov
11. Aslan bəy Səfikürdski

12. Cahangir bəy Xoyski
13. Hidayət bəy Sultanov
14. Məmməd bəy Şahmalıyev
15. Cümşüd bəy Sultanov
16. Əsəd bəy Kəngərli
17. Əsgər bəy Kəngərli
18. Rəşid bəy Axundzadə
19. Qasım Qasımov
20. Həmid bəy Şahtaxtinski
21. Mustafa bəy Vəkilov
22. Məmməd xan Təkinski
23. Məmməd Yusif Cəfərov
24. Rüstəm xan Xoyski
25. Nəriman bəy Nərimanbəyov
26. Nurməhəmməd bəy Şahsuvarov
27. Şəfi bəy Rüstəmbəyli
28. Əhməd bəy Pepinov
29. Yusif Vəzir Çəmənzəminli
30. Mustafa bəy Əlibəyov
31. Nəsib bəy Yusifbəyli
32. Ələkbər xan Şahsuvarov
33. Mir Hidayət bəy Seyidov
34. Şamo bəy Hacmski
35. Yusif Mirbabayev
36. Əkbər bəy Qazıyev
37. Abbasəli bəy Muğanlinski
38. Rza bəy Topçubaşov
39. Ağa bəy Bağırbəyov və b. göstərmək 

olar.
Azərbaycan ziyalılarının böyük bir hissəsi:
1. Firidun bəy Köçərli
2. Rəşid bəy Əfəndiyev
3. Mahmud bəy Mahmudbəyov
4. Sultan Məcid Qənizadə
5. Əbdüləli bəy Əmircanov
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6. Qafur Rəşad Mirzəzadə
7. Əlisgəndər Cəfərov
8. Həbib bəy Mahmudbəyov
9. Qafur Əfəndiyev (Qantəmir)

10. Feyzulla Qasımzadə
11. Eyniilhəyat Yusifbəyli
12. Abdulla bəy Əfəndiyev (Əfəndizadə)
13. Muxtar Əfəndizadə
14. Rəcəb Əfəndizadə
15. Hacı Səlim Qasımzadə
16. Ceyhun bəy Hacıbəyli
17. Yusif ağa Dadaşov
18. Ələkbər bəy Rəfıbəyli
19. Mirzə Abbas Məhəmmədzadə
20. Mirzə Cabbar Məhəmmədzadə
21. Axund Məmmədbağır Qazızadə və b. 

çalışırdı.
Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahə

lərində (ədəbiyyat, incəsənət, mətbuat və s.) 
çalışan ziyalıların xeyli hissəsi fəaliyyətə müəl
limlikdən başlamışdı. Müəllimlər və digər 
ziyalılar arasında azərbaycanlı qadınlardan:

1. Hənifə xanım Məlikova-Abayeva
2. Səkinə xanım Axundzadə
3. Həmidə xanım Məmmədquluzadə-Ca

vanşir
4. Rəhilə xanım Hacıbababəyova
5. Xədicə xanım Ağayeva
6. Şəfiqə xanım Əfəndizadə
7. Xədicə xanım Əlibəyova
8. Gülbahar xanım Axrıyeva
9. Şəhrəbanu xanım Şabanova

10. Mina xanım Məmmədzadə
11. Adilə xanım Şahtaxtinskaya
12. Nabat xanım Nərimanova
13. Gövhər xanım Qazıyeva

14. Nazlı xanım Nəcəfova
15. Reyhan xanım Axundova
16. Ayna xanım Sultanova
17. Sona xanım Axundova (Qara Qaraye

vin anası)
18. Suğra xanım Mirqasımova (Ağabəy 

Sultanovun anası)
19. Bülbül xanım İrəvanskaya və b. adla

rını çəkmək olar.
Təhsillə bərabər, elmi fikir də inkişaf 

edirdi. Elmi fikrin əsas sahələri üzrə tədqi
qatlar aparılırdı. Azərbaycan elmi fikri:

1. Əhməd bəy Cavanşir
2. Həsən bəy Zərdabi
3. Mir Möhsün Nəvvab
4. Əhməd bəy Ağayev
5. Nəcəf bəy Vəzirov
6. Əli bəy Hüseynzadə
7. Məhəmməd ağa Şahtaxtinski
8. Firidun bəy Köçərli
9. Abdulla bəy Sübhanverdixanov (Di- 

vanbəyoğlu)
10. Cahangir Qayıbov və b. ilə təmsil 

olunmuşdu.
Mətbuat-nəşriyyat işinin inkişafı ilə əla

qədar həyatını bu sahəyə həsr edən, yaxud 
digər sahələrdə fəaliyyətlə yanaşı, bu sahə
də də çalışan ziyalıların rolu yüksəlmişdi. 
Həsən bəy Zərdabinin «Əkinçi» (1875-1877) 
qəzeti ilə formalaşan bu sahədə, o cümlədən 
siyasi publisistika ilə xeyli ziyalı:

1. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
2. Əhməd bəy Ağayev
3. Əli bəy Hüseynzadə və b. məşğul olurdu.
Ədəbi-bədii sahədə:
1. Məşədi ismayıl Hacı Kazımzadə
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2. Mirzə Kazım Qazi Əsgərzadə
3. Hacı Seyid Rza Əmirzadə
4. Mirzə Əlixan Şəmsül Hükəına
5. Ləli
6. Mirzə Abbas Məhəmmədzadə (Fars Abbas)
7. Nəcəf bəy Vəzirov
8. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
9. Süleyman Sani Axıındov

10. Cəlil Məmmədquluzadə
11. Mirzə Ələkbər Sabir
12. Məhəmməd Tağı Sidqi
13. Abbas Səhhət
14. Nəriman Nərimanov
15. Məmməd Səid Ordubadi
16. Abdulla Şaiq
17. Məhəmməd Hadi
18. Əbdülxaliq Cənnəti
19. Hüseyn Cavid
20. Əhməd Cavad
21. Seyid Hüseyn Sadiq
22. Cəfər Cabbarlı
23. Səməd Mənsur Kazımov

«

24. Rəşid bəy İsmayılov
25. Şəfiqə xanım Qaspralı
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26. ibrahim Musabəyov
27. Yusif Vəzir Çəmənzəminli
28. Abdulla bəy Divanbəyoğlu
29. Tağı Şahbazi (Simurq)
30. Qafur Əfəndiyev (Qantəmir)
31. Feyzulla Qasımzadə
32. Salman Əsgərov (Mümtaz)
33. Müznib Əlabbas Mütəllibzadə
34. Cavad bəy Rəfıbəyli
35. Mirzə Məhəmməd Axundov (Axund- 

zadə)

36. Hənəfi Zeynallı
37. Əmin Abid Gültəkin və b.
Musiqi sahəsində:
1. Üzeyir bəy Hacıbəyli
2. Zülfüqar bəy Hacıbəyov
3. Müslüm Maqomayev və b.
Təsviri sənət sahəsində:
1. Mirzə Qədim İrəvani
2. Mir Möhsün Nəvvab
3. Əzim Əzimzadə
4. Bəhruz Kəngərli
5. Əli bəy Hüseynzadə və b. kimi gör

kəmli ziyalılar, təməli 1873-cü ildə qoyul
muş professional Azərbaycan teatr sənəti 
sahəsində müqtədir sənətkarlar-aktyor və 
rejissorlar nəsli yetişmişdi:

1. Cahangir Zeynalov
2. Hüseyn Ərəblinski
3. Hüseynqulu Sarabski
4. Mirzağa Əliyev
5. Sidqi Ruhulla
6. Abbas Mirzə Şərifzadə
7. Hüseyn bəy Mirzəsalmanov
8. Məhəmməd Ağaoğlu
9. Mehdi bəy Hacınski

10. Mirzə Məhəmməd Axundov
11. Eynəli bəy Sultanov
12. Ağalar Vəzirov (Saləddin)
13. Haşım bəy Vəzirov
14. Rəhim bəy Məlikov və b.
Azərbaycanda hələ qədimdən böyük tikin

ti ustaları və memarlar olmuşdular. Adətən, 
onlar həm binaları layihələndirir, həm də 
tikintiyə rəhbərlik edirdilər. XIX əsrin sonu, 
XX əsrin əvvəllərində inşaat sahəsində:
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1. Qasım bəy Hacıbababəyov
2. Xudadat bəy Məlikaslanov
3. Məhəmməd bəy Əliyev
4. Nəsib bəy Mirzəyev
5. Nəbioğlu Qacar
6. Məşədi Mirzə Qafar İsmayılov
7. Zeynal Əlizadə
8. Məmməd Həsən Hacınski
9. Zivər bəy Əhmədbəyov

10. imran Hacıqasımov
11. Hacı Nəcəfqulu Əliyev
12. Hacı bəy Axundov
13. Məhəmməd Ağaoğlu
14. Hüseyn bəy Mircamalov və b. memar 

və mühəndislər fəaliyyət göstərmişlər.
Müsəlman ruhaniləri, xüsusilə onun yük

sək təbəqəsi olan din xadimləri:
1. Ağa Savad oğlu Əlizadə
2. Mirağa Mirmövsüm oğlu Mövsümov
3. Axund Mirzə Əbuturab
4. Axund Mir Məhəmməd Kərim Mircə- 

fərzadə
5. Axund Molla Ruhulla Məmmədzadə
Şeyxülislamlar:
1. Şeyx Əhməd Salyani
2. Axund Əbdüssəlam Axundzadə
3. Molla Məhəmməd Axund Pişnamazzadə
4. Axund Molla Ağa Əlizadə
5. Müfti Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Azər

baycan ziyalıları içərisində özünəməxsus yer 
tuturdu.

Azərbaycan ziyalılarının bir qismi 1906-
1917-ci illərdə Rusiyanın Dövlət Dumala
rının üzvü olmuşlar. Belə ki. tanınmış ziyalı
lardan 5 nəfəri I Dövlət Dumasının:

1. Əlimərdan bəy Topçubaşov
2. İsmayıl xan Ziyadxanov
3. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
4. Məmmədtağı Əliyev
5. Əsədulla bəy Muradxanov;
6 nəfəri II Dövlət Dumasının:
1. Fətəli xan Xoyski
2. Xəlil bəy Xasməmmədov
3. İsmayıl Tağıyev (Hacı Zeynalabdin Ta- 

ğıyevin oğludur, Bakı şəhərindən seçilmişdir. 
Dumanın işində iştirakdan imtina etmişdir)

4. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı
5. Mustafa Mahmudov
6. Zeynal Zeynalov;
III və IV Dövlət Dumalarının hər birinə 

isə 1 nəfər olmaqla Xəlil bəy Xasməmmə
dov və Məmməd Yusif Cəfərov müvafiq 
olaraq üzv seçilmişdilər.

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin ilk qanunverici orqanının -  Məclisi- 
Məbusaninin (Parlamentinin) əsas hissəsi də 
tanınmış ziyalılardan ibarət idi. Belə ki, ad
ları yuxarıda qeyd olunan bir çox ziyalılar, o 
cümlədən

1. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
2. Fətəli xan Xoyski
3. Nəsib bəy Yusifbəyli
4. Həsən bəy Ağayev
5. Xəlil bəy Xasməmmədov
6. Məmməd Yusif Cəfərov
7. Teymur bəy Makinski
8. Ağa Aşurov
9. Hacı Səlim Axundzadə

10. Mirzə Əsədullayev
11. Əlağa Həsənov
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12. Mehdi bəy Hacıbababəyov
13. Mehdi bəy Hacınski
14. Məmməd Həsən Hacınski
15. Nəriman bəy Nərimaııbəyli
16. Mir Hidayət bəy Seyidov
17. Cavad bəy Məlik-Yeqanov
18. Rəhim bəy Vəkilov
19. Mustafa bəy Vəkilov
20. Məmmədrza Vəkilov
21. Abbasqulu Kazımzadə
22. Mustafa Mahmudov
23. Musa bəy Rəfıyev (Rəfizadə)
24. Şəfi bəy Rüstəmbəyli
25. Abuzər bəy Rzayev
26. Məmmədbağır Şeyxzamanlı
27. Baxış bəy Rüstəmbəyov
28. Qarabəy Qarabəyov
29. Sultan Məcid Qənizadə
30. Həmid ağa Şahtaxtinski
31. Mir Yaqub Mehdiyev (Mirmehdiyev)
32. Cəmil bəy Ləmbəranski
33. Abbas Atamalıbəyov
34. Camo Hacınski
35. Əkbər ağa Şeyxülislamov
36. Aslan bəy Səfıkürdski
37. Hacı Kərim Sanılı
38. Əhməd bəy Pepinov
39. İbrahim Əbilov
40. Məhəmməd M əhərrəmov
41. Bayram Niyazi Kiçikxanlı
42. Muxtar Əfəndizadə
43. Aslan bəy Qardaşov
44. Əlimərdan bəy Topçubaşov
45. Xudadat bəy Məlik-Aslanov
46. Səməd bəy Mehmandarov
47. Əhməd bəy Ağayev

48. Bəhram bəy Axundov
49. Behbud xan Cavanşir
50. Əbdüləli bəy Əmircanov
51. Abdulla Əfəndizadə
52. Murtuza Axundov
53. Müseyib bəy Axıcaııov
54. Mirzə Sadıq Axund/adə
55. Rəşid bəy Axundov
56. Yusif Əhmədzadə
57. Əsədulla Əhmədov
58. Ağakərim Əmirov
59. Rza bəy Ağabəyov
60. Əhməd Qaraağaczadə
61. Qulamhüseyn bəy Kazımbəyli
62. Əşrəf Tağıyev
63. Ağa bəy Səfərəliyev
64. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
65. Cəlil bəy Sultanov
66. Asəf bəy Şıxəlibəyov
67. Əli bəy Zizikski
68. Həmdulla Əfəndi Əfəndizadə

9

69. isgəndər bəy Axundov
70. Əsəd bəy Əmirov
71. Zeynal bəy Vəzirov
72. Qara bəy Əliverdili
73. Qazi Məhəmmədbəyov
74. Ağa Zeynal Tağıyev
75. Bəhram Vəzirov
76. Heybətqulu Məmmədbəyli
77. Əliheydər Qarayev
78. Səməd ağa Ağamalıoğlu
79. Rza bəy Qaraşov
80. Qasım bəy Camalbəyov
81. Bağır Rzayev
82. Hacı Hüseyn Əfəndiyev
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83. Qərib Kərimov
84. Hacı Molla Əhməd Nuruzadə
85. Hacı Əli Qasım oğlu
86. Baba bəy Qəbulov Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvləri idi.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbay

canda ziyalıların sayı xalqın istedad və intel
lektual yaradıcılıq imkanlarından çox aşağı 
idi. Bunun günahı Azərbaycan xalqını müs
təmləkə əsarətində saxlayan, milli-dini ayrı- 
seçkiliyi dövlət siyasətinə çevirən çar Rusi
yası hökumətində idi. Azərbaycan ziyalıları
nın iqtisadi, sosial-siyasi və hüquqi vəziyyəti 
istənilən səviyyədə deyildi. Mövcud çətinlik
lərə baxmayaraq, Azərbaycan ziyalıları xalq 
qarşısında xidmətlərini layiqincə yerinə ye
tirir, onun maariflənməsi, dünya mədəniy
yətinin qabaqcıl nailiyyətlərinə qovuşması 
üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Bu məqsəd
lə onlar XX əsrin əvvəllərində mədəni-maa
rif və xeyriyyə cəmiyyətləri («Nəşri-maarif», 
«Nicat», «Səfa», «Səadət» və s.) yaratmağa 
başlamışdılar.

İctimai-siyasi baxışlarına görə A zər
baycan ziyalıları yekcins deyildi. XIX əsrin 
sonu -  XX əsrin əvvəllərində Rusiya impe
riyasında mövcud olan ictimai-siyasi qüv
vələrin bütün spektri Şimali Azərbaycanda 
da əksini tapmışdı. Lakin iki xətt tədricən 
üstünlük təşkil etməyə başlayırdı: Azərbay
can ziyalılarının böyük əksəriyyəti milli 
müstəqilliyə tərəfdar çıxaraq, bu yönlü 
siyasi partiya və təşkilatlar ətrafında bir
ləşir, digər bir qrup isə sosial-demokrat ide

yasını qəbul edərək, Rusiya bolşevik (kom
munist) partiyasının Azərbaycan bölməsini 
yaradırdı. Birincilər A zərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurulmasına və onun var 
qüvvəsi ilə fəaliyyətinə çalışdığı halda, 
ikincilər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 
qarşı açıq-aşkar mübarizəyə qoşulmuş, 
sovet Rusiyası ilə birlikdə Cümhuriyyətin 
süqutunda fəal rol oynamışdılar. Azərbay
can ziyalılarının ictimai-siyasi baxışlarına 
görə birliyinin olmaması onun hər iki his
səsi üçün faciə ilə nəticələnmiş, Azərbay
can Xalq Cümhuriyyəti xadimləri bolşevik 
rejiminin təqibindən yaxa qurtarmaq üçün 
mühacirət etmiş, yaxud yeni qurulmuş sovet 
hakimiyyəti tərəfindən məhv edilmişdilər. 
Sovet hakimiyyətinin qurulmasında iştirak 
etmiş Azərbaycan ziyalılarının böyük bir 
hissəsi, istiqlal fikrinin daşıyıcıları 1937—1938-ci 
illərdə repressiyaya məruz qalmışdılar.

Xalqımızın ədəbi-bədii, pedaqoji düşün
cə təkamülünün inkişafı tarixində XX əsrin 
əvvəlləri bir sıra yeni keyfiyyət göstəriciləri 
ilə fərqlənir və bu dövr müddət etibarı ilə qı
sa olsa da (1900— 1920-ci illər), mahiyyətinə 
görə intibah səciyyəsi daşımaqdadır. O za
man «Dildə, fikirdə, işdə birlik» (İsmayıl bəy 
Qasprinski) ideyası ilə milli özünüdərk və 
özünütəsdiq uğrunda mübarizə aparan Azər
baycan ziyalıları çox böyük fədakarlıq gös
tərdilər, nəticədə Şərqdə ilk Demokratik 
Cümhuriyyət -  Milli Hökumət yaratmağa 
nail oldular.

*  *
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M isir M ardanov. The Azerbaijani Education History.
Voluminous. Volume 1

SUMMARY

The book «The Azerbaijani Education 
History» presented to readers comprises a 
part of the wealth that our people have cre
ated for thousands of years and engraved on 
the memory of time and history in connec
tion with the education and upbringing of a 
growing generation. It was my long-time 
dream to study more profoundly this rich 
treasure which is turning into national and 
moral values, to systematize and present it in 
a chronological order and, finally, to pub
lish it as a book. I have been involved in 
organization and management of education 
for 30 years. My desire to write the educa
tion history of Azerbaijan became more 
determined as I was advancing in this hon
orable path step by step, familiarizing myself 
more deeply with the subtleties, the roots of 
our education. Through the long years of my 
activities in the field of education I also 
became convinced of the possibility to gain 
great achievements on the basis of the 
principles of historicity, legacy and contem
poraneity in the building of national educa
tion, that is by studying the rich heritage, the 
enlighteners' and well-known personalities' 
progressive ideas and thoughts that our peo
ple possessed in the field of education in the 
previous centuries, benefiting from them in 
accordance with the present-day require
ments. For, the national and traditional

experience acquires the essence of contempo
raneity in integration with international 
experience. That is why, perhaps, first of all, 
we should study profoundly our education 
history, the experience of education and 
upbringing, and uncover national sources. 
This is not without reasons; as the renewal 
and improvement we are carrying out in 
education should, first of all, be built on the 
national grounds. Besides, while carrying 
out content-based radical reforms in educa
tion we should rely not only on our knowl
edge and experience, but also on the experi
ence, world-outlook and life philosophy of 
mankind. This experience of mankind is the 
rich treasure of morality. The theories and 
conceptions created by Azerbaijani Turks in 
the field of education and upbringing since 
ancient times up today, also their practical 
activities comprise a valuable part of moral 
riches of that treasure. Studying all this and 
introducing it to the education building is 
my obligation as a person carrying out the 
education policy of the state.

The voluminous book «The Azerbaijani 
Education History» is the expression of a 
greater part of my desire and wishes related 
to Azerbaijani education as the Minister of 
Education.

The book attempts to present to the 
readers the Azerbaijani education history in
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a systematic manner by analyzing the devel
opmental stages of education from the most 
ancient period to the April 1920 invasion in the 
first volume, the Soviet period (1920-1991) in 
the second volume and the years of inde
pendence in the third volume (1991-2008).

The first volume of the book «The 
Azerbaijani Education History» covers the 
period since the most ancient times to the 
April 1920 invasion. Despite the chronologi
cal diversity, local peculiarities, the charac
teristics of that period were the same for 
Azerbaijan as well: devastating wars, feudal 
violence, farmers' uprisings, hunger, strug
gles waged under the veil of religion and illit
eracy. If to include also the invasion of 
Azerbaijan by Russia, the establishment and 
fall of the first democratic People's Republic, 
one can see the complexity and contradic
toriness of that stage more vividly. However, 
in that period the human society advanced 
considerably in the development of material 
and moral cultures if compared to the previ
ous periods. Like other nations in the world, 
the Azerbaijani Turks also gained great 
achievements in that period.

The first volume of the book «The 
Azerbaijani Education History» consists of 3 
chapters. The first chapter «The Education 
in Old and Medieval Azerbaijan» maintains 
that the Azerbaijanis with ancient history 
and rich culture possessed the art of writing 
and reading back in ancient times. In differ
ent stages of history education institutions of 
different types created in the areas of 
Manna, Mydia, Atropatena in the south of

Azerbaijan, and Albania in its north played 
an important role in the public, political and 
cultural development of the country.

«The Book of Dede Gorgud» which is 
included in the treasury of moral riches of 
world nations and which we have inherited 
from our great ancestors has been the moral 
food for our people for 1300 years, has always 
supported us in our life, struggles, realization 
and maintenance of our national identity.

The spread of Islam caused radical 
changes in the moral life of Turkic peoples in 
the neighbourhood of Arabia, including the 
Azerbaijani Turks. Education institutions 
based on Islamic values were created 
(schools and madrasas [religious schools of 
Moslems]). The Islamic culture intermingled 
with the national and moral values of the 
Azerbaijani people, who has worshipped 
theism since ancient times, and created con
ditions for the formation of a valuable sys
tem to bring up new generations.

The first chapter analyzes and studies 
these issues thoroughly, substantiates the 
formation and development of humanist and 
democratic thoughts related to education in 
the East rather earlier than in the West.

One of the American scholars wrote 
about Nassiraddin Tusi «If the Western 
scholars had been aware of what Tusi had 
created, they would not have considered 
their own discoveries new. For, many of the 
ideas proposed by Western humanists in the 
field of education and upbringing had been 
already proposed by Nasiraddin Tusi, the 
XIII century Azerbaijani scholar in a more
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humanistic and democratic manner». This 
chapter also comments on the role of the 
schools and madrasas opened in different 
cities of both ancient and medieval Azerbai
jan in the moral evolution of the people, 
characterizes the activities of the madrasas 
created in the cities of Maragha, Nakhchi- 
van and Ganja under the impact of Nizamiy- 
ya macirasa, provides quite profound infor
mation about the education institutions 
«Shanb-e Gazan», «Rab-e Rashidi».

In the X III-X IV  century Azerbaijan, 
alongside with Arabic and Persian, Azer-

w  *

baijani also started to be formulated. The 
increase of the number of schools and mad- 
rasas in the XVI-XVII century Azerbaijan 
gave a strong impetus to the development of 
science. A number of scientific works on 
geography, history, philosophy, logic, gram
mar and literature were created. Shamsaddin 
M ahammad Tabrizi, philosopher and 
astrologer Seyid Yahya Bakuvi. geographer 
and historian Abd-ar-Rashid al-Bakuvi, 
Idris Bitlisi, Fazil Nuqtashi, physician Ra
mazan Lankerani, philosopher and historian 
Jalaladdin Mahammad Divani and others 
were eminent scholars of that period.

The schools and madrasas functioning in 
Medieval Azerbaijan had exceptional serv
ices in people's education in accordance with 
the requirement of that period, their acquisi
tion of scientific knowledge. Well-known 
intellectuals such as Khagani Shirvani, Mah- 
sati Ganjavi, Abulhassan Bahmanyar. Ni
zami Ganjavi. Maraghali Avhadi, Imadad- 
din Nasimi, Shah Ismayil Khatai, M a

hammad Fuzuli, Govsi Tabrizi, Saib Tabrizi 
were trained in these madrasas.

The second chapter of this volume is 
called «The Education in the XIX century 
Azerbaijan». This chapter maintains that the 
partition of Azerbaijan into two according 
to the agreements «Gülüstan» (1813) and 
«Turkmanchay» (1828), the annexation of 
N orthern Azerbaijan with Russia, and 
Southern Azerbaijan with Iran caused 
Northern Azerbaijan to sever its long-term 
ties with Eastern countries, and isolated it 
from the processes going on in the Moslem- 
Turkic world. The education policy carried 
out by Tsarist Russia in Azerbaijan was 
more severe as a part o f its policy in 
Caucasus, pecially in Southern Caucasus. 
Alongside with the general Russianization 
policy applied in the Caucasus, Christiani
zation of Azerbaijanis in future was also 
stipulated. This specificity comprised the 
important guidelines of Tsarist Russia's edu
cation policy in Azerbaijan.

In accordance with «The Statutes of 
Trans-Caucasian schools» approved by 
Tsarist Russia in 1829 and 1835, uvezd
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schools were opened in Shusha (1830), 
Nukha (Shaki) (1831), Baku (1832), Ganja 
(1833), Nakhchivan (1837) and Shamakhi 
(1838) in order to disseminate Russian 
among the population and to provide them 
with primary education. The aim of Tsarist 
Russia in opening new-type Moslem schools 
in Azerbaijan was to turn the younger gener
ation from Eastern orientation towards 
Russian-Christian direction by preventing
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the Moslems from going to the most respect
ed religious education institutions of the 
East to get education, by taking into its own 
hands the control over their education. The 
chapter gives quite profound information 
about the primary schools, higher primary 
schools, rural primary schools, urban 
schools opened in Azerbaijan in the XIX 
century, specifies the place and role of the 
Azerbaijani section of the Trans-Caucasian 
Teachers' Seminary in training teachers. It 
states that more than 240 people graduated 
from that section which was organized in 
1879, by providing the list of all the gradu
ates and portrait-essays about some of them. 
The materials about Abbasgulu agha 
Bakikhanov, Mirza Shafi Vazeh, Mirza 
Kazim bey give a full picture of the prelimi
nary stage of Azerbaijani enlightenment.

The national intelligentsia made efforts 
to open national-language-track schools 
differing from the state schools where educa
tion was carried out in Russian. These 
schools enabled to bring up pupils in a 
national spirit, alongside with teaching them 
in the mother tongue. National-language- 
track schools were opened by Mirza Ismayil 
in Lankeran, Seyid Azim Shirvani in Sha- 
makhi, Mahammad Taghi Sidgi in Ordubad 
(«Akhtar» school), Nakhchivan («Maktabi- 
terbiye»), Safarali bey Valibeyov and Mir 
Mohsun Navvab in Shusha.

The development of school education in 
Azerbaijan in the second half of the XIX cen
tury awakened the national identity con
sciousness by turning into the main prerequi

site for and means of the creation of scientific 
and cultural environment in society. The 
newspapers advocating the ideas of enlighten
ment and democracy such as «Akinchi» 
(1875-1877), «Ziya» (1879), «Ziyayi-Gafga- 
ziyya» (1880-1884), «Kashkul» (1880-1891), 
«Kaspi» (1881-1919) launched their publica
tion. The theatre, which was the greatest his
torical event of the XIX century, opened its 
doors to the audience. The development of the 
theatre a little later gave an impetus to the cre
ation and development the opera art.

The renaissance in the field of national 
schools and enlightenment encouraged the 
educationist pedagogues and public figures 
of Southern Azerbaijan to take practical 
initiatives. The new-type national-language- 
track schools opened in Iravan by Mashadi 
Ismayil Haji Kazimzadeh, Mirza Kazim 
Asgarzadeh and Mirza Hassan Rushdiyya 
earned them great fame.

In the second half of the XIX century the 
school education started its fast develop
ment among the Azerbaijanis in the pro
vinces o f Iravan and Tiflis which are now left
outside the legal borders of Azerbaijan. The 
chapter provides profound inform ation 
about the Azerbaijani schools opened in 
both the provinces, elucidates the activities 
of Iravan Teachers' Seminary more widely. 
The materials on the professional technical 
schools, railway schools, Sunday schools, 
evening literacy courses, traditional schools 
and madrasas opened in the XIX century Azer
baijani territory are of great importance in 
studying the educational history of the period.
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The third chapter called «The Education 
in Azerbaijan at the Beginning of the XX 
Century» consists of two subchapters. The 
first subchapter analyzes the development of 
education in Azerbaijan in 1900-1918. The 
social and political situation of 1900-1918 in 
Russia had its substantial impact on Azer
baijan as well. The liberation movement 
embracing Russia, the bourgeois-democratic 
revolution of 1905-1907 gave a strong impe
tus to the development of the national move
ment expanding in the revolutionary Azer
baijan, including the education on a new- 
plane. The social and political events, the 
people's struggle for freedom, the build up of 
educational institutions and schools enabled 
to propose requirements for free and general 
education in the national language.

In that period there was diversity in the 
Azerbaijani intelligentsia's thoughts about 
the enlightenment of the nation. Mirza 
Fatali Akhundzade followers preferred pro
viding literacy to people through theatres, 
Ali bey Huseynzadeh and Fuyuzat support
ers attached a special importance to the 
restoration of the nation's historical memo
ry. Hassan bey Zardabi and people having 
identical opinions with him viewed the 
nation's progress in school, in getting educa
tion, and press. In this subchapter a special 
attention is attached to women's education, 
alongside with the analysis of achievements 
in the development of primary and second
ary education. New information is presented 
here on the basis of primary sources about 
Haji Zeynalabdin Taghiyev and the board

ing school for girls he had opened. The edu
cative and charity activities of the national 
oil barons (Musa Naghiyev, M urtuza 
Mukhtarov, Shamsi Assadullayev, Isa bey 
Hajinski and others) and oil societies («Ni- 
jat», «Nasri-maarif», «Saadat», «Safa» and 
others) are analyzed too.

The chapter also gives a profound analy
sis of the problems preventing the develo
pment of education in the I (1906) and II 
congresses (1907) of Azerbaijani teachers.

At the beginning of the XX century 
print-houses and reading halls were opened 
in Azerbaijan, some newspapers and jour
nals started their publication, textbooks in 
the national language were published, and 
school buildings were constructed. All this 
laid rich grounds for national movement and 
pedagogical movement as its part. Some new 
press organs, including «Shargi-Rus» were 
created following «Akinchi» which was 
considered the basics of the national press. 
The public opinion reached the high level 
through «Molla Nasraddin» (1906-1931) 
and «Fuyuzat» (1906-1907). The first 
pedagogical press organ was created to pro
vide the development of pedagogical 
movement. The publication of new journals 
started, such as «Dabistan» (1906-1908) 
edited by Alisgandar Jafarzadeh, «Rahbar» 
(1906) edited by Mahmud Mahmudbeyov, 
«Maktab» (1911-1917) edited by Gafur Ra- 
shad Mirzazadeh and Abdurrahman Afandi- 
zadeh around which were formulated the lead
ing trends of the pedagogical movement.
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The second subchapter of the third chap
ter reviews the developmental characteristics 
of the education in Azerbaijan on the 
national basis, national platform in the peri
od of the Azerbaijan People's Republic. It 
maintains that the Azerbaijan People's 
Republic proclaimed as one of its basic obli
gations the reconstruction of the national 
education from the content and structural 
points of view in accordance with the inde
pendent statehood traditions, by considering 
the development of the people's education, 
science and culture among its foundation 
principles and most important attributes in 
its activities since the day of its establish
ment. It was the result of such an attitude to 
education, enlightenment that the Ministry 
of People's Enlightenment was one of the 9 
ministries in the composition of the Pro
visional Government Cabinet established in 
Tiflis back then (28.05.1918-17.06.1918). 
This ministry which started its activities as 
the M inistry of Finance and People's 
Enlightenment in the cabinet of the First gov
ernment of Azerbaijan was called «The 
Ministry of People's Enlightenment and 
Religious Identity» in the subsequent four 
government cabinets. The position of the 
Minister of People's Enlightenment was held 
by Nasib bey Yusifbeyli (1881-1920) in the I, 
II and III government cabinets of the Azer
baijan People's Republic (28.05.1918- 
14.04.1919), by Rashid khan Kaplanov 
(1883-1937) in the IV government cabinet

(14.04.1919-24.12.1919), and by Hamid bey 
Shakhtakhtinski (1880-1943) in the V gov
ernment cabinet. And following the latter's 
retirement, Nurmahammad bey Shahsuva- 
rov (1883-1958) acted as a minister of the 
People's Enlightenment for a short period of 
time (05.04.1920-27.04.1920). The nation
alization policy of the Azerbaijan People's 
Republic in education (the nationalization 
of the existing schools, creation of the new 
ones, the transfer of the Azerbaijani section 
of the Trans-Caucasian Teachers' Seminary 
to Gazakh, the establishment of Baku State 
University and the military school, the 
state's sending Azerbaijani students abroad 
to study, development of national textbooks 
and manuals, etc.) is deeply analyzed in the 
book and evaluated in the context of the social 
and political developments of the period.

To sum up, the beginning of the XX cen
tury is distinguished by a number of new 
quality indicators in the developmental his
tory of the evolution of our people's literary, 
pedagogical thinking; and despite its brevity 
(1900-1920) in duration, this period is con
sidered to be of renaissance nature for its 
essence. The Azerbaijani intelligentsia who 
fought for the national self-consciousness 
and self-confirmation under Ismayil bey 
Gasprinski's idea «Unity in language, 
thought and action»demonstrated a great 
commitment, subsequently succeeded in 
establishing the first Democratic Republic -  
the national government in the East.

*  ^
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M ııcup М арданов. История образования в Азербайджане.
Многотомник, том I.

РЕЗЮМЕ

Предлагаемое вниманию читателей 
многотомное издание «История образова
ния в Азербайджане» вбирает в себя час
тичку того богатства, которое наш народ 
накапливал в деле образования и воспита
ния подрастающего поколения на протя
жении тысячелетий, и которое, преодолев 
время и исторические преграды, стало 
национальным и нравственным наследием 
народа. Изучение и обобщение этой бога
той сокровищницы, ее систематизация, 
хронологическое построение событий и, 
наконец, издание собранного материала в 
виде книги было моей давней мечтой. Вот 
уже тридцать лет, как я работаю в сфере 
организации и управления образованием. 
Шаг за шагом, продвигаясь по этому 
почетному пути, постигая тонкости наше
го образования и все глубже изучая его 
корни, я все больше укреплялся в мысли о 
необходимости написания книги об исто
рии образования в Азербайджане. За дол
гие годы деятельности в сфере образова
ния я также убедился в том, что, опираясь 
на принципы историзма, преемственнос
ти, современности, то есть, изучая богатое 
наследие в области образования, накоп
ленное нашим народом на протяжении 
столетий, изучая прогрессивные идеи и 
мысли просветителей и выдающихся

личностей, преломляя их через призму 
современных требований, можно достичь 
больших успехов. Потому что националь
но-традиционный опыт в интеграции с об
щечеловеческим опытом отражает дух со
временности. Поэтому, может быть, нам 
следует вначале в совершенстве изучить 
историю образования, опыт обучения и 
воспитания, выявить национальные пер
воисточники. И это тоже обоснованно, 
потому что обновление и совершенство
вание, проводимые нами в области обра
зования, в первую очередь, должны опи
раться на национальную почву. Наряду с 
этим, осуществляя в содержании образо
вания коренные реформы, мы должны 
опираться не только на свои знания и 
опыт, но и на опыт, мировоззрение и жиз
ненную философию всего человечества. 
Опыт человечества -  богатая сокровищни
ца нравственных ценностей. Значитель
ную часть этой сокровищницы составля
ют созданные азербайджанскими тюрка
ми, начиная с древних времен до наших 
дней, теории и концепции в области обра
зования и воспитания, а также их практи
ческая деятельность.

Полагаю, что изучение накопленного 
опыта и его использование в строительст
ве национального образования -  это моя,

262



AZƏRBA YCAN TƏHSİL TARİXİ

как человека, претворяющего в жизнь го
сударственную политику в области обра
зования, служебная обязанность. Много- 
томник «История образования в Азербай
джане» содержит выражение большей 
частью моих, как министра образования, 
пожеланий и чаяний, связанных с разви
тием образования в Азербайджане.

В первом томе издания рассматрива
ются этапы развития образования с древ
нейшего периода до апрельской оккупа
ции 1920 года, во втором томе -  в период 
советской власти (1920-1991), в третьем 
томе -  в период государственной незави
симости. Цель издания -  довести до чита
телей историю образования в Азербайджа
не в систематизированном виде.

Первый том издания «История образо
вания в Азербайджане» охватывает пе
риод с древнейших времен до апрельской 
оккупации 1920 года. Несмотря на хроно
логические несоответствия и местные осо
бенности, характерные черты того пе
риода были свойственны и Азербайджану: 
разрушительные войны, феодальный гнет, 
крестьянские восстания, голод, борьба 
под завесой религиозности, неграмот
ность. Если добавить сюда оккупацию 
Азербайджана Россией, создание и паде
ние первой на Востоке Демократической 
Республики, то можно еще яснее предста
вить себе всю сложность и противоречи
вость того периода. Вместе с тем челове
чество в этот период, по сравнению с пре
дыдущими периодами истории, значитель
но продвинулось вперед в области матери

ально-нравственной культуры. В этот 
период азербайджанские тюрки, как и все 
народы мира, добились больших успехов.

Первый том издания «История образо
вания в Азербайджане» состоит из трех 
глав. В первой главе под названием «Об
разование в Азербайджане в древние и 
средние века» красной нитью проходит 
мысль о том, что азербайджанцы -  народ с 
древней историей и богатой культурой, 
уже в древние времена обладавший куль
турой письма и чтения. Учебные заведе
ния различного типа, которые создава
лись в разные периоды истории на терри
ториях Манны, Мидии, Атропатены (в 
южной части Азербайджана) и Албании (в 
северной части Азербайджана), играли 
важную роль в общественно-политичес
кой и культурной жизни страны.

Эпос «Китаби Деде-Коргуд», достав
шийся нам в наследство от наших древних 
предков и вошедший в сокровищницу 
культуры народов мира, на протяжении 
1300 лет был духовной пищей нашего 
народа, помогая ему жить, бороться, пос
тигать и сохранять свое национальное са
мосознание.

Распространение исламской религии 
стало причиной коренных изменений в 
нравственной жизни тюркских народов, в 
том числе азербайджанских тюрок, про
живавших недалеко от Аравийского полу
острова. Были созданы учебные заведения 
(мектеб, медресе), опиравшиеся на ислам
ские ценности. В результате взаимодей
ствия исламской культуры с националь-
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ными и нравственными ценностями азер
байджанского народа, с древних времен 
верующего в Аллаха и поклоняющегося 
этой божественной силе, была создана 
ценная система воспитания поколений.

В первой главе содержатся подробный 
анализ и результаты исследования этих 
вопросов, дается обоснование того, что 
гуманистические и демократические мыс
ли, связанные с образованием, сформиро
вались и развивались на Востоке гораздо 
раньше, чем на Западе. Один из американ
ских ученых писал о Насиреддине Туей: 
«Если бы западным ученым было известно 
о том. что создал Туей, они бы свои откры
тия не считали новыми. Потому что мно
гие из тех идей об образовании и воспита
нии, высказанных западными учеными в 
XIV XV веках, в более развитой, гуманис
тической и демократической форме были 
сформулированы азербайджанским уче
ным Насиреддином Туей в XIII веке». В 
этой главе также затронуты вопросы о ро
ли в нравственном развитии народа мекте- 
бов и медресе, функционировавших в 
древние и средние века в различных горо
дах Азербайджана, охарактеризована дея
тельность медресе, которые под влиянием 
медресе Низамиййе были открыты в горо
дах Марага, Нахчыван и Гянджа, даны 
достаточно подробные сведения об учеб
ных заведениях «Шанб-е Газан», «Раб-е 
Раш иди».

В XIII —X IV веках в Азербайджане на
ряду с арабским и персидским языками в 
качестве литературного языка формиро

вался также азербайджанский язык. Уве
личение количества мектебов и медресе в 
XVI-XVII веках послужило сильным 
толчком для развития науки. Появились 
научные труды в области географии, 
истории, философии, логики, грамматики 
и литературы. Шамсаддин Мухаммед 
Табризи, философ и астролог Сейид Яхья 
Бакуви, географ и историк Абд-ар-Рашид 
аль-Бакуви, Идрис Битлиси, Фазил Нуг- 
таши, врач-целитель Рамазан Лянкярани, 
философ и историк Джалаладдин Мухам
мед Дивани и другие являлись видными 
учеными того времени.

Мектебы и медресе, функционировав
шие в Азербайджане в средние века, сыг
рали исключительную роль в деле просве
щения народа и его приобщения к науч
ным знаниям. Воспитанниками этих 
медресе были такие видные представители 
интеллигенции, как Хагани Ширвани, 
Мехсети Гянджеви. Абульгасан Бахмани- 
яр. Низами Гянджеви, Марагалы Авхеди, 
Имадеддин Насими, Шах Исмаил Хатаи, 
Мухаммед Физули, Говей Табризи, Саиб 
Табризи.

Вторая глава книги называется «Об
разование в Азербайджане в XIX веке». В 
этой главе отмечается, что разделение 
Азербайджана в соответствии с Гюлистан- 
ским (1813) и Туркменчайским (1828) до
говорами на две части и вхождение Север
ного Азербайджана в состав России, а 
Южного Азербайджана -  в состав Ирана, 
привело к разрыву многовековых связей 
Северного Азербайджана со странами
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Востока, отдалению Азербайджана от 
процессов, происходивших в исламском 
тюркском мире.

Политика, проводимая царской Рос
сией в области образования в Азербай
джане, являлась составной частью полити
ки, проводимой ею на Кавказе. Наряду с 
насаждаемой на Кавказе политикой руси
фикации, планировалось также осущест
вление в будущем политики христианиза
ции азербайджанцев. Именно эта специ
фичность была также присуща и политике 
в области образования, проводимой цар
ской Россией в Азербайджане.

В соответствии с утвержденным цар
ской Россией в 1829 и 1835 годах «Положе
нием о Закавказских школах», для рас
пространения среди населения русского 
языка и получения им начального образо
вания в Шуше (1830), Нухе (Шеки) (1831), 
Баку (1832), Гяндже (1833), Нахчыване 
(1837) и Шамахе (1838) были открыты уез
дные школы. Целью царской России в от
крытии мусульманских школ нового типа 
было изменение восточной ориентации 
подрастающего поколения на русско- 
христианскую путем создания препятст
вий для мусульман, желавших получить 
образование в известных религиозных 
учебных заведениях Востока, и установле
ния контроля над их образованием. В этой 
главе содержатся достаточно подробные 
сведения о начальных школах, высших 
начальных школах, сельских начальных 
школах, городских школах, открытых в 
Азербайджане в XIX веке, определяются

роль и место Азербайджанского отделе
ния Закавказской учительской семинарии 
в подготовке учительских кадров. Отмеча
ется, что данное отделение, открытое в 
1879 году, окончили более 240 человек и 
приводится список всех выпускников, да
ются краткие портреты-очерки о некото
рых из них. Материалы об Аббасгулу ага 
Бакиханове, Мирза Шафи Вазехе, Мирза 
Кязымбеке создают полное преставление 
о начальном этапе просветительства в 
Азербайджане.

В противовес государственным шко
лам с русским языком обучения, предста
вители национальной интеллигенции ста
рались открывать школы с обучением на 
родном языке. В этих школах имелась воз
можность для ведения учебного процесса 
на родном языке, а также воспитывать 
учащихся в соответствии с националь
ными традициями. Подобные школы на 
родном языке были открыты Мирза Ис
маилом Гасиром в Лянкяране, Сеид Ази- 
мом Ширвани в Шамахе, Мухаммедом 
Таги Сидги в Ордубаде (школа «Ахтар») и 
Нахчыване («Мектеби-тарбийе»), Сафара- 
ли бек Велибековым и Мир Мохсун Нав- 
вабом в Шуше.

Во второй половине XIX века развитие 
школьного образования в Азербайджане, 
превратившись в важное условие и сред
ство создания научной и культурной 
среды в обществе, способствовало про
буждению национального самосознания. 
Начали издаваться газеты «Экинчи» 
(1875-1877), «Зия» (1879), «Зияйи-Гафга-
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зийе» (1880-1884), «Кешкюль» (1880- 
1891). «Каспий» (1881-1919), которые про
пагандировали просветительские и де
мократические идеи. Самым знаменатель
ным историческим событием XIX века 
было открытие азербайджанского театра. 
Развитие театра послужило толчком для 
возникновения и развития оперного 
искусства.

Возрождение, наметившееся в области 
национальной школы и просвещения, по
будило педагогов-просветителей и обще
ственных деятелей Южного Азербайджа
на к практическим действиям. Школы с 
новым методом обучения на родном язы
ке. открытые в Иреване Мешади Исмаи
лом Гаджи Кязимзаде, Мирза Кязымом 
Аскерзаде и Мирза Гасаном Рушдийа, 
принесли им большую известность.

Во второй половине XIX века школь
ное образование стало быстро распрос
траняться также среди азербайджанцев, 
проживавших в Иреванской и Тифлисской 
губерниях, впоследствии оставшихся за 
пределами государственных границ Азер
байджана. В данной главе даны подроб
ные сведения об азербайджанских школах, 
открытых в обеих губерниях, относитель
но подробно освещена деятельность Ире
ванской учительской семинарии. Мате
риалы, связанные с профессионально-тех
ническими училищами, железнодорожны
ми училищами, воскресными школами, 
вечерними курсами ликвидации безгра
мотности, традиционными школами и 
медресе, открытыми на территории Азер

байджана в XIX веке, имеют важное зна
чение для изучения истории образования 
того периода.

Третья глава под названием «Образо
вание в Азербайджане в начале XX века» 
состоит из двух частей. В первой части 
рассматриваются вопросы развития обра
зования в Азербайджане в 1900-1918 го
дах. Общественно-политическая обстанов
ка, сложившаяся в начале XX века в 
России, оказала существенное влияние и 
на Азербайджан. Освободительное движе
ние, охватившее Россию, буржуазно-демо
кратическая революция 1905-1907 годов 
дали сильный толчок расширению нацио
нального движения в Азербайджане, в том 
числе развитию образования в новой 
плоскости. Происходящие общественно- 
политические события, освободительная 
борьба народа создали условия для вы
движения требований о расширении сети 
просветительских учреждений, школ, ор
ганизации бесплатного и всеобщего обра
зования на родном языке.

В этот период азербайджанская интел
лигенция не имела единого взгляда на воп
росы просвещения народа. Последователи 
Мирзы Фатали Ахундзаде отдавали пред
почтение просвещению народа через 
театр. Али бек Гусейнзаде и авторы, выс
тупавшие на страницах журнала «Фию- 
зат», особое значение придавали восста
новлению исторической памяти народа. 
Гасан бек Зардаби и его единомышлен
ники видели прогресс народа в развитии 
школы, образования и печати.
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В первой части данной главы наряду с 
анализом успехов в области развития 
начального и среднего образования, осо
бое внимание уделяется вопросам образо
вания женщин. На основании первоисточ
ников в книгу включены новые материалы 
о Гаджи Зейналабдине Тагиеве и откры
той им женской школе, рассматривается 
просветительско-благотвори гельная дея
тельность национальных предпринимате
лей (Муса Нагиев, Мургуза Мухтаров, 
Шамси Асадуллаев, Иса бек Гаджинский 
и др.) в учрежденных ими благотворитель
ных обществах («Ниджат», «Нашри-маа- 
риф», «Саадет», «Сафа» и др.).

В этой главе дан подробный анализ 
препятствовавших развитию образования 
проблем, которые были обсуждены на 
Первом (1906) и Втором (1907) съездах 
учителей Азербайджана.

В начале XX века в Азербайджане бы
ли открыты типографии, читальни, пос
троены школы, начали издаваться некото
рые газеты и журналы, вышли в свет учеб
ники на родном языке. Все это создало 
благоприятную почву для национального 
движения и его составной части -  педаго
гического движения. После выхода в свет 
«Экинчи», заложившего основу нацио
нальной печати, было создано несколько 
органов печати, в том числе «Шарги-Рус». 
С изданием «Моллы Насреддина» (1906— 
1931) и «Фиюзата» (1906-1907) обществен
ная мысль достигла высокого уровня. Был 
создан первый орган педагогической пе

чати, обеспечивавший развитие педагоги
ческого движения. Начали издаваться 
журналы «Дебистан» (1906-1908) под ре
дакцией Алискендера Джафарзаде, «Рах- 
бар» (1906) под редакцией Махмуда Мах- 
мудбекова. «Мектеб» (1911-1917) под ре
дакцией Гафура Рашада Мирзазаде и 
Абдуррахмана Эфендизаде. Именно эти 
журналы повлияли на формирование веду
щих направлений педагогического 
движения.

Во второй части третьей главы рассматри
ваются особенности развития азербай
джанского образования на национальной 
почве и национальной платформе в пе
риод Азербайджанской Демократической 
Республики. Обосновывается мысль о 
том, что с первых дней создания Азербай
джанской Демократической Республики 
ее правительство ясно понимало роль 
развития народного просвещения, науки и 
культуры, являющихся одним из осново
полагающих принципов и важнейших ат
рибутов государственного строительства. 
Поэтому перестройка содержания и струк
туры народного просвещения в соответ
ствии с традициями независимой госу
дарственности была объявлена одной из 
основных задач национального прави
тельства. Результатом такого отношения к 
образованию и просвещению явилось то, 
что одним из девяти министерств, вошед
ших в состав созданного в Тифлисе кабинета 
Временного Правительства (28.05.1918- 
17.06.1918), стало Министерство народно-
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го просвещения. Это министерство, на
чавшее свою деятельность в составе пер
вого кабинета Азербайджанского Прави
тельства как «Министерство финансов и 
народного просвещения», в составе после
дующих четырех правительственных ка
бинетов было переименовано в «Минис
терство народного просвещения и рели
гиозных верований». В первом, втором и 
третьем правительственных кабинетах 
(28.05.1918-14.04.1919) Азербайджанской 
Демократической Республики министром 
народного просвещения был Насиб бек 
Юсифбейли (1881-1920), в четвертом 
правительственном кабинете (14.04.1919- 
24.12.1919) Рашид хан Капланов (1883- 
1937), в пятом правительственном кабине
те -  Гамид бек Шахтахтинский (1880— 
1943), а после отставки последнего долж
ность министра короткое время 
(05.04.1920-27.04.1920) исполнял Нурму- 
хаммед бек Шахсуваров (1883-1958). В 
книге подробно описана политика, прово
димая правительством Азербайджанской 
Демократической Республики в области 
национализации образования (национа
лизация существующих и открытие новых

школ, перевод Азербайджанского отделе
ния Закавказской учительской семинарии 
в Газах, учреждение Бакинского го
сударственного университета и военного 
училища, направление азербайджанских 
студентов для обучения за рубежом за счет 
государства, подготовка национальных 
учебников и учебных пособий и др.), и 
дана ее оценка на фоне общественно-по
литических событий того периода.

Подытоживая вышесказанное, следует 
отметить, что начало XX века в истории 
развития литературно-художественного и 
педагогического мышления нашего наро
да отличается рядом качественных пока
зателей, и, несмотря на то, что этот период 
по времени был коротким (1900-1920), по 
сути, он носит характер возрождения. В то 
время азербайджанская интеллигенция, 
руководствуясь идеей «единства слова, 
мысли и дела» (Исмаил бек Гаспринский), 
осуществляя борьбу за национальное са
мосознание и самоутверждение, проявила 
большую самоотверженность и в резуль
тате добилась создания на Востоке первой 
Демократической Республики -  первого 
национального правительства.

*  *  *•
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ƏN MÜHÜM HADİSƏLƏRİN XRONİKASI

1) IV əsr -  Qafqaz albanlarının 52 hərfdən 
ibarət əlifbası yaranmışdır.

2) VII əsr -  Alban tarixçisi Moisey Kalan- 
katuklu «Alban tarixi»ni yazmışdır.

3) VIII əsrin birinci yarısı -  Azərbaycan
da ilk mədrəsələr yaranmışdır.

4) 1067-ci il -  Nizam əl-Mülk tərəfindən 
Nizamiyyə mədrəsəsi yaradılmışdır. 
Mədrəsədə Azərbaycan alimlərindən 
Xətib Təbrizi, Şihabəddin Sührəvərdi 
dərs vermişlər.

5) XII əsr -  Əfzələddin Xaqaninin əmisi
m m

Omər ibn Osman Kafiyəddin Şamaxı ya
xınlığında «Mədrəseye-tibb» adlı məktəb 
açmışdır.

6) XIII əsr -  Nəsirəddin Tusinin təşəbbü
sü ilə Marağa rəsədxanası tikilmişdir. 
Nəsirəddin Tusi 15 il bu rəsədxanaya 
rəhbərlik etmişdir.

7) 1302-ci П -  Təbrizdə «Şənb-e Qazan» 
mədrəsə kompleksi tikilmişdir.

8) XIII-XIV əsr -  Fəzlullah Rəşidəddinin 
təşəbbüsü ilə Təbriz yaxınlığında «Rəb-e 
Rəşidi» təhsil kompleksi tikilmişdir.

9) 1594-cü il -  Nəsirəddin Tusinin «Təhri- 
ri-Öqlidis» əsəri Romada nəşr olun
muşdur.

10) 1820-ci il -  Mirzə Şəfi Vazeh tərəfin
dən Gəncədə «Divani-hikmət» məclisi 
yaradılmışdır.

11) 1830-cu il -  Şuşada ilk qəza məktəbi 
açılmışdır.

12) 1835-ci il - İsmayıl bəy Qutqaşınlının 
«Rəşid bəy və Səadət xanım» adlı he
kayəsi Varşavada fransız dilində çap 
olunmuşdur.

13) 1843-cü il -  Azərbaycanın məktəb təhsili 
tarixində, ilk dəfə olaraq Şəkidə texniki- 
peşə təhsili müəssisəsi yaradılmışdır.

14) 1848-ci il 8 may -  Dərbənddə müsəlman 
məktəbi açılmışdır.

15) 1848-ci il -  «Müqəddəs Nina» Qadın 
Xeyriyyə Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Şa
maxıda ilk rus qız məktəbi açılmışdır.

16) 1848-ci il -  Tiflisdə ilk müsəlman mək
təbi -  Əliyyə (şiə) məktəbi açılmışdır.

17) 1849-cu il -  Tiflisdə Öməriyyə (sünni) 
məktəbi açılmışdır.

18) 1851-ci il -  Alman şərqşünası Fridrix 
Bodenştedt Mirzə Şəfi Vazehin əsərini 
alman dilinə çevirərək «Mirzə Şəfi nəğ
mələri» («Die Lieder des Mirza Schaf- 
fy») adı ilə Berlində nəşr etdirmişdir.

19) 1852-ci il -  Mirzə Şəfi Vazeh Şərq dil
ləri müəllimi İ.Qriqoryevlə birlikdə 
Azərbaycan dilində «Kitabi-türki» adla
nan ilk dərs vəsaitini tərtib etmişdir.

20) 1854-cü il -  Qubada yeni tipli ibtidai 
məktəb açılmışdır.

21) 1857-ci il -  Mirzə Fətəli Axundzadə la
tın qrafikası əsasında yeni əlifba layihə
si tərtib etmişdir.

22) 1864-cü il -  Dərbənddə müsəlman qız
ları üçün ilk ibtidai məktəb açılmışdır.

23) 1865-ci il 13 sentyabr -  Bakı dördsinifli 
ibtidai məktəbinin əsasında realm pro- 
gimnaziya təşkil olunmuşdur.

24) 1866-cı il -  Tiflis Aleksandrovski Müəl- 
linılər institutu yaradılmışdır.

25) 1869-1870-ci illər -  Seyid Əzim Şirvani 
Şamaxıda anadilli üsııli-cədid məktəbi 
açmışdır.
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26) XIX əsrin ikinci varisi — Mir Möhsün 
Nəvvab Şuşada «Gövhəriyyə» adlı 
məktəb açmışdır.

27) 1874-cü il -  Şuşada şəhər məktəbi yara
dılmışdır.

28) 1874-cü il -  Bakıda fəaliyyət göstərən 
«Müqəddəs Nina» qız məktəbi gimna
ziyaya çevrilmişdir.

29) 1875-ci il -  Alman şərqşünası Fridrix 
Bodenştedt Mirzə Şəfi Vazehin əsərini 
alman dilinə çevirərək «Mirzə Şəfi irsin
dən» («Aus dem Nachlasse Mirza Schaf- 
fy’s») adı ilə Berlində nəşr etdirmişdir.

30) 1875-ci il -  Tiflisdə kasıb müsəlman uşaq
ları üçün xüsusi «Müfti məktəbi» açıl
mışdır.

31) 1875-ci il 22 iyun -  Həsən bəy Zərdabi 
Azərbaycan dilində ilk qəzet olan 
«Əkinçi»nin nəşrinə başlamışdır.

32) 1876-cı il -  Gürcüstanın Qori şəhərində 
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyası 
yaradılmışdır.

33) 1879-cıı il -  Zaqafqaziya Müəllimlər 
Seminariyasının nəzdində Azərbaycan 
şöbəsi açılmışdır.

34) 1881-ci il 22 sentyabr -  Şuşada realm 
məktəbin əsası qoyulmuşdur.

35) 1881-ci il 8 noyabr -  İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının və İrəvan gimnaziya
sının əsası qoyulmuşdur.

36) 1882-ci il -  Aleksandr Osipoviç Çer- 
nyayevskinin Azərbaycan dilində «Və
tən dili» dərsliyi nəşr edilmişdir.

37) 1883-cü il -  Mirzə Həsən Rüşdiyyə İrə
van şəhərində məktəb açmışdır.

38) 1888-ci il -  Aleksandr Osipoviç Çernya- 
yevski Sə fərə 1 i bəy Vəl i bəy ovla birlikdə 
«Vətən dili» dərsliyinin 2-ci hissəsini 
yazmışdır.

39) 1888-ci il -  Mirzə Həsən Rüşdiyyə Təb
rizdə «Mədrəsəye-Rüşdiyyə» adlı yeni 
tipli məktəb açmışdır.

40) 1892-ci il -  Məhəmməd Tağı Sidqinin 
Ordubad şəhərində yeni üsullu «Əxtər» 
məktəbi fəaliyyətə başlamışdır.

41) 1894-cü il -  Nəriman Nərimanovun tə
şəbbüsü ilə Bakıda ilk milli qiraətxana 
açılmışdır.

42) 1894-cü il -  Məhəmməd Tağı Sidqi Nax
çıvanda «Tərbiyə» məktəbini, 1898-ci 
ildə isə «Qız məktəbi»ni açmışdır.

43) 1901-ci il 7 oktyabr Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin maddi yardımı və təşəbbüsü 
ilə Bakıda ilk müsəlman qız məktəbi 
fəaliyyətə başlamışdır.

44) 1903-cü il -  Məhəmməd ağa Şahtaxtlı 
«Şərqi-Rus» qəzetinin nəşrinə başla
mışdır.

45) 1903-cü il -  Firidun bəy Köçərlinin rus 
dilində yazdığı «Azərbaycan tatarlarının 
ədəbiyyatı» («Литература азербайджан
ских татар») əsəri Tiflisdə nəşr edilmişdir.

46) 1906-cı il 31 mart -  «Rusiyanın cənub- 
şərq və şərq hissələrində yaşayan başqa 
xalqlardan olanlar üçün ibtidai məktəblər 
haqqında qaydalar» təsdiq edilmişdir.

47) 1906-cı il -  Bakıda «Nicat», «Nəşri- 
maarif», «Səadət», «Səfa» xeyriyyə 
cəmiyyətləri fəaliyyətə başlamışdır.

48) 1906-1908-ci illər-«Dəbistan», «Rəh
bər» adlı pedaqoji jurnallar nəşr olun
muşdur.

49) 1906-cı il -  Bakıda Azərbaycan müəl
limlərinin I qurultayı keçirilmişdir.

50) 1906-cı il -  Cəlil Məmmədquluzadənin 
redaktorluğu ilə «Molla Nəsrəddin» sa
tirik jurnalı nəşrə başlamışdır.
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^1) 1907-ci il -  Mahmud bəy Mahmudbə- 
yov birinci siniflər üçün «Yeni əlifba» 
dərsliyini nəşr etdirmişdir.

52) 1907-ci il -  Əli bəy Hüseynzadənin re
daktorluğu ilə «Füyuzat» jurnalı nəşrə 
başlamışdır.

53) 1907-ci il -  Bakıda Azərbaycan müəl
limlərinin II qurultayı keçirilmişdir.

54) 1908-ci il 12 yanvar -  Üzeyir bəy Hacı
bəylinin Şərqdə ilk operası -  «Leyli və 
Məcnun» səhnəyə qoyulmuşdur.

55) 1910-cu il -  Məmməd Qarayev tərəfin
dən Şuşanın Malıbəyli kəndində qız 
məktəbi açılmışdır.

56) 1911-ci il -  Şuşada qız məktəbi fəaliy
yətə başlamışdır.

57) 1911-1917-ci illər -  «Məktəb» adlı pe
daqoji jurnal çap olunmuşdur.

58) 1914-cü il 21 noyabr -  Bakı Müsəlman 
Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti təsis edil
mişdir.

59) 1918-ci il 28 may -  Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini elan etmişdir.

60) 1918-ci il 22 iyun -  Zaqafqaziya Müəl
limlər Seminariyasının Azərbaycan şö
bəsi Qazağa köçürülməsi haqqında qə
rar qəbul edilmişdir.

61) 1918-ci il 27 iyun -  Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti Azərbaycan 
türkcəsini dövlət dili elan etmişdir.

62) 1918-ci il 27 iyun -  Milli hökumət 
bütün dövlət idarələrinin, məhkəmə və 
məktəblərin milliləşməsini elan et
mişdir.

63) 1918-ci il 10 noyabr -  Qazax seminari
yasının açılışı olmuşdur.

64) 1918-ci il 28 avqust -  Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti məktəblərdə 
təlimin Azərbaycan dilində aparılmasını 
qanuniləşdirmişdir.

65) 1918-ci il -  Bakı I realm məktəbində 
bütün dərslərin Azərbaycan dilində ke
çirildiyi bir sinif (III sinif) açıldı. Həmin 
sinifdə 25 şagird oxuyurdu. Onlar 1924-cü 
ildə ana dilində orta məktəbi bitirən ilk 
məzun oldular. Azərbaycanda milli 
kadrların yetişdirilməsində sonralar 
«Abdulla Şaiq adına nümunə məktəbi» 
kimi şöhrət qazanmış həmin məktəbin 
böyük rolu olmuşdur.

66) 1919-cu il 20 avqust - Azərbaycan 
müəllimlərinin III qurultayı keçirilmişdir.

67) 1919-cu il 11 avqust -  Xalq Cümhuriy
yəti Bakıdakı «Müqəddəs Nina» qız 
məktəbi Azərbaycan Milli Qadın 
gimnaziyasına çevrilmişdir.

68) 1919-cu il 1 senyabr -  Bakı Dövlət Uni
versiteti təsis edilmişdir.

69) 1919-cu il 1 sentyabr -  Bakıda I Milli 
Qadın Gimnaziyası nəzdində uşaq bağ
çası təsis olunmuşdur.

70) 1919-cu il 15 noyabr -  Bakı Dövlət 
Universiteti fəaliyyətə başlamışdı.

71) 1920-ci ilin yanvarı -  Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti 100 nəfər 
tələbəni xarici ölkələrə oxumağa gön
dərmişdir.
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AD GÖSTƏRİCİSİ

A

1. A.Babayev- 247
2. A.Vəlibəyov- 172
3. A.Mahmudov - 208
4. A.Q.Sprikin - 12
5. A.İ.Pobedonostsev - 67
6. A.Lejandr- 31
7. A.Nəzərov - 247
8. A.Əliyev - 149
9. Abaşidze - 61

10. Abbas bəy Atamalıyev - 225, 254. 256
11. Abbas İsmayılbəyov - 60
12. Abbas Minasazov - 59, 72, 170, 195, 208
13. Abbasmirzə Qacar - 238
14. Abbas Mirzə Şərifzadə - 132, 155, 252
15. Abbas Mirzə Əliyev -225
16. Abbas Muradov - 225
17. Abbas Mustafayev - 225
18. Abbas Səhhət - 65, 72, 169, 174. 176, 

177, 240, 247, 252, 254
19. Abbasəli bəy Muğanlinski - 250
20. Abbasqulu ağa Bakıxanov - 8, 42-44, 

50.81,245
21. Abbasqulu ağa Şıxlinski - 60
22. Abbasqulu Yusifzadə - 61
23. Abbasqulu Kazımzadə - 254
24. Abdul Səlimxanov - 61
25. Abdulla Bağırlı - 226
26. Abdulla bəy Sübhanverdixanov - 60, 

73, 74, 251,252
27. Abdulla bəy Əfəndiyev - 70, 164, 173- 

175, 207-209, 212, 213, 221, 224, 240, 
241,246, 251,254

28. Abdulla Qayıbov - 60

29. Abdullah Muıadxanov - 58
30. Abdulla Məlikaslanov - 59
31. Abdulla bəy Divanbəyoğlu - 74, 252
32. Abdulla Rəhimov - 225
33. Abdulla Süleymanov - 58
34. Abdulla Tahir oğlu - 225
35. Abdulla Tağızadə - 246
36. Abdulla Fazili - 13
37. Abdulla Şaiq Talıbzadə - 70, 112, 160, 

166, 173-177, 201, 202, 240, 241, 246, 252
38. Abdulla Şərifov - 246
39. Abdulla Əliyev - 60
40. Abduləli Vəlibəyov - 59
41. Abid İbn Şariyyə - 15
42. Abidin Mirqasımov - 226
43. Abuzər bəy Rzayev - 247, 254
44. Adam Oleari - 37, 38
45. Adil bəy Ağabababəyov 

Muğanlinski - 225
46. Adil xan Ziyadxanov - 250
47. Adilgəray Terequlov - 59
48. Adilə xanım Şahtaxtinskaya - 251
49. Ağa Axundov - 247
50. Ağa Aşurov - 247, 253
51. Ağa bəy Bağırbəyov - 250
52. Ağa bəy Səfərəliyev - 254
53. Ağa Eminov - 247
54. Ağa Zeynal Tağıyev - 254
55. Ağa Mirək Təbrizi - 35
56. Ağa Məsih Şirvani - 38
57. Ağa xan İrəvanski - 90
58. Ağa Əlizadə - 253
59. Ağababa Ağabəyov - 58
60. Ağababa Məmmədov - 225
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61. Ağabəy İsrafılbəyov - 207
62. Ağabəy Firudinbəyov - 238
63. Ağabəy Şəmşirov - 226
64. Ağakərim Şərifov - 206
65. Ağakərim Əminov - 247
66. Ağakərim Əmirov - 254
67. Ağalar Vəzirov -252
68. Ağalar İsgəndərli - 225
69. Ağalar Hacıbəyov - 60
70. Ağamehdi Zeynalov - 238
71. Ağamusa Ramazanov - 238
72. Ağasalah Musayev - 60
73. Ağası bəy Avşarov - 250
74. Ağahüseyn Mustafayev - 238
75. Ağahüseyn Tağıyev - 148
76. Ağacəfər Mustafayev - 225
77. Ağaəli Abdullayev - 225
78. Ağaəli Qasımov - 59, 211, 240,

247, 250
79. Axund Mir Məhəmməd Kərim 

Mircəfərzadə - 253
80. Axund Molla ağa Əlizadə - 152,

153, 253
81. Axund Molla Zəki - 154
82. Axund Molla Məhəmməd İrəvani - 90
83. Axund Molla Ruhulla Məmmədzadə - 

164, 253
84. Axund Məmmədbağır Qazızadə - 

92-94, 251
85. Axund Əbuturab - 142, 145, 253
86. Aleksandr Alfonsoviç Qrossheym - 239
87. Aleksandr Mixayloviç Levin - 230
88. Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç - 239
89. Aleksandr Osipoviç Makovelski - 239
90. AleksandrlII- 18, 118, 120, 177, 245
91. Aleksandra Fyodrovna - 120

92. Aleksey Osipoviç Çemyayevski - 
52-54, 57, 62-67, 86, 164. 169, 170. 
216

93. Aliyə xanım Abbasova - 142
94. Alyoşa Mustafayev - 214
95. Aristotel - 24, 29
96. Arif Təbrizi -38
97. Arif Şirvani - 38
98. Arximed - 30
99. Asəf bəy Şıxəlibəyov - 254

100. Aslan bəy Qardaşov - 254
101. Aslan bəy Nabatəlibəyov - 94, 149
102. Aslan bəy Səfıkürdski - 250, 254
103. Aslan Vəzirov - 224
104. Ayna xanım Musabəyova - 127
105. Ayna xanım Sultanova - 251
106. Azad Aslanov - 58
107. Azad Əmirov - 60, 207-209, 212, 213

В

108. B.Həsənbəyov - 245
109. Baba Beybutov - 61
110. Baba bəy Qəbulov - 255
111. Baba Səfərəlibəyov - 58
112. Baba Şirvani - 38
113. Bağır Rzayev - 254
114. Bahadu* bəy Qayıbov - 248
115. Bahadur bəy Sultanov - 238
116. Bahadır bəy Əliverdibəyov - 248
117. Baxış bəy Rüstəmbəyov - 247, 254
118. Baxşəli bəy Sultanov - 224
119. Baxşı bəy Köçərlinski - 57
120. Bala Sultanov - 58
121. Balabəy Mustafabəyov - 247
122. Balakişi bəy Ərəbiinski - 249
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123. Bayram Hacıyev - 225, 237
124. Bayram Niyazi Kiçikxanlı - 254
125. Behbud ağa Cavanşir - 117, 247, 254
126. Behbud Şahtaxtinski - 245
127. Bekay İsmayılov - 57
128. Berje Adolf - 55
129. Beybııtəli Zeynalov - 225, 227
130. Bədəl bəy Bədəlbəyov - 59, 71
131. Bəhram bəy Axundov - 161, 247, 254
132. Bəhram bəy Nəbibəyov - 252
133. Bəhram bəy Hüseynzadə - 225
134. Bəhram bəy Həbibbəyov - 250
135. Bəhram Vəzirov - 249, 254
136. Bəhruz Kəngərli - 252
137. Bəkir Mustafayev - 59
138. Bəkir Çobanzadə - 73, 239, 246
139. Bəybala Sultanov - 248
140. Biruni - 37
141. Böyükağa Vəkilov - 249
142. Bülbül xanım İrəvanskaya - 90, 251

C

143. C.Vallis- 31
144. C.Sakkeri - 31
145. Cabbar bəy Məhəmmədzadə - 94
146. Cabbar bəy Orucəliyev - 208
147. Cabbar Məmmədov - 90, 93
148. Cabbar Əfəndizadə - 246
149. Cahangir bəy Kazımbəyli - 250
150. Cahangir bəy Xoyski -250
151. Cahangir bəy Əliyev - 249
152. Cahangir Qayıbov - 251
153. Cahangir Zeynalov - 151, 155, 252
154. Cahangir Şıxlinski - 59
155. Cahangir Ələkbərbəyov - 91

156. Camal bəy - 215
157. Camal bəy Əzizbəyov - 237
158. Camo bəy Hacınski - 233, 254
159. Camo Cəbrayılbəyli - 202, 240
160. Cavad Axundzadə - 246
161. Cavad bəy Məlik-Yeqanov - 254
162. Cavad bəy Rəfıbəyli - 252
163. Cavad bəy Şıxlinski - 250
164. Cavad Pepinov - 238
165. Cavad Cuvarlinski - 60, 208, 213
166. Ceyhun Hacıbəyli - 152, 153, 192,

194, 251
167. Cəbrayıl Rəhimov - 226
168. Cəfər Bünyadzadə - 154
169. Cəfər Kazımov - 225
170. Cəfər Cabbarlı - 252, 254
171. Cəfər Cəfərov - 61, 90
172. Cəfər Əbdürrəhmanov - 225
173. Cəlaləddin Məhəmməd Divani - 38
174. Cəlil bəy Sultanov - 254
175. Cəlil Mirzəyev - 92
176. Cəlil Musayev - 225
177. Cəlil Məmmədquluzadə - 8, 10. 58, 67, 

72, 85, 88, 91, 93, 175, 177, 239, 252
178. Cəmaləddin Əfqani - 245
179. Cəmil Axundov - 59
180. Cəmil Ləmbəranski - 248, 254
181. Cəmil Musayev - 238
182. Cəmil Süleymanov - 60
183. Cəmil Şərifov - 60
184. Cəmşid Naxçıvanski - 250
185. Cövdət bəy Məhəmməd - 149
186. Cümşüd bəy Sultanov - 250

Ç
187. Çaraka - 24
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D

188. D.Muradxanova - 149
189. Dadaş Biinyadzadə - 238
190. Dadaş Məmmədov -59
191. Daniel Defo - 176
192. Davud İbrahimov - 60
193. Davudxan Naxçıvanski - 238
194. Demokrit -12
195. Dmitri Mendeleyev - 246
196. Dmitri Semyonov -169

E
197. Eleonora xanım Hüseynova - 190, 193
198. Elmar Qasımov - 218
199. Empedokl -12
200. Eynəli bəy Sultanov - 252
201. Eyniılhəyat Yusifbəyli - 251
202. Evklid - 24, 30

203. Ə.İ.Səfərov - 148
204. Ə.Yaqubi- 9
205. Ə.Həsənzadə - 170
206. Ə.Ə.Əmircanov - 148
207. Ə.Əhmədov - 148
208. Əbdül Məmmədov - 60
209. Əbdülqadir Əfəndiyev - 247
210. Əbdiilqədir Əliqədərski - 60
211. Əbdülkərim bəy Mehmandarov - 247
212. Əbdülkərim Vəlibəyov - 59
213. Əbdülkərim Əfəndiyev - 61
214. Əbdülməmməd Mustafabəyov - 61
215. Əbdülrəhim Mustafabəyov - 61
216. Əbdiilsalam bəy Hacınski - 237

217. Əbdiilsəməd Məmmədyarov - 224
218. Əbdülxaliq Axundov - 247, 251
219. Əbdülxaliq Cənnəti - 252
220. Əbdülhəmid Axundov - 58
221. Əbdülhəmid Cavanşir - 224
222. Əbdülhəmid Qaytabaşı - 250
223. Əbdiiləli bəy Əmircanov - 250, 254
224. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev - 9, 151, 

155, 183. 252, 253
225. Əbdürrəhman Musayev - 238
226. Əbdürrəhman Tofiq Əfəndizadə - 174, 

178
227. Əbdüssəlam Axundzadə - 54, 56, 57, 

120, 169, 253
228. Əbd-ər-Rəşid əl-Bakuvi - 38
229. Obu Bəkr Məhəmməd İbn Zəkəriyyə - 23
230. Əbu Turab Vəzirov - 246
231. Əbülqasım İrəvani - 90
232. Əbülfəs Qarayev - 248
233. Əbülfət Bağırbəyov - 94, 249
234. Əbiil-Üla Gəncəvi - 27
235. Əbülhəsən Bəhmənyar - 7, 24, 25, 244
236. Əbu Nəsr Məhəmməd əl-Fərabi - 23, 24
237. Əcəmi Naxçıvani - 244
238. Ədil bəy Novruzov - 249
239. Əflatun Miralayev - 59
240. Əfrasiyab Bədəlbəyli - 70, 71
241. Əfzələddin Xaqani Şirvani - 27, 40, 244
242. Əhməd Abbasov - 60
243. Əhməd ağa Mustafayev - 58, 66, 78,79, 

214,215,216
244. Əhməd ağa Gülməmmədov - 60, 214
245. Əhməd bəy (Ağaoğlu) Ağayev - 9, 120. 

148, 183, 184,245,251,254,256
246. Əhməd bəy Pepinov - 207, 221, 222, 

233, 250, 254

275



Misir Mərdanov

247. Əhməd bəy Süleymanov - 250
248. Əhməd bəy Hacınski - 237
249. Əhməd bəy Cavanşir - 246, 251
250. Əhməd Qayıbov - 58
251. Əhməd Qaraağaczadə - 254
252. Əhməd Məmmədov - 238
253. Əhməd Rasim - 240
254. Əhməd Rəcəbov - 225. 226. 227
255. Əhməd Seyidov - 9, 61, 66, 214
256. Əhməd Şahnəzərov - 225
257. Əhməd Cavad - 151, 252
258. Əjdər Ağayev - 9, 42, 148, 171
259. Əjdər Əliyev - 237
260. Əkbər ağa Şeyxülislamov - 254
261. Əkbər bəy Qazıyev - 250
262. Əkbər Tahirov - 59
263. Əlağa Axundov - 154
264. Əlağa Şıxlinski - 57, 243, 244, 250
265. Əlağa Həsənov - 148, 249, 253
266. Əl-Fərabi - 24
267. Əl-Kindi - 24, 37
268. Əl-Məmun - 24
269. Əl-Xarəzmi - 23
270. Ələkbər Abbasov - 61
271. Ələkbər Babazadə - 246
272. Ələkbər Bədirov - 61
273. Ələkbər bəy Rəfıbəyli - 202, 251
274. Ələkbər bəy Xasməmmədov -250
275. Ələkbər Süleymanov - 58
276. Ələkbər Topçubaşov - 193, 194
277. Ələkbər xan Şahsuvarov - 250
278. Ələkbər Cəfərov - 225
279. Ələkbər Əliyev - 225-227
280. Ələsgər Adıgözəlov - 112
281. Ələsgər bəy Mahmudbəyov - 247
282. Ələsgər bəy Xasməmmədov - 250

283. Ələsgər Şeyxhəsənov - 58
284. Ələsgər Əliyev - 155
285. Əli Verdiyev - 247
286. Əli (Əli Səbri) Qasımov - 61, 80
287. Əli Axundov - 58
288. Əli bəy Zizikski - 254
289. Əli bəy Hüseynzadə - 9, 110, 117, 152, 

153, 161, 172, 176, 183, 184,245, 247, 
251,252

290. Əli Qəmərlinski - 61
291. Əli Yusifzadə - 226
292. Əli Kərimov - 226
293. Əli Mustafayev - 60, 208
294. Əli Məmmədbəyov - 245
295. Əli Nəzmi - 72
296. Əli Nəcəfov - 61
297. Əli Nəqqaş - 35
298. Əli Terequlov - 60, 77, 180, 201
299. Əli Şıxlinski - 61
300. Əli Hüseynov - 59, 152, 214, 215, 216
301. Əli Cavad Muradov - 225
302. Əli Cavadov - 248
303. Əli Cəbrayılov - 59
304. Əliqulu Qəmküsar - 72, 245
305. Əlimirzə Nərimanov - 60
306. Əlimuxtar Həsənov - 226
307. Əlimərdan bəy Topçubaşov - 9, 114, 

121, 151, 183, 188-194, 221, 223, 250, 
253, 254

308. Əliraqib Qasımov - 59
309. Əlirza Rəsizadə - 237
310. Əlisgəndər Cəfərzadə - 83, 160, 173, 

174, 251
311. Əliş Şəfiyev - 61
312. Əliş Tahirov - 58
313. Əliheydər Qarayev - 233, 254
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314. Əliheydər Cavadov - 248
315. Əlihiiseyn Hüseynov - 225
316. Əlicabbar İsmayılov - 58, 80
317. Əlicabbar Orucəliyev - 230
318. Əliəkbər Mahmudov - 60
319. Əlyar Əmircanov - 224
320. Əmin Abid Gültəkin - 252
321. Əminə xanım Ağayeva - 157
322. Əminə xanım Batırşina - 248
323. Əmrulla Paşayev - 10
324. Əndəlib Qaracadaği - 40
325. Ənuşirəvan bəy Zülfüqarov - 238
326. Ənvər Paşa - 242
327. Ərəstun İmanov - 225
328. Əsəd Ağa Nəsir - 59
329. Əsəd bəy Kəngərli - 250
330. Əsəd bəy Talışxanov - 57, 250
331. Əsəd bəy Əmirov - 254
332. Əsəd Yaqubi - 10
333. Əsədulla bəy Muradxanov - 253
334. Əsədulla bəy Şahtaxtinski - 248
335. Əsədulla Əhmədov - 148, 254
336. Əsildarbəy Ağabababəyov - 

Muğanlinski - 226
337. Əsgər ağa Gorani - 9, 174, 183, 250
338. Əsgər bəy Kəngərli - 250
339. Əsgər Quliyev - 10, 204, 228
340. Əsgər Eyvazov - 59
341. Əssar Təbrizi -33
342. Əşrəf Tağıyev - 254
343. Əşrəf Əliyev - 226, 227
344. Əvhədi Marağayi - 7, 33, 40
345. Əyyub Tağıyev - 10
346. Əzim Əzimzadə - 200. 252
347. Əziz Əliyev - 94

F
348. F.Z.Levitski - 166
349. F.Rouzental - 20
350. Fatma xanım - 131
351. Fatma xanım Ağayeva - 237
352. Fatma xanım Terequlova - 127
353. Fazil Nüqtaşi - 38
354. Fazil İrəvani - 90
355. Feyzulla Qasımzadə - 251, 252
356. Feyzulla Muradxanov - 59
357. Fəxrəddin İxlati - 29
358. Fəxrəddin Marağayi - 29
359. Fələki Şirvani - 27
360. Fərhad Ağazadə (Ağayev) - 59, 70, 73, 

112, 149, 152, 160, 161, 164, 171-173, 
175, 176, 246, 249

361. Fərhad Sultanov - 58
362. Fərhad Əfəndiyev - 61
363. Fərəc bəy Ağayev - 106
364. Fərrux bəy Vəzirov - 247
365. Fərrux Rüstəmov - 10
366. Fətəli bəy Sultanov - 247
367. Fətəli xan Xoyski - 186-188, 191, 198, 

228-230, 233, 242, 250, 253
368. Fətulla bəy Rzabəyov - 207
369. Fətulla bəy Rüstəmbəyov - 247
370. Fəzlullah Nəimi - 34
371. Fəzlullah Rəşidəddin - 32
372. Fikrət Seyidov - 10, 52, 57
373. Firidun bəy Köçərli - 8, 39, 53, 56, 57, 

58, 65, 66, 70, 78, 79, 85, 90, 91, 94, 
164, 168, 177, 209,214-218, 220,
250, 251

374. Firidun Əliyev - 225
375. Firudin bəy Vəzirov - 250
376. Fridrix Bodenştedt - 45
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377. Fridrix Frebel - 204. 205
378. Fridrix Şiller- 151

G

379. Gülbahar xanım Axııyeva - 251
380. Giilrux xanım Qazıyeva - 90
381. Gülşən xanım Əlibəyova - 127
382. Gövhər xanım Qayıbova (Usubova) - 56
383. Gövhər xanım Qazıyeva - 251

H

384. H.Axundov - 71
385. H.Süleymanov - 149
386. Hacı bəy Axundov - 247, 253
387. Hacı Əhməd Sultan oğlu - 45
388. Hacı Zeynalabdin Tağıyev - 7-9, 57. 97, 

115-142, 148, 149. 152, 167, 168, 184, 
187, 198, 237, 245, 253

389. Hacı İbrahim Qasımov - 154
390. Hacı Kərim Sanıyev (Sanılı) - 59, 71, 

238, 254
391. Hacı Molla Əhməd Nuruzadə - 255
392. Hacı Murad Muradov - 60
393. Hacı Nəcəfqulu Əliyev - 253
394. Hacı Seyid Rza Əmirzadə - 252
395. Hacı Səlim Axundzadə - 253
396. Hacı Səlim Səyyah Qasımzadə - 240, 251
397. Hacı Səməd bəy Əlizadə - 241
398. Hacı Şeyx Həsən Mollazadə - 246
399. Hacı Hüseyn Əfəndiyev - 254
400. Hacı Əli Qasımoğlu - 255
401. Hacıbala Zamanov - 60
402. Hacımurad Hacıxanov - 60
403. Hacırəhim Qayıbov -  60
404. Haley bəy Şıxlinski - 60, 214, 215
405. Harun əı-Rəşid - 24

406. Haşım bəy Vəzirov - 146, 154,
155, 252

407. Henrix Heyne - 151
408. Heybətqulu Məmmədbəyli - 254
409. Heydər bəy Şahtaxtinski - 238
410. Heydər Muradəliyev - 58
411. Heydər Mövsümov - 238
412. Heydər Əliyev - 5, 186, 190, 192, 240, 241
413. Həbib Babayev - 226, 237
414. Həbib bəy Mahmudbəyov - 8, 52, 82, 

83, 84, 85, 160. 162, 166, 170, 172, 251
415. Həbib bəy Səlimov - 250
416. Hədat bəy Axundov - 136
417. Həllac Hüseyn ibn Mənsur - 34
418. Həmdulla Əfəndi Əfəndizadə - 254
419. Həmzə Əliyev - 60
420. Həmzət Məmmədov - 59
421. Həmzət Əfəndiyev - 60
422. Həmid Babayev - 226
423. Həmid bəy Şahtaxtinski - 195, 197, 

207, 208, 212, 218, 221, 223, 228, 229. 
238, 240, 241,250, 254

424. Həmid Mustafayev - 61
425. Həmid Rüstəmbəyli - 225, 238
426. Həmidə xanım Məmmədquluzadə - 251
427. Hənəfi Zeynallı - 252
428. Hənəfi Terequlov - 59, 71, 72, 91, 152
429. Hənifə xanım Məlikova - 112, 130,

131, 138, 251
430. Həsən Abbasov - 237
431. Həsən bəy Axundov - 58
432. Həsən bəy Ağayev - 151, 172, 188,

198, 228, 233, 235, 247, 253
433. Həsən bəy Zərdabi - 8, 9, 49, 86, 110- 

117, 122, 130, 148, 151, 160, 161, 164, 
167, 183, 194, 245, 251
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434. Həsən Bağırov - 58
435. Həsən Məlikov - 148, 160, 161
436. Həsən Mustafayev - 148
437. Həsən Sultanov - 60
438. Həsən Şıxlinski - 60
439. Həsən Həsənov - 61, 149
440. Həsən Əfəndiyev - 59, 60
441. Həsənağa Həsənov - 148
442. Həsənəli xan Qarabaği - 246
443. Həşim Nərimanov - 58
444. Hətəm Mahmudov - 60
445. Həyat Usubbəyova - 195
446. Hidayət bəy Sultanov - 250
447. Hikmət İsmayıl - 246
448. Hippokrat - 23, 24
449. Hülakü xan - 29
450. Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə - 169
451. Hüseyn bəy Hüseynbəyov - 249
452. Hüseyn bəy Qazıyev - 90
453. Hüseyn bəy Mirzəsalmanov - 252
454. Hüseyn bəy Mircamalov - 253
455. Hüseyn bəy Talışxanov - 247
456. Hüseyn Minasazov - 59, 72, 73, 245
457. Hüseyn Nağıyev - 225
458. Hüseyn Paşayev - 61
459. Hüseyn Sadıxbəyov - 58
460. Hüseyn xan Naxçıvanski - 250
461. Hüseyn Xəlilov - 60
462. Hüseyn Şıxıyev - 238
463. Hüseyn Həsənzadə - 58
464. Hüseyn Cavid - 154, 155, 176, 200, 

240, 252
я  *

465. Hüseyn Omərbəyov - 59
466. Hüseyn Əliyev - 225
467. Hüseyn Ərəblinski - 136, 151, 155, 252
468. Hüseyn Əhmədov - 9, 44, 98

469. Hüseynbala Məmmədov - 225
470. Hüseynqulu Sarabski - 151, 155, 252
471. Hüseynqulu Səlimov - 225

472. Xaliq Vəkilov - 60
473. Xalid bəy Tahirbəyov - 238
474. Xalid Səid - 246
475. Xeyransa xanım Axundova - 131
476. Xədicə xanım Ağayeva - 200, 207, 251
477. Xədicə xanım Əbdürrəhmanova - 123
478. Xədicə xanım Əlibəyova - 251
479. Xəlil bəy Sultanov - 225
480. Xəlil bəy Talışınski - 250
481. Xəlil bəy Xasməmmədov - 250. 253
482. Xəlil Hacılarov - 61
483. Xəstə Qasım -38
484. Xətib Təbrizi - 26
485. Xosrov Şirinbəyov - 61
486. Xosrovpaşa bəy Sultanov - 248
487. Xristofor Kolumb - 30
488. Xudabaxış Sultanov - 61
489. Xudadat bəy Məlik-Aslanov - 117. 247, 

253, 254
490. Xudadat bəy Rəfibəyli - 198, 247
491. Xudat İsabəyov - 169

m

I

492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.

»

I.Qriqoryev - 45 
İ.D.Delyanov - 55
я я

I.I.Vorontsov-Daşkov- 56 
İ.İ. Meşşaninov- 239 
İ.İ.Şirokoqorov - 236. 239 
İ.K.Ploşko - 146 
İ.Məlikov - 148,154 
İ.Ə.Axundov - 248

279



Misir Mərdanov

500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.

İ.Əmirov - 247
İbadulla bəy Muğanlinski - 90, 93
İbadulla Əliyev - 247
İbn Məskuyə - 23
İbn Rüşd - 37
İbn Sina - 23, 24, 37
İbn Həldun - 37
İbrahimxəlil xan - 38
İbrahim Kosalı - 216
İbrahim ağa Vəkilov - 250
İbrahim ağa Usubov - 250
İbrahim Qayıbov - 214, 215, 216
İbrahim Mollayev - 10
İbrahim Musabəyov - 60, 252
İbrahim Səfərov - 60
İbrahim Tağıyev - 238
İbrahim Heydərov - 247
İbrahim Əbilov - 221, 222, 254
İbrahim Əfəndi Qayıbzadə - 215, 216
İdris Bitlisi - 38
İdris Həsənov - 246
İqlimə xanım Heydərova - 149
İlham Əliyev - 9, 142-144, 194
İlya Pavloviç Petruşevski - 240
İlya Çavçavadze - 55
İlyas Cəfərov - 248
İmadəddin Nəsimi - 7, 34, 40, 244
İmaməddin Sübhanquluyev - 59
İmran Hacıqasımov - 253
İsa Abakarov - 58
İsa Aşurbəyov - 148, 151
İsa Ağalarov - 58
İsa bəy Hacınski - 8, 119, 147
İsaq bəy Mehmandarov - 247
İsfəndiyar bəy Sultanov - 94
İsfəndiyar Vəkilov - 60, 79, 215

536. İsfəndiyar Cuvarlinski - 61
537. isgəndər bəy Hacınski - 246
538. İsgəndər Vəkilov - 61
539. İsgəndər Rzayev - 225
540. İsgəndər Sultanov - 224
541. İskəndər bəy Axundov - 254
542. İskəndər Əlibəyov - 58
543. İslam bəy Qəbulov - 154, 208, 247
544. İsmayıl Axundov - 226
545. İsmayıl Ağalarov - 58
546. İsmayıl bəy Qazıyev - 90
547. İsmayıl bəy Qaspralı - 87, 114, 127,

130, 247
548. İsmayıl bəy Qutqaşınlı - 44, 45, 81, 245
549. İsmayıl bəy Səfərəliyev - 148, 247
550. İsmayıl bəy Şəfıbəyov - 91, 94
551. İsmayıl Vəkilov - 58
552. İsmayıl Qayıbov - 60
553. İsmayıl Yaqubov - 224
554. İsmayıl Yüzbaşinski - 224
555. İsmayıl Mustafayev - 60, 149
556. İsmayıl Tağıyev - 253
557. İsmayıl xan Ziyadxanov - 250, 253
558. İsmayıl Şahzadə - 238
559. İsmayıl Şıxlı - 218-220
560. İsmayıl Şərifbəyov - 58
561. İsmayıl Əfəndiyev - 59
562. İsrafil Muradov - 59
563. İsrafil bəy Yadigarov - 250
564. İvan İvanoviç Babuşkin - 230

К

565. К .Ağayev- 149
566. K.Uşinski - 53
567. Kapitan Şirəli bəy - 45
568. Kərbəlayi Əlibaba Zərbəliyev - 154
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569. Kərim bəy Məlikov - 152, 247
570. Kərim bəy Sultanov - 248
571. Kərim bəy Hüseynbəyov - 108
572. Kərim Mir Məhəmmədov - 120
573. Kərim Feyzullayev - 238
574. Kiçikxanlı Kiçikxanov - 208
575. Kirili Petroviç Yanovski - 118. 119
576. Konstantin Dmitriyeviç Uşinski - 53, 

70, 84
577. Kövsər xanım Nərimanova - 127
578. Kübra xanım Mirbabayeva - 90, 93, 

94, 248

Q

579. Q.E.Qrünebaum -18
580. Qacar Nəbioğlu - 253
581. Qafar Məmmədov - 60
582. Qafar xan Rzayev - 225
583. Qafur Rəşad Mirzəzadə - 149, 174, 

177, 178, 202, 240, 251,253
584. Qafur Əfəndiyev - 251, 252
585. Qalen - 23, 24
586. Qambay Əliyev - 225
587. Qara bəy Qarabəyov - 121, 148, 161, 

170, 221,231,247, 254
588. Qara bəy Əliverdili - 254
589. Qaryağdıoğlu Cabbar - 222
590. Qasım bəy Camalbəyov - 254
591. Qasım Qasımov - 57, 250
592. Qasım Hacıbababəyov - 253
593. Qazi Məhəmmədbəyov - 254
594. Qədir kişi - 194
595. Qəhrəman Məmmədov - 225
596. Qəmbər Tahirov -59
597. Qərib Kərimov - 255

598. Qətran Təbrizi - 25, 26
599. Qəzənfər Qəniyev - 61
600. Qəzzali - 37
601. Qövsi Təbrizi - 7, 40
602. Qulam Bağırov - 246
603. Qulamhüseyn bəy Kazımbəyli - 254
604. Qulaməli Aslanov - 237
605. Qurban İbrahimov - 61
606. Qurban Kansavirov - 59
607. Qurban Pirimov - 222

L

608. Lev Davıdoviç Landau - 240
609. Ləli - 252
610. Lənkərani Ramazan - 38
611. Lətif Qədimov - 225, 227
612. Lətif Şahməmmədbəyov - 61
613. Liza Muxtarova - 146
614. Lütfəli bəy Behbudov - 121. 247
615. Lütfəli Məmmədov - 59

M
616. M.Axundova - 149
617. M.Miropiyev - 169
618. M.Məlikova - 149
619. M.Kərim Mustafayev - 59
620. M.M.Hacıqasımov - 248
621. M.Məlikov - 58
622. M.D.Mehmandarov-Tuşinski - 248
623. M.S.Vorontsov- 43, 44
624. M.Ə.Nəzirov - 148
625. M.Əlibəyov - 247
626. M.Əhmədov - 247
627. Mahmud bəy Əhməd oğlu - 45
628. Mahmud Qocayev - 60
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629. Mahmud bəy Mahmudbəyov - 8, 58,
64, 65, 70, 84, 116, 149, 151, 160, 166, 
169, 172-176, 240, 250

630. Maqsud Məmmədov - 94
631. Manaf Süleymanov - 185, 222, 245
632. Manaf Şəfiyev - 61
633. Mehdi bəy Topçubaşov - 94
634. Mehdi bəy Hacıbababəyov - 254
635. Mehdi bəy Hacınski - 221, 231, 237, 

252, 254
636. Mehdi İrəvanski - 94
637. Mehdi Mehdizadə - 9
638. Mehmet Fuat Köprülüzadə - 239
639. Məbud Sərkərov - 61
640. Məcid Məmmədov - 58
641. Məcid Şıxlinski - 59
642. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı - 8, 9 ,5 0 ,

51, 85, 183, 208, 230, 238. 251, 253
643. Məhəmməd Ağaoğlu - 252, 253
644. Məhəmməd Bospolizadə - 226
645. Məhəmməd bəy Əfəndiyev - 247
646. Məhəmməd bəy Topçubaşov - 93
647. Məhəmməd bəy Xəlilov - 238
648. Məhəmməd bəy Əliyev - 246, 253
649. Məhəmməd Məhərrəmov - 254
650. Məhəmməd Peyğəmbər - 21, 22
651. Məhəmməd Sadiq Ağabəyzadə - 250
652. Məhəmməd Tağı Sidqi - 8. 85, 87,

155,252
653. Məhəmməd Füzuli - 7, 35, 36, 40, 187, 

212, 244
654. Məhəmməd Hadi - 176, 252
655. Məhəmməd Həsən xan Müştaq - 38
656. Məhəmməd Əli oğlu - 238
657. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - 84, 109, 

151, 186, 187, 189, 191, 196, 221,

228, 232, 233, 234, 236, 238, 245, 
251,253,254

658. Məhərrəm Muradov - 59
659. Məhiş Səfərov - 225, 227
660. Məhsəti Gəncəvi - 27, 40
661. Məhyəddin Məlikov - 58
662. Məiş Hüseynov - 61, 215, 216
663. Məlik şah - 26
664. Məlik bəy Sultanov - 248
665. Məmməd Axundov - 240
666. Məmməd bəy Qazıyev - 92
667. Məmməd bəy Qayıbov - 248
668. Məmməd bəy Qaracamirlinski - 226
669. Məmməd bəy Muradov - 225
670. Məmməd bəy Şahmalıyev - 250
671. Məmməd bəy Hüseynbəyov - 250
672. Məmməd bəy Əfəndiyev - 58, 59, 148.

172, 247
673. Məmməd Qarayev - 60,78, 79, 218
674. Məmməd Qocayev - 60
675. Məmməd Yusif Cəfərov - 250, 253
676. Məmməd Məlikyeqanov - 58
677. Məmməd Məmmədov - 59, 61
678. Məmməd Nuriyev - 225
679. Məmməd Süleymanov - 61
680. Məmməd Səid Ordubadi - 72, 252
681. Məmməd Tahirov - 58
682. Məmməd xan Təkinski - 250
683. Məmməd Həsən Hacınski - 148, 253, 254

• •

684. Məmməd Omərbəyov - 61
685. Məmməd Əlizadə - 59
686. Məmməd ağa Vəkilov - 56, 58
687. Məmmədbağır Şeyxzamanlı - 254
688. Məmmədqulu bəy Hacınski - 237
689. Məmmədzəki Tursunzadə - 226
690. Məmmədkazım Kazımov - 238
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691. Məmmədrza bəy Vəkilov -161,247, 254
692. Məmmədsadıq Axundov - 178
693. Məmmədtağı Əlizadə - 249
694. Məmmədtağı Əliyev - 253
695. Məmmədhənəfi Terequlov - 59, 152
696. Məmməd Hənifə Zeynallı - 226, 238
697. Məmmədhəsən Vəliyev - 237, 249
698. Məmmədhəsən Əfəndiyev - 58
699. Məmmədəli Kərimov - 61
700. Məmmədəli Səfərov - 88
701. Məmməd Əmin Əfəndiyev - 225
702. Məryəm xanım Bayraməlibəyova - 131
703. Məryəm Sulkeviç - 140
704. Məşədi İbrahim Kosalı - 214, 215
705. Məşədi ismayıl Hacı Kazımzadə - 88, 251
706. Məşədi Mirzə Qafar İsmayılov - 253
707. Məşədi Əzizbəyov - 117, 151, 247, 251
708. Məşədikərim Qafarov - 238
709. Məzahir Rzayev - 226, 238
710. Mixail Kipiani - 55
711. Midhət bəy Məlikov - 247
712. Mina xanım Məmmədzadə - 127. 251
713. Mir Abduləziz Seyidov - 226
714. Mir Yaqub Mehdiyev - 254
715. Mir Kazım bəy Taiışxanov - 57, 250
716. Mir Möhsün Nəwab - 85, 86, 88,

251,252
717. Mir Məmməd Rza Seyidəliyev - 225
718. Mir Seyid Qasımov - 246
719. Mir Hidayət bəy Seyidov - 250, 254
720. Mir Həsən Vəzirov - 117
721. Mir Cəlal - 194, 239
722. Mir Əlixan Talışınski - 224
723. Mirağa Mövsümov - 253
724. Mirbağır Mirbabayev - 90, 94
725. Mirəsədulla Mirqasımov - 248

726. Mirismayıl Seyidzadə - 225
727. Mirsadıx Sadıxov - 224
728. Mirtağı Mirbabayev - 154
729. Miryaqub Mirmehdiyev - 249
730. Miryusif Mir Abdullayev - 222, 225
731. Mirzağa Əliyev - 151, 152, 252
732. Mirzə Abbas Məhəmmədzadə - 93-94, 

251, 252
733. Mirzə Abdinov - 225
734. Mirzə Abdulla Vəzirov - 246
735. Mirzə Abdulla Qafarov - 246
736. Mirzə Abdulxaliq Axundov - 248
737. Mirzə Axundov - 237
738. Mirzə İbrahimov - 184
739. Mirzə Cabbar Məmmədzadə - 251
740. Mirzə Vəliyev - 215, 216
741. Mirzə Qacar Bəhmən - 224
742. Mirzə Qədim İrəvanı - 90, 252
743. Mirzə Davud Hüseynov - 117
744. Mirzə İsmayıl Qasir - 8, 85
745. Mirzə Kazım Əsgərzadə - 88, 252
746. Mirzə Kərim Münşizadə - 65
747. Mirzə Mehdi Vəlizadə - 58
748. Mirzə Mehdi Xəzani - 246
749. Mirzə Molla Ələkbər Elxanov - 94
750. Mirzə Məhəmməd Axundov - 252, 254
751. Mirzə Məhəmməd Şəfi - 246
752. Mirzə Məhəmməd Əli Kazım bəy - 

8, 50, 245, 246
753. Mirzə Məhəmməd Əfşar - 246
754. Mirzə Məhəmmədtağı - 49
755. Mirzə Rəhim Fənam - 246
756. Mirzə Fətəli Axundzadə - 8, 44, 48, 49, 

50, 55, 56, 57, 63, 68, 73, 81, 106, 110, 
112, 175, 176, 245

757. Mirzə Xəlilov - 57
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758. Mirzə Şəfi Vazeh - 8, 44, 45, 49, 
81,245

759. Mirzə Hacızadə - 225
760. Mirzə Hüseyn Quliyev - 225
761. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə - 54- 

57, 169, 253
762. Mirzə Həsən Rüşdiyyə - 88, 89
763. Mirzə Həsən Tahirov - 246
764. Mirzə Camal Rzaqulu bəy - 246
765. Mirzə Cəfər Rzayev - 246
766. Mirzə Cəfər Topçubaşov - 245, 246
767. Mirzə Əbdülhəsən bəy Vəzirov - 246
768. Mirzə Əli Bakılı - 246
769. Mirzə Əlixan Şəmsül Hükəma - 252
770. Mirzə Ələkbər Sabir - 69, 72, 79, 81, 

149, 174, 176, 177, 252
771. Mirzə Əsədullayev - 253
772. Mirzə Sadıq Axundzadə - 254
773. Misir Mərdanov - 204, 219
774. Moisey Kalankatuklu -14
775. Molla Vəli Vidadi - 38, 39, 176, 212
776. Molla Q afar-201
777. Molla Qədir İsmayılzadə - 152
778. Molla Mirzə Məhəmməd - 121
779. Molla Məhəmməd Axund 

Pişnamazzadə - 253
780. Molla Pənah Vaqif - 7, 38-40, 176, 212
781. Molla Tağı Mahmud oğlu - 94
782. Molla Şeyxzadə - 94
783. Möhsüm bəy Xanlarov - 245-247
784. Mövsüm Cabbarxanov - 60
785. Möhsün (Qədirli) İsrafılbəyov - 248
786. Möhsün Ərtoğrul - 133
787. Muxtar Muradov - 58
788. Muxtar Əfəndizadə - 251,254
789. Murad Gəray Tlexas - 250

790. Murtuza Axundov - 254
791. Murtuza Muxtarov - 8, 115, 145, 146, 148
792. Musa bəy Rəfıyev - 248, 254
793. Musa Quliyev - 59, 208
794. Musa Nağıyev - 8, 115, 145, 148
795. Mustafa ağa Vəkilov - 226, 227, 250, 254
796. Mustafa ağa Şərifov - 248
797. Mustafa bəy Eminov - 250
798. Mustafa bəy Əlibəyov - 250
799. Mustafa Quliyev - 213
800. Mustafa İbn Davud - 123, 126
801. Mustafa Kamal Atatürk - 113
802. Mustafa Mahmudov - 59, 238, 253-255
803. Mustafa Mustafayev - 226
804. Mustafa Məmmədov - 215, 216, 233
805. Mustafa Topçubaşov - 94, 238, 248
806. Mustafa Tofiq - 246
807. Müaviyə - 15
808. Müfti Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə - 253
809. Münəvvər xanım Əlibəyova - 127
810. Müseyib bəy Axıcanov - 254
811. Müseyib İlyasov - 61
812. Müseyib Quliyev - 58
813. Müslüm Maqomayev - 60, 76, 77, 200, 

206, 252
814. Müznib Əlabbas Mütəllibzadə - 252

N

815. N.Dobrolyubov - 239
816. N.V.Qoqol - 151,239
817. N.Mədətov - 247
818. N.F.Rudolf - 56
819. Nabat xanım Nərimanova - 127, 135, 251
820. Nağı Bağırov - 237
821. Nasir Möhtəşəm - 29
822. Nazlı xanım Nəcəfova - 251
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823. Nemətulla Şahtaxtinski - 195
824. Nəbi Məmmədov - 226
825. Nəcəf Ağayev - 237
826. Nəcəf bəy Vəzirov - 9, 108, 151, 155, 

183, 249, 251,252
827. Nəcəfqulu ağa C'avanşirov - 170
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KİTABDA GEDƏN İXTİSARLAR:

ABŞ - A m erika B irləşm iş Ş tatları

ADPU - A zərbaycan  D öv lə t Pedaqoji U niversite ti

ARDNŞ- A zərbaycan  R espub likasın ın  D öv lə t N eft Ş irkəti

ASE - A zərbaycan  Sovet E nsik lopediyası

BD U - B akı D öv lə t U niversiteti

XMN - X alq  M aarif N azirliy i

QTD - Q afqaz T əh sil İdarəsi

MDAF - M illi D öv lə t A rxiv  Fondu

NDTA - M illi D öv lə t T arix  A rxivi

SSR - Sovet S osialist R espublikası

SSRİ MİK -
•  *  *

Sovet Sosialist R espub likalar ittifaq ın ın  M ərk əz i ic ra iyyə  
K o m itəs i

YUNESKO -
B irləşm iş M illə tlə r T əşk ila tın ın  M aarif, E lm  və M əd ən iy y ə t 
M əsə lə lə ri T əşk ila tı
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