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Jurnal məktəbəqədər və ibtidai təhsil sahəsində elmi-nəzəri məqalələrin, 
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dillərində dərc olunur. Müəlliflərin şəxsi maraqlarını əks etdirən, elmi-metodi-
ki nəticəsi olmayan məqalələr qəbul edilmir. Jurnal Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi elmi nəşrlər      
sırasındadır.
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Redaktorlardan

“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” elmi-metodik jurnalının “İrəvan 
Müəllimlər Seminariyası” adlı xüsusi buraxılışı jurnalın xüsusi buraxı-
lışlar seriyasından növbəti nəşridir. İndiyə qədər çap etdiyimiz və gələ-
cəkdə nəzərdə tutduğumuz digər xüsusi buraxılışlar kimi, bu layihəmiz 
də mövzunun aktuallığı, tarixi, sosial və mənəvi əhəmiyyəti nəzərə 
alınaraq hazırlanıb. Bu fikri daha dəqiq ifadə etsək, “İrəvan Müəl-
limlər Seminariyası” buraxılışı tarixi irsimizə, milli-mənəvi dəyərlə-
rimizə olan ehtiramımızdan qaynaqlanır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, cənab İlham Əliyevin İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 
140 illiyi ilə bağlı imzaladığı sərəncam bu xüsusi buraxılışı hazırla-
maq yolunda əməkdaşlarımıza, sözün həqiqi mənasında, böyük stimul 
verdi. Düşündük ki, təhsil tariximizin qızıl səhifələrindən olan İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının tarixinin öyrənilməsi və gələcək nəsillərə 
çatdırılması işinə biz də öz töhfəmizi verək. Bu arzu ilə çıxdığımız 
yolda müraciət etdiyimiz tədqiqatçıların hər biri səsimizə səs verdi və 
seminariyanın tarixi ilə bağlı araşdırmalarını böyük məmnuniyyətlə 
jurnala təqdim etdilər. Təxminən dörd ay ərzində müəlliflər və redaksi-
ya əməkdaşlarının gərgin əməyi nəticəsində İrəvan Müəllimlər Semi-
nariyasının tarixi, seminariyanın bağlanması səbəbləri, həmçinin onun 
köçkünlük dövrü və bu dövrlərdə milli zəmində baş verən hadisələr, 
tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycanın əzəli torpağı olan İrəva-
nın tarixi, bu qədim diyarda baş verən müharibələr, onların səbəbləri 
haqqında məqalələr konkret tarixi faktlara istinadən hazırlandı. Nəti-
cədə, İrəvan Müəllimlər Seminariyasının tarixini, onun məzunlarını, 
seminariyanın fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində onun əməkdaşlarının 
çəkdiyi min bir əziyyəti, onun qurucularının, davamçılarının sarsılmaz 
mübarizəsini özündə əks etdirən bir vəsait ərsəyə gəldi. Elə hesab edi-
rik ki, “Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalının  bu xüsusi buraxılışı 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının tarixinin keçmişdən gələcəyə ötü-
rülməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyacaq... 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyi münasibəti ilə ha-
zırlanmış bu xüsusi buraxılışın ərsəyə gəlməsində əməyi olan bütün 
müəlliflərə redaksiya heyəti adından minnətdarlığımızı bildiririk.
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IRAVAN, THE ANCIENT CITY OF AZERBAIJAN

Nazim Mustafa

PhD in history, laureate of the State Prize,
Department head of the Presidential Library

E-mail: nazimmustafa@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-5964-8886         

Abstract. In the article, referring to sources and research works, it is 
justified that the ancient city of Iravan has nothing to do with Armenians. 
The city of Iravan occupied a unique place among Azerbaijani cities not 
only with its historical and architectural monuments but also as a center 
of science and culture. The names of hundreds of science, culture, art and 
religious figures who were born and raised in the city of Iravan are en-
graved in the history of Azerbaijan. Scholars, chroniclers, and researchers 
who visited Iravan at different times described the city of Iravan as a 
developed center of science and culture in the East. The article highlights 
the fact that the Armenians gradually erased the traces of material and 
cultural samples belonging to the Azerbaijanis, which were abandoned in 
Iravan for hundreds of years, and the transformation of the city of Iravan 
into a mono-ethnic Armenian city.

Keywords: Iravan, Erivan, Erebuni, Irpuni, Yerevan, Armenia, Urartu, 
Zengi, Khan’s palace, mosques, caravansary.

Special issue – 2022 /2                     Journal of Preschool and Primary Education

To cite this article: Mustafa N. (2022). Iravan, the ancient city of 
Azerbaijan. Journal of Preschool and Primary Education, Special is-
sue –  Iravan Teachers’ Seminary, 2 (2022). pp. 9-29.
Article history: received – 05.05.2022; accepted –17.06.2022
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QƏDİM AZƏRBAYCAN ŞƏHƏRİ İRƏVAN
   

Nazim Mustafa
  

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət mükafatı laureatı,
Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri

E-mail: nazimmustafa@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-5964-8886

Annotasiya. Məqalədə mənbələrə və tədqiqat əsərlərinə istinadən qə-
dim İrəvan şəhərinin  ermənilərə heç bir aidiyyəti olmadığı əsaslandırı-
lır. İrəvan şəhəri təkcə tarixi-memarlıq abidələri ilə deyil, həmçinin elm 
və mədəniyyət mərkəzi kimi Azərbaycan şəhərləri arasında özünəməx-
sus yer tuturdu. İrəvan şəhərində doğulub boya-başa çatan yüzlərlə elm, 
mədəniyyət, incəsənət, din xadimlərinin adları Azərbaycan tarixinə həkk 
olunmuşdur. Müxtəlif dövrlərdə İrəvanda olmuş səyyahlar, salnaməçilər, 
tədqiqatçılar İrəvan şəhərini Şərqin inkişaf etmiş elm və mədəniyyət 
mərkəzi kimi təsvir etmişlər. XX əsrdə ermənilərin yüz illər boyu İrəvan-
da yaradılan, azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəniyyət nümunələrinin 
izlərini tədricən yer üzündən sildikləri və hazırda İrəvan şəhərinin mono-
etnik erməni şəhərinə çevrilməsi məqalədə tutarlı faktlarla işıqlandırılır. 

Açar sözlər: İrəvan, Erivan, Erebuni, İrpuni, Yerevan, Ermənistan, Urar-
tu, Zəngi, Xan sarayı, məscidlər,  karvansaralar.

XÜSUSİ BURAXILIŞ – 2022 / 2               MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL

Məqaləyə istinad:  Mustafa N. (2022). Qədim Azərbaycan şəhəri İrə-
van. «Məktəbəqədər və ibtidai təhsil», Xüsusi buraxılış – İrəvan Müəl-
limlər Seminariyası, 2 (2022). səh. 9-29.
Məqalə tarixçəsi: göndərilib – 05.05.2022; qəbul edilib – 17.06.2022. 
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Giriş / Introduction

Müxtəlif dövrlərdə İrəvan şəhərinin yerləşdiyi ərazi Urartu, Sasani, Ərəb xi-
lafəti, Sacilər, Şəddadilər, Səlcuqilər, Eldənizlər, Elxanilər, Teymurilər, Qaraqo-
yunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar çar Rusiyası dövlətinin tər-
kibinə daxil olmuşdur. Yalnız 1918-ci ildə Cənubi Qafqazda ilk erməni dövləti 
yarandıqdan sonra rusların səyi ilə İrəvan şəhəri Ermənistana paytaxt kimi (99 il 
müddətinə) verilmişdir.  

İrəvan şəhəri 40°08′ şimal en dairəsi, 44°10′ şərq uzunluğunda, Ağrı vadisi-
nin şimal-şərq hissəsində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən təqribən 900–1000 metr 
yüksəklikdə yerləşən İrəvan şəhəri hər tərəfdən bağlarla əhatə olunmuşdur. 

Yalnız Azərbaycan türklərinin məskun olduqları bu şəhərin adı orta əsr yazılı 
mənbələrində Rəvan, İrəvan, İrivan kimi qeyd edilmişdir. XIX əsrin əvvəllərində 
rus qoşunları tərəfindən işğal edilməsindən sonra şəhərin adı Erivan (Эривань) 
kimi yazılmışdır. 1936-cı ildə bu ad dəyişdirilərək “Yerevan” adlandırılmışdır. 

Əsas hissə / Main part

Erməni tarixçiləri şəhərin adının Urartu çarı I Argiştinin dövründə (e. ə. 782-
ci ildə) salınmış Erebuni (İrpuni) qalasının adı ilə bağlamağa çalışırlar. Erebuni 
qalası yalnız hərbi istehkam kimi  inşa edilmiş və onun ətrafında heç vaxt şəhər 
infrastrukturu formalaşmamışdı. Urartuluların ermənilərə heç bir aidiyyəti olma-
dığı kimi, qədim Erebuni qalasının da indiki İrəvan şəhəri ilə nə məkan, nə də 
zaman baxımından əlaqəsi olmamışdır. İndi ermənilərin “Arin-berd” (“Qanlı- 
təpə”) adlandırdıqları bu təpə İrəvan şəhərinin cənub-şərq istiqamətində yerləşir. 
1879-cu ildə rus arxeoloqu A.İvanovski İrəvan ətrafındakı Çölməkçi kəndində 
üzərində mixi yazılar olan və Urartu çarı I Argiştinin hakimiyyəti dövrünə aid 
mətni əks etdirən bazalt daş aşkar etmişdir1. Sonradan həmin ərazidə üzərində 
mixi yazıları olan daha bir neçə daş aşkar edilmişdi.

Qədim İrəvan yaşayış məntəqəsi ilə 1950-ci ildə arxeoloji qazıntılar zamanı 
üzə çıxan Erebuni qalası arasında xeyli məsafə olmuşdur. Yalnız XX əsrin ikinci 
yarısından başlayaraq Erebuni qalasının yerləşdiyi Qanlı təpə şəhərətrafı əraziyə 
daxil edilmişdir. Urartulular dövrünə aid tapılan mixi yazılardan aydın olmuşdur 
ki, e.ə. VIII əsrin birinci rübündə Ağrı vadisi (Araz çayının sol sahili və Arpaça-
yın aşağı axarı) urartulular tərəfindən işğal edilənədək həmin ərazi “Aza xalqının 
ölkəsi” adlandırılmışdır2. 
1 Oganesyan K. Arin-berd (Qanli-tapa) – urartskaya krepost goroda  Irpuni. Izvestiya 
Akademii Nauk Armyanskoy SSR, № 8, 1951, s. 75.
2 Аrutunyan N.B. Bayanili (Urartu). Yerevan: A.N Аrmyanskoy SSR, 1970, s. 423.

Nazim Mustafa. Qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan
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İrəvanın Urartu çarı I Argişti tərəfindən əsası qoyulan Erebuni (İrpuni) qa-
lası ilə eyniləşdirilməsi ermənilər tərəfindən tarixin saxtalaşdırılmasının bariz 
nümunəsidir. Akademik Boris Piotrovskinin milliyyətcə erməni olan arvadının 
xatirinə irəli sürdüyü “Ola bilər ki, Urartu şəhəri Erebuninin adı Ermənistanın 
paytaxtı Yerevan şəhərinin adında yaşamaqda davam edir”3 fərziyyəsi ermənilərə 
imkan verdi ki, İrəvanı Erebuni kimi təqdim etsinlər. Beləliklə 1968-ci ildə İrə-
vanın “2750 illik yubileyi” təntənəli surətdə qeyd edildi. Bununla da ermənilər 
dünyaya car çəkdilər ki, guya İrəvan şəhəri qədim Romadan 30 yaş “böyük” imiş. 

