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1.Yeni təhsil islahatının qəbul edilməsi pedaqogikanın problemləri ilə 

məşğul olanların hamısını həll olunmamış vəzifələri daha ciddiyyətlə aşkara 

çıxarmağa və təbii ki, onların həlli yollarını axtarmağa məcbur etdi.İctimai həyatın 

şüurlu surətdə idarə edilməsi müasir dövrün əsas tələbidir. Bu, tərbiyənin və 

deməli, pedaqogikanın vəzifələrini də ən vacib problemlər cərgəsinə çıxarır. 

Pedaqoji etikanın yaranması, hər şeydən əvvəl, ixtisaslı pedaqoji fəaliyyətin 

meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Məlumdur ki, insan cəmiyyətinin inkişaf tarixi bir 

nəslin digərini əvəz etməsi prosesidir. Onlardan hər biri məhsuldar qüvvələrin və 

ictimai münasibətlərin müəyyən inkişaf səviyyəsinin şahidi olur və təbii ki, hər 

yeni nəsil özündən əvvəlkilər tərəfindən toplanmış təcrübəni mənimsəməyə 

məcbur olur. Elə bu məcburiyyət də ixtisaslı pedaqoji fəaliyyətin meydana 

çıxmasına səbəb olur. Təbii ki, söhbət artıq əmək bölgüsü aparılmış cəmiyyətdən 

gedir, həm də qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji fəaliyyətə ehtiyac əmək bölgüsünə 

qədər meydana çıxmışdı və o, uşaqların böyüklərlə kollektiv əmək fəaliyyətində 

təmin olunurdu, yəni burada söhbət bütün uşaqların kollektiv tərbiyəsindən gedir. 

Beləliklə, yalnız əmək bölgüsü nəticəsində ixtisaslı pedaqoji fəaliyyətə ehtiyac və 

onunla məşğul olmaq imkanı meydana çıxır. Əlbəttə, tədricən bu fəaliyyəti 

qanuniləşdirən qayda və normalar yaranır. Sokratın bu yüksək vəzifəyə verdiyi 

tələblər məlumdur. Güman etmək olar ki, o, hətta ölümü də ona görə qəbul etdi ki, 

bu yüksək hörmətə layiq olsun. Bu haqda Aristotel “Afina siyasəti” əsərində bu 

məsələdən daha ətraflı bəhs edərək yazırdı ki, müəllimlər gəncləri fiziki və mənəvi 

cəhətdən möhkəmləndirilməli, onları öz dövlətinin müdafiəsinə hazırlamalıdırlar. 

Aristotelin fikrincə, dövlətin taleyi birinci növbədə gənc nəslin siyasi-mənəvi 



yetkinliyindən asılıdır. Odur ki, bu vəzifənin tapşırıldığı adam “dövlətin taleyi” 

üçün məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə, bu vəzifəni öz öhtəsinə götürən adamlara qarşı 

xüsusi tələblər irəli sürülürdü. Buradan aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar ki, pedaqoji 

fəliyyət üçün vacib olan vəzifələri həyata keçirərək, hər şeydən əvvəl, onları hakim 

sinfin mənafeyi baxımından həll edir. Sinifli cəmiyyətdə vəziyyət başqa cür ola da 

bilməz.  

2. Qədim Yunan mədəniyyəti dünyaya həm də orijinal pedaqoji 

konsepsiyaları olan görkəmli filosoflar bəxş etmişdir. Məhz onlar tarixdə ilk dəfə 

ahəngdarlıq və hərtərəflilik prinsipinə əsaslanaraq tərbiyə nəzəriyyəsi yaratmışlar. 

Onların içərisində Pifaqor (b.e.ə. 580-500) xüsusi yeri var. O, rəqəmlər haqqında 

elmin (numerologiya) yaradıcısıdır. Tərbiyə ilə bağlı fikirləri “Tərbiyə haqqında” 

əsərində şərh olunmuşdur. Onun təlim haqqında fikirlərinə diqqət yetirək: düzgün 

həyata keçirilən təlim müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı arzusu ilə baş verməlidir, 

elm və incəsənətin hər hansı şəkildə öyrənilməsi könüllü olduqda məqsədə nail 

olunur, könüllü olmadıqda isə yararsız və nəticəsiz olur. Prfaqorun davamçıları çox 

olmuşdur. Onlardan biri də Diogendir. O, tərbiyəyə çox yüksək qiymət verərək 

demişdir: Bütün dövlətin əsası nədən ibarətdir? - gəncliyin tərbiyəsindən. tərbiyə 

gənclərin qarşısını kəsir, qocalara təsəlli olur, kasıbları zənginləşdirir, zənginlərə 

yaraşıq verir. Dialektikanın banisi efesli Heraklitin təlimi antik dövrdə pedaqoji 

fikrin inkişafında mühüm yer tutur. O, insani sifətlər kimi əxlaq qaydalarını 

mənimsəməyi və təhsil almağı ön plana çəkirdi. Heraklit idrakın inkişafında ağıl və 

hisslərin rolunu düzgün qiymətləndirir, yalnız faktları deyil, mahiyyəti dərk 

etməyin zəruriliyini əsaslandırırdı. O, ağlı insanın mənəvi-əxlaqi aləminin 

təcəssümü hesab edərək demişdir: “Dərrakə ən böyük fəzilətdir və müdriklik 

ondadır ki, düz danışasan və təbiətə diqqət yetirərək, ona uyğun hərəkət edəsən. 

müdrik və bilikli olmaq üçün gözü və qulağı açmaq kifayət deyil, dərin ağıl 



lazımdır. Bilmək lazımdır ki, xəstəlik sağlamlığın, şər xeyirin, aclıq toxluğun, 

yorğunluq istirahətin fərqini bildirir”. O da Pifaqor kimi qanunlara hörmət tərbiyə 

etməyi vacib hesab etmişdir. Antik dövrdə pedaqoji fikrin inkişafında Demokritin 

(b.e.ə.460-370) böyük xidmətləri olmuşdur. O, ruh, idrak, azad iradə və davranış 

tənzimlənməsi ilə bağlı ideyalar müəllifidir. Onun nəzəriyyəsinin əsasını atomistik 

konsepsiya təşkil edir. bu konsepsiyaya görə, dünya gözlə görünməsi mümkün 

olmayan hissəciklərdən-atomlardan ibarətdir. ətrafda olan şeylər kimi insan da 

atomlardan ibarətdir və onun ruhunu və bədənini atomlar təşkil edir. bədənin 

fəallığı ruhla bağlıdır. Ruh da kiçik, dairəvi, hərəki atomlardan ibarətdir və ətalətdə 

olan bədəni hərəkətə gətirir. O, tərbiyəyə çox böyük əhəmiyyət vermiş, təbiət 

qanunlarının mahiyyətini şərh etmiş, tərbiyədə təbiətəmüvafiqlik prinsipini irəli 

sürənlərdən biri olmuşdur. O, deyirdi: ”Nadanlıq mühitində böyüyən şəxs iki qılınc 

arasında rəqs edən adama bənzəyir. Yüksəkliyə tullanarkən yeganə düzgün yerə 

düşməsə məhv olar”. O, tərbiyə və təlimi insanın təbiətini kökündən dəyişdirməyə 

qabil, çətin, nəcib iş hesab edirdi: “Yaxşı adamları təbiət deyil, təlim 

formalaşdırır... tərbiyə insanı dəyişdirir və təbiətini yaradır. Tərbiyə xoşbəxt 

günlərdə insanın bəzəyi, bədbəxt günlərində sığınacaq downloaded from 

KitabYurdu.org 3 yeridir”. 90 ildən çox yaşamış Demokrit şərəfsiz adamların necə 

şan-şöhrətə çatdığını görmək istəmədiyindən qoca yaşlarında olarkən günün işığını 

güzgü ilə gözlərinə salıb özünü kor etmişdir. Qədim Yunan fəlsəfəsinin ən 

görkəmli nümayəndələrindən biri Sokratdır (b.e.ə. 470-399). O, özündən sonra heç 

bir əsər qoyub getməmişdir. Onun ideyalarını şagirdi Platonun əsərlərindən 

öyrənmək mümkündür. Onun fəlsəfəsinin məqsədi həqiqi xeyrin dərk edilməsi 

yolu kimi özünüdərkdir. Sokrat deyirdi: “Mən bilirəm ki, heç nə bilmirəm. 

Bununla yanaşı, mən istərdim ki, səninlə birlikdə fikirləşək və bunun nə olduğunu 

başa düşək”. Sokratın fikrincə, öz-özünü dərk etmə, birinci növbədə insanın öz 

daxili dünyasını dərk etməsi deməkdir. İnsan başa düşməlidir ki, dərk olunmuş 



həyat mənəvi sağlamlıq, ən qiymətli dəyərdir. Müəllimlik fəaliyyəti Sokrat üçün 

həyatdan qiymətli idi. O, bədənə qayğı göstərməyi, yeməkdə, içməkdə ölçü 

gözləməyi vacib sayırdı. Bununla yanaşı o, ruha qayğını bədənə qayğıdan yüksək 

tuturdu. əxlaqi dəyərlər və ruhi nəciblik onun nəzərində maddi nemətlərdən və hər 

cür bədən ləzzətlərindən yüksək idi. Lakin onu ateizmdə, Allahı tanımadıqda, 

gəncləri pozmaqda ittiham etdilər: o, 221 səsə qarşı 280 səslə təqsirkar sayılırdı. 

Həyatını mühafizə etmək və ya belə fəaliyyətindən imtina etmək seçimi qarşısında 

qalanda o, zəhəri qəbul etdi. Filosof Seneka demişkən, həmin zəhər də onu qəti 

olaraq dahi elədi. Sokratın ölümü əqidənin, məsləkin ölüm üzərində təntənəsidir. 

Antik dövr pedaqoji fikrinin inkişafında Sokratın ən məşhur şagirdi olan Platon 

(b.e.ə. 428- 347) mühüm rol oynamışdır. B.e.ə. 387-ci ildə özünün şəxsi fəlsəfi 

məktəbini yaradır və onu Akademiya adlandırır. Bu Akademiyanın qapısına belə 

yazılmışdı: “Coğrafiyanı bilməyənlər bura daxil olmasınlar”. Platon vahid fəlsəfi 

fikrə qovuşmuş tərbiyə nəzəriyyəsi irəli sürmüş, tərbiyə ilə ictimai quruluş arasında 

əlaqəni açmışdır. Onun pedaqoji konsepsiyası “Dövlət” və “Qanunlar” traktında öz 

əksini tapmışdır. Platonun pedaqoji fikirləri onun insan və dünya haqqındakı fəlsəfi 

görüşlərindən doğur. Platona görə, insan ruhunun əsasını ağıl, iradə, hiss kimi üç 

amil təşkil edir. buna uyğun üç cəhət-müdriklik, mərdlik, mötədillik insana məxsus 

keyfiyyətlərdir. Platona görə təhsil və tərbiyənin məqsədi, ardıcıl olaraq, insanı 

rəyin hökmranlığından azad etmək və onu ağıllı təfəkkür və ağıllı hərəkətlər 

yoluna istiqamətləndirməkdir. Onun idealı insan, təbiət və cəmiyyətdəki 

harmoniya idi. Platon gəncliyin səadətini düzgün tərbiyədə, onlarda mənəvi 

başlanğıcın, əxlaq gözəlliyinin formalaşmasında görürdü. O, deyirdi: “Qəzəb və 

qəddarlıq, mülayimlik və rəhmdillik insanda bərabər səviyyədə olmalıdır”. o, 

insanın cismani və əqli imkanlarını inkişaf etdirməyi, kamilləşdirməyi tərbiyənin 

məqsədi hesab edirdi. Əxlaq saflığını şərtləndirən amillər sırasında ülvi məhəbbət 

hissini yüksək qiymətləndirirdi. O, 6 yaşınadək uşaqların dövlət tərəfindən təyin 



olunmuş tərbiyəçinin nəzarəti altında meydançalarda oyunla məşğul olmalarını 

vacib bilirdi. 7-12 yaşlı uşaqlar dövlət məktəblərində təhsil almalı, oxu, yazı, 

hesab, nəğmə və musiqini öyrənməli idilər. 12-16 yaşlı uşaqlar isə palestra 

məktəbinə getməli, fiziki hazırlıqlarını artırmalı idilər. 18 yaşa qədər olan gənclər 

hərbi hazırlıqlarını artırmaq məqsədi ilə hesab, həndəsə və astronomiyanı öyrənir, 

fiziki təmrinlərə və rəqslərə daha çox diqqət yetirirlər. 18-20 yaşlılar isə efebiyaya 

gedir, hərbi-gimnastik hazırlıq keçirdilər. 20 yaşından başlayaraq əqli təhsilə meyli 

olmayan gənclər hərbiçilərə çevrilirdi. Zehni fəaliyyətə həvədi olanlar isə təhsilin   

üçüncü dərəcəsinə qədəm qoyur və 30 yaşa qədər təhsillərini davam etdirir, xüsusi 

istedada malik olanlar daha beş il təhsil alır, dövlət vəzifələrinə hazırlanırdılar. 

Belə adamlar 50 yaşından sonra dövlət vəzifəsindən azad olub daha dərin elmi 

tədqiqatla məşğul olurdular. Antik dövrdə pedaqoji fikrin inkişafında mühüm rol 

oynayan universal zəka sahiblərindən biri də Aristotel (b.e.ə. 384-322) olmuşdur. 

Həkim ailəsində anadan olan Aristotel gənc yaşlarından valideynlərini itirmiş, 17 

yaşında Afinaya gəlmiş, Platonun şagirdlərinə qoşulmuşdur. 20 il Platondan dərs 

almış, onun söhbətlərinə və nitqlərinə qulaq asmışdır. Platon onu “anasını əmə-

əmə kəllələyən dayça” adlandırmışdır. Platon öləndən sonra o, öz məktəbini açmış, 

b.e.ə. 343-cü ildə Makedoniya çarı II Filipp tərəfindən onun oğlu Aleksandra 

(İsgəndərə) dərs deməyə dəvət olunmuşdur. Təbii ki, İsgəndərin müdriklik, cəsarət, 

qəhrəmanlıq, alicənablıq kimi xüsusiyyətlərində, xüsusilə elm və sənət adamlarına 

hörmət və qayğısında Aristotelin mühüm rolu olmuşdur. Aristotelə görə tərbiyənin 

məqsədi ruhu ali dərəcədə inkişaf etdirmək, əqilli və iradəli adamlar 

yetişdirməkdir. Onun fikrincə, yaxşılığa meyil insana daxilən xas olan meyldir. 

Ancaq bu meyil insanın təbiətinə xas olan maneələrlə qarşılaşır. Tərbiyənin 

vəzifəsi insana həmin maneələri aradan qaldırmaq qabiliyyətləri aşılamaqdan 

ibarətdir. Bunun üçün insanı insanı hələ uşaqlıqdan ağır zəhmət və ciddi-cəhd tələb 

edən prinsiplərə alışdırmaq lazımdır. O deyirdi: “Tərbiyəçilər valideynlərdən daha 



çox hörmətə layiqdir, çünki sonuncular bizə yalnız həyat, birincilər isə ləyaqətli 

həyat bəxş edirlər”. Aristotel insanlığın tarixi təcrübəsini ümumiləşdirərək , 

pedaqogika tarixində ilk dəfə uşaqların yaş dövrlərini müəyyən etmişdir. O, 

inkişafla bağlı irəli sürdüyü nəzəriyyəyə əsaslanaraq, böyüyən insanın həyatını üç 

dövrə bölmüşdür: 1) 7 yaşa qədər; 2) 7 yaşdan 14 yaşa qədər; 3) 14 yaşdan 21 yaşa 

qədər. O, 7 yaşa qədər uşaqların tərbiyəsinin ailədə həyata keçirilməsini vacib 

sayırdı. Aristotel bu dövrü bitki dövrü adlandırır və bitkiyə necə qulluq edildiyi 

kimi, uşağa da qulluq göstərilməsini vacib hesab edirdi. O, valideynlərin özlərini 

uşaqların tərbiyəsindən kənar edərək bu işi qullara tapşırmasını rədd edir, 5 yaşdan 

7 yaşadək uşaqların ilkin təliminin həyata keçirilməsini təklif edirdi. İkinci dövrü 

heyvani dövr hesab edir və uşaqlarda iradi keyfiyyətlərin tərbiyəsini zəruri sayırdı. 

Bu dövrdə uşaqlar dövlət məktəbinə getməli, orada gimnastikadan əlavə oxu, yazı, 

qrammatika, rəsm və musiqi öyrənməli idilər. Bu dövrdə fiziki tərbiyə əqli 

tərbiyəni qabaqlamalı idi. Aristotel üçüncü dövrü insanı dövr adlandırır, 14-21 

yaşlı gənclərə əqli tərbiyə verilməsini faydalı hesab edirdi. Məktəblinin tərbiyəsinə 

bədənə qulluqdan başlamağı, sonra isə ruhun tərbiyəsi ilə məşğul olmağı məsləhət 

bilirdi. Çünki bədənin tərbiyəsi ruhun tərbiyəsinə daha münasib şərait və imkan 

yaradır. Aristotel müəllimi Platon kimi əsərlərinin böyük bir hissəsi bizim 

günlərəcən gəlib çıxan xoşbəxt mütəfəkkirlərdən biridir. Onun “Fizika”, 

“Metafizika”, “Məntiq”, “Analitika”, “Poetika”, “Nikomax etikası”, “Böyük 

etika”, “Ritorika”, “Siyasət” əsərləri antik və orta əsrlər fəlsəfi və pedaqoji fikrinə 

çox böyük təsir göstərmiş, bir neçə yüzilliklər ərzində tədris vəsaiti kimi istifadə 

edilmişdir. Sonralar pedaqoji etikanın problemlərinə Yunanstanın və Romanın 

başqa nümayəndələri də müraciət etmişdilər. Onlardan etika tarixində birinci dəfə 

müəllimin mənəvi simasını məktəbin pedaqoji işi ilə əlaqələndirən Kvintilianın   

(42-118-ci illər) adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. O, məktəbin tərbiyəçiyə qarşı 

irəli sürdüyü tələb və normaları dərk etməyə çalışırdı. Beləliklə, ilk dəfə antic 



dövrdə tərbiyəçi-pedaqoqun şəxsiyyətinə, mənəvi keyfiyyətinə verilən tələbləri 

müəyyənləşdirməyə təşəbbüs göstərilirdi. Quldarlıq quruluşunun dağılması və 

qərbdə xristianlığın, az sonar Şərqdə müsəlmanlığın hökm sürməyə başlaması ilə 

əlaqədar əxlaq və pedaqoji etika bütövlükdə dinin, dini əxlaqın məngənəsinə 

salındı. Eyni zamanda bu faktı da inkar etmək olmaz ki, fəlsəfi-etik problemlərlə 

məşğul olan ilahiyyatçılar etik problemləri bu və ya digər şəkildə həll etməyə 

çalışırdılar. Bu problemləri, bilik, inam və etiqad arasındakı qarşılıqlı münasibətlə 

şəklində göstərmək olar. Bunlar əlbəttə, həm etika, həm də pedaqoji etika üçün 

ciddi problemlər idi. Şübhəsiz, din və əxlaq arasındakı bu ittifaq əbədi ola bilməzdi 

və tezliklə iqtisadiyyatdakı proseslər, capitalist münasibətlərin inkişafı fəlsəfə ilə 

ilahiyyatın ayrılmasına gətirib çıxartdı. Fəlsəfi fənlər içərisində etikanın dindən ən 

sonuncu ayrılmasına və uzun müddət dini-mistik xarakter daşımasına baxmayaraq, 

yeni etikanın yaranması başlanmışdı.  

3. N.Gəncəvi müəllim-şаgird münаsibətləri hаqqındа qiymətli fiкirlər 

söyləməкlə unudulmаz müəllim оbrаzı yаrаtmışdır. О, yеniyеtməliк və gəncliк 

dövrlərini təlim-tərbiyə üçün çох qiymətli dövr hеsаb еdərəк, müəllimə, оnun аğıllı 

məsləhətlərinə əsərlərində gеniş yеr vеrmiş, qəhrəmаnlаrının uşаqlıq və gəncliк 

dövrlərini təsvir еdərəк, оnlаrın хеyirхаh, аqil müəllimlərini unutmаmışdır. Nizаmi 

əsərlərindəкi müəllimlər Büzürcümеhr («Хоsrоv və Şirin»), Mənzər («Yеddi 

gözəl»), Niqumаş, Аristоtеl («Isgəndərnаmə») və bаşqаlаrı şаgirdlərinin dərin 

biliкləri mənimsəmələrinə, хаrакtеrinin, mənəvi кеyfiyyətlərinin fоrmаlаşmаsınа 

ciddi təsir göstərmişlər. Nizаmiyə görə, müəllim özünün dərin biliyi, yüкsəк 

mənəviyyаtı, əхlаqı ilə sеçilməlidir. Оnun təsvir еtdiyi müəllimlər yüкsəк аğıl, 

каmаl sаhibi, gözəl mənəviyyаt timsаlıdırlаr. Оnlаr öz еnsiкlоpеdiк biliкləri ilə 

zəmаnəsinin аdаmlаrını hеyrаn qоymuşdulаr. N.Gəncəvi müəllimin iкinci mühüm 

кеyfiyyətini оnun əхlаqındа, mənəvi pакlığındа, təmizliyində görür, müəllim 



nümunəsinə, müəllim sözünə böyüк əhəmiyyət vеrərəк оnun tərbiyəçi оlmаsınа dа 

diqqət yеtirirdi. Оnun təsvir еtdiyi müəllimlər аqil, həm də gözəl mənəviyyаtlı 

tərbiyəçidirlər və оnlаrın hərəкətləri, nümunələri ilə tərbiyə еtdiкləri qəhrəmаnlаrın 

mənəvi inкişаfınа, bir şəхsiyyət кimi fоrmаlаşmаsınа ciddi təsir göstərir. 

Аristоtеlin yüzlərlə şаgirdi оnlаrdаn yаlnız müхtəlif еlmləri öyrənmirlər, həm də 

хеyir və şərin nə dеməк оlduğunu аnlаmаğа, dərк еtməyə çаlışırlаr. Аristоtеl öz 

şаgirdinin mənəvi dünyаsınа хеyirхаh nəsihətləri ilə müsbət təsir göstərir, оnlаrdа 

еlmə məhəbbət, ədаlətliliк, bütövlüк, dözümlülüк və s. кimi кеyfiyyətləri tərbiyə 

еdir. Nizаmi qəhrəmаnlаrı öz müəllimlərinə böyüк hörmət еtmiş, həttа şаhlıq 

tаcınа sаhib оlаndаn sоnrа bеlə öz müəllimlərini unutmаmışlаr. M.Füzulinin bütün 

əsərlərində insana, onun şəxsiyyətinə yüksək qiymət verilir, insan yer üzünün ən 

qüdrətli varlığı, yaranmışların ən gözəli hesab edilir. M.Füzuliyə görə, insan 

kainatın bünövrəsi, təbiətin bir hissəsidir. M.Füzuli  göstərirdi ki, tərbiyəni kiçik 

yaşlardan vermək lazımdır. Tərbiyəçi və tərbiyə olunan üçün bu nə qədər çətin və 

əziyyətli olsa da uşağa qarşı bu sahədə tələbkarlığı azaltmaq olmaz. Təlim-tərbiyə 

vaxtında düzgün qurulmasa, insan əqlinin aynasını pas basar, zərərli tikana 

çevrilər. Füzuliyə görə, düzgün tərbiyə insanı kamilləşdirir, onu həqiqi insan 

mövqeyinə qaldırır. Ona görə də M.Füzuli insana təhsil verməyi, onu ləyaqətlə 

tərbiyə etməyi zəruri sayırdı. Onun fikrincə insanı tərbiyə edən, ona elm öyrədən 

kəs yüksək biliyə malik olmalı, insan qəlbini dərindən hiss etməli, qəlbin gizli 

sirlərini duymalıdır. Füzuli insanın yiyələnəcəyi mənəvi keyfiyyətlərə yüksək 

qiymət vermiş, adamları əməyi, vətəni doğma yurdu sevməyə, humanist, xeyirxah 

olmağa çağırmışdır. Füzuliyə görə insanı yüksəldən, onu şan-şöhrətli edən onun 

nəsli-nəcabəti deyil, təmiz, ülvi əxlaqıdır. M.Füzuli «Oğlu Fəzliyə nəsihətində», 

«Rindü zahid» əsərində ata-oğul münasibətinə geniş yer verir, yaxşı övladı ata-

ananın xoşbəxtliyi hesab edir. Əxlaqı napak, davranışı biədəb olan övlad ata-ana 

üçün qəm, dərd yüküdür, rüsvayçılıqdır. M.V.Vidadiyə görə, tərbiyənin məqsədi 



elmli, pak əxlaqlı, humanist insan yetişdirməkdir. O, şəxsiyyətin formalaşmasında 

mühitin rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. Vidadi eyni zamanda, şəxsiyyətin 

inkişafında, əxlaqi kamilliyində tərbiyə və təhsilin mühüm əhəmiyyətini xüsusi 

qeyd edirdi. Onun fikrincə, düzgün tərbiyə insanı kamilləşdirir. Elm insanı 

ləyaqətli edir. O, gənc nəslə bütün elmlərdən, sənətlərdən xəbərdar olmağı tövsiyə 

edirdi. Vidadi insanlarda vətənə və xalqa məhəbbət tərbiyə etməyi zəruri sayırdı. 

Insanı yaşadan vətən məhəbbətidir, onun min bir nemət yetirən torpağıdır, lacivərd 

ətəkli səmasıdır. M.V.Vidadiyə görə, əsil insan cəsarətli, qeyrətli, ləyaqətli, vətən, 

el-oba təəssübü çəkən, vətənpərvər, dost-yoldaş və qədirbilən üçün canından 

keçməyi bacaran şəxsdir. Vidadi yaradıcılığı vətənpərvərlik, insanpərvərlik, 

humanizm ideyaları, məhəbbət kimi ülvi keyfiyyətlərlə zəngindir. M.P. Vaqif həm 

görkəmli şair, həm tanınmış dövlət xadimi, həm də gözəl, ləyaqətli müəllim idi. 

Buna görə də o, əməli fəaliyyətində elmə, məktəbə, xalqın maariflənməsinə xüsusi 

diqqət yetirirdi. Onun fikrincə, ağıl, kamal, mərifət insanın tükənməz var-dövləti, 

şan-şöhrəti, başının ucalığıdır. M.P.Vaqifə görə, tərbiyənin məqsədi vətənpərvər, 

xeyirxah, öz xalqını sevən, nikbin baxışlı insan tərbiyə etməkdir. O, igidlik, 

mərdlik, yoldaşlıq, dostluq, səadət, vətənpərvərlik və s. mənəvi sifətləri həqiqi 

insanın yetişməsi üçün vacib şərt hesab edir. M.P.Vaqif dostluğa yüksək qiymət 

vermiş, əməli fəaliyyətində əsil dostluq nümunəsi göstərmişdir. Vaqif əsərlərində 

qadın təhsili və tərbiyəsinə, valideynlik və övladlıq münasibətlərinə, qadının 

ailədəki roluna yüksək qiymət vermişdir. Vaqif ailə münasibətlərində səmimiyyəti 

zəruri sayır. Ailə üzvləri bir-birinin qədrini bilməyi, fərəhli günlər keçirməyi, ülvi 

məhəbbəti qoruyub saxlamağı bacarmalıdırlar. Vaqifə görə, qarşılıqlı anlaşma, 

hörmət, səadət, bir-birini bir kəlmədən başa düşmək, bir baxışdan anlamaq ailə 

münasibətlərində mühüm rol oynayır. İnam, etibar ötəri, keçici olmamalı, ömrün 

axırına kimi davam etməlidir. Beləliklə, Vaqifin təlim-tərbiyə sahəsindəki fikirləri 

bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. O.Balzak yazırdı ki, müəllimi olmayan 



millət hələ millət adını daşımağa layiq deyil. F.Köçərli isə yazırdı: «Hər millətin 

içərisində onun üzünə maarif qapıları açan müəllimdir. Ölkələrin xoşbəxt 

olmalarında müəllimin əvəzsiz rolu vardır. Hər  bir millət özünün iqtisadi-siyasi, 

hərbi qüdrəti və qüvvəsi üçün müəllimə borclu olmalıdır. Rusiyada yaşayan 

millətlər irəli gedir. Biz isə bu imperiyada yaşayan xalqların çərçivəsindən çıxıb 

geri qalmışıq. Ona görə ki, uzun müddətlər əbnayimillətə qaydasınca təlim və 

tərbiyə verən belə müəllimlərimiz olmadığına görə belə pərişan hala düşmüşük» 

F.Köçərli ildə beş nəfər Qori və iki nəfər İrəvan seminariyasının hazırladığı 

müəllimi çox az hesab edirdi. F.Köçərlinin müəllim haqqında mülahizələrini 

ümumiləşdirsək, aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: - xalq müəllimi yüksək ideyalı 

olmalı, yüksək amal uğrunda mübarizə aparmalı, onu rəhbər tutmalıdır. Hərtərəfli, 

geniş və dərin elmi biliyə malik olmalıdır; - müəllim öz biliyini daim 

möhkəmləndirməli, mütaliə etməli, uzağı görməlidir; - müəllim ictimai xadim 

olmalı, siyasi hadisələri diqqətlə izləməli, valideynlər arasında gərgin iş 

aparmalıdır; - müəllim pak əxlaqlı, vicdanlı, mədəni davranışlı, başqalarına 

nümunə olmalıdır; - müəllim uşağı sevməyi, onun qəlbinə daxil olmağı, uşaq 

şəxsiyyətinə hörmət etməyi bacarmalıdır; - müəllim həyatı yaxşı bilməli, qabaqcıl 

təcrübədən geniş istifadə etməli, yaradıcı işləməli, yenilik axtarmalıdır. Müəllim 

mahir sənətkar və peşəkar olmalı, müasir pedaqogikanın nəzəri və əməli tələbinə 

müvafiq hərəkət etməlidir. F.K.Köçərlinin fikirlərini dəstəkləyən N.Satirov «Tatar 

müəllimlər seminariyası harada olmalı?» məqaləsində seminariyanın Şamaxıya, 

Göyçaya, Gəncəyə və ya Nuxaya köçürülməsi məsələsini təqdir edərək yazırdı: 1) 

müsəlman əhalisi üçün mərkəz məntəqə olsun; 2) iqliminə və şəraitinə görə 

məktəblilərə uyğun olsun; 3) seminariyanın tədris məqsədi ilə kifayət qədər torpağı 

olsun. Burada pambıqçılıq, bağçılıq, ipəkçilik üçün şərait yaradılsın; 4) yol və 

rabitə rahat olsun [148]. Müəllif belə bir yer üçün Göyçayı münasib bilir. Fikrini 

əsaslandıraraq bildirir ki, o dəmiryol stansiyasına yaxındır. Bakı və Yelizavetpol 



(Gəncə-L.N.) quberniyalarının arasında yerləşir və müsəlman əhalisinin ən çox 

yaşayan yerlərinə yaxındır. Eyni zamanda torpağı çox, suyu boldur. Pambıqçılıq, 

bağçılıq, tərəvəzçilik, ipəkçilik ilə məşğul olmaq üçün tam şərait vardır. Bunlardan 

əlavə Göyçay uezdinin əhalisi seminariyanın tikintisi üçün maddi cəhətdən kömək 

etməyə də hazırdır. Seminariyanın Azərbaycana köçürülməsi ilə bağlı 

Ü.Hacıbəyovun da fikirləri maraq doğurur. O, yazırdı ki, Azərbaycan dilində 

savadlı müəllimlərimizə ehtiyac çoxdur, doğrudur, Qori Müəllimlər Seminariyası 

məktəblərimiz üçün müəllim hazırlayır, lakin oranı qurtaran müəllimlərin 

əksəriyyəti ana dilində dərs deməkdə çətinlik çəkirlər, çünki orada ana dili 

oxumurlar, onların proqramı ana dilində dərs vermək üçün tərtib edilməyib. 

Bunları nəzərə alan Ü.Hacıbəyov yazırdı ki, Qori Müəllimlər Seminariyası 

Zaqafqaziya müsəlman şəhərlərinin birinə köçürülsə yaxşı olar ki, o zaman ana 

dilində savadlı müəllimlərimiz çoxalar və maarif işimiz sürətlə irəli gedər.  

Ü.Hacıbəyov sonra ürək ağrısı ilə bildirirdi: «Çox danışırdılar ki, Qoridəki 

seminariyanın müsəlman (Azərbaycan–L.N.) şöbəsi Bakıya və ya Tiflisə, yaxud 

Şamaxıya köçürüləcəkdir. Lakin bu danışıqdan hələ ki, bir şey çıxmadı, görünür ki, 

məsələnin dalına düşən olmayıbdır. Əgər həmən seminariyanın şöbəsi, heç olmasa 

Tiflisə də gətirilsə və orada türk dili (Azərbaycan dili-L.N.) dərslərinin proqramı 

tövsiyə edilsə, söz yoxdur ki, müəllim sarıdan böyük arxayınlıq olar» [54, 128]. 

Qori seminariyasının məzunlarından olan N.Nərimanovun pedaqoji fikirlərində 

müəllim, onun şəxsiyyəti mühüm yer tutur. N.Nərimanov müəllim sözünü geniş 

mənada başa düşür, müəllimin xalq kütlələri arasında apardığı işə, onun ictiami 

fəaliyyətinə böyük əhəmiyyət verirdi. O, xalqın qeydinə qalmayan, vəzifələrini 

unudan müftəxor müəllimlərin hərəkətini xalqa xəyanət hesab edirdi. N.Nərimanov 

dövrün mütərəqqi, yenilikçi müəllimlərinin işlərini təqdirə layiq hesab edirdi. O, 

bunların yeni tipli «rus-müsəlman» məktəbləri açıb gənc nəsli yeni ruhda tərbiyə 

etmələrini, xalqın ümumi tərəqqisi uğrunda mübarizə aparmalarını, ümumiyyətlə, o 



dövrdə maarif, məktəb, təlim və tərbiyə sahəsində nəzərə çarpan tərəqqini və onun 

səbəbkarlarının fəaliyyətini geniş təhlil edərək, belə müəllimlərin işinə yüksək 

qiymət verir. Müəllimlərin qurultayı ərəfəsində o, müəllimlər qarşısında konkret 

olaraq aşağıdakı vəzifələri qoyurdu: - qurultayın məqsədini xalqa düzgün başa 

salmaq; -müəllimlər arasında birlik yaratmaq; -təlim-tərbiyəyə aid nöqsanları 

aradan qaldırmaq; - yeni tədris proqramları tərtib etmək; - ana dilində yeni 

dərsliklər yaratmaq; - yeni tədris üsulları müəyyən etmək; -müəllim kadrları 

hazırlığı məsələsini nəzərdən keçirmək N.Nərimanovun fikrincə, һər bir millətin 

mədəni tərəqqisi məktəblə, məktəbin tərəqqi tapması müəllimlərlə bağlıdır. 

Müəllim təkcə dərs verməklə kifayətlənməməlidir, ictimai-mədəni işlərdə fəal 

iştirak etməlidir [20, 41]. Onun məqalərində xalqın savadlanması və ümumi 

tərəqqisi üçün kütləvi kitabxanaqiraətxana açan, teatrın böyüklər üçün məktəb 

olmasını anlayıb bu işə artıq diqqət yetirən və bu məqsədlə yeni-yeni əsərlər yazan, 

qeyri-dillərdən tərcümələr edən müəllimlərin işi təqdirəlayiq hesab edilir. O, 

göstərirdi ki, ictimaiyyətçi müəllimlərin mədəni-kütləvi işləri xalqın ümumi 

tərəqqisinə kömək etdiyi kimi, müəllimlərin özlərinin fəaliyyət dərəcəsini də 

genişləndirir. O, müəllimlərin yalnız məktəb çərçivəsi ilə məhdudlaşan fəaliyyətini 

tənəzzül dövrü hesab edirdi. N.Nərimanov çox haqlı olaraq göstərirdi ki, müəllim 

«universitet nişanı ilə» deyil, əməli pedaqoji fəaliyyəti ilə özünü göstərməli və 

fərqlənməlidir. N.Nərimanovun müəllim haqqında baxışlarında belə bir cəhət də 

özünü göstərir ki, müəllimlər xalqın ümumi tərəqqisinə çalışdıqları kimi, xalq da 

müəllimlərin fəaliyyəti ilə yaxından maraqlanmalı, onların başladıqları 

ictimaikütləvi işləri müdafiə etməlidir. N.Nərimanovun fikrincə, müəllim olmaq 

böyük səadətdir, lakin bu səadət xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılandıqda, müdafiə 

edildikdə və qiymətləndirildikdə daha xeyirli olur.   N.Nərimanov müəllimdən 

tələb edirdi ki, o pedaqogikanı, təlim və tərbiyənin prinsip və üsullarını yaxşı 

bilsin. O göstərirdi ki, müəllim təlim və tərbiyə işində şagirdlərin fərdi 



xüsusiyyətlərini bir an belə nəzərdən qaçırmamalıdır. N.Nərimanov müəllimləri 

ömrünü xalq yolunda, zəhmətkeş balalarının təlim və tərbiyəsi uğrunda fəaliyyət 

göstərməyə sərf etmiş pedaqoqlar kimi hərəkət etməyə çağırmışdı. O, 

müəllimlərdən uşağı sevməyi, ona böyük qayğı göstərməyi, pedaqoji işdə yaradıcı 

olmağı, daim yeni-yeni təlim-tərbiyə üsullarını axtarmağı tələb edirdi. Bunun üçün 

isə uşaqları və müəllimlik sənətini sevməyi lazım bilirdi. Nərimanovun fıkrincə, 

müəllim yalnız uşaqların müəllimi deyil, һəm də özünün müəllimidir. 

N.Nərimanov da Qori seminariyasının Azərbaycana köçürülməsi ideyasını 

dəstəkləyir, çar Rusiyasının bu sahədəki fəaliyyətini tənqid edirdi. Azərbaycan 

şöbəsinin İrəvan seminariyasında deyil, Qori seminariyasında açılmasını çarizmin 

azərbaycanlılara olan mənfi münasibətinin nəticəsi kimi qiymətləndirirdi: «Qori 

əhalisi gürcüdən, ermənidən ibarət balaca şəhərdir... Qafqaz müsəlmanlarından bir 

fərd orada həmişəlik məskan etməyibdir» [126, 282]. N.Nərimanov seminariyanın 

müəllim kadrları hazırlığı işindəki rolunu yüksək qiymətləndirməklə, onun nöqsan 

cəhətlərini də qeyd edirdi: «Seminariyanın tədris planı elə düzəldilib ki, 

seminariyanı bitirib, gələcəkdə uşaqlara təlim-tərbiyə verəcək müəllimlərimiz türk 

əlifbasını belə bilmirlər. Çünki gələcəkdə ibtidai məktəb müəllimi olacaq 

tələbələrə seminariyada verilən məlumat-bilik çox cüzidir». Seminariyanın 

Azərbaycan şöbəsinin yaranmasından keçən 27 il ərzində (1879-1905) onun 

fəaliyyətini təhlil edən N.Nərimanov göstərir ki, seminariya iki səbəbə görə: 1) 

təlimin ana dilində aparılmamasına; 2) seminariyanı çox az adam bitirməsinə görə 

artmaqda olan məktəblərin ehtiyacını ödəyə bilmir. N.Nərimanov Qori Müəllimlər 

Seminariyasının fəaliyyətini hər iki məsələ üzrə təhlil edərək belə nəticəyə gəlir ki, 

Qori Seminariyası öz proqramında düzəliş edib əvvəlinci tələbimizi ödəyərək 

ibtidai məktəblərimiz üçün ana dilində dərs verən layiqli müəllimlər hazırlamağa 

qadir olsa da, ikinci tələbi, yəni oranı bitirənlərin sayının artması tələbimizi yerinə 

yetirə bilməz. Çünki Qori şəhərində oxuyan müsəlman uşaqları, əsasən, pansiona 



qəbul olunurlar. Seminariyanın pansionu isə ildə cəmi 40-50 nəfərdən artıq uşaq 

qəbul edə bilmir. N.Nərimanov yazırdı ki, hətta seminariyada bir ildə cəmi 40-50 

nəfərin təlim almasına və bunlardan 10 nəfərinin məktəbi qurtarmasına sevinmək, 

şükür etmək lazımdır. Belə ki, ildə təxminən 6-7 müəllim hazırlanırdı. Bu isə bəs 

etmirdi. Kənd məktəbləri müəllimsizlikdən qapanırdı. Məktəblərin artmaqda olan 

tələbəni nəzərə alan N.Nərimanov müəllimlərin sayını artırmaq üçün 2-3 

seminariya açılmasını lazım bilir. Lakin xalq maarifi sahəsində çar hökumətinin 

siyasətinin mahiyyətini yaxşı başa düşən N.Nərimanov dövlətin nəinki üç, heç bir 

dənə də seminariya açmayacağını bilirdi. Ona görə də o da həmfikirləri kimi Qori 

Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Azərbaycan şəhərlərindən birinə 

köçürülməsini lazım bilirdi. O, yazırdı: «Qori seminariyasını bir qeyri müsəlman 

mərkəzi olan şəhərə köçürmək lazım gəlir. Qori seminariyasına altmış şagirddən 

artıq qəbul olunmur və Qoridə həmişəlik sakin olan müsəlman  yoxdur. Müsəlman 

olmayan surətdə kənardan gəlib oxuyan da olmayacaqdır. Açıq deməli, Qori 

darülmüəllimin Bakıda, ya Gəncədə və qeyri bir müsəlman şəhərində olsa, 

padşahlıq xərcinə oxuyan altmış nəfərdən savayı altmış nəfər müsəlman uşağı da 

daha ziyada öz evlərində olarkən seminariyada elm təhsil etməyə mümkünləri 

olacaqdır. Yəni gündüzlər padşahlıq xərcinə oxuyan uşaqlar ilə bərabər dərs 

oxuyub axşamlar öz evlərinə gedərlər» [126, 254]. N.Nərimanov göstərirdi ki, 

seminariyanın Azərbaycan şəhərlərindən birinə köçürülməsinin çoxlu müəllim 

kadrlarının hazırlığı işinə kömək etməklə bərabər, qeyri məsələlərdə də xalqa 

böyük mənfəəti olar, yəni xalqın ümumi mədəni tərəqqisinə də təsir edər. O, Qori 

seminariyasının Azərbaycan şəhərlərindən birinə köçürülməsini və beləliklə də, 

müəllim hazırlığı vəziyyətini yaxşılaşdırmağı ümumxalq işi hesab edir, camaatın, 

şəhər duması üzvlərinin qeyrət göstərmələrini tələb edirdi. Xalqın ayılıb öz dərdinə 

əlac etməsini, qonşu millətlər kimi müəllimlərin sayını artırmağı və beləliklə də 

məktəb şəbəkəsini genişləndirməyi mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyurdu. Bu 



məsələni müzakirə etmək üçün Azərbaycan maarifpərvərləri-H.Zərdabi, 

N.Nərimanov, A.Şaiq, Ü.Hacıbəyov, M.Mahmudbəyov, F.Ağazadə, S.S.Axundov, 

Ə.Hüseynov Zaqafqaziyada müsəlman müəllimləri qurultayının çağrılmasının 

qızğın tərəfdarı idi. Onlar müəllimlərin öz aralarında təcrübə mübadiləsinə xüsusi 

əhəmiyyət verirdilər. Qurultay müəllimləri bir yerə yığmaqla yanaşı, həm də 

onların pedaqoji məharətinin artmasına kömək edən bir vasitə olmalı idi. Qurultayı 

hazırlayan və onun keçirilməsinə bilavasitə rəhbərlik edən müəllimlərin tərkibi 

aydın göstərir ki, qurultay Azərbaycan xalqının maarif tarixində çox böyük rol 

oynamışdır. Hələ qurultay başlanmazdan əvvəl görkəmli maarifçilərimizin 

bəzilərinin yazdıqları bir sıra məqalələr göstərir ki, onlar qurultayın qarşısında 

duran vəzifələri, müəllimin cəmiyyətdəki mövqeyini, millətin inkişafında onun 

rolunu yaxşı dərk edirdilər. N.Nərimanov «Həyat» qəzetinin 21 mart 1906-cı il 

tarixli sayında «Müsəlman müəllimləri yığıncağı münasibəti ilə bir neçə söz» 

məqaləsində ruhanilərə, ədiblərə, zənginlərə, oxumuşlara müraciətlə deyir: «Bakı 

müsəlman müəllimləri avqust ayında Bakıda, Qafqazda müsəlman müəllimləri 

üçün syezd düzəltmək fikrindədirlər. Bunlar bir yerə yığılıb düşünəcəklər, birbirilə 

qonuşacaqlar. Ümumi bir proqramma düzəldib, ittifaq ilə iş görəcəklər... Həmən 

məclisdə millətin ümumi qüsurlarını diqqətə alıb, dərdimizə əlac arayacaqlar» 

[126, s.255]. Ona görə də, bu fikri reallaşdırmaq üçün camaat tərəfindən hümmət, 

həmiyyət və qeyrət göstərilməsi, ruhanilərin bu haqda vəz etməsi, qurultaya hər 

məktəbdən heç olmasa bir müəllim göndərilməsi, zənginlərin pul ilə kömək etməsi, 

mühərrirlərin bu məsələni öz qəzetlərində yazması tələb olunur. N.Nərimanov 

müəllimlər qurultayının açılmasına bir neçə gün qalmış «Həyat» qəzetinin 3, 6, 8, 

9, 13 avqust 1906-cı il tarixli 171, 173,175, 176, 179-cu saylarında «Müəllimlər 

ictimasına dair» adlı məqalə ilə çıxış edir. O, pedaqogika tarixindən, böyük fədakar 

müəllimlərin - İ Pestalossinin, J.J.Russonun həyat və fəaliyyətlərindən, istək və 

ideyalarından gətirdiyi ibrətli nümunələrlə göstərir ki, xalqını, zəhmət adamını, 



yoxsulları və məzlumları sevən müəllimlər, onların xoşbəxtliyi və tərəqqisi üçün 

hər cür cəfalara, məşəqqətlərə razı olmuşlar.   N.Nərimanov həmin məqalələrində 

müəllimlər qarşısında böyük və məsul bir vəzifə qoyurdu. O, Azərbaycan 

müəllimlərini xalq yolunda, zəhmətkeş balalarının təlim və tərbiyəsi yolunda ciddi-

cəhdlə çalışmağa çağırırdı. N.Nərimanov müəllimlərdən uşağı sevməyi, ona böyük 

qayğı göstərməyi, pedaqoji işdə yaradıcı olmağı, daim yeni-yeni təlim-tərbiyə 

üsulları axtarmağı tələb edirdi. O deyirdi ki, müəllim yaradıcı olmalıdır. Vəzifə 

xatirinə deyil, vicdan qarşısında məsuliyyətlə işləmək lazımdır. N.Nərimanov 

yazmışdır: «Nəq uşağın özünə görə bir xasiyyəti, təbiəti olmağa binaən hamıya bir 

qayda və bir qanun ilə dərs vermək, hamıya bir dil ilə bəyan etmək olmaz, hamını 

bir ölçü ilə ölçmək olmaz. Uşaqların bir parası zehinli, zəkavətli, bir parası 

zehinsiz, fəhmsiz, bir parasının qüvveyi-hafizəsi qüvvətli, bir parasınınkı naqis, bir 

parası müdhiş hekayələr seven, bir parası gülünc və fərəhli nağıllardan həzz alan 

olur. Uşaqlara məhəbbəti olan müəllim bunların hamısını mülahizə edər və hər 

kəsin öz biliyinə, qanacağına görə hərəkət edər, hər kəsin eybinə görə çarə arasa, 

əlbəttə, təlim və tərbiyə düz yol ilə gedib tərəqqi əla dərəcəyə çatar». Nərimanov 

müəllimlər qurultayı ərəfəsində xalqa müraciətlə deyirdi: «...Vətənin xoşbəxtliyi 

onun cavanlarının yaxşı tərbiyəsinə bağlıdır... Yaxşı tərbiyə isə insanın əqlini və 

əxlaqını gözəl, pak şeylər əxz etməyə öyrətməkdən, ürəyini və vicdanını 

pisliklərdən çəkindirməkdən ibarətdir. Gəncləri o meyillərə yönəltmək lazımdır ki, 

o, onlara tərəqqi versin. İnsanı tənəzzülə salan hər şeydən onları çəkindirmək 

lazımdır. Əqlin gücü ilə insan pis əməli yaxşıdan seçər, deməli insanın əqlini 

yaxşılığa doğru yönəltmək lazımdır. Çağırılacaq müəllimlər qurultayına hazırlıq 

həmin ilin may ayından başlandı. Müəllimlər qurultayını hazırlamaq, qurultayda 

müzakirə olunacaq məsələləri nəzərdən keçirmək və qaydaya salmaq üçün xüsusi 

komissiya yaradıldı. Komissiyaya sədr Nəriman Nərimanov, katib Yusif 

Əfəndiyev, üzvlər Həsən bəy Məlikov, Həbib bəy Mahmudbəyov, Fərhad 



Ağazadə, Əlisgəndər Cəfərzadə seçildilər. Bakı müəllimlərinin 21 may 

müşavirəsində müzakirə nəticəsində belə qərara gəlindi ki, Azərbaycan 

müəllimlərinin I qurultayı 1906-cı ilin avqust ayının 15-də Bakıda çağırılsın və bu 

qurultaya Qafqazın hər yerindən müəllimlər dəvət edilsin. Qərarın ikinci bəndində 

Bakıdan kənarda olan müəllimlərə qurultayın müzakirə edəcəyi məsələlər 

haqqında məlumat verilməsi tövsiyə olunmuşdu. Üçüncü bənddə isə deyilir ki, 

əgər məclisə qeyri yerlərdən müəllimlər az gəlsələr də Bakı müəllimlərinin iclasını 

(qurultayını–L.N.) ümumi hesab etsinlər və onun qətnaməsinə külli müəllimlər 

itaət etsinlər. Mayın 23-də təşkilat komissiyasının növbəti iclası keçirilmişdir. 

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayını keçirmək istəyən komissiya işə çox ciddi 

yanaşırdı. Təşkilat komissiyasının üçüncü iclasında əsas məsələ olaraq 

məktəblərdə Azərbaycan dili proqramı ilə dərsliyin uzlaşması müzakirə edilmiş, 

qurultaya bu barədə lazımi material və məruzə hazırlanması tapşırılmışdı. Mayın 

26-da keçirilən iclasda ibtidai məktəblərdə istifadəsi zəruri olan kitabların siyahısı 

müəyyən edilir, həmin kitabların alınması və müəllimlər qurultayının xərci üçün 

pul tapmaq məsələsi müzakirə olunur. Ciddi müzakirələrdən sonra aşağıdakı qərar   

çıxarılmışdır: «Nicat» cəmiyyətinə və «Bakı cəmiyyət xeyriyyəsinə» aşağıdakı 

məzmunda ərizə verilsin. Gələcək müəllimlər iclasının tədarük və məsarifi, ibtidai 

məktəblərdə istifadəsi zəruri olan kitabları əldə etmək üçün pul və ianə cəm edilir, 

bunu binaən müəllimlər komissiyası «Nicat» cəmiyyətinə və «Bakı cəmiyyət 

xeyriyyəsinə» kəmal ehtiramla müraciət edərək rica edir ki, bu məsarifin bir 

hissəsini, yəni 3 yüz manatı «Nicat», 5 yüz manatı «Bakı cəmiyyəti xeyriyyəsi» öz 

öhdələrinə götürsünlər. Təşkilat komissiyasının dördüncü iclası mayın 28-də yenə 

də N.Nərimanovun sədrliyi ilə keçirilmişdir. Burada qurultayın keçirilməsi 

proqramı və gündəliyi qəbul edilmişdir. Qurultaya hazırlıq komissiyasının 

N.Nərimanovun sədrliyi ilə 11 iclası keçirilmişdir. «Dəbistan» jurnalının 1906-cı il 

tarixli 8-ci sayında çap olunmuş Qafqaz müsəlman müəllimlər məclisinin 



məramnaməsində göstərilir ki, Qafqaz müsəlman müəllimlər məclisi Bakıda avqust 

ayının 15-dən başlanıb axırına qədər davam edəcəkdir. Məramnamənin ikinci 

bəndində göstərilir ki, məclisə dəvət olunur. Qafqaz qitəsindən cəmi şəhər və kənd 

müsəlman müəllimləri və elm ilahi müəllimləri dəxi buraya daxildirlər. Həmçinin 

o şəxslər ki, təlim-tərbiyə işlərinə məhəbbətləri vardır. Onlar dəxi məclisə dəvət 

olunurlar. Qurultayın gündəliyinə 6 məsələ daxil edilmişdi ki, onlardan biri də 

kənd müəllimlərinin məişətinə və güzaranlarına dair məsələlərə baxmaq idi. 

Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayı 1906-cı ilin avqust ayının 15-də şəhər 

ikisinifli müsəlman məktəbinin binasında keçirilmişdir. Qurultayda Azərbaycan, 

Gürcüstan, Ermənistan və Dağıstandan 60 nümayəndə iştirak etmişdir. Bunlardan 

30 nəfəri Bakı şəhərindən, 20 nəfəri digər yerlərdən, 10 nəfəri isə maariflə 

maraqlanan şəxslər idi. Başqa yerlərdən gələnlərin çoxu elmi-ilahi və şəriət 

müəllimləri idi [53]. Bakı müəllimlərinin qurultay nümayəndələrinin yarısını təşkil 

etməsinə baxmayaraq, o dövrdə Bakı şəhərindəki müəllimlərin sayını və qurultayın 

Bakıda keçirilməsini, həmçinin qurultay çağırmaq təşəbbüsünün məhz Bakı 

müəllimlərinə məxsus olmasını nəzərə alsaq 30 nəfər müəllimin iştirakını kifayət 

hesab etmək olmaz. Halbuki 1903-cü ilin məlumatına görə Bakı quberniyasında 

1722 ibtidai məktəb [10, s.71], 5 gimnaziya (iki qız, bir oğlan gimnaziyası, bir qız 

progimnaziyası, bir «Müqəddəs Nina» gimnaziyası) fəaliyyət göstərirdi [169, 

s.98]. Göründüyü kimi, Bakı müəllimləri qurultayın işində heç də yaxşı təmsil 

olunmamışlar. Elə ona görə də «İrşad» qəzeti yazırdı: «Təəccüblü burasıdır ki, 

Bakı quberniyasının Salyan, Dərbənd, Göyçay kimi mərkəzlərindən dəmir yolu ilə 

3 saatlıq yolu zəhmət çəkib gələn olmayıb. Lakin Araz nəhrinin (çayının–S.K.) 

kənarından olan və adı heç bir dəftərdə yazılmayan Əlizadə kəndinin müəllimi 

təxminən 6 günlük yolu piyada gəlib özünü qurultaya çatdırdı» [65]. Qurultayı I 

rus-tatar (Azərbaycan) məktəbinin şəriət müəllimi Molla Ruhulla Axund 

Məmmədzadə açmış, islamın elmə münasibətindən danışmış və qurultayı təbrik 



etmişdir. Sonra H.Zərdabi, N.Nərimanov və b. nitq söyləmişlər. Qurultaya hazırlıq 

komissiyası (sədri N.Nərimanov idi) qurultayın hazırlığı, məqsədi, keçirilən 

iclaslar, qəbul olunan qərarlar haqqında geniş məruzə etmişdir.   Qurultayın 

sədrliyinə H.Zərdabi, onun müavinliyinə isə N.Nərimanov, ona köməkçi kimi 

S.Acalov, katibliyə isə F.Ağayev seçilmişdir. Qurultayın gündə iki iclası 

keçirilmişdir. 13 gün müddətində keçən (avqustun 15-dən 28-nə kimi) qurultaya 

ayrı-ayrı təşkilatlar, cəmiyyətlər, tanınmış şəxslər təbrik teleqramları göndərmişdi. 

Tiflisdən Zaqafqaziya Şeyxülislamı və müftisi, Qoridən Zaqafqaziya Müəllimlər 

Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin inspektoru S.M.Qənizadə, Şuşadan 

Ə.Ağayev və doktor Mehmandarov, Pyatiqorskidən məşhur yazıçı Talıbov, 

Ağdamdan M.Behbudov, Zaqatalanın Qax kəndindən müəllim H.Sultanov, Kazan 

müəllimlərindən Zaburov, Şərifov, Hənifəyev teleqram göndərənlərin siyahısında 

idi [39, s.59]. Qurultayın ilk iclasında ibtidai məktəb proqramlarını nəzərdən 

keçirərək onu müzakirəyə təqdim etmək üçün üç komissiya təşkil olundu. İkinci 

iclasda Krım müəllimlər qurultayının nümayəndəsi olmuş A.Əfəndiyevin məlumatı 

dinlənildi. Üçüncü iclasda (avqustun 17-də) yeddi məsələ müzakirə olundu ki, 

bunlar da xarici ölkələrə təhsil almaq üçün tələbələrin göndərilməsini, orta 

məktəbin açılmasını, dil məsələlərini və s. əhatə edirdi. Qurultayın müzakirə etdiyi 

məsələlər içərisində müəllimlərin sosial vəziyyəti ilə bağlı F.Ağayevin məruzəsi 

ciddi diskussiyalara və müzakirələrə səbəb oldu. O, «Kənd şkola müəllimlərinin 

ehtiyacları» mövzusunda etdiyi məruzədə müəllimlərin ehtiyaclarını iki yerə 

ayırırdı: 1) müəllimlərin maddi ehtiyacı; 2) müəllimlərin mənəvi ehtiyacı. O, 

müəllimlərin sosial vəziyyətinin ağırlığından, maddi ehtiyaclarının çoxluğundan, 

əmək haqlarının həddən artıq az olmasından, güclə yaşamalarından danışaraq qeyd 

etdi ki, müəllimlər onlara verilən az maaşlarını da vaxtı-vaxtında ala bilmirlər. 

Bəzən maaş almaq üçün 180 km yol gedirlər. Aldıqları 30 manat isə onların dörd 

günlük yol xərcini ödəmir. Misal olaraq Zəngəzur qəzasının məktəbləri 



göstərilirdi: orada elə məktəb var ki, onunla xəzinənin arası 180 verstdir. 

Müəllimlərin mənzil şəraitinin dözülməz olmasının nəticəsi idi ki, onlar teztez 

xəstələnir və bir çoxları vərəm xəstəliklərinə tutulurdu. Müasirləri kimi F.Ağazadə 

də əsl müəllimi xalq arasında intibaha səbəb olan çox böyük qüvvə hesab edirdi. 

Ona görə də sənətini bütün varlığı ilə sevir, müəllim olması ilə fəxr edirdi. 

F.Ağazadənin fikrincə müəllim təkcə dərs deməklə kifayətlənməməli, ictimai 

işlərdə də iştirak etməli, hər yerdə xalqın maariflənməsinə çalışmalıdır. Müəllüm, 

savadlı, geniş dünyagörüşlü olmalı, dövrün siyasi və ictimai hadisələrindən yaxşı 

baş çıxarmalıdır. Müəllim dərs dediyi uşaqları övlad məhəbbəti ilə sevməli, onlara 

vətənpərvərlik, insanpərvərlik, beynəlmiləlçilik hadisələrini şəxsi nümunəsi ilə 

aşılamalıdır. O, müəllimin şəxsi nümunəsini һər yerdə-dərsdə və eləcə də digər 

ictimai işlərdə təsiredici amil kimi yüksək qiymətləndirirdi. F.Ağazadə müəllimdən 

tam və geniş bilik verməyi tələb edirdi. O, göstərirdi ki, müəllim yalnız dərslikdə 

yazılanla kifayətlənməməli, uşaqların yeni öyrədilən mövzunu aydın başa 

düşmələri üçün onlara ətraflı məlumat verməlidir. Müəllim һər mövzunu keçərkən 

müəllimlik məharətini nümayiş etdirməlidir. Müəllim şagirdlərin məhəbbətini 

qazanmalı, təkcə məktəbdə deyil, hər yerdə böyük nüfuz sahibi olmalıdır.   

F.Ağazadə bütün müəllimlərə təcrübə mübadiləsi aparmağı, öz işində 

müvəffəqiyyət qazanan yoldaşlarının iş üsullarını öyrənməyi məsləhət görürdü. O, 

H.Zərdabinin müəllimlik məharətini nümunə göstərir, onun təlimdə müvəffəqiyyət 

qazanmasının səbəblərini izah edərək yazırdı: «Şagirdlərin kitabında qeyd olunan 

dərslərə kifayət etməyib, Həsən bəy çox məsələləri əlavə öyrədirdi. Böylə ki, onun 

üsulu çox vaxt dərsi «xitabə» vasitəsilə keçmək idi. Bu üsuldan uşaqlar çox 

məlumat kəsb edirdilər. Ona görə mərhum Həsən bəy müsəlman, rus şagirdləri 

arasında ümumi sevgili müəllim olmuşdur». S.M.Qənizadə isə dilimizin əlacını 

müəllimlərdə, qələm sahiblərində görürdü. O, müəllim şəxsiyyətinə, onun 

davranışına, geyiminə ayrıca məna verirdi. «...Məişət aləmində özgələrə rəva 



görünən şan-şöhrət müəllimə rəva görünməz»— deyən S.M.Qənizadə Zaqafqaziya 

Müəllimlər Seminariyasını bitirib Gəncə sənət məktəbinə müəllim təyin edilmiş, 

lakin az sonra 1906-cı il aprelin 15-də qəza nəticəsində həlak olan Z.Hacıbəyovun 

vəfatı münasibətilə Qoridən göndərdiyi məqalədə yazırdı: «Özgələrə şayəstə olan 

nemətlər müəllimə şayəstə (münasib) olmaz. Hətta özgələrə yaraşan libaslar 

müəllimə yaraşmaz...Nə üçün? Ondan ötrü ki, müəllimdir». Onun fikrincə, 

müəllimlik çətin sənətdir. Həqiqətən, müəllim dediyimiz kəs millət fədaisidir. 

Müəllimə həmişə az verib çox zəhmət verirlər. Müəllimlik peşəsini boynuna 

götürənlərə eşq olsun gərək. S.M.Qənizadəyə görə, müəllimlik dünyanın ən vacib 

peşələrindən biri, bəlkə də birincisidir. Bağ bağbansız keçinə bilmədiyi kimi, 

bəşəriyyət də müəllimsiz keçinə bilməz. Həqiqi müəllim vardövlət, cah-cəlal, şan-

şöhrət haqqında düşünməməlidir. Əgər düşünərsə, «nisbi lənət olar», müəllimin 

«evi kitabxanadır, dövləti kiçik şagirdlərdir, müxəlləfatı qara məktəb mizləridir, 

sözü, nəğməsi şagirdlərin sədasıdır, istirahəti dəftərlərin təshihi, qazancı isə 

millətin məhəbbət və etimadıdır». S.M.Qənizadə «Müəllimlər iftixarı» [89, 23-24] 

adlı məqaləsində yazırdı ki, «Dünya müəllimsiz dolanmadıqda müəllimlər 

təsəllütündə neft zavodları ola bilməz, çünki mütəməvvil firma sahibi hərgiz 

müəllimliyə yaramaz…Tacir ticarətdə və ya sənətkar sənətində müəllimlik 

sevdasına düşər olsa, qəbahət görünür, hakəza müəllim məktəb lövhəsinin 

müqabilində hərgah mürəkkəb şüşəsinə baxıb vapor və ya neft quyusunun 

quyğusun çəkər olsa, lənət aparar. Müəllimin evi məktəbxanadır, müəllimin nökəri 

məktəb mülazimidir, müəllimin təvabe və ətbari cociq-şagirdlərdir, müəllimin 

müxəlləfatı qara-qura məktəb mizləridir, müəllimin sazı nəğməsi məktəb 

şagirdlərinin sədasıdır, müəllimin istirahəti dəftərlər təshihidir. Müəllimin mal və 

mətai dərs və təlimdir, müəllimin kəsb və icrəti öz millətinin məhəbbət və 

iradətidir. Mənim rəy və təsəvvürümə görə, müəllim dediyimiz zad mərifət 

külbəsinin dərbanı və nicat yolunun rəhbəridir. Elə rəhbər ki, məktəbxana 



astanasında hidayət məsələsi sancıb əbnayi –ruzigar xidmətinə gecə və gündüz 

amadə dayanarkən, hər bir təvəllayə gələn körpə üçün zəngin təlim qapısını ibadət 

zoru ilə açıb nicat yolunu nişan verir». S.M.Qənizadə ustad müəllimlərə yüksək 

qiymət verərək deyirdi ki, hünərli ustad xam dəmirdən səbrlə Misri qılınc yapa 

bilərsə, yaxşı müəllim kəctəpə millətdən xoş əxlaq cəmiyyət hazırlaya bilər [89, 

30]. O, müəllimlik peşəsini həm şərəfli, həm də çətin peşə hesab edərək yazırdı: 

«İnsafən müəllimlik təklifi ağır təklifdirsə, müəllimlik şəni həm şəndir. Müəllimlik   

hər bir əsrdə ağır olubsa, bu əsrimizdə dahaca ağırraqdır! Əsrimiz bir əsrdir ki, 

gündüzlər qiraət, gecələr kitabət müəllimlər üçün din borcudur» [89, 31]. Həm 

S.M.Qənizadə, һəm də onun sələfləri və xələfləri uşaqların tərbiyəsində 

müəllimlərin şəxsi nümunəsinə, onların mənəvi nüfuzuna çox böyük əhəmiyyət 

vermişlər. Onların nəzərincə, uşaqlar üçün valideynlər və müəllimlər əsas təqlid 

obyektidirlər, onların bütün hərəkət və davranışları, xasiyyətləri əksər hallarda 

uşaqlar tərəfindən təqlid olunur. Bunu heç bir valideyn və müəllim unutmamalıdır. 

Bu işdə müəllimin məsuliyyəti daha artıqdır. Müəllim «ağıllı, vicdanlı, əxlaq 

normalarına, uşaq ruhiyyəsinə bələd, şirin danışmaqda, insaflı rəftarda, vüqarlı 

davranışda, rak və təmizliklə məşhur, cəmiyyətin hər təbəqəsi ilə danışmağı 

bacaran rəzil və alçaq adamlardan «qaçan» bir şəxsiyyət olmalıdır. Azərbaycan 

müəllimlərinin I qurultayında müəllimlərin maddi ehtiyacları ilə bağlı məruzə və 

çıxışlarını ümumiləşdirməli olsaq aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: 1) Bəzi 

kəndlərdə yerli əhalinin aldadılaraq məktəb açdırılması, oraya ana dilini bilməyən 

müəllimlərin göndərilməsi; 2) Müəllimlərin əmək haqqının ölkədə əmələ gələn 

bahalılığa uyğun gəlməməsi; 3) Əvvəllər hökumətin açdığı məktəblərdə xərc 

dövlət xəzinəsindən ödənilirdi, müəllimlər məvacibini heç bir çətinlik çəkmədən, 

vaxtı-vaxtında oradan alırdılar. Məktəb xərcinin yerli əhali tərəfindən ödənilməsi, 

camaatdan xüsusi məktəb vergisi yığılması ilə bağlı dövlətin təhsil siyasətinin 

millətin mənafeyinə uyğun gəlməməsi; 4) Məktəb üçün yığılan «adı var, özü yox» 



pulların kilsə tikməyə, faydasız məmurlara, polis işçilərinə xərclənməsi; 5) Yerli 

əhalidən zorla əhdnamələrin («mirski priqavorlar») alınması, onların hesabına 

məktəb binalarının tikilməsi, elə ona görə də həmin məktəblərdən əhalinin 

faydalana bilməməsi, müəllimlərin halının gündən-günə ağırlaşması. 

Azərbaycanda təhsilin inkişafında mühüm xidmətləri olan I qurultay müəllim 

hazırlığını geniş müzakirə etdi və aşağıdakı qərarı çıxarıb məktəblərə göndərdi. 1) 

Təxirə salınmadan Qori seminariyası Azərbaycan şəhərlərindən birinə köçürülsün; 

2) Azərbaycan dilinin tədrisi məcburi fənn olsun; 3) Azərbaycan müəllimlərinin 

hüquqları qeyriləri ilə bərabərləşdirilsin; 4) Azərbaycan dili dərsliklərinin sayı 

artırılsın; 5) Müəllimlərin təyin olunması və işdən çıxarılması xalqın ixtiyarına 

verilsin [15, 26]. Azərbaycan müəllimlərinin II qurultayı 1907-ci ildə Gəncədə 

çağrılması nəzərdə tutulsa da, 1907-ci ilin 25 avqustundan 5 sentyabrına qədər 

Bakıda keçirilməsinə icazə verildi [15, 44]. I qurultayda müzakirə edilmiş 

Azərbaycan dili müəllimlərinin başqa müəllimlərlə hüquq bərabərliyi, müəllimlər 

ittifaqının təşkili, rus-tatar məktəblərinə ana dili müəllimlərinin imtahan yolu ilə 

götürülməsi, müəllimlərin pedaqoji-metodik hazırlığı yenidən müzakirə olundu. 

Qurultayda müəllimlər ittifaqının nizamnaməsi də qəbul edildi. Azərbaycan 

müəllimlərinin II qurultayının keçirilməsində Ə.Hüseynzadə, M.Mahmudbəyov, 

F.Ağazadə, H.Mahmudbəyov,   S.Axundov, M.Əfəndiyev, A.Vəlibəyov və b. 

xüsusi fəaliyyət göstərdilər. Həm II qurultayda, həm də Rusiya müsəlmanlarının 

qurultaylarında müəllimlərin hazırlığı məsələsinə xüsusi önəm verilirdi. Müsəlman 

məktəblərinə müəllimlər hazırlamaq üçün müsəlmanlara məxsus müəllim 

məktəblərinin (seminariyalar–L.N.) təsis edilməsi, qadın müəllimələri hazırlamaq 

üçün Kazan, Bakı və Bağçasarayda Müəllimlər seminariyasının açılması vacib 

hesab olunurdu. Azərbaycan üçün müəllim kadrları hazırlayan müəssisələrin 

açılmasında çoxlu maniyələr və çətinliklər qarşıya çıxırdı. Azərbaycan 

maarifpərvərləri bu yolda hər cür müqavimətə rast gəlsələr də bu müəssisələrin 



açılması, orada tədris planı və proqramların təkmilləşməsi, müəllim hazırlığının 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi, maddi məişət məsələlərinin yaxşılaşdırılması uğrunda 

əməli fəaliyyətlərlə yanaşı, mətbuat səhifələrində çar hökuməti və mürtəci 

dindarların təzyiqinə qarşı dönmədən mübarizə aparırdılar. Müəllim kadrları 

hazırlığı ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadənin fikirləri də maraq doğurur. Məktəblərin 

sayının azlığının başlıca səbəblərindən birini müəllim kadrlarının yoxluğunda 

görən M.Ə.Rəsulzadə xalqı elmə, dərsə rəğbətsiz, meyilsiz hesab edənləri tənqid 

edir, göstərirdi ki, hər yerdə məktəblər açılır, elm və mərifətə olan meyl artır, 

ancaq «ana dilini tədris etməyə müqtədir olub və qanunca həqqitədrisə malik olan 

və pedaqoji nöqteyi-nəzərdən hazırlığı olan tapılmıyor» [173]. Bütün Qafqaza 

müəllim kadrları hazırlamaqdan ötrü Qori seminariyası kifayət deyil, mütləq 

müsəlmanlara məxsus yeni seminariyalar açılmalıdır. Unutmaq olmaz ki, «bütün 

millətlərin səadətini və istiqbalını təmin edən müəllimdir». Buna görə də 

M.Ə.Rəsulzadə müəllimlərin qarşısında bir sıra tələblər qoyurdu. Bu tələblərdən ən 

başlıcası milli tələblər idi. Yəni müəllimlər ilk növbədə xalqın dilinə, adət-

ənənəsinə və və ruhuna bağlı insanlar tərbiyə etməlidir. Yoxsa özündən bixəbər 

«uçitellərdən» xalqa nə fayda ola bilərdi. O cür «uçitellərdən» də yarımçıq 

«uçeniklər» əmələ gələcəkdi. «Müəllim uşaqlarına dərs verdiyi xalqın dilinə, 

adətinə açina və onu sevər ruhlu və fəal bir xadim olarsa, ancaq o zamandır ki, 

naqis də olsa, bizi tərbiyəyə mədar olan rus–müsəlman məktəblərindən faidə 

görəcəyiz. Yoxsa ortadakı kəndiliyindən bixəbər «uçitellər»dən yarımçıq 

«uçenik»lərdən başqa bir şey gözləmək əbəsdir». M.Ə.Rəsulzadə məktəbləri 

yeniləşdirməklə bərabər orda dərs deyənləri (ruhaniləri və mollaları) yeni ruhda 

tərbiyələndirməyi zəruri sayırdı. Mühafizəkar mollaların, yeniləşməyin əleyhinə 

olanların fəaliyyətlərindəki ciddi qüsurları səciyyələndirərək yazırdı: «Demək ki, 

mollaların qiyməti–şəxsiyyətləri xəlqimizin tərəqqi və təməddünü nöqteyi-

nəzərindən böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Şübhəsiz ki, yeni elmlərdən bəhrəsiz, 



dünya və aləmdən xəbərsiz olan bir molla yeni üsul məktəbləri özünə rəqib görür 

və xalq arasında köhnəlmiş əvam fikirləri tərviclə ruhani bir zövq duyur». 

A.Səhhətə görə, müəllim tədris etdiyi fənni yaxşı bilməklə yanaşı, hərtərəfli 

hazırlığa malik olmalı, şagirdlərinə həyata münasibət haqqında aydın və düzgün 

təsəvvür verməlidir. Müəllim saf mənəviyyatlı, təvazökar və sadə olmalı, 

vəzifəsindən sui-istifadə edib elm yolunda xalqı aldatmamalı, təlim işini gəlir 

mənbəyinə çevirməməlidir. A.Səhhət bu cür keyfiyyətlərdən uzaq, özünü çox bilən 

kimi göstərən, əslində isə heç nə bilməyən, elmdən bixəbər, xalqın başını aldadan   

müəllimləri «Müsəlman ürəfaları» adlı satirasında kəskin tənqid etmişdir. 

A.Səhhətə görə müəllim uşaq və gənclərə öz şəxsi nümunəsi ilə insanpərvərlik 

hissləri aşılamalı, uşağı ata məhəbbəti ilə sevməli, onların pis hərəkətlərinə göz 

yummamalı, hörmətlə yanaşı tələbkarlıq da göstərilməlidir. Əsl müəllimə xas olan 

bu keyfiyyətləri o, «Cəhalət səmərəsi, yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi» adlı pyesində 

müəllim Faiq Əfəndi surətində vermişdir: Faiq Əfəndi uşaqları sevir, onlara xüsusi 

qayğı ilə yanaşır, onların gələcək həyatını düşünür. Lakin nalayiq hərəkətlər 

üstündə tənbeh etməkdən çəkinmir. A.Səhhət müəllimin təlim işində 

müvəffəqiyyət qazanması üçün onun yüksək mənəviyyatı və müəllimlik ustalığına 

malik olmasından əlavə mənəvi və maddi cəhətdən də tələbatının ödənilməsini 

lazım bilirdi. A.Səhhət o dövrdə müəllimlik işinin nə dərəcədə çətin olduğunu hiss 

edirdi. Bu haqqda A.Səhhət «Cəhalət səmərəsi, yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi» 

pyesində müəllim Faiq Əfəndinin dili ilə belə deyir: «...Doğrusu, bizim 

müsəlmanlar üçün müəllim olmaqdan çətin əzab olmaz. Çalış, vuruş, zəhmət çək, 

əziyyətdə qal, buna yalvar, ona yaxar, bunun üçün iş düzəlt axırda razılıq əvəzinə 

söyüş eşidəcəksən». Səhhət–«Ah, bilmirəm nə vaxt xeyir və şərimizi qanıb, dost və 

düşmənimizi tanıyacağıq», - deyə təəssüflənir, xalqı gözüaçıq olmağa, dost və 

düşmənini tanımağa, məktəbi, müəllimi düzgün başa düşməyə çağırırdı. A.Səhhətə 

görə, müəllim öz işində təkcə dərs deməklə kifayətlənməməli, geniş ictimai 



fəaliyyət göstərməli, xalqın maarifləndirilməsi uğrunda mübarizə aparmalı, 

məktəbin, təhsilin əhəmiyyətini başa salmalıdır. Faiq Əfəndi təhsilini davam 

etdirmək üçün öz uşağının Qori seminariyasına getməyinə razı olmayan valideynə 

deyir: «A, qardaş, ... Bir kəlmə başa düş və anla. Biz sənin oğlunu göndərmirik ki, 

gedib nökərçilik eləsin. Biz göndəririk ki, gedib oxusun, adam olsun». Sonra 

sözünə davam edərək deyir: «Dadaş dayı, qulaq as, gör nə deyirəm. Nahaq yerə 

uşağını bədbəxt etmə, belə iş mindən bir uşaq üçün mümkün olur. Əsəd qabil və 

səyli uşaqdır. Ona mənim heyfim gəlir, yəqin bilirəm ki, bir neçə il Qoridə 

oxuyandan sonra kamil bir müəllim olar». Bu sözlərdə xeyirxah, saf qəlbli, uşağı 

övladı kimi sevən, onun halına acıyan, gələcəyinə böyük ümid bəsləyən nəcib bir 

müəllimin arzuları ifadə edilmişdir. A.Səhhətə görə, müəllim geniş dünyagörüşünə 

malik olmalı, dövrün ictimai siyasi hadisələrindən baş çıxarmalı, xalqla daim 

ünsiyyət saxlamalı, məktəb və maarif işini yaxşılaşdırmaq üçün «hüquqi» 

vəzifələri onlara başa salmağa çalışmalıdır. A.Səhhət mövcud siyasi vəziyyət 

haqqında xalqa xəbər verməyi, təbliğat işləri aparmağı müəllimlər qarşısında 

mühüm bir vəzifə kimi qoyurdu. «Yay mövsümü gəlir. Məktəblər bağlanıb, 

mütəllimlər azad olunub, müəllimlər asudə olacaqlar. Doğrudur, müəllim əfəndilər 

il üzünü zəhmət çəkib indi də rahat olmaq istəyirlər. Lakin zənni-acizanəmə görə 

indi rahatlıqlarını millətə fəda etməlidir. Hər növ ilə olsa istər müəllimlərə, istərsə 

tələbələrə... istərsə də yuxarı sinif şagirdlərinə təlimat verib ətrafa 

göndərilməlidirlər... Yaylaqlara köçmüş ellərin, qəbilələrin içərisində birər-məbus 

göndərilməli, vaxt və zamana münasib vəzifə və hüquqi-bəşər haqqında... sadə və 

asan bir dil ilə camaata bəyanət vermək» lazımdır.  A.Səhhət müəllimləri və başqa 

ziyalıları xalqın maarifləndirilməsi, cəhalətdən xilas olması üçün mübarizəyə 

çağırmaqla yanaşı, bu işdə özü də bilavasitə iştirak edir, müəllimə tələblər verdiyi 

kimi, həmin tələbləri özündə təcəssüm etdirərək nümunə göstərirdi. «Fürdövsül 

ətfal, yaxud cocuqlar bağçası», «Məktəb uşağı» şeirlərində onun öhdəsinə düşən 



vəzifələri bir müəllim kimi yerinə yetirməyə çalışdığının şahidi oluruq. Hər iki 

şeirdə Səhhət kiçik yaşlı uşaqlarda məktəbə, elmə həvəs oyatmaq məqsədi güdmüş 

və dərsə gedən bir uşağı təsvir edərək göstərmişdir ki, elmə, təhsilə sönməz həvəsi 

olan bu uşaq dərsinə həmişə diqqətlə yanaşır, verilmiş tapşırıqları vaxtında yerinə 

yetirir, evdə dərslərini təkrar edir, bəzəkli məktəb çantasını səliqəyə salır, təmiz 

məktəbli formasını geyinib məktəbə gedir. Məktəbdə müəllimin tədris etdiyi 

dərslərə diqqətlə qulaq asır, «elmi-hesabı», «tarixi kitabı» yaxşı öyrənməyə çalışır, 

gecə-gündüz yoldaşlarından geri qalmamağa, elmdə onları qabaqlamağa səy edir. 

Şair göstərir ki, azad fikirli «Lövheyi-sinəsi məsumanmə», «Zehni-rövşən kimi 

saf», «Çeşmeyi-abi-bəqa tək şəffaf» olan bu uşağın «arizuyi-yektası» elmlərə sahib 

olmaq, vətənə, millətə xidmət etməkdir. Sonra şair bu uşağa öz işində 

müvəffəqiyyətlər arzulayır, həvəslə, inadla çalışmağı tövsiyə edir, həmin uşağın 

timsalında başqa uşaqları da vətənə, xalqa xidmət etmək yolunda elmə, təhsilə, 

məktəbə həvəsləndirir. A.Səhhət müəllimlərə və şagirdlərə bəzi pedaqoji tələblər 

də verirdi. Onun fikrincə, hər bir şagirdin evdə tədris guşəsi olmalı, şagird tədris 

əşyalarını, məktəb formasını səliqəli və təmiz saxlamalıdır; hər bir şagird evə 

verilmiş tapşırıqları müntəzəm işləməli, dərslərini təkrar etməli, öyrənməli, 

məktəbə səliqəli məktəbli formasında gəlməlidir; məktəbdə həyati və əməli 

əhəmiyyəti olan dərslərə və təbiət elmlərinə xüsusi diqqət yetirməlidir; hər bir 

şagirdin məqsədi elmlərə sahib olmaqla gələcəkdə xalqa, vətənə xidmət etməkdən 

ibarət olmalıdır; hər bir müəllim də öz növbəsində şagirdlərinə xüsusi qayğı il 

yanaşmalı, onların təlim-tərbiyəsi qeydinə qalaraq elmə, təhsilə, məktəbə həvəs 

oyatmalı, təlimin keyfiyyətini yüksəltmək uğrunda mübarizə aparmalı, təlim 

prosesində şagirdləri fəallaşdırmalıdır. A.Səhhət təlim prosesində müəllim və 

şagirdləri vəhdətdə götürdüyündən onu təkcə müəllim fəaliyyəti ilə 

məhdudlaşdırmayıb, bu işdə şagirdlərin də fəallığını tələb edirdi. O, elmlərə 

yiyələnmək, gələcəkdə kamil şəxs olmaq üçün səylə çalışmağı əsas şərt sayırdı. 



Buna görə də «Cəhalət səmərəsi, yaxud bir yetimin xoşbəxtliyi» pyesində Səhhət 

«... Sən çalışqan və səyli olmasaydın, bu gün bu xoşbəxtlik başqa şagirdə qismət 

olacaq idi»-deyirdi. A.Səhhətə görə elm yolu çox çətindir. Ona görə də elmə sahib 

olmaq istəyən hər bir şəxs məktəbə getməli, əmək sərf etməli, çalışmalı, tər 

tökməli, çətinlikdən qorxmamalıdır. Həqiqi insani keyfiyyətlərə malik, elmli, 

qabiliyyətli «Böyük insan»lar yetişdirməyi o bu cür təsəvvür edirdi. 

M.Mahmudbəyovun pedaqoji irsində müəllim hazırlığı məsələləri xüsusi yer tutur. 

O, məktəblərin tərəqqi etməməsinin əsas səbəblərindən birini yeni məktəblərdə 

işləyə biləcək müəllimlərin yoxluğu ilə əlaqələndirirdi. M.Mahmudbəyov 

məktəbdə dərs deyən müəllimi əsl sima hesab edir, müəllimin savadlı, hazırlıqlı 

olmasını tərəqqinin mühüm şərti hesab edərək yazırdı: «Müəllimdən biri isteddalı, 

fəal, işini bilən, digəri isə dərs var imiş, məktəb tərəqqi  istərmiş, şagirdlər vaxt 

tələf edərlərmiş, məktəbə xəyanət və millətə ihanət olur imiş kimi mənaları bir 

dəqiqə böylə etibarinə almayıb düşünməz, hər dərsini əhəmiyyətsizcə yalnız yazı 

oxumaq, yalnız ləfs öyrənmək surətində dərsləri kitab üzü ilə gütah edirsə məktəb 

tərəqqi etməz». Onun müəllim idealı müasir müəllimdən heç nə ilə fərqlənmir. 

Tələbkar, səmimi, xeyirxah, fənnini dərindən bilən, metodik hazırlığa malik, 

keçmiş dərsi tələbkarlıqla soruşan, onu möhkəmləndirən, yeni dərsi sadə dillə izah 

etməyi bacaran müəllim təkcə M.Mahmudbəyovun deyil, həm də Azərbaycan 

maarifçilərinin idealı idi. Təlim prosesində sual-cavaba daha çox yer verilməsini 

tələb edən M.Mahmudbəyov yazırdı: «Sualsız-cavabsız, əməliyyatsız təhsil. Dəftər 

yazılmır, kitab tutulmur, nömrə və yer verilmir. Bilən bilməyəndən fərq olunmur». 

Onun bu fikri Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.) aşağıdakı fikirləri ilə səsləşir. 

Peyğəmbər müsəlmanları bilmədiklərini öyrənməyə çağırırdı: «Elm elə xəzinədir 

ki, açarları sualdır. Sual edin–sualda dörd adamın əcri var: sual edənin, alimin, 

qulaq asanın və onları sevən adamın. Yaramaz ki, cahil bilmədiyi halda, alim isə 

bildiyi halda sussun. Bir alimin məclisində olmaq min rükət namaz qılmaqdan, min 



xəstəyə baş çəkməkdən, min cənazə müşayiət etməkdən yaxşıdır. Soruşmuşdular 

ki, «Ya Peyğəmbər, «Quran» oxumaqdandamı? O demişdi: «Biliksiz «Quran» 

fayda verərmi? M.Mahmudbəyov müəllimlərin öz aralarındakı münasibətlərinin 

şagirdlərin tərbiyəsinə böyük təsir etdiyini qeyd edirdi. O, göstərirdi ki, müəllimlər 

bir-biri ilə səmimi rəftar etməli, bütün davranışları ilə dərs dedikləri şagirdlərə 

nümunə olmalıdırlar. Bir–biri ilə ədavət, çəkişmə aparan müəllimdən şagirdlər nə 

götürə bilər». M.Mahmudbəyov məktəbdə öyrədici mühitin yaradılmasında, 

sağlam əxlaqi münasibətlərin formalaşmasında müəllimlərlə yanaşı, məktəb 

rəhbərlərinə də xüsusi tələblər verirdi. O, göstərirdi: «Biz məktəbsizlikdən, 

məktəblərdəki nizamsızlıqdan, idarə qanmayan müdirlərdən, saxta imdahanlardan 

ağlayırıq». H.Cavid uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini, qabiliyyətlərini nəzərə almağı 

müəllimlərə tövsiyə edirdi. Onun fikrincə, şagirdlərin cöhrə fizionomiyalarına 

diqqət edilsə, bir-birinə bənzəmədikləri dərhal gözə çarpar. Çöhrələr müxtəlif 

olduğu kimi, əxlaq və xarakterlər də müxtəlif olur. Bəzi uşaqlar inadcıl, bəziləri 

həlim, dalğın kimisi avara, yaramaz, kimisi də düz fikirli və zərif olur. Deməli, 

müəllim şagirdlərinə tərbiyə verərkən yekrənglikdən qaçmalıdır. Müəllim 

nəzəriyyə ilə kifayətlənməməli, həm də axtarış aparmalı, istedada da malik 

olmalıdır. H.Cavid müəllimlərə valideynlərin də kömək etməsini zəruri sayırdı. 

Çünki onun fikrincə, ailə tərbiyəsi və bədənin sağlamlığı həyati-bəşəriyyətin 

əsasını təşkil edir. Övladın sağlam olması ata və analardan asılıdır. Uşaqlara sirayət 

edən xəstəliklərdən ən dərin fəlakətlərə yol açan analardır. Cocuq tərbiyəsinə 

diqqət vermək üçün tərbiyə görmüş analar lazımdır. Bəs belə isə hanı ana 

yetişdirəcək məktəblərimiz? Vətəni, vətənin qiymət və əhəmiyyətini, tərəqqi və 

səadətini kimdən gözləyə bilərik? Beli bükülmüş, ətalətə uğramış ixtiyarlardanmı? 

Bir parça laqeyd, laübali gənclərdənmi? Yaxud saf, təmiz, məsum, ləkəsiz 

qızlardanmı? H.Cavidə görə, müəllim öz mənəviyyatını, özünü, təsfiyə və islaha 

çalışmalıdır. Belə olduqda onun dediyi sözlərin, verdiyi nəsihətlərin faydası ola 



bilər. Hər söz sahibinin sözü ilk öncə ruhu və vicdanı ilə uzlaşmalıdır. Ürəkdən   

gələn sözlər ürəyə nüfuz edə bilir. Deməli, sözün təsiri olması üçün söz deyənin 

təmiz qəlbə, parlaq vicdana, gözəl əxlaqa malik olması vacibdir. Müəllimin hər 

sözü, hər duruşu, bütün şagirdlərə ciddi təsir göstərir. Müəllim öz sözü və nüfuzu 

ilə təkcə şagirdləri tərbiyə etmir, o, başqalarına da təsir edir. Çünki indi bizim 

yalnız məktəblərimiz deyil, bütün ictimai həyatımız belə saf, parlaq bir tərbiyəyə 

möhtacdır. Müəllimin uşağa anlayacağı bir tərzdə ata kimi tövsiyə və tənbehləri 

çox gözəl nəticə verir. Müəllim dinc, namuslu, həlim, səlim bir əfəndi olursa, təbii 

dörd-beş il ərzində yalnız bir ibtidai məktəbi deyil, məktəblə əlaqədar olan böyük 

bir kəndi, kəndin camaatını tamamilə islaha müvəffəq olur. H.Cavid Qafqazda 

fəaliyyət göstərən müəllimləri üç qismə bölürdü. O, birinci qismə Arazı keçib 

gələn fanatizm dəllallarını, ikinci qismə seminariyanı bitirmiş əfəndiləri, üçüncü 

qismə isə yeni üsulda tərbiyə görüb müəllimliyə həvəskar olan gəncləri daxil edir 

və hər bir qisim müəllimləri səciyyələndirərkən ən çox üçüncü qisim müəllimlərə 

üstünlük verirdi. Birinci qisim adamları o, müəllim hesab etmirdi. İkinci qisim 

müəllimlər rusca təhsil aldıqlarına görə azərbaycanca danışmağa çətinlik çəkir, 

fikirlərini səlis ana dilində ifadə edə bilmirdilər. Üçüncü qisim müəllimləri də o, üç 

qrupa bölürdü. Bir qrup müəllim ibtidai təhsili həm türkcə, həm də rusca almışdır. 

Onlar çox səylə çalışırlar, lakin sayları lap az, xidmətləri isə çoxdur. Bir hissəsi də 

vaxtı ilə yalnız mədrəsələrdə işləyib yorulmuş əfəndilərdir ki, indi işin mahiyyətini 

anlayıb candan, ürəkdən gecəligündüzlü çalışıb irəliləmək istəyirlər. Onlar bir 

tərəfdən türk tarixinə, ədəbiyyata, ana dilinə diqqət edirlər, digər tərəfdən də xüsusi 

olaraq ruscaya həvəs göstərirlər. Onlar yaşadıqları əsrin mədəniyyətini bilməyərək, 

yaxud da bilmək istəməyərək azacıq etinasız kimi görünürlər. H.Cavid deyirdi ki, 

maarifpərvər şəxslər hər yerdə onları şirin dil ilə, məhəbbət ilə çalışıb irəliləməyə 

təşviq etsinlər, məhəbbət bəşəriyyətin ən dərin, ən ülvi bir ümidgahıdır. 

Məhəbbətlə güclü ordulardan, vulkanlı toplardan daha ziyadə qələbə və 



müvəffəqiyyət əldə etmək olar. H.Cavid müəllimləri uşaqları belə bir məhəbbətlə 

sevməyə, elmin tərəqqisinə çalışmağa çağırırdı. H.Cavid xalq üçün elm çırağına 

dönmüş müəllimləri yüksək qiymətləndirir, A.Surun vaxtsız ölümündən kədərlənir, 

onun xalq üçün necə şam kimi yanmasından həyəcanlanırdı. H.Cavid yazırdı ki, 

dəfn mərasimində türk dili müəllimi Əli bəy A.Suru işıqlı bir elm çırağına, uşaqları 

isə onun (o çırağın) ətrafına dönüb dolaşan pərvanəyə bənzədirdi. H.Cavid 

A.Surun dəfn mərasimində dərin düşüncələrə dalır, cocuqlara elm öyrədən gənc 

müəllimin belə vaxtsız ölümünə təəssüflənir, «müəllim kimdir?», «müəllim 

nədir?» sualına cavab axtarmağa çalışır. Yapon milləti Mikadonun şərəfinə deyil, 

yapon müəllimlərinin şərəfinə qədəh qaldırır, həm də insanı sərsəm edən, əql və 

şüurunu məhv edən şərab, raki (vodka) içməyib, ən təmiz, saf və gözəl su içir. 

Yaponların tərəqqisi, maarifpərvərliyi müəllimlər sayəsində olmuşdur. Bismark da 

Almaniyanın tərəqqisini müəllimlərdə görür, onlardan gözləyirdi. Harun ər-Rəşid 

bir müəllim üçün, əvət, yalnız bir hikmət və riyaziyyat müəllimi əldə etmək üçün 

Bizans hökuməti ilə böyük müharibə etmiş, qalib gəldikdən sonra təzminatı-

hərbiyyə olaraq yenə müzkur müəllimi əldə etmişdir. Romalılar vaxtı ilə 

müharibələr zamanı əsirlər içərisindən ən alim və zəki adamları öz uşaqları üçün 

müəllim təyin edərmişlər. H.Cavid bu kimi tarixi faktlarla müəllimin rolunun,   

böyüklüyünün təsdiqinə çalışır və deyirdi ki, bizlərdə mühitimizdəki müəllimlərin 

qədri, heysiyyəti, hali-məişəti nəzərə alınsa, insan ağlamaqdan özünü saxlaya 

bilməz. Yazıq, biçarə müəllim nə etsin? Ata-anası bir-iki cocuğun nazını çəkə 

bilmədiyi halda, müəllim müxtəlif psixoloji xassələrə, tərbiyəyə malik yüzlərlə 

millət balalarının nazını çəkib, səs-küyünə, qışqırığına səbr etməli, dözməlidir. 

H.Cavid müəllimlərə müracətlə deyirdi: «Ey müəllimlər, ey möhtərəm əfəndilər! 

Sizlər millətimizin, mühitimizin bu etinasızlığına diqqət verməyin. Daima çalışın 

ki, millət, vətən uğrunda canınızdan keçmək belə lazım gəlsə, əsirgəməyiniz». 

H.Cavid məktublarında da müəllimə, müəllim hazırlığı məsələlərinə diqqət 



yetirmişdir. H.Cavidin 30 ilə yaxın bir dövrdə fasilələrlə müəllimlik sənəti ilə 

birbaşa bağlı olması, ona müəllim və onun hazırlığı haqqında daha dolğun fikirlər 

söyləməyə əsas vermişdir. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində yetişən 

Azərbaycan müəllimləri xalqa sadəcə əlifba öyrətməklə kifayətlənmək istəmir, 

onlara milli-mənəvi dirlik, fəallıq, ictimai namus, həmrəylik, hüquq, əxlaq, milli 

xilas, qurtuluş, ictimai azadlıq və mübarizə savadı öyrətmək istəyirdilər. Milli 

hərəkatın tərkib hissəsi kimi pedaqoji hərəkat o dövrdə geniş intişar tapmışdır ki, 

burada da ağırlıq bütövlükdə milli ziyalıların – müəllimlərin üzərinə düşürdü. Milli 

məfkurəyə malik müəllim kadrların hazırlanması, onların elmi-pedaqoji və 

metodik hazırlığının yüksəldilməsi məqsədilə milli maarifçilər planlı və 

məqsədyönlü xeyli iş görmüşdür. Müəllim haqqında çox söz demiş, çox yazılar 

yazılmışdır. Sözün əsil mənasında fədakar əmək və peşə sahibi olan müəllim 

əməyindən, onların şərəfli və gərəkli işindən ta yunan filosoflarından tutmuş 

zəmanəmizə qədər görkəmli mütəfəkkirlər, ədiblər, elm və dövlət xadimləri 

qiymətli fikirlər söyləmiş, onların fəaliyyətindən bəhs edən əsərlər yaratmışlar. 

Həyatı məhz müəlliminin ona bəxş etdiyini deyən Makedoniyalı İsgəndər, alimin 

mürəkkəbini şəhidin qanına bərabər tutan, başqalarına elm öyrətməyi dini 

vacibatlarından üstün qiymətləndirən ulu peyğəmbərimiz Məhəmməd, ona bir hərif 

öyrədənin qulu olmağa hazır olduğunu bildirən Həzrəti Əli, müəllimi Günəşə 

bənzədən N.Gəncəvi, onu ruhani ata hesab edən Nəsirəddin Tusi, müəllimi 

camaatın çırağı adlandıran F.Köçərli, bəşəriyyətin müəllimsiz keçinə bilmədiyini 

dəyən S.M.Qənizadə və nəhayət Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram 

deyən ulu öndərimiz Heydər Əliyev. Özünün bütün həyatını Azərbaycana, onun 

inkişafına və tərəqqisinə həsr edən H.Əliyev başqa sahələrdə olduğu kimi, 

xalqımızın təhsilinə, onun yüksəlişinə, bu sahədə şərəflə çalışan insanların 

şəxsiyyətinə, işinə, əməyinə həmişə yüksək qiymət vermiş, onlara hörmət və 

ehtiramlarını bildirmişdir. Bu hörmət və ehtiram onun bütün çıxışlarında, 



fəaliyyətində özünü göstərmişdir. İstər müəllimlər qarşısında çıxışlarında, istər 

müəllimlər qurultayına göndərdiyi təbrik məktublarında, istəsə də respublikamızın 

problemləri ilə bağlı digər məruzə və çıxışlarında bu xətt həmişə olmuş və özünü 

göstərmişdir. Heydər Əliyevin müəllimə olan münasibəti bir müdriklik, 

qayğıkeşlik, bu sənətin mahiyyətinə dərindən nüfuz etmək, cəmiyyətin əsil 

müəllimlərə böyük ehtiyacı olduğunu tövsiyə etmək məharəti özünü göstərir. Bu 

bir tərəfdən onun ilk ixtisası müəllim   olması ilə bağlıdır desək bəlkə də səhv 

etmərik. Çünki ,müəllimə aid olan bütün kəlamlarda onun özünün bu peşəyə, 

sənətə şəxsi hörməti, münasibəti açıq-aydın görünür. Ulu öndərin ilk 

müəllimlərindən olan qocaman pedaqoq Lətif Hüseynzadə ilə görüşməsi, ona 

xüsusi ehtiram göstərməsi və onu dövlətimizin ən yüksək mükafatı olan İstiqlal 

ordeni ilə təltif edilməsi bunun bariz nümunəsidir. Heydər Əliyev müəllimlərə 

qarşı həmişə tələbkar olmuşdur. Ulu öndər müəllimlərin işini çətin, lakin lazımlı, 

gərəkli iş olduğunu qeyd edir və onların üzərinə düşən vəzifələrin Vətən üçün, xalq 

və millət üçün olduğunu göstərir. Hər bir müəllim bilməlidir ki, onun üzərinə 

düşən vəzifə, onun dövlət üçün, millət üçün, Azərbaycan xalqı üçün gördüyü iş 

bütün başqa sahələrdə fəaliyyət göstərən insanların hamısının işindən ən gərəklisi 

ən lazımlısıdır. Ulu Öndər Azərbaycan müəllimlərinin qarşısında vəzifələr qoyur 

və onların həyata keçirilməsinin istiqamətlərini də göstərirdi. Bu istiqamətlər 

xalqımızın gələcəyi ilə səsləşən bu gün də, sabah da, gələcəkdə də aktual olan 

vəzifələrdir. Ulu öndərin təhsil, tərbiyə və müəllim haqqında fikirləri bu gün də 

dəyərli, qiymətli və aktualdır. Ulu öndərimin şəxsiyyəti müəllimlərə nümunədir, 

onun həyat və fəaliyyəti, ömür yolu böyük tərbiyə məktəbidir. 

 4. Pedaqoji etika tarixində böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenski (1595-1670) 

xüsusi yer tuturdu. Onun bütün fəlsəfi və pedaqoji əsərlərindən maarif işinin 

gücünə inam qızıl xətlə keçir. Bu inamın köməyilə o, dünyanı yaxşılığa doğru 



dəyişmək, xalqlar və insanlar arasına tam bərabərlik yaratmaq ümidində idi. Bunlar 

utopik olsa da, şübhəsiz, humanist, xüsusən də insanlığın mütərəqqi inkişafı üçün 

vacib ideyalar idi. O, “Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin qanunları” əsərində müəllim 

və şagirdlərin vəzifələrini müəyyənləşdirmişdi. Əslində, Komenski pedaqogika 

tarixində ilk dəfə olaraq özünəməxsus şəkildə müəllimin peşə etikasını 

hazırlamışdı. Bura daxil edilən vacib məsələlər arasında müəllimin əxlaqı, onun öz 

vəzifələrinə münasibəti ilə əlaqədar olanları da vardı. Komenskinin fikrincə, 

“Müəllim namuslu, gülüş və ya nifrət yox, qorxu və hörmət oyatmaq üçün ciddi və 

inadkarcasına sözünün üstündə duran”, özünün bütün həyatı ilə gənc nəsli tərbiyə 

edən bir adam olmalıdır. Məsələn, o yazırdı ki, “müəllimin birinci qayğısı 

şagirdləri müsbət nümunə ilə cəlb etməkdən ibarətdir”. Beləliklə, Komenski ilk 

dəfə müəllimin daxili aləmi, onun şəxsiyyəti ilə maraqlandı və bu ümumi pedaqoji 

və etik-pedaqoji firkin inkişafında böyük rol oynadı. O, yazırdı ki, “şagirdlərin 

mənəvi inkişafının valideynləri” olan müəllimlər çox şey bilməli və 

bacarmalıdırlar: təlim-tərbiyə sənətinə yiyələnməyi; nə vaxt və hansı şəraitdə 

tələbkarlıq göstərməyi; uşaqlarda biliklərə və təhsilə qızğın maraq oyatmaq və s.- 

bütün bunlar isə yalnız müəllimin şagirdləri öz atalıq qayğısı, hərəkətləri və sözləri 

ilə cəlb etdiyi zaman ola bilər. həm də müəllim namuslu və əməksevər olmalıdır”. 

Pedaqoji etika və pedaqogika tarixində Con Lokkun konsepsiyası da çox ciddi rol 

oynamışdır. Onun yeni dövr humanizminə töhfəsi ideyaların fitriliyi haqqındakı 

nəzəriyyəni rədd etməsi idi. O, biliklərin hisslərin təcrübəsindən yaranması fikrini 

əsaslandırır, bununla da elmin yalnız xüsusi adamların imtiyazı olması ideyasını 

rədd edirdi. C.Lokk mühiti tərbiyənin əsas vasitəsi hesab edirdi. Onun fikrincə,   

uşağa nə cür nəsihətlər verilməsindən asılı olmayaraq, onu ilk növbədə tərbiyə 

edənlərin hərəkət tərzi tərbiyələndirir. Məsələnin belə qoyuluşu öz dövrü üçün çox 

əhəmiyyətli olsa da, “tərbiyəçiləri necə tərbiyə etməli?” sualına cavab vermirdi. 

Lokk pedaqogikasının məqsədi möhkəm bədənli və ruhlu, yaxşı tərbiyə olunmuş, 



hər şeydən əvvəl, sahibkar üçün faydalı ola biləcək bilikləri əldə etməyə can atan 

centlmen yetişdirməkdən ibarət idi. C.Lokkun ideyaları XVIII əsr fransız 

maarfçilərinə böyük təsir göstərdi. Məsələn, pedaqoji etikanın inkişafında Jan Jak 

Russonun ideyalarının və onun “Emil və ya tərbiyə haqqında” əsərinin rolunu qeyd 

etmək lazımdır. Burada o, öz nümunəsində ideal tərbiyəçini təsvir edir. Russonun 

fikrincə tərbiyəçi hər cür qüsurlardan azad olmalı və mənəvi münasibətlərdə 

cəmiyyətdən yüksəkdə durmalıdır. Etik-pedaqoji elmlərə böyük tğhfələr vermiş 

mütəfəkkirlərdən danışanda İ.H.Pestalotsinin də adını çəkmək vacibdir. Öz fəlsəfi 

baxışlarında Russoun davamçısı olan Pestalotsi pedaqoji işlərində çox dərin 

fərdilik göstərdi. O, öz dövrünün çərçivəsindən kənara çıxaraq yazırdı: “müəllim 

yadda saxlamalıdır ki, hər cür susdurulma inamsızlıq doğurur və əgər o kök atarsa, 

deməli, sənin zəhmətin itəcək. Daha sonar uşağı heç nə bilmədiyini pis hərəkət 

hesab edib cəzalandırmaq kimi əsəbləşdirib, narazı salmır. Günahsızlığı 

cəzalandıran məhəbbəti itirir ”. Məhəbbət isə Pestalotsiyə görə tərbiyə işində ən 

vacib reallıqdır. Məhz bu mövqedən o, həmin dövrdə məktəblərdə hökm sürən 

zorakılıq və qorxu, sərt, qaba, şüursuz intizama və əzbərçiliyə qarşı çıxırdı. Həqiqi 

tərbiyəçi yalnız uşaqları sevməklə onların hər birində müsbət mənəvi keyfiyyətlər 

yaradıb, onları həyata hazırlaya bilər. İlk dəfə olaraq A.İ.Gertsen metodoloji 

əhəmiyyəti olan “insan mühitin yalnız məhsulu yox, həm də onun fəal yenidən 

dəyişdirənidir” kimi vacib deyanı irəli sürdü. Bundan başqa, Gertsen dəfələrlə 

mənəvi tərbiyədə pedaqoq nüfuzunun, özü də vəzifənin köməyilə yox, məhz 

müəllimin mənəvi keyfiyyətlərilə qazanılan nüfuzun əhəmiyyətini qeyd edirdi. 

Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinskinin bu problemə aid fikirləri də pedaqogika 

elminə layiqli töhfədir. O da müəllimin cəmiyyətin həyatındakı social və mənəvi 

rolunu xüsusi qeyd edirdi. Uşinskinin fikrincə, müəllimin bütün həyat və fəaliyyəti 

“insanlığın nadanlığı və qüsurları ilə” mübarizəyə tabe etdirməli, “bütün insanlıq 

tarixində nəcib və yüksək olan hər şeylə yeni nəsil arasında həqiqət və xoşbəxtlik 



uğrunda mübarizələrin müqəddəs vəziyyətlərinin mühafizəçisi olmağa borcludur”. 

Bu fikrə əsaslanaraq, Uşinski qeyd edirdi ki, tərbiyəçi xüsusilə, anatomiya, 

fiziologiya, fəlsəfə və başqa elmlər sahəsində əhatəli biliyə malik olmalı, ən 

başlıcası isə, uşağı hər cəhətdən tanımalıdır  O, həm də müəllimin şəxsi 

keyfiyyətlərinə qarşı yüksək tələblər irəli sürürdü. Uşinski yazırdı: “Tərbiyə işində 

heç bir nizamnamə və proqram, heç bir süni mexanizm nə qədər ağıllı düşünülmüş 

olsa da, şəxsiyyəti əvəz edə bilməz.. tərbiyəçinin tərbiyə olunana birbaşa, şəxsi 

təsiri olmadan xarakterə nüfuz edən həqiqi tərbiyə mümkün deyil. Şəxsiyyətin 

inkişafına və müəyyənləşməsinə yalnız şəxsiyyət təsir edə bilər, xarakteri yalnız 

xarakter yarada bilər”. Böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsində müəllimin mənəvi 

keyfiyyətlərinin rolu haqqında, ideyaların inkişafında L.Tolstoyun da əhəmiyyətli 

fəaliyyəti olmuşdur. O, hər şeydən əvvəl, uşaqlara məhəbbət, biliklərə məhəbbət və 

uşaqların   psixoloji xüsusiyyətlərini bilmək kimi xüsusiyyətləri müəllimin yaradıcı 

işinin vacib şərtlərindən hesab edirdi. Sovet dövründə yaşamış görkəmli rus 

pedaqoqları A.V.Lunaçarski, N.K.Kurupskaya, P.P.Blonski, C.T.Şatski, 

A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinski və b. psixologiya, pedaqoji etika elminin 

inkişafına böyük töhfə vermiş, həmin elmlərin yeni elmi müddəalarla 

zənginləşdirilməsində böyük rol oynamışlar. V.A.Suxomlinskinin fəaliyyətini 

xüsusi qeyd etmək istərdik. O, öz əsərlərində və fəaliyyətində diqqəti müəllimin 

fərdi yaradıcı fəaliyyətinin, onun mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına yönəldirdi. 

V.A.Suxomlinski yazırdı ki, heç bir müəllim universal və bütün ləyaqətlərin 

mücərrəd təcəssümü ola bilməz. hər birində hansı xüsusiyyətcə üstünlük təşkil 

edərək, təkrarsız bir varlıq kimi mənəvi həyatın sahəsində isə özünü başqalarından 

daha qabarıq nəzərə çarpdıra bilər. məhz bu, müəllimin fərdi xüsusiyyətlərinin 

yeniyetmələrə təsir kimi mürəkkəb bir sahəsini zənginləşdirir. V.A.Suxomlinski 

qeyd edirdi ki, müəllimin fərdi yaradıcılığının üzə çəxmasında onun mənəvi 

keyfiyyətləri, uşaqlara məhəbbəti, humanizmi əsas rol oynayır. Onlarsız fərdi 



yaradıcılıq lazımi nəticəni verməz, yəni layiqli şəxsiyyət tərbiyə edilə bilməz. 

Beləliklə, şagirdə fərd təkrarolunmaz şəxsiyyətlər kimi münasibət göstərməyən 

müəllim sinif qarşısında məsuliyyətini itirir ki, buda öz növbəsində nəinki 

münaqişənin, hətta münaqişələrin meydana çıxmasına səbəb olur. 

  

 