“İrəvan” toponiminin “ermənicə danışan” Nuh peyğəmbərlə bağlanması da 
erməni tarixçilərinin yalan uydurmaqda necə mahir olduqlarının göstəricisidir. 
Erməni mifologiyasına görə, dünyanı su basarkən Nuh peyğəmbərin düzəltdirdi-
yi gəmi Ararat (Ağrı) dağının zirvəsinə yan alıbmış. Su çəkiləndə Nuh peyğəm-
bərin guya quru sahə kimi gördüyü və ilk söylədiyi ifadə “yereval” (yəni ermə-
nicə “göründü”) olmuşdur. Həmin görünən yer isə guya indiki İrəvan şəhərinin 
mövcud olduğu ərazi imiş. Erməni yazıçısı Xaçatur Abovyan rus dilində yazdığı 
“Краткий исторический очерк  г. Эривани” adlı məqaləsində qeyd edir: “Er-
məni yazıçıları eramızın XIII əsrinin əvvəllərinədək İrəvan şəhərinin adını belə 
çəkmirlər. Bu zamandan, yəni 1209-cu ildən etibarən oranı “kiçik yer” adlandırır-
lar. Xalq arasında gəzən rəvayətə görə, guya “İrəvan” adı erməni çarı Yervandın 
adından və yaxud erməni sözü olan yerevil, yerevan, yəni gördü, göründü söz-
lərindən əmələ gəlib və guya Nuh Araratın zirvəsindən ilk dəfə quru torpağı bu 
yerlərdə, yəni şəhərin yerləşdiyi ərazidə görərkən onu bu cür adlandırmışdır. Bu, 
tamamilə uydurmadır. Daha doğrusu, bu şəhər 1441-ci ildən, Cahan şah dövründə 
iranlılar (yəni Qaraqoyunlu əmirləri – N.M.) buranı zəbt etdikdən sonra məşhur-
laşmışdır. O dövrdən 1827-ci ilədək İrəvan gah iranlılar, gah da türklər tərəfindən 
zəbt olunur, tez-tez bir xalqın əlindən digər xalqın əlinə keçirdi... Sonuncu İrəvan 
sərdarı da daxil olmaqla, İrəvan şəhərini və onun qəzasını müxtəlif zamanlarda 
türklər tərəfindən 10 paşa və iranlılar tərəfindən 33 xan idarə etmişdir...”4.

İlk mənbələr təsdiq edir ki, indi rəsmən “Hayastan” (Ermənistan) adlandırılan 
əraziyə haylar (ermənilər) ilk dəfə xristianlığın dövlət dini səviyyəsinə yüksəl-
məsindən sonra, missionerlər kimi gəlmişlər. Haylar ərəb xilafəti dövründə islam 
dinini qəbul edən aborigen türk mənşəli boyların tərk etdikləri dini məbədlərə 
sahib çıxmış, həmin məbədləri kilsəyə çevirmiş, elə oradaca saxta tarixi faktlar  
quraşdırılmışdır.

Ərəb xilafətinin qoşunları ilk dəfə 642-ci ildə Cənubi Azərbaycan və Nax-
çıvan üzərindən indiki Ermənistan ərazisinə daxil olmuşlar. Xilafət dövründə 
3 Piotrovskiy B.B. Vanskoye tsarstvo (Urartu). Moskva: Izd-o Vost. Lit, 1959, s. 31.
4 Khachatur Abovyan. Selected Works (in Armenian), Volume VIII, Yerevan, 1958, 
p.287. (Xaçatur Abovyan. Seçilmiş əsərləri (erməni dilində), VIII cild, Yerevan, 1958).
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Cənubi Qafqazdakı əmirliklərin idarəçiliyi, bir qayda olaraq, türklərə həvalə 
edilirdi. Erməni tarixçisi A.Ter-Qevondyan yazır: “Əgər Ərəb xilafəti dövründə 
Yerevan (İrəvan) şəhər kimi mövcud olmuş olsa idi, ticarət yolu da oradan keçər-
di. Lakin Ərəb xilafəti dövründən bəhs edən erməni müəllifləri qeyd edirlər ki, 
həmin dövrdə karvan yolu İrandan və  Naxçıvan-Dvin (Dəbil) üzərindən kiçik 
Asiyaya yönəlirdi”5. 

Ermənilərin İrəvan ətrafında məskunlaşması 1441-ci ildə Qaraqoyunlu 
hökmdarı Cahan şahın razılığı ilə erməni katolikosluğunun iqamətgahının Kili-
kiyadan Valarşabad kəndindəki Üçmüəzzin (Üçkilsə) kilsəsinə köçürülməsindən 
sonra başlamışdır. 

Şəhər kimi orta əsrlərdə formalaşan bu qala-şəhər, eyni zamanda Azərbayca-
nın zəngin mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuşdur. İrəvan şəhəri bir mərkəz 
kimi, Çuxur-Səəd bəylərbəyliyi və İrəvan xanlığı dövrlərində sosial-iqtisadi 
cəhətdən sürətlə inkişaf etmişdir. Zəngi və Gedər çaylarının arasında yerləşən 
İrəvan şəhəri şimal-qərb və şimal-şərq tərəfdən dağlarla və təpələrlə, cənub və 
cənub-qərb tərəfdən isə əkinə yararlı, münbit vadi ilə əhatə olunmuşdu. İrəvan 
qalası Zəngi çayının sol sahilində yerləşən sıldırımlı təpənin üzərində salınmışdı. 
Çox məşhur olan İrəvan qalası və  onun bağları şəhərə gələn bütün səyyahların 
diqqət mərkəzində olmuş, onlar haqqında geniş məlumatlar verilmişdir. 

Türk səyyahı və coğrafiyaşünası Övliya Çələbi İrəvanı, yaşayış məntəqəsi 
kimi, XV əsrin əvvəllərinə aid edir. Onun yazdığına görə, hicri təqvimi ilə 810-cu 
ildə (1407–1408) Əmir Teymurun tacirlərindən Xacə xan Ləhicani adlı tacir çox 
münbit Rəvan torpağına qədəm qoymuş, öz ailə üzvləri ilə burada sakin olmuş 
və düyü əkini hesabına gündən-günə varlanaraq, bu böyük kəndin əsasını qoy-
muşdur. Övliya Çələbi daha sonra əlavə edir ki, Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah 
İsmayıl hicri təqvimi ilə 915-ci ildə (1509–1510) qala salınması barədə öz vəziri 
Rəvanqulu xana göstəriş vermiş, o da öz növbəsində 7 ilə qalanı tikdirərək, adını 
“Rəvan” qoymuşdur6. 

Qaraqoyunluların hakimiyyəti dövründə İrəvanın daxil olduğu ərazi Səəd-
li tayfasının başçıları tərəfindən idarə edilirdi və Çuxur-Səəd əmirliyi adlanırdı. 
Əgər həmin dövrdə Çuxur-Səəd əmirliyinin iqamətgahı İrəvanda yerləşmiş ol-
saydı, Səədli tayfasının başçılarının qəbiristanlığı da orada olmuş olardı. Lakin 
1411-ci ildə vəfat edən Çuxur-Səəd əmiri Əmir Səədin məqbərəsi onun oğlu Pir 
Hüseyn tərəfindən İrəvan şəhərindən 7 km cənubda yerləşən  Göykümbət (1946-
cı ildən Arqavand adlandırmışlar– N.M.) kəndində 1413-cü ildə ucaldılmışdır. 
Əmir Səəd məqbərəsi hazırda mövcuddur və ermənilər onu “türkmən abidəsi” 
5 Ter-Gevondyan  A.N.Armeniya i arabskiy xilafat. Yerevan, 1977, s. 63.
6 Çələbi Övliya. Səyahətnamə (Azərbaycan tarixinə aid seçmələr. Hazırlayan Seyidağa 
Onullahi). Bakı, “Azərnəşr”, 1997, s. 50.
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kimi təqdim etməyə çalışırlar7.
Bəzi tədqiqatçılar İrəvan şəhərinin və qalasının salınmasının tarixçəsi ilə 

bağlı Övliya Çələbinin yazdıqları ilə razılaşır, bəziləri isə şəhərin tarixinin daha 
qədim olması haqqında yazan digər müəllifləri haqlı hesab edirlər. Fakt odur ki, 
Şah İsmayıl 1501-ci ildə İrəvan şəhərini fəth etdikdən sonra sərkərdəsi Rəvanqu-
lu xana Zəngi çayının sahilində strateji əhəmiyyətli yerdə qala tikdirməyi həvalə 
etmişdir. Rəvanqulu xan da qalanı 7 il ərzində tikdirərək başa çatdırmışdır8.

Orta əsrlərdə şəhər kimi formalaşan, yalnız Azərbaycan türklərinin yaşadığı 
bu qala-şəhər, eyni zamanda Azərbaycanın zəngin mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri olmuşdur. İrəvan şəhəri bir mərkəz kimi, Çuxur-Səəd bəylərbəyliyi və İrəvan 
xanlığı dövrlərində sosial-iqtisadi cəhətdən sürətlə inkişaf etmişdir.

Səfəvilər dövründə Çuxur-Səəd bəylərbəyliyini əsasən rumlu və ustaclı qızıl-
baş əmirləri idarə etmişlər. Osmanlı və Səfəvi imperiyaları arasında gedən müha-
ribələr nəticəsində İrəvan şəhəri 14 dəfə əldən-ələ keçmişdir. Hər dəfə də müəy-
yən dağıntılara məruz qalmış, sonradan yenidən bərpa edilmişdir.1554-cü ildə 
Osmanlı qoşunları İrəvanı darmadağın edərək onu ələ keçirmişdi. 1580-ci ildə 
Osmanlı vəziri Lələ Mustafa paşa yenidən İrəvanı işğal etmişdir. Bir çox səyyah 
və tarixçilərin təsvir etdikləri İrəvan qalası köhnə qalanın yerində, Osmanlı işğalı 
dövründə Fərhad paşa tərəfindən 1582–1583-cü illərdə inşa edilmişdir. Uzunluğu 
850 m, eni 790 m olan qala təqribən kvadrat formasında olub, 7 ha ərazini əhatə 
edirdi. İkiqat qala divarlarının hündürlüyü 10,5–12 m idi. Qalanın birqat divarı 
Zəngi çayının yuduğu qayalıqların üstündən keçirdi. Qalanın üç qapısı var idi: 
cənubda Təbriz qapısı, şimalda Şirvan qapısı (yaxud Meydan qapısı) və Körpü 
qapısı. 1679-cu ildə Meydan qapısı ilə Köhnə şəhər arasında, Zəngi çayının üzə-
rində Qırmızı körpü adlanan körpü salınmışdı.

Avropadan və Rusiyadan gələn səyyah və tədqiqatçılardan Jan Tavernye, 
Jan Şarden, Ceyms Morier, İvan Şopen, Dübua de Monpere, qrafinya Praskovya 
Uvarova, Henri Linç, akademik Nikolay Marr, rəssam Qriqori Qaqarin və başqa-
ları müxtəlif vaxtlarda İrəvanda olmuş, Xan sarayını, onun Güzgülü salonunu, 
Yay köşkünü, qaladakı, şəhərdəki məscidləri, karvansaraları, hovuz və hamamla-
rı öz əsərlərində təsvir etmişlər.

İrəvan şəhəri 4 massivdən ibarət olmuşdur: Qala, Şəhri (yaxud Köhnə şəhər), 
Təpəbaşı (hazırda Kond adlanır) və Dəmirbulaq (hazırda Karanki tağ adlanır) 
massivləri. Qala ilə digər yaşayış massivləri arasında Bazar meydanı və bağlar 
mövcud idi. Şəhri məhəlləsi Qırxbulaq çayının sağ sahili ilə İrəvan qalasına kimi 
uzanırdı. Şəhərin mərkəzi bazarı, bütün meydanları, bir çox karvansaraları və 
7 Papazyan A. Arabskaya nadpis na grobnitse turkmenskix Emirov v sele Argavand. Jur-
nal «Blijniy i sredniy Vostok». Sb. statey pamyati B.I.Zaxodera, Moskva, 1961, s. 74-75.
8 Çələbi Övliya. Göstərilən əsəri, s. 50.
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hamamları bu hissədə yerləşirdi. Təpəbaşı məhəlləsi Zəngi çayı ilə Şəhri məhəl-
ləsinin arasındakı təpəlikdə yerləşirdi. Təpəbaşı məhəlləsini Şəhri məhəlləsindən 
İrəvanın adlı-sanlı adamlarının çoxsaylı bağları ayırırdı. Hüseynqulu xana məx-
sus məşhur Xan bağı və Yay köşkü Zəngi çayının sağ sahilində yerləşirdi. Də-
mirbulaq məhəlləsi Şəhri məhəlləsindən cənub-şərqdə, İrəvan qalasının şərqində 
yerləşirdi. 

1604-cü ildə I Şah Abbasın qoşunları İrəvan şəhərini türklərin əlindən alsa 
da, əks-hücum nəticəsində geri çəkilərkən “yandırılmış torpaq” taktikası  yürüt-
müş, Çuxur-Səəd bəylərbəyliyinin bütün əhalisini, o cümlədən İrəvan şəhərinin 
əhalisini Arazın o tayına köçürmüşdü.

1635-ci ildə Osmanlı qoşunları yenidən İrəvanı ələ keçirir. 1639-cu ildə Səfə-
vilərlə Osmanlılar arasında bağlanan Qəsri-Şirin müqaviləsinə əsasən, İrəvan 
əyaləti, o cümlədən İrəvan şəhəri yenidən Səfəvilərin hakimiyyəti altına keçir. 
Səfəvilərin süqutundan sonra şəhər 1723-cü ildə türklər tərəfindən işğal edilir. 
1733-cü ildə Nadir şah İrəvanı osmanlılardan azad edir. 1747-ci ildə Nadir şah 
Əfşarın öldürülməsindən sonra müstəqil xanlıqlar yaranır. İrəvan şəhəri eyniadlı 
xanlığın mərkəzi olur. 

İrəvan qalasında və şəhərdə nadir memarlıq inciləri hesab edilən çox say-
da məscidlər, karvansaralar, hamamlar, istirahət parkları inşa edilmişdi. Şəhərə 
Qırxbulaq yaylağından içməli su çəkilmiş, yeni suvarma kanalları sayəsində İrə-
van bağlar diyarına çevrilmişdi.

1679-cu il, iyun ayının 4-də İrəvanda baş verən zəlzələ şəhərin bütün tikililə-
rini darmadağın etsə də, Naxçıvan, Gəncə, Qarabağ, Təbriz və Maku bəylərbəy-
liklərinin köməyi ilə tezliklə bərpa edilmişdi.

Şərqin nadir memarlıq incilərindən hesab edilən Xan sarayı, yaxud Sərdar 
sarayı İrəvan sərdarı Əmirqunə xan Qacar (1605–1625) tərəfindən ucaldılmış, 
1760–1770-ci illərdə İrəvan xanı Hüseynəli xan (1762–1783) tərəfindən təkmil-
ləşdirilmişdi. 1791-ci ildə Hüseynəli xanın oğlu Məhəmməd xan (1784–1805) 
sarayın Şüşəbənd adı ilə də tanınan Güzgülu salonu və Yay imarətini inşa etdir-
mişdi.

İrəvan şəhəri və onun ətrafındakı hidronimlərin (çay, göl, bulaq və s.), oro-
nimlərin (dağ, dərə, aşırım, düzənlik və s.), oykonimlərin (yaşayış məntəqələri, 
küçələr, məhəllələr və s.) mütləq əksəriyyətinin Azərbaycan türkcəsində olması 
bir daha onu göstərir ki, bu ərazi azərbaycanlıların qədim yaşayış məskənlərindən 
olmuşdur. İrəvan şəhəri ərazisində aparılan qazıntılar zamanı aşkara çıxan mad-
di-mədəniyyət nümunələri içərisində indiyədək ermənilərə məxsus olan hər hansı 
nümunəyə rast gəlinməmişdir. 

Quru subtropik iqlim zonasında yerləşən İrəvan şəhəri olduqca münbit və 
bərəkətli torpaqlarla əhatə olunmuşdur. Məşhur İrəvan bağları və bostanları İrə-
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van xanlarının müxtəlif dövrlərdə Zəngi və Gedər çaylarından çəkdirdikləri ka-
nallarla suvarılmışdır. Zəngi çayından şəhərdəki və ətrafdakı bağları suvarmaq 
üçün 4 kanal – Mamrə, Abuhəyat, Dəlmə və Təzəkənd kanalları çəkilmişdi9. 
Şəhərin cənubundakı bağlar isə Qırxbulaq çayından çəkilən kanal və arxlarla su-
varılırdı.

 İrəvan torpaqlarından ildə 2–3 dəfə məhsul götürülürdü. XX əsrin əvvəllə-
rinədək İrəvan şəhəri 4 mənbədən – Zəngi çayı, Söyüdlük adlanan ərazidəki çox-
saylı bulaqlar, Gedər çayının şəhər bağlarından keçən hissəsində tikilən su anbarı 
və müxtəlif yerlərdə qazılan kəhrizlər vasitəsi ilə içməli su ilə təmin edilirdi. XX 
əsrin əvvəlində İrəvandan təqribən 19 km uzaqlıqda Gedər çayının mənbəyindən 
(Qırxbulaqdan) şəhərə su kəməri çəkilmişdi. Bu kəmərin çəkilməsində şəhərin 
imkanlı azərbaycanlılarından Abbasqulu xan İrəvanskinin müstəsna xidməti ol-
muşdu10. 

Fransız səyyahı Jan Şarden “Parisdən İsfahana səyahət” əsərində 1673-cü 
ildə İrəvanda gördüklərini geniş şəkildə təsvir etmişdir. İrəvan qalasını, Xan sa-
rayını təsvir edən Şarden yazır ki, təxminən 800 evdən ibarət olan qala kiçik bir 
şəhərdən böyükdür, orada ancaq təmiz qanlı səfəvilər yaşayırlar11. “Təmiz qanlı 
səfəvilər” dedikdə, müəllif İrəvanın şiə məzhəbli türk qızılbaş əhalisini nəzərdə 
tuturdu.

Osmanlı dövləti ilə Qacarlar dövləti arasında strateji mövqedə yerləşən İrə-
van qalasını ələ keçirmək Rusiya üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edirdi, lakin rus 
qoşunlarının 1804-cü və 1808-ci illərdə İrəvan qalasını ələ keçirmək cəhdləri puç 
olmuşdu. 20 ildən artıq müddətdə rus qoşunlarının fasilələrlə hücumuna dəyanət-
lə tab gətirən İrəvan qalası, nəhayət 1827-ci il, oktyabr ayının 1-də ermənilərin 
qala divarlarının zəif yerlərini rus komandanlığına nişan vermələri nəticəsində 
süqut etdi. 

Türkmənçay (1828) və Ədirnə (1829) sülh müqavilələrinin imzalanmasından 
sonra İrəvan azərbaycanlılarının qara günləri başladı. İrəvan və Naxçıvan xan-
lıqlarının işğalından sonra yaradılan yeni inzibati ərazidə – “Erməni vilayəti”ndə 
1829 –1831-ci illərdə kameral siyahıyaalma keçirən İvan Şopenin İrəvan şəhəri-
nin əhalisi haqqında verdiyi statistik məlumatlarda şəhərdə 2751 ailənin (11463 
nəfər), o cümlədən 1807 müsəlman ailəsinin (7331 nəfər), 567 yerli erməni ailə-
sinin (2369 nəfər), İrandan köçürülən 366 erməni ailəsinin (1715 nəfər) və Tür-

9 Razvitiye Yerevana posle prisoyedineniya  Vostochnoy  Armenii k Rossii. Sbornik 
dokumentov. 1801–1917 gg. Yerevan: Izd-vo Yerevanskogo Universiteta, 1978, s. 183.
10 Akopyan Tadevos. Ocherk istorii Yerevana. Yerevan, Izd-vo Yerevanskogo Universi-
teta, 1977, s. 269-273.
11 Şarden J. Səyahətnamə. (Fransız dilindən tərcümə edən V.Aslanov). Bakı, “Elm”, 
1994, s. 21.
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kiyədən köçürülən 11 erməni ailəsinin (48 nəfər), habelə 46 boşa (xristian qara-
çıları) ailəsinin (195 nəfər) yaşadığı göstərilmişdir12. Yalnız XIX əsrin sonlarında 
Türkiyədə baş qaldıran erməni üsyanlarının yatırılmasından sonra ermənilərin 
İrəvan quberniyasına axışıb gəlmələrindən və 1905–1906-cı illərdə azərbaycan-
lılara qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirmələrindən sonra İrəvan şəhərində ermə-
nilər say üstünlüyünə nail oldular. 

İrəvan qalasının işğalından dərhal sonra, ilk olaraq Osmanlı sərkərdəsi Rə-
cəb paşa tərəfindən 1725-ci ildə inşa etdirilmiş məscidin günbəzindəki ayparanı 
çıxararaq, onun yerinə xaç asmış, minarəsində isə kilsə zəngi quraşdıraraq, onu 
pravoslav kilsəsinə çevirmişdilər. Qaladakı Sərdar məscidini rus qoşunlarının ar-
senalına çevirmiş, xanın hərəmxanasını isə hospital etmişdilər13. Yeni yaradılan 
“Erməni vilayəti”nin administrasiyası Xan sarayında yerləşirdi. İmperator I Ni-
kolayın Şimali Azərbaycan xanlıqlarının axırıncı istehkamı olan əfsanəvi İrəvan 
qalasını görmək arzusu 1837-ci ildə reallaşmışdı. I Nikolay şəhərin müxtəlif tə-
bəqələrinin nümayəndələrini Güzgülü zalda qəbul etmişdi. 

1853-cü ildə baş verən zəlzələ nəticəsində İrəvan qalasının divarları yeni-
dən uçmuşdur. 1864-cü ildə İrəvan qalasından hərbi məqsədlər üçün istifadəyə 
son qoyulmuşdur. 1868-ci ildən Xan sarayının Sərdar zalında İrəvan şəhər polis 
idarəsi yerləşirdi. 

1865-ci ildə İrəvan qalasının ərazisinin bir hissəsini Nerses Tahiryan adlı ta-
cir satın alaraq, orada şərab zavodu (indi konyak zavodu) inşa etdirmişdir.

Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyasının qərarına əsasən, 1911-ci ilin iyul 
ayında Xan sarayına baxış keçirən akademik N. Marr Güzgülü zalın Zəngi çayı 
tərəfə baxan hissəsinin şüşəbəndinin darmadağın edildiyini, zalın döşəməsinin 
açıq-boz rəngli plitələrinin, cilalanmış mərmərdən düzəldilmiş fəvvarəli hovuzun 
da vəhşicəsinə sındırıldığını qeyd etmişdir. Akademik N. Marr ürək ağrısı ilə ya-
zırdı: “Zalın hər iki tərəfindəki yan otaqlar ayaqyoluna çevrilmişdi. Halbuki, hə-
min otaqlardan birində vaxtilə imperator I Nikolay gecələmiş və öz dəst-xətti ilə 
adını divara yazmışdı”. N.Marrın “Görünür, biz yerli qədim abidələrin sistematik 
şəkildə dağıdılması ilə üzləşmişik. Təbiidir ki, bu dağıdıcı fəaliyyət son nəticə-
də qədim abidələrin izlərini itirməyə yönəlib” fikri hələ XX əsrin əvvəllərində 
erməni vandallarının əsl simasını ortaya qoyurdu14. Lakin N.Marrın bütün səylə-

12 Shopen I.I. Istoricheskiy pamyatnik sostoyaniya Armyanskoy oblasti v epoxu yeyo 
prisoyedineniya k Rossiyskoy imperii. S-Pb., 1852, s. 543-546.
13 Akopyan Tadevos. The history of Yerevan (1500-1800). Yerevan, 1971, p. 276, in 
Armenian). (Akopyan Tadevos. Yerevanın tarixi (1500-1800). İrəvan, 1971, s. 276, 
ermənicə).
14 Erivan. Sardarsky dvorets. 1725 q. “Izvestiya Imperatorskoy Arxeologicheskoy 
Komissii”. Vipusk 46, S.Peterburg, 1912, s. 75-81.
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rinə baxmayaraq, Xan sarayı qorunan tarixi-memarlıq abidələrinin siyahısından 
çıxarılmışdı. 1914-cü ildə Xan sarayının Tiflisdəki Hərb Tarixi muzeyinə təhvil 
verilən inventarları hazırda Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. 

İrəvan şəhəri karvan yollarının kəsişdiyi məkanda yerləşdiyi üçün burada 
çoxlu karvansaralar və ticarət meydanları salınmışdı. Daşdan hörülmüş, ortasında 
kvadratşəkilli meydançaları, su hovuzları olan karvansaralar İrəvanın gözəl tiki-
lilərindən hesab olunurdu. XIX əsrin əvvəllərində İrəvanda 8 karvansara mövcud 
olmuşdur. Culfa, Gürcü, Zərrabi xan (Sərrafxana), Tahir, Sulu, Susuz, Avşar, Hacı 
Əli karvansaralarında üst-üstə 851 köşk mövcud olmuşdur15. XIX əsrin sonlarına 
yaxın şəhərdə 20 karvansara mövcud olmuşdur. Erməni tədqiqatçısı T.Hakopya-
nın yazdığına görə, İrəvan şəhərində ən böyük və ən məşhur karvansara Gürcü 
karvansarayı olmuşdur. Hazırda Gürcü karvansarayının yerində “Sevan” hoteli 
tikilmişdir16. Bu karvansara ermənilərə məxsus olsa idi, onun adı Azərbaycan di-
lində yox, erməni dilində olardı. 

İrəvan şəhərində bir neçə zərbxana mövcud olmuşdur. XVIII əsr səyyahları-
nın verdikləri məlumata görə, İrəvandakı zərbxanalarda gümüş və mis pullar zərb 
edilirdi. İrəvanda, başlıca olaraq, gümüş “abbası” və “şahı” nominalları kəsilirdi. 
Erməni tarixçilərinin iddia etdikləri kimi, İrəvan xanlığının ərazisində nə vaxtsa  
erməni dövləti və yaxud erməni idarəçiliyi mövcud olmuş olsaydı, onda həmin 
ərazidə dövlətçilik atributlarından biri hesab edilən və üzərinə erməni dilində 
yazılar həkk edilən pul kəsilər və dövriyyəyə buraxılardı. Arxeoloji qazıntılar 
zamanı və başqa yollarla Qafqaz regionunda, o cümlədən indiki Ermənistan əra-
zisində üzə çıxan qədim sikkələrin məşhur sovet nümizmatı Yevgeni Paxomov 
tərəfindən tədqiqi göstərmişdir ki, həmin sikkələr içərisində ermənilərə aid, bircə 
dənə də olsun, nümunəyə rast gəlinməmişdir17.

İ.Şopenin verdiyi məlumata görə, şəhərin mərkəzində “Böyük Meydan” adla-
nan, 400x400 m ölçüdə meydan yerləşirdi. Ağır yükləri çəkmək üçün Qantar tərə-
zisi, yüngül yükləri çəkmək üçün Mizan tərəzisi bu meydanda yerləşirdi. Digər 
meydanlar Xan bağı, Zal xan, Hüseynəli xan, Fəhlə bazarı meydanı adlanırdı18. 
Pənah xan Makinskinin imarətinin yerləşdiyi ərazi isə son vaxtlaradək “Pənah 
xan meydanı” adlanırdı. Bu meydan hazırda “Saxarov meydanı” adlanır.

İrəvanda Şərq memarlıq üslubunda 10 hamam – Şəhər, Zal xan, Şeyxülis-
lam, Mehdi bəy, Hacı Bəyim (sonuncu İrəvan xanının qardaşı Həsən xanın qızı), 

15 Shopen İ.İ. Göstərilən əsəri, s. 468-469.
16Akopyan Tadevos. Göstərilən əsəri, s. 276.
17 Paxomov E.А. Kladi Аzerbaydzhana i drugix  respublik i krayev Kavkaza. Vıp. II, 
Baku, Izd-vo Аzerbaydzhanskogo filiala AN SSSR 1938.
18 Shopen İ.İ. Göstərilən əsəri, s. 877.
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Təpəbaşı, Hacı Əli, Hacı Fətəli, Kərim bəy, Həsənəli hamamları mövcud idi19. 
Hazırda İrəvanın mərkəzindəki Respublika meydanının yerləşdiyi ərazidə vaxtilə 
mövcud olan Zal xan hamam kompleksində yeraltı çayxana ilə yanaşı, muğamat 
məclislərinin keçirilməsi üçün xüsusi otaq ayrılmışdı. 

XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində adları azərbay-
canca səslənən onlarla küçə mövcud idi. Qədim İrəvanda bu küçələr məşhur idi: 
Şəriət, Karvansara, Qala, Sultan, Çölməkçi, Naxçıvan, Bazar, Daşlı, Paşa xan, 
Qəriblər ocağı, Dəyirmanlı, Məscid, Fəhlə bazarı, Təpəbaşı, Qəbiristan, Naib, 
Mir Cəfər, Rüstəm xan, İmamrə, Korbulaq, Bəy, Kətan, Dükanlı, Sallaxlar və s.20. 

Bağlar diyarı İrəvanda və onun ətrafında 1473 bağ mövcud olmuşdur ki, on-
lardan 772-si şəhərin içərisində idi. Sərdar bağı, Dəlmə, Abbas dərəsi, Abu-hə-
yat, Keşağlı, Qızılqala, Dərə bağı, Səvzikər, Xosrovabad, Söyüdlü, Qul dərəsi, 
Kənkan, Kərpicxana bağlarının ad-sanı İrəvandan çox-çox uzaqlara yayılmışdı. 
İrəvan bağlarının bəzi məhsulları qurudulmuş şəkildə Rusiyanın və Avropanın bir 
çox şəhərlərinə ixrac edilirdi21. 

Şəhərdə və onun ətrafında 45 dəyirman mövcud idi. Azərbaycanlılara məxsus 
Hacıbəyim, Məhəmməd xan, Sübhanqulu xan, Qala, Xan, Doqquz dəyirmanlar 
şəhərin ən böyük dəyirmanları olmuşdur22. 

XIX əsrin 30-cu illərində İrəvan şəhərində sənətkarlıqla 2318 nəfər məşğul 
olmuşdur. Onlardan 1436 nəfərini azərbaycanlılar, 468 nəfərini yerli ermənilər, 
386 nəfərini isə İrandan köçürülüb gətirilən ermənilər təşkil edirdilər23. 

Tarixi ədəbiyyatlarda İrəvan şəhərində 15-ə yaxın məscidin və onun ətrafın-
da iki erməni kilsəsinin adları keçir. Göy məscid (yaxud Hüseynəli xan məsci-
di), Qala məscidi (Sərdar, yaxud Abbas Mirzə məscidi), Şah Abbas, Təpəbaşı, 
Zal xan (yaxud Şəhər məscidi), Sərtib xan, Hacı Novruzəli bəy, Dəmirbulaq, 
Hacı Cəfər bəy, Rəcəb paşa, Məhəmməd Sərtib xan, Hacı İnam məscidlərinin 
minarələri uzaqdan İrəvanın müsəlman şəhəri olmasını nişan verirdi24. Şəhərin 
ətrafında mövcud olan Poğos-Petros və Katoğke kilsələri vaxtilə xristian missio-
nerlərinin vəsaiti hesabına tikilmişdi və məqsəd ermənilərin şəhərə axınını təmin 

19 İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürül-
məsi. Bakı, Azərbaycan, 2010, s.160.
20 Razvitiye Yerevana..., s. 356-357.
21 Shopen İ.İ. Göstərilən əsəri, s. 471.
22 Yenə orada, s. 475.
23 Yenə orada.
24 İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürül-
məsi. s.158-159; Bournoutian G.A. The khanate of Erevan under Gajar rule 1795-1828. 
Mazda Publishers in association with Bibliotheca Persica Costa Mesa, California and 
New York, 1992, p. 205.
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etməkdən ibarət idi.
Jan Şarden 1673-cü ildə İrəvanda olarkən şəhər bazarı ilə üzbəüz kərpicdən 

tikilən və həmin vaxt uçulub-dağılmış vəziyyətdə olan bir məscid haqqında mə-
lumat vermişdi. O, bu məscidin onun əsasını qoyan şəxsin şərəfinə “Div Sultan 
məscidi” adlandırıldığını yazır.  J.Şardeni İrəvan səfərində müşayiət edən rəssam 
Qrelonun çəkdiyi qədim qüllənin (türbənin) şəklində arxa planda daha iki möh-
təşəm məscidin minarələri təsvir edilmişdir. İndi onların heç birindən əsər-əlamət 
qalmayıb. Erməni tarixçisi T.Hakopyan qeyd edir ki, çox güman, Div Sultan məs-
cidi günümüzədək gəlib çatan Göy məscidin yerində olmuşdur və 1679-cu il zəl-
zələsi zamanı dağılmışdır25.  

1833-cü ildə fransız geoloqu və arxeoloqu, naturaçı Fredrik Dübua de Mon-
pere 1839-cu ildə Parisdə çap etdirdiyi “Qafqaz ətrafına səyahət” əsərinin 3-cü 
cildində İrəvan qalasını və Göy məscidi ətraflı təsvir etmişdir. Onun Sərdar məs-
cidinin əsas girişi tərəfdən çəkdiyi rəsm və Göy məscidin rəsmi hər iki məscidin 
möhtəşəmliyini və memarlıq nöqteyi-nəzərindən mükəmməl sənət əsəri olduğu-
nu əyani şəkildə nümayiş etdirir. Həmin rəsmlər müəllifin adı çəkilən əsərinə 
əlavə olaraq 1840-cı ildə çap edilən atlasın üçüncü hissəsində yer almışdır. Qra-
vüraçı Erkül Nikole Dübua de Monperenin çəkdiyi rəsmlərin qravüralarını hazır-
lamışdır26. 

Tanınmış rus arxeoloqu, qrafinya Praskovya Uvarova 1880-ci ildə İrəvan 
şəhərində olmuş, əsrlər boyu yaradılan tarixi-memarlıq abidələrinin dağıdılması-
nı ürək ağrısı ilə təsvir etmişdir. Erməni müəllifi Yervand Şahəzizin 1931-ci ildə 
İrəvanda çap edilən “Qədim İrəvan” əsərində P.Uvarovadan sitat gətirərək, onun 
Xan sarayının yaxınlığında yerləşən Sərdar məscidini Vereşşaginin fırçasından 
çıxan tabloya bənzətdiyini yazır. Y.Şahəziz P.Uvarovaya istinadən yazır ki, Sər-
dar məscidinin əsas günbəzi, xarici divarları, sütunları, iç divarları, çoxsaylı digər 
günbəzləri rəngli kaşılarla və gözəl təsvirlərlə bəzədilmişdir. P.Uvarova Sərdar 
məscidinin tünd mavi rəngli günbəzinin açıq səma ilə bütöv bir ahəng təşkil etdi-
yini, onun portalındakı tünd mavi lövhə üzərində ərəb əlifbası ilə, ağ rəngdə mətn 
həkk olunduğunu, divar sütunları üzərində ucalan minarələrin üzərinin kvadrat 
şəkilli, tünd mavi və açıq mavi kaşılarla bəzədildiyini qeyd etmişdir27. 

XIX əsrdə Qərbi Avropa və Rusiya bədii yaradıcılığının mütərəqqi ənənələri 
Azərbaycan sənətkarlarının yaradıcılığına da öz təsirini göstərmişdir. Yeni me-
yillər ilk növbədə, rəssamların iş üslubunda və təsvir formasında özünü büruzə 

25 Akopyan Tadevos. Göstərilən əsəri, s. 274.
26 Frederic Dubois de Montpereux. Voyage autour du Caucase, chez les tcherkesses et 
les abkhases, en Georgie, en Armenie et en Crimee. Volume III, Paris, 1839, p. 346-347.
27 Yervand Shahaziz. Ancient Iravan. Iravan, 1931, in Armenian, p. 170-171. (Yervand 
Şahəziz. Qədim İrəvan. İrəvan, 1931, ermənicə, s. 170-171.
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verirdi. Şimali Azərbaycan təsviri sənətində realist meyillər XIX əsr rəssamlığı-
nın görkəmli nümayəndələrindən sayılan Mirzə Qədim İrəvaninin (1825–1875) 
yaradıcılığında da öz əksini tapmışdır. O, Azərbaycan dəzgah boyakarlığının ba-
nisi hesab edilir. 

Mirzə Qədim rəssamlığın bir çox sahələrində fəaliyyət göstərən sənətkarlar-
dan olmuşdur. O, portret və ornamentli kompozisiyalar sahəsində xüsusilə böyük 
məharət göstərmişdir. Onun şüşə, dəri, parça üzərində işlənmiş əsərləri Bakıdakı 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində, Tiflisdəki Gürcüstan Dövlət İncəsənət 
Muzeyində və Sankt-Peterburqda yerləşən Dövlət Ermitajında nümayiş etdiri-
lir. Mirzə Qədim ilk əsərlərini şüşə üzərində çəkməyi sevirmiş. Bunlar da, əsas 
etibarı ilə, gənc qadın portretləri olmuşdur. Mirzə Qədimin hazırda Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılan qızılgül budağı üzərində oturan bülbül 
rəsmi xüsusilə diqqəti cəlb edir28. 

XIX əsrin 50-ci illərində baxımsızlıq üzündən yararsız hala düşən, nəmiş-
likdən divar rəsmləri korlanan, karniz və tavanın güzgüləri qopub tökülən Xan 
sarayında, qismən də olsa, bərpa işləri aparılmışdır. 1867–1874-cü illərdə Xan 
sarayında dəfələrlə aparılan bərpa işlərini Mirzə Qədim həyata keçirmişdir. O, 
Güzgülü zalda olan divar rəsmlərinin əksəriyyətini bərpa etmişdir. Rəssamın yağ-
lı boya ilə çəkdiyi “Fətəli şah”, “İrəvan sərdarı”, “Həsən xan”, “Rüstəm Zal” 
portretləri hazırda Tiflisdəki Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində, “Abbas 
Mirzə” portreti isə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Sənətşü-
nas N.Miklaşevskaya həmin portretləri mahiyyət etibarilə, Azərbaycan dəzgah 
rəssamlığının ilk əsərləri hesab edir və 1914-cü ildə Sərdar sarayı dağıdılan za-
man həmin portretlərin divarlardan qoparıldıqdan sonra Tiflisə aparıldığı və Gür-
cüstanda muzeydə saxlanıldığı barədə məlumat vermişdir29. 

İrəvan şəhərində mövcud olan azərbaycanlılara məxsus tarixi-memarlıq abi-
dələrinin, o cümlədən Xan sarayının və məscidlərin məşhur rus fotoqrafı Dmitri 
Yermakov tərəfindən XIX əsrin 80–90-cı illərində çəkilmiş fotoları fotoqrafın 
1896 və 1901-ci illərdə çap etdirdiyi albomlara daxil edilmişdir. Dmitri Yerma-
kovun İrəvanda çəkdiyi fotoların böyük bir qismi hazırda Simon Canaşiya adına 
Gürcüstan Dövlət Muzeyinin Yermakov fondunda və Şalva Amiranaşvili adına 
Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. 

Alman incəsənət tarixçisi və arxeoloqu Fridrix Sarre 1897-cı ildə İrəvanda 
olmuş, Sərdar məscidinin və Göy məscidin müxtəlif rakurslardan fotoşəkillə-
rini çəkmiş və sonradan həmin məscidləri müsəlman tarixi abidələri kimi elmi 

28 Əfəndi Rasim. Azərbaycan incəsənəti. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, s. 114-115.
29 Miklashevskaya N. O nasledii i traditsiyax v Azerbaydzhanskom izobrazitel'nom 
iskusstve. V kniqe: Iskusstvo Azerbaydzhana. Tom VII, Baku, 1959, s. 51. 
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tədqiqata cəlb etmişdir30. F.Sarrenin çəkdiyi fotoların bir qismi hazırda Berlin 
Dövlət Muzeyinin islam incəsənəti bölməsində saxlanılır.

Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra İrəvanda məscidlər 
bir-birinin ardınca erməni vandalları tərəfindən dağıdılmış, yaxud onların təyina-
tı dəyişdirilmişdir. Cənubi Qafqazın ən böyük məscidi olan Göy məsciddə İrəvan 
şəhərinin tarix muzeyi yerləşdirilmiş, Zal xan məscidi rəssamların sərgi salonu-
na çevrilmişdir. Yalnız Dəmirbulaq məscidi 1988-ci ilədək öz məqsədinə xidmət 
edirdi. Hazırda həmin məscid də yer üzündən silinmiş, onun yerində hündür- 
mərtəbəli bina ucaldılmışdır31.

Ermənistan hökuməti 2007-ci ildə ölkə ərazisində dini və milli azlıqlara 
məxsus olan və Ermənistan hökuməti tərəfindən qorunan məbədlərin və tarixi 
abidələrin siyahısını Avropa Şurasına təqdim etmişdir. Həmin siyahıya Mesrop 
Maştos küçəsi–12 ünvanında yerləşən Göy məscidin və Xorhrdarani küçəsi – 40 
ünvanında yerləşən məscidlərin adları daxil edilmişdir. Qeyd edilən siyahıda Göy 
məscid İran məscidi kimi təqdim edilmiş, Abbas Mirzə məscidinin isə qəfəsinin 
(qalıqlarının) “qorunduğu” qeyd edilmişdir32. 2014-cü ilin noyabr ayında Sərdar 
məscid-kompleksindən qalan 2–3 metr enində, 3–4 metr hündürlüyündə olan di-
varın kiçik bir parçasını da erməni vandalları yox etmişlər.  

İrəvan şəhərinin zəngin florası bu bölgənin xalçalarına xüsusi çalarlar vermiş, 
onun rəng kompozisiyalarının həllinə çoxçeşidli boyalar bəxş etmişdir. Al-əlvan 
boyalar bu bölgənin xalçalarını digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətdir. 
Xalçaların naxış-kompozisiya seçimində də yerli əhalinin təsəvvürü, mifik gö-
rüşləri, inancları mühüm yer tutmuş, onların ifadəsi xalça rəsmlərində öz əksini 
tapmışdır33. 

Qarabağ və Təbriz xalçaçılıq məktəbinə daha yaxın olan İrəvan xalçaçılıq 
məktəbinin nümunələri zaman-zaman xarici ölkələrə daşınmış, erməni kollek-
sionerlərinin malına çevrilmişdir. Bu gün “Yerevan xalçası”, “erməni xalçası” 
adları altında dünya bazarlarına çıxarılan xalçaları azərbaycanlı xalça ustaları 
toxumuşlar.

1918-ci il, mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası 29 may tarixli qərarı ilə 
Dağlıq Qarabağa ərazi iddiası sürməmək şərti ilə İrəvan şəhərini paytaxt kimi er-

30 Sarre Friedrich. Denkmäler persischer Baukunst : geschichtliche Untersuchung und 
Aufnahme muhammedanischer Backsteinbauten in Vorderasien und Persien. Berlin, 
1910.
31 Tomas de Vaal. Chornıy sad. Armeniya i Azerbaydzhan mejdu mirom i voynoy. Mosk-
va, Tekst, 2005, s. 118-119.
32 http://www.gov.am/u_files/file/kron/Armeniapr2_en.pdf.
33 Muradov Vidadi. Azerbaijani carpets. Iravan group. Baku, Elm, 2011, p. 41.
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mənilərə güzəştə getmişdir34. Lakin 1918–1920-ci illərdə mövcud olmuş daşnak 
hakimiyyəti dövründə İrəvan şəhərində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı, onlara 
məxsus maddi-mədəniyyət abidələrinə qarşı vandalizm aksiyaları həyata keçiril-
mişdi. 

Sovet hakimiyyəti illərində də azərbaycanlıların diskriminasiyası və deporta-
siyası rəsmi Ermənistanın siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. 1924-cü ildə Alek-
sandr Tamanyanın layihəsi əsasında həyata keçirilən İrəvan şəhərinin rekonstruk-
siyası, əslində azərbaycanlıların izini silməyə xidmət edirdi. 1936-cı ildə İrəvan 
şəhərinin yeni baş planı hazırlanmışdır və onun həyata keçirilməsi nəticəsində 
qalanın içərisində müasir tipli hündürmərtəbəli binalar inşa edilmişdir. İkinci 
Dünya müharibəsi dövrünə aid şəkillərdə İrəvan qalasının divarlarının müəyyən 
hissəsinin hələ də mövcud olduğu görünür. Lakin sonralar qala divarları tama-
milə sökülmüş və hazırda ondan əsər-əlamət qalmamışdır.

İrəvan qalasının həmyaşıdları və müasirləri – Bakıda İçərişəhərin qala divar-
ları, onun içərisindəki Şirvanşahlar sarayı, Şəkidə Xan sarayını əhatə edən qala 
divarları bu gün də yaşayır və keçmişdən bu günə soraq verir. İrəvanda isə orta 
əsr memarlığından soraq verən, bircə dənə də olsun, tarixi abidə qalmamışdır. 
Azərbaycanlılara məxsus tarixi-memarlıq abidələrinin məhv edilməsinin nəticə-
sidir ki, İrəvan şəhərində yaşı 200 ildən yuxarı bircə dənə də olsun tarixi-memar-
lıq abidəsi qalmamışdır. 

İrəvan ziyalılarının, elm, mədəniyyət və din alimlərinin yaratdıqları əsərlər 
bu gün dünyanın müxtəlif kitabxanalarında, arxivlərində və muzeylərində saxla-
nılır. Əslən İrəvandan olan və xarici ölkələrdə “İrəvani” soyadı və təxəllüsü ilə 
yazıb-yaradan onlarla elm və mədəniyyət xadimləri haqqında məlumatlar möv-
cuddur. XIX əsrin sonlarında bir müddət İrəvan gimnaziyasında müəllim işləyən 
görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası və maarif xadimi Firudin bəy Köçərli İrə-
vanı, haqlı olaraq, “mərkəzi-üləma, füzəla və şüəra” şəhəri – yəni üləmalar, fazil-
lər və şairlər şəhəri adlandırmışdı35. 

İstər xanlıqlar dövründə, istərsə də Rusiyanın işğalı dövründə xanların, bəylə-
rin, əyanların, din xadimlərinin övladlarının mükəmməl təhsil almalarına xüsusi 
fikir verilirdi. İmkanlı ailələr öz uşaqlarını xarici ölkələrdəki dünyəvi, yaxud ali 
dini məktəblərdə oxumağa göndərirdilər. Əslən İrəvan şəhərindən olan, “İrəvani” 
soyadını daşıyan onlarla ayətullah, müctəhid, höccətül-islam titulunu daşıyan din 
xadimləri yetişmişdi.

İrəvan şəhərində anadan olmuş görkəmli Azərbaycan həkimi və alimi Hacı 
Sülеyman Qacar İrəvaninin (XVIII əsr) fars dilində yazdığı “Fəvaidül-hikmət” 
34 ARDA, fond 970, siy.1, iş 1, v. 51-52..
35 Köçərli Firudin bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı. İki cilddə. İkinci cild. Bakı, “Elm”, 1981, 
s. 202.
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(“Hikmətin faydası”) əsəri nəinki Azərbaycanda, еləcə də Оrta Asiyada, İran-
da böyük şöhrət qazanmışdı. Bu kitab оrta əsr əczaçılıq еnsiklоpеdiyasıdır və 
minlərlə dərman bitkilərinin, hеyvan və minеralların müalicəvi kеyfiyyətlərindən 
bəhs еdir. Bu əsərin nadir əlyazma nüsхələri Azərbaycan MЕA-nın Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda, həmçinin İran və Misirdəki kitabxanalarda 
saхlanılır36.

İ.Şopenin yazdığına görə, İrəvan xanlığının ərazisində təhsillə, əsasən, müəy-
yən təhsil görmüş din xadimləri məşğul olurdular. Hər bir məscidin nəzdində 
böyük və yaxud kiçik mədrəsə fəaliyyət göstərirdi.

Erməni əsilli Stepan Zelinski “İrəvan şəhəri” məqaləsində göstərir ki, 1880-ci 
ildə İrəvan şəhərindəki məscidlərdə 153 şagird təhsil alırdı ki, onların təlimi ilə 
8 müəllim məşğul olurdu. Bundan əlavə, S.Zelinski İrəvanda ali dini müsəlman 
məktəbinin də fəaliyyət göstərdiyini, hər il 60-a qədər tələbənin təhsil aldığını, 
tam kursu bitirdikdən sonra onlara axundluq səlahiyyəti verildiyini yazır37. 

Rusiyanın işğalı dövründə İrəvan şəhərində ilk dövlət ikisinifli qəza məktəbi 
1832-ci il, yanvar ayının  14-də açılmışdı. 1868-ci il, mart ayının 15-də İrəvan 
qəza məktəbi dördsinifli klassik progimnaziyaya çevrildi. Progimnaziya 31 mart, 
1881-ci ildə səkkiz sinifli tam gimnaziyaya çevrildi və sonralar İrəvan Oğlan 
Gimnaziyası adlanırdı. 1 yanvar, 1883-cü ilə olan məlumata görə, İrəvan gimna-
ziyasında təhsil alan 237 şagirddən 37-si azərbaycanlı olmuşdur38. 

İrəvan Oğlan Gimnaziyası Azərbaycan ictimaiyyətinə, dövlətinə, elminə, mə-
dəniyyətinə incəsənətinə bir sıra görkəmli şəxslər bəxş etmişdir. Tanınmış dövlət 
xadimlərindən Məmməd bəy Qazıyev, Teymur bəy Makinski, Əkbər ağa Şeyxü-
lislamov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, Məhəmməd Məhərrəmov, Əziz Əliyev, 
maarif və elm xadimlərindən Miryusif Mirbabayev, Mustafa bəy Topçubaşov, 
Əhməd Rəcəbli, Maqsud Məmmədov, generallardan Həbib bəy Səlimov, Qam-
bay Vəzirov İrəvan gimnaziyasının məzunları olmuşlar.

İrəvanda fəaliyyət göstərən məktəblərdən biri də 1850-ci il, yanvarın 2-də açı-
lan Müqəddəs Ripsime qızlar məktəbi idi. Yalnız 1916–1918-ci illərdə Müqəddəs 
Ripsime məktəbini 36 azərbaycanlı qız bitirmişdi39. 

Müxtəlif vaxtlarda Mirzə Həsən Rüşdiyyə, Məşədi İsmayıl Kazımzadə, Mir-
zə Kazım Əsgərzadə, Haşım bəy Nərimanbəyov, Məhəmmədqulu bəy Kəngər-
linski İrəvanda məktəb açaraq irəvanlı oğlan və qızlara dünyəvi təhsil verirdilər. 

1881-ci il, noyabrın 3-də, tərkibində iki sinif olmaqla, İrəvan Müəllimlər 
36 Alekperli Farid. Tisyacha i odin sekret Vostoka. Tom.II, Baku, “Nurlan”, 2008, s. 105.
37 Sbornik materialov dlya opisaniya  mestnostey i plemen  Kavkaza (SMOMPK). Tiflis, 
1881, Vip. I, otd. I, s. 44.
38 Razvitiye  Yerevana..., s. 383.
39 Yenə orada, s. 412-413, 420 s.
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Seminariyası açılmışdır. Tanınmış simalardan Haşım bəy Vəzirov, Həmid ağa 
Şahtaxtinski, Tağı bəy Səfiyev, İbadulla Muğanlinski, Şamil Mahmudbəyov, 
Cabbar Məmmədov İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məzunları olmuşlar. İrə-
van Müəllimlər Seminariyasının azərbaycanlı məzunları quberniyanın ərazisində 
mövcud olan rus-tatar (Azərbaycan– N.M.) məktəblərinə müəllim təyin edilir-
dilər.

Ermənilərin 1918–1920-ci illərdə İrəvanda həyata keçirdikləri soyqırımı 
Azərbaycan məktəblərinin hamısının bağlanması ilə nəticələndi. İrəvan ziyalıla-
rının bir qismi erməni vəhşiliklərinin qurbanı oldular...

Ermənistanda sovet hakimiyyətinin ilk illərində İrəvan şəhərində azərbaycan-
lı qızlar məktəbində, keçmiş Haşım bəy Nərimanbəyovun məktəbinin bazasında 
fəaliyyət göstərən Məşədi Əzizbəyov adına səkkizillik məktəbdə (bu məktəbi irə-
vanlılar “Haşım bəyin məktəbi” adlandırırdılar), əvvəllər S.M.Kirov adına olan 
və sonralar Mirzə Fətəli Axundovun adını daşıyan orta məktəbdə və şəhərdəki 
digər iki beynəlmiləl məktəbdə azərbaycanlı uşaqlar təhsil alırdılar. 

1924-cü ildən fəaliyyət göstərən, internat tipli İrəvan Türk Pedaqoji Texni-
kumunun məzunları arasından onlarla akademik, elmlər doktorları, yüzlərlə ma-
arif fədailəri yetişmişdir. 1936-cı ildən bu məktəb “İrəvan Azərbaycan Pedaqoji 
Məktəbi” adlanırdı. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti olmuş 
Yusif Məmmədəliyev Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən bir qədər 
sonra – 1928–1929-cu illərdə İrəvan Pedaqoji Məktəbində və fəhlə fakültəsində 
müəllim işləmişdir. Əslən İrəvan şəhərindən olan, elmin müxtəlif sahələrini əhatə 
edən 6 akademik, akademiyanın 3 müxbir üzvü, 30-a yaxın elmlər doktoru və 
80-ə yaxın elmlər namizədi bu məktəbdə yetişmişdir.

Azərbaycanlıların Ermənistandan 1948–1953-cü illər deportasiyası zamanı 
İrəvan Pedaqoji Texnikumu 1948-ci ildə Azərbaycanın Xanlar (indiki Göygöl) 
rayonuna köçürülmüşdü.

1928-ci ildən İrəvanda Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun Azərbaycan bölmə-
si fəaliyyətə başlamış, 1933-cü ildən həmin bölmə müstəqil İrəvan Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna çevrilmişdi. 

Son illərdə İrəvan Pedaqoji İnstitutunda yalnız 25 tələbə qəbul edilən ədəbiy-
yat fakültəsi saxlanmışdı.

1914-cü il, fevralın 22-də İrəvan şəhərində Azərbaycan dilində ilk mətbu 
orqan – “Lək-lək” (“Leylək”) adlı satirik məcmuə nəşr olunmuşdur. Bu məc-
muənin cəmi 12 nömrəsi işıq üzü gördü. 1917-ci il, yanvarın 1-də işıq üzü görən 
“Bürhani-həqiqət” məcmuəsi isə 9-cu nömrədən sonra bağlanmışdı. Sovet ha-
kimiyyətinin ilk illərindən etibarən İrəvanda Azərbaycan dilində “Kommunist”, 
“Rəncbər”, “Zəngi”, “Qızıl  Şəfəq”, yenidən “Kommunist” və “Sovet Ermənista-
nı” qəzetləri nəşr edilirdi.  
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İrəvan şəhərində ilk teatr tamaşası həvəskar aktyorlar tərəfindən 1882-ci ildə 
göstərilmişdir. İrəvanda Azərbaycan teatrının formalaşması Yunis Nurinin adı 
ilə bağlıdır. Onun rəhbərliyi ilə yaradılan teatr truppası 1903-cü ildən fəaliyyət 
göstərmiş, ilk tamaşaları Pənah xan Makinskinin malikanəsində səhnələşdirmiş-
dilər. 

1918–1920-ci illərdə ermənilər İrəvan şəhərində kütləvi qırğınlar törətdiklə-
rindən İrəvanın həvəskar aktyor truppası İranın Xoy şəhərinə mühacirət etmiş, üç 
ilə qədər orada qalmış, ara-sıra teatr tamaşaları göstərmişdir40.

1928-ci il, mart ayının 15-də Ermənistan hökumətinin qərarı ilə səyyar tipli 
İrəvan Dövlət Türk Dram Teatrı yaradılmışdı.1948–1953-cü illərdə azərbaycan-
lıların Ermənistandan deportasiyası nəticəsində C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət 
Azərbaycan Dram Teatrının fəaliyyəti dayandırılmışdı. 1967-ci ildə İrəvan Döv-
lət Azərbaycan Dram Teatrı 15 illik fasilədən sonra bərpa edilsə də, 1988-ci ildə 
ermənilər teatrın ləvazimatlarını yandırdılar. İrəvan teatrı 1989-cu ilin iyul ayın-
dan Bakıda fəaliyyətini davam etdirir.

Son illərdə Ermənistan rəhbərləri “İrəvan qalası” adı altında yeni layihə hə-
yata keçirmək fikrinə düşüblər. İrəvanda azərbaycanlılara məxsus maddi-mə-
dəniyyət nümunələrini tamamilə məhv edən ermənilər indi XVII–XVIII əsrlər 
memarlığı üslubunda inşa edilməsi nəzərdə tutulan “Sərdar sarayı”ndan, ticarət 
obyektlərindən, bazarlardan, karvansaralardan, Şərq hamamlarından və s. külli 
miqdarda gəlir əldə etmək istəyirlər. Şəhər ətrafında – keçmişdə Təzəkənd ad-
lanan, indi isə ermənilərin “Noraqyuğ” adlandırdıqları yaşayış massivində 184 
hektar ərazidə inşa edilməsi nəzərdə tutulan layihənin ilkin smeta dəyəri 6–7 
milyard ABŞ dolları civarındadır. Moskva şəhərinin keçmiş meri Yuri Lujkovun 
İrəvana 2010-cu ilin yanvarında baş tutan səfəri zamanı erməni rəsmiləri onu 
şirnikləndirərək “İrəvan qalası” layihəsinin maliyyələşdirilməsi məsələsini merin 
və onun biznes ortaqlarının üzərinə qoymaq üçün onun razılığını almışdılar41. La-
kin Y.Lujkov Moskvanın meri vəzifəsindən azad edildikdən sonra “İrəvan qalası” 
layihəsinin icrası baş tutmadı. 

40 Rəhimli İlham. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı. Bakı, E.L. nəşriyyat və poliq-
rafiya Şirkəti MMC, 2007, s.15.
41 Budet postroyen noviy kompleks “Yerevanskaya krepost”. Qazeta “Noyev Kovcheq”, 
№03 (150), mart 2010 goda. http://www.noev-kovcheg.ru/mag/2010-03/1973.
html#ixzz3c5s3boJg.
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Nəticə / Conclusion

Azərbaycanlılara qarşı törədilən 1905–1906-cı illər kütləvi qırğınları, 1918–
1920-ci illər soyqırımı, 1948–1953-cü illər və 1988–1989-cu illər deportasiyaları 
İrəvan şəhərinin azərbaycanlı simasını ermənilərin xeyrinə tamamilə dəyişdir-
di. İrəvan şəhərindən azərbaycanlıların maddi-mədəniyyət izlərini silən, ardınca 
azərbaycanlı etnik kimliyini yox edərək, monoetnik erməni şəhəri yaratmağa nail 
olan ermənilər indi də tarix kitablarından, dərsliklərdən azərbaycanlıların izini 
silməyə çalışırlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyev 2011-ci il, fevral 
ayının 10-da Goranboy rayonuna səfəri zamanı məcburi köçkünlərlə görüşündə 
bugünkü Ermənistan Respublikasının tarixi Azərbaycan ərazilərində yaradıldı-
ğını xüsusilə vurğulayaraq qeyd etmişdir: “Tarixdə artıq bir dəfə Azərbaycanın 
əzəli torpaqlarında erməni dövləti yaradılmışdır, o da bugünkü Ermənistandır. 
O torpaqlar bizim doğma, ata-baba torpaqlarımızdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur 
mahalı – bütün bu adlar Azərbaycan toponimləridir. Hətta indi ermənilər özləri 
də etiraf edirlər ki, XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin əhalisinin əksəriyyə-
ti azərbaycanlılar idi. Bunu təsdiq edən sənədlər var, şəkillər var, rəsm əsərləri 
var”42.

Bütün qeyd olunanlar göstərir ki, erməni vandalları azərbaycanlılara məx-
sus maddi-mədəniyyət nümunələrinin izlərini silməyə, yaxud onları öz adlarına 
çıxmağa çalışsalar da, bunları tarixin yaddaşından silmək mümkün deyil. İrəvan 
şəhəri Azərbaycanın elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərindən biri 
kimi Azərbaycan tarixində mühüm yerlərdən birini tutur. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə İrəvan şəhərinin tarixi bütövlükdə Azər-
baycan tarixinin tərkib hissəsi kimi təhlil olunur. Qeyd edilir ki, ermənilərin bar-
bar münasibəti nəticəsində İrəvanın tarixi rolu təkzib olunmuş, demək olar ki, 
tarix səhifələrindən silinmişdir. Bu istiqamətdə aparılan elmi araşdırmalar, eyni 
zamanda təhsil və pedaqoji fikir tariximizin də dərindən öyrənilməsinə xidmət 
edir. Bu problem bu gün də aktualdır və Azərbaycan tarixində, eləcə də onun 
təhsil tarixində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə mənbələrə və tədqiqat əsərlərinə istina-
dən, qədim İrəvan şəhərinin ermənilərə heç bir aidiyyəti olmadığı əsaslandırılır. 
Qeyd olunur ki, İrəvan şəhəri yalnız tarixi-memarlıq abidələri ilə deyil, həmçinin 
elm və mədəniyyət mərkəzi kimi Azərbaycan şəhərləri arasında özünəməxsus yer 
tuturdu. Azərbaycanlılara qarşı törədilən 1905-ci il, 1906-cı il kütləvi qırğınla-
rı, 1918–1920-ci illərin soyqırımları, 1948–1953-cü, 1988–1989-cu illərdə baş 
42 “Azərbaycan” qəzeti, 12 fevral 2011-ci il.
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verən deportasiyalar İrəvan şəhərinin azərbaycanlı simasını ermənilərin xeyrinə 
dəyişdirdi. İrəvan şəhərindən azərbaycanlıların maddi-mədəniyyət izlərini silən, 
azərbaycanlı etnik kimliyini yox edərək, monoetnik erməni şəhəri yaratmağa nail 
olan ermənilər indi də tarix kitablarından, dərsliklərdən Azərbaycan izini silməyə 
çalışırlar. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə əksini tapmış materiallar, irəli sü-
rülən fikirlər, ideyalar, təklif olunan tövsiyələr Azərbaycan torpağı olmuş İrəvan 
şəhərinin tarixinin, eyni zamanda, təhsilinin, pedaqogika tarixi problemlərinin 
sistemli şəkildə izah olunmasına istiqamət verir. Bu fikirlər tədris resurslarının 
hazırlanması üçün də əhəmiyyətlidir və ali, orta-ixtisas məktəblərində tətbiq olu-
na bilər.
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Abstract. The article discusses the role of the Iravan Teachers’ Seminary 
in the history of Azerbaijan’s education. The city of Iravan has historical-
ly been one of the great centers of science, education, and culture where 
Azerbaijanis live. Iravan Khanate was ruled by Azerbaijanis from 1390 to 
1828. Czarist Russia, which occupied Azerbaijan, abolished the khanate 
and created an Armenian province here, transferred 40,000 Armenians 
from Iran and 84,600 Armenians from the Ottoman Empire, and settled 
them in these lands. Despite this, the city of Iravan has always preserved 
its national color. The article discusses the role of the Iravan Teachers’ 
Seminary, which was organized in 1881, in the training of Azerbaijani 
teachers. The seminary has provided important services in preserving the 
fullness and vitality of the literary-social, scientific-cultural life in the 
Iravan district, dominated by Azerbaijanis, with its highly qualified na-
tional teachers with a modern worldview and way of thinking, which it 
has prepared for nearly 40 years, and has written memorable pages in 
the history of Azerbaijan’s pedagogical thought. Graduates of the semi-
nary actively participated in the opening of secular schools in the regions 
where Azerbaijanis live, involved school-age children in education, and 
made great sacrifices in the spread of education in Iravan, Nakhchivan, 
and other regions of Azerbaijan. 
Keywords: Azerbaijan, Iravan Khanate, Iravan Teachers’ Seminary, na-
tional textbook, national education movement, elementary school.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycanın maarifçilik tarixində İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasının rolu tədqiq olunur. İrəvan şəhəri tarixən azərbay-
canlıların yaşadığı böyük elm, maarif və mədəniyyət mərkəzlərindən biri 
olub. İrəvan  xanlığı 1390-cı ildən 1828-ci ilədək azərbaycanlılar tərəfin-
dən idarə olunub. Azərbaycanı işğal edən çar Rusiyası xanlığı ləğv edərək 
burada erməni vilayəti yaratmış, İrandan 40 min, Osmanlı dövlətindən 84 
600 ermənini köçürdüb, bu torpaqlara yerləşdirmişdir. Buna baxmayaraq, 
İrəvan şəhəri həmişə öz milli koloritini qoruyub saxlamışdır. Məqalədə 
1881-ci ildə  təşkil edilən İrəvan Müəllimlər Seminariyasının azərbaycan-
lı müəllim kadrları hazırlığındakı roluna xüsusi diqqət yetirilir. Semina-
riya 40 ilə yaxın müddətdə hazırladığı müasir dünyagörüşünə və düşüncə 
tərzinə malik, yüksək ixtisaslı milli müəllim kadrları ilə azərbaycanlıların 
üstünlük təşkil etdiyi İrəvan mahalında ədəbi-ictimai, elmi-mədəni həya-
tın dolğunluğunun və canlılığının qorunub saxlanılmasında mühüm xid-
mətlər göstərmiş, Azərbaycanın pedaqoji fikir salnaməsinə yaddaqalan 
səhifələr yazmışdır. Seminariyanın məzunları azərbaycanlıların yaşadıq-
ları bölgələrdə dünyəvi məktəblərin açılmasında, məktəbyaşlı uşaqların 
təhsilə cəlb edilməsində fəal iştirak etmiş, İrəvanda, Naxçıvanda və Azər-
baycanın digər bölgələrində maarifin yayılmasında  böyük fədakarlıqlar 
göstərmişlər. 
Açar sözlər: Azərbaycan, İrəvan xanlığı, İrəvan Müəllimlər Seminariya-
sı, milli dərslik, milli maarifçilik hərəkatı, ibtidai məktəb.
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Giriş / Introduction

Belə bir deyim var: “Hər millət gələcəyə öz tarixinin çiynində gedir”. Keç-
mişi bilməmək yalnız indi baş verənlərin dərk olunmasına deyil, həm də gələ-
cəyə nüfuz etmək təşəbbüslərinə mane olur. Keçmiş bu günlə bağlı olduğu kimi, 
gələcəklə də sıx əlaqədardır. Yalnız bu günü deyil, sabahı – gələcəyi dərindən 
dərk etmək, qiymətləndirmək baxımından da keçmişi yaxşı öyrənməli və sələf-
lərimizin yaratdıqları mənəvi dəyərlərə sahib çıxmalıyıq. Bu baxımdan, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin 29 dekabr, 2021-ci il 
tarixdə imzaladığı “İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyinin qeyd edil-
məsi haqqında Sərəncam” mühüm elmi-pedaqoji, siyasi-ideoloji, mədəni-mənəvi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu sərəncam  İrəvan mahalında yaşayan  azərbaycanlıların  
min illər boyu  yaratdıqları tarixi irsə sahib çıxmaqla yanaşı, tarixi yaddaşımızı 
bərpa etməyə və strateji hədəflərə nail olmağa yönəlib.

Əsas hissə / Main part

Üləma, füzəla və şüəra şəhəri – İrəvan. Zəngi çayının sahilində, dağlar-
la əhatə olunmuş düzənlikdə salınan qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan  bölgədə 
təhsil-tərbiyə mədəniyyətinin, maarifin və maarifçiliyin inkişafında mühüm rol 
oynamışdır. XX əsrin əvvəllərinə kimi bu şəhərdə şəhər əhalisinin mütləq ək-
səriyyətini azərbaycanlılar təşkil etmişdir. Erməni ensiklopediyasında da özünə 
yer tapan xronoloji cədvələ görə, İrəvan 438 il (1390-cı ildən 1828-ci ilədək) 
azərbaycanlılar tərəfindən idarə olunmuşdur. 1828-ci ildə İrəvan xanlığı Rusiya 
tərəfindən ilhaq edildikdən sonra burada əhalinin milli tərkibi nəzərə alınmadan 
erməni vilayəti təşkil edilmiş, İrandan 40 min və Osmanlı dövlətindən 84 600 
erməni qədim Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirilmişdir [Şavrov N., 1901]. Cid-
di demoqrafik dəyişikliklərə baxmayaraq, həmin illərdə şəhər əhalisinin 9710 
nəfərindən 7331 nəfəri (75,5 %) azərbaycanlı olmuşdur [Məmmədov İ., Əsə-
dov S.,1992]. “Üləma, füzəla və şüəra” (F.B.Köçərli) yurdu kimi tanınan İrəvan 
şəhəri qısa bir vaxtda ictimai-siyasi, ədəbi-bədii və pedaqoji fikrin mərkəzinə 
çevrilmiş, Mirzə Qədim İrəvani, Fazil İrəvani, Axund Molla Məhəmməd İrəvani, 
Əbülqasım İrəvani, Abbas Məhəmmədzadə, Cabbar Əsgərzadə, Mirabbas Mirba-
ğırov, Teymur xan Makinski, Rəşid bəy İsmayılov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, 
Miryusif  Mirbabayev, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Mustafa bəy Topçubaşov, Əziz 
Əliyev, Maqsud Məmmədov, Heydər Hüseynov, Cəfər Xəndan, Əhməd Cəmil, 
Mirəli Seyidov, Kamil Əliyev kimi onlarla görkəmli ziyalıların ana yurdu kimi 
tanınmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İ.Əliyevin də dediyi 
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kimi, “İrəvan şəhəri tarixən azərbaycanlıların köklü yaşadıqları böyük elm, maa-
rif və mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət tapmışdır. Şəhərdə Azərbaycan 
xalqına məxsus son dərəcə zəngin ədəbi-mədəni mühit formalaşmışdı” [“İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam].

İrəvan maarifçilik mühiti. İrəvan quberniyasında yaşayan azərbaycanlılar  
Bakı və Gəncə quberniyalarından sonra sayca üçüncü yeri tuturdular. Burada 
ənənəvi məktəb və mədrəsələrin geniş şəbəkəsi mövcud idi. İrəvan əhalisinin 
kameral siyahıya alınmasını həyata keçirən İ.İ.Şopenin yazdığına görə, XIX əsrin 
20-ci illərinin sonunda İrəvanda səkkiz  məscid fəaliyyət göstərirdi ki, bunlardan  
da ikisi qalanın içərisində yerləşirdi [Şopen İ., 1852].   

Çar Rusiyasının İrəvan xanlığını işğal etməsindən sonra həmin məscidlərdən  
birindən silah, digərindən isə ərzaq anbarı kimi istifadə olunurdu. Həmin dövrdə 
şəhərdə Zalı xan, Novruzəli bəy, Sərtib xan,  Hüseynəli xan,  Hacı İmam və Hacı 
Cəfər bəy məscidləri fəaliyyət göstərirdi. Dörd böyük məscidin dağıdıldığını 
bildirən İ.İ.Şopenin  məlumatına görə, şəhərdə 332 axund və molla, 105 mirzə, 
188 seyid, 10 dərviş yaşayırdı [Şopen İ., 1852]. Fəaliyyət göstərən məscidlərin, 
demək olar ki, hamısında mollaxana (müsəlman ibtidai məktəbi), böyük məs-
cidlərdə isə  mədrəsələr fəaliyyət göstərirdi. Yalnız Hüseynqulu xan məscidində 
200 şagird oxuyurdu [Şopen İ., 1852]. Azərbaycanlılar böyüməkdə olan nəslin 
dini təhsil almasına  xüsusi diqqət yetirirdilər. Mədrəsələrdə  təhsilin məzmu-
nu, digər Şərq mədrəsələrində olduğu kimi, mürəkkəb və çətin idi. Burada ərəb 
dilinin qaydaları, tarix, təftil43, təcvid44 “Quran”ın təfsiri, hədislər, fiqh (hüquq) 
və məntiq, riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, nəzəri fəlsəfə və  tibb öyrədilirdi. 
Mədrəsələrin vahid proqramı və konkret təhsil müddəti yox idi. Təhsil müddəti 
tələbələrin dərsi mənimsəmə səviyyəsindən asılı idi. Mollaxanalarda isə əksinə, 
təhsilin məzmunu sadə idi: oxu, yazı, ərəb və fars dilləri öyrədilir, tədris “Qu-
ran”ın avazla qiraəti ilə başa çatırdı.

1830-cu ildə Cənubi Qafqazda 1134 məscid mövcud idi ki, onların da əksə-
riyyətinin nəzdində ya mollaxana, ya da mədrəsə fəaliyyət göstərirdi.  

XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq İrəvan quberniyasında dünyəvi təh-
sil inkişaf etməyə başlasa da, dini təhsil üstünlüyünü qoruyub saxlayırdı. 1864–
1865-сi illərdə İrəvan quberniyasında 183 məscid, 70 ibadət evi azərbaycanlı 
əhalinin dini ehtiyaclarını təmin edirdi. 

1862-сi ildə İrəvan quberniyasında  206 təhsil müəssisəsi (dini və dünyəvi) 
fəaliyyət göstərirdi ki, burada da 293 müəllim (azərbaycanlı, erməni və rus) dərs 
deyirdi. Təhsil alan şagirdlərin 4256-sı oğlan, 117-si qız idi ki, onlardan 1500 
nəfərdən çoxunu müsəlmanlar (azərbaycanlılar – R.F.) təşkil edirdi [Voronov  İ., 
43 “Quran”ın mənasının başa düşülməsi
44 “Quran”ın düzgün oxunması
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1869].  
QTD-nin popeçiteli 1867-ci ildə Qafqaz sərdarına yazdığı illik hesabatda bil-

dirirdi ki, məscidlərin nəzdindəki müsəlman məktəblərinin və oradakı şagirdlərin 
təxmini sayını müəyyən etmək təşəbbüsümüz heç bir nəticə vermədi. Hər hal-
da onların sayı çox böyükdür, 800-dən çox məktəb, 15 min şagird var. Onların 
da xeyli hissəsi İrəvan azərbaycanlılarının payına düşürdü [Əhmədov H., 2014].  
1871-ci ilin məlumatına görə, İrəvan şəhərində 11 məscid məktəbi var idi və 
onların sayı ildən-ilə artırdı. 1884-cü ilin məlumatına görə, İrəvan şəhərində 8 
şiə məscidi, 13 ibadət evi, İrəvan qəzasında isə 25 şiə məscidi, 56 ibadət evi (2-si 
sünnülər üçün) fəaliyyət göstərirdi. 1879-cu ilin məlumatına görə, İrəvan şəhə- 
rindəki 12 məscid məktəbində 12 müəllim 208 şagirdin, İrəvan qəzasında isə 8 
məscid məktəbində 8 müəllim 160 şagirdin  təhsili ilə məşğul olurdu.  

Məscid elm ocağı olmaqla yanaşı, siyasi və ictimai məsələlərin həll edildi-
yi, xütbələrin oxunduğu, insanların cihada çağırıldığı, dövlət başçılarına beyət 
edilən yer olmuşdur [Rüstəmov F., 2006]. Tanınmış ilahiyyatçı alim Hacı Sabir 
Həsənlinin təbirincə desək, məscid ictimai həyatda, bir növ parlament rolunu oy-
namışdır.  

İrəvanda yeni məktəb sisteminin yaradılması XIX əsrin 30-cu illərinə təsadüf 
edir. Yerli xalqları itaətdə saxlamaq, ruslaşdırma və xristianlaşdırma siyasətini 
həyata keçirmək, çarizmin hökmranlığını möhkəmləndirmək məqsədi ilə milli 
ucqarlarda qəza məktəblərinin açılmasını nəzərdə tutan Zaqafqaziya məktəbləri-
nin ilk nizamnaməsi (1829) qəbul olundu. Bu nizamnaməyə görə, cənubi Qafqaz-
da 20 qəza məktəbinin açılması planlaşdırılırdı. 

1832-ci ildə İrəvan şəhərində  ilk dünyəvi məktəb – iki sinifli qəza mək-
təbi yaradıldı. Qəza məktəbi 1839-cu ildə üç sinifli qəza məktəbinə, 1869-cu 
ildə dörd sinifli progimnaziyaya, 1881-ci ildə isə gimnaziyaya çevrildi. Gim-
naziyanın 600-ə yaxın azərbaycanlı məzunu olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan 
maarifçisi F.B.Köçərlinin pedaqoji fəaliyyətinin on ili  bu gimnaziya ilə bağlı 
olmuşdur. İrəvan şəhərində yeni üsulla tədrisin aparıldığı ana dilli məktəblərin 
meydana gəlməsi də həmin dövrə təsadüf edir. Məşədi Molla İsmayıl, Hacı Ka-
zımov, Mirzə Kazım Əsgərzadə 1882-ci ildə, Mirzə Həsən Rüşdiyyə 1883-cü 
ildə Təbrizdən İrəvana gələrək, orada yeni üsullu məktəblər açdılar. İrəvan qu-
berniyasında ildən-ilə qəza məktəblərinin və kənd ibtidai məktəblərinin yaradıl-
ması nəticəsində xalq müəllimlərinə zəruri ehtiyac yaranmışdı. O dövrdə ibtidai 
məktəblər üçün xalq müəllimləri seminariyalarda və müəllimlər institutlarında 
hazırlanırdı.

1911-сi ildə İrəvan quberniyasında 1 kişi, 2 qadın gimnaziyası, 1 qadın 
progimnaziyası, 1 müəllimlər seminariyası, 7 şəhər məktəbi, 158 ibtidai mək-
təb fəaliyyət göstərirdi. Bu məktəblərin əksəriyyətində azərbaycanlılar və ermə-
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nilər birlikdə oxuyurdular. Bundan əlavə, yalnız azərbaycanlıların təhsil aldığı 
11 məktəb, 1 kommersiya məktəbi və  xüsusi progimnaziya fəaliyyət göstərirdi 
[Kavkazskiy kalendar na 1896 g., 1912]. Kişi gimnaziyasında təhsil alan 624 
nəfərdən 106-sı rus, 21-i gürcü, 340-ı erməni, 123-ü azərbaycanlı, 2-si dağlı, 32-
si digər millətin nümayəndələri idi [Kavkazskiy kalendar na 1913 g]. Qadın gim-
naziyasında təhsil alan 462 nəfərdən 16-sı, progimnaziyada isə 252 nəfərdən 4-ü  
azərbaycanlı idi [Kavkazskiy kalendar na 1913 g].  

 İrəvan Müəllimlər Seminariyasında 128 nəfər təhsil alırdı ki, onlardan da 
30 (23,4%) nəfəri azərbaycanlı, 37 (28,9 %) nəfəri erməni, 52 ( 40,6) nəfəri  rus 
idi. Həmin dövrdə Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında 132 nəfərdən 54-ü  
(40,9%) [Kavkazskiy kalendar na 1913 q], İrəvan şəhər məktəbində oxuyan 152 
nəfərdən 39-u azərbaycanlı idi [Məmmədov İ., Əsədov S., 1992]. İrəvan xalq 
məktəbləri direksiyasına tabe olan məktəblərdə oxuyan 9561 nəfər oğlandan  
1580-i, 1855 qızdan 119-u azərbaycanlı idi [Kavkazskiy kalendar na 1913 g].   

Müəllim seminariyaları. XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, Rusiyada 
pedaqoji təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməyə başlandı. Bu da, hər şeydən 
əvvəl, ölkə daxilində həyata keçirilən siyasətlə bağlı idi. Bu dövr Rusiyada siyasi, 
iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrini əhatə edən inqilabi hərəkat dövrü idi. 
60-cı illərin pedaqoji hərəkatı o dövr ictimai hərəkatının bir hissəsi idi. Təhkimçi-
lik hüququnun kəskin tənqidi, silki məktəb və erkən ixtisaslaşma əleyhinə çıxış-
lar, ümumi təhsil, qadınların  təhsil hüququ uğrunda mübarizə, uşaq şəxsiyyətinə 
ehtiram, xalq məktəblərini çoxaltmaq tələbi  XIX əsrin  60-cı illərində mütərəqqi 
rus pedaqoji fikir nümayəndələrinin irəli sürdüyü mühüm məsələlərdən idi. Hə-
min illərdə rus pedaqogikasının inkişaf istiqamətlərində bir neçə cərəyan özünü 
göstərirdi. Bunlardan ən mütərəqqisi inqilabi-demokratik pedaqoji cərəyan idi. 
Bu cərəyanın nümayəndələri yeni məktəblərin açılmasını, müəllim kadrlarının 
hazırlanmasını vacib hesab edirdilər. İlk vaxtlar müəllim kadrları Rusiyada  ikiil-
lik pedaqoji kurslarda, kilsə-müəllimlər məktəbində, gimnaziyaların nəzdindəki 
pedaqoji siniflərdə, müəllimlər seminariyalarında hazırlanırdı.

XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada müəllimlər seminariyası ən geniş yayıl-
mış təhsil ocaqlarından biri idi. Müəllimlər seminariyasının iş planı görkəmli rus 
pedaqoqu K.D.Uşinski tərəfindən hazırlanmışdı. Onun hazırladığı “Müəllimlər 
seminariyasının layihəsi” 1861-ci ildə nəşr olunmuşdu. Bu layihədə xalq ibti-
dai məktəbləri üçün müəllim hazırlığının geniş planı verilmişdi. K.D.Uşinski bu 
əsərində Rusiyada müəllim seminariyalarının təşkilinin zəruriliyini sübut edirdi. 
Bu təhsil müəssisəsi xalq məktəbləri üçün müəllimlərin hazırlanması məqsədini 
daşıyırdı. K.D.Uşinskinin müəllim haqqında fikirləri öz ifadəsini məhz həmin 
layihədə tapmışdı. K.D.Uşinskiyə görə, müəllim məktəbdə mühüm simadır, onun 
şəxsiyyəti tərbiyədə hər şeydir, buna görə də onun elmi səviyyəsi və əxlaqi sifət-
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ləri yüksək olmalıdır. O, aydın və dəqiq biliklərə malik olmalıdır.
K.D.Uşinskinin fikrincə, seminariyanın əsas vəzifəsi dövlət məktəbləri, qa-

palı təhsil müəssisələri üçün müəllimlər hazırlamaqdan ibarət idi. K.D.Uşinski 
rus pravoslav kilsəsini məktəbin əsas dayağı  hesab edirdi. Əxlaq onun tərəfindən 
yalnız bütün rus mentalitetinə nüfuz edən pravoslavlıq çərçivəsində başa düşü-
lürdü. Seminariyanın tədris planında ilahiyyat, hesab, qrammatika, kilsə slavyan 
dili, tarix, qanunvericilik, botanika və zoologiya, coğrafiya, təbiət elmləri, kənd 
təsərrüfatı, tibb, xəttatlıq, rəsmxət, rəsm, nəğmə fənləri vacib hesab edilirdi. 
Beləliklə, K.D.Uşinski bütün Rusiyada müəllim seminariyaları şəbəkəsinin ya-
radılması üçün zəruri olan nəzəriyyəni işləyib hazırladı. 

1863-cü ildə Moskvada müəllimlər seminariyası açıldı. Burada progimna-
ziyalar üçün müəllim və tərbiyəçilər hazırlanırdı.1864-cü ildə Qərbi Belarusda 
eksperiment olaraq müəllimlər  seminariyası açıldı. Həyatını ibtidai məktəblərdə 
işləməyə həsr etmək istəyən, pravoslav dininə mənsub olan insanların seminari-
yaya qəbulu planlaşdırıldı, Xalq Təhsili Nazirliyi tərəfindən seminariyalar üçün  
təlimat və qaydalar işlənib hazırlandı.

1870-ci ildə “Müəllimlər seminariyası haqqında əsasnamə” qəbul edildi. 
1875-ci ildə seminariya ilə bağlı təlimat xarakterli sənəd nəşr olundu. Seminari-
yaya ikisinifli məktəbi (tədris müddəti 4 – 5 il) bitirmiş şagirdlər qəbul olunurdu. 
Seminariyada ümumi yataqxanalar var idi. Tələbələr ya dövlət,  ya da  zemstvo 
hesabına təhsil alırdılar. İlk vaxtlar seminariyaya yalnız oğlanlar qəbul olunurdu, 
sonralar qızlar üçün də seminariyalar açıldı. 1872-ci ildə Rusiyada  52 müəllimlər 
məktəbi və seminariya  fəaliyyət göstərirdi. 1874 –1899-cu illərdə  Rusiyada 23 
yeni müəllimlər seminariyası  açıldı. 

Müəllim seminariyaları 1917-ci ilə kimi “Müəllimlər seminariyaları haqqın-
da Əsasnamə” (1870), “Xalq Maarif Nazirliyinin müəllimlər seminariyaları 
haqqında təlimatı” əsasında fəaliyyət göstəriblər.

Həmin dövrdə  Xalq Maarif  Nazirliyi yaranma şərtinə, maliyyələşmə mən-
bəyinə və idarə edilməsinə görə müəllimlər seminariyasının 3 tipini  müəyyən 
etmişdi: 1) yalnız xəzinə hesabına deyil, həm də digər mənbələr hesabına maliy-
yələşən dövlət müəllimlər seminariyası; 2) qeyri-ruslar üçün dövlət müəllimlər 
seminariyası; 3) zemstvo və özəl müəllimlər seminariyaları və məktəblər [Pruqa-
vin A.S., 1898].    

1870-ci il, noyabrın 8-də Xalq Maarif Nazirliyinin göstərişi ilə  müəllim se-
minariyalarında hazırlıq siniflərinin açılmasına icazə verildi. Müəllim seminari-
yalarının və kənd müəllimlərinin nüfuzunu yüksəltmək məqsədi ilə 28 dekabr, 
1871-ci ildə xüsusi fərman verildi. Fərmanda müəllimlər seminariyasının ibtidai 
dövlət kənd məktəbində 12 il qüsursuz işləyən məzunlarına  fəxri vətəndaş adının  
verilməsi qərara alındı. 
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1896-cı ildə seminariyaların  tədris planına xeyli əlavə fənlər (nəğmə, musiqi, 
əl əməyi, kənd təsərrüfatı) daxil edildiyindən eksperiment olaraq, 4 illik təhsilə 
keçildi. 1898-ci ildə müəllim seminariyalarının nəzdində bir sinifli ibtidai məktə-
bin əvəzinə iki sinifli məktəbin açılmasına, məzunların orta təhsil müəssisələrin-
də sinif müəllimi köməkçisi vəzifəsi tutmasına icazə verildi.

15 oktyabr, 1898-ci ildən müəllim seminariyalarının şagirdləri üçün xüsusi 
geyim forması təsis edildi. Uniforma gimnaziya tələbələrinin geyiminə bənzəyir-
di. Onlar, həm də  papaqda metal nişan və  məktəbin baş hərfləri yazılmış toqqa 
gəzdirirdilər. Həmin dövrdə Moskva, Peterburq, Xarkov, Kazan, Odessa təlim 
dairələrində  xeyli  müəllim seminariyaları fəaliyyət göstərsə də, onlar region-
lar üzrə düzgün paylanmamışdı. Belə ki, Rusiyanın milli ucqarları bu bölgüdən 
kənarda qalmışdı. Yalnız yeni əsasnaməyə və 1875-ci ildə təsdiq edilmiş təlimat 
xarakterli məktuba əsasən, Kubanda (1871), Qoridə (1876) və İrəvanda (1881) 
müəllim seminariyaları açıldı.

“Qafqaz kalendarı”nda göstərilir ki, 1911-ci ildə Qafqazda 1 müəllimlər insti-
tutunda və 8 müəllimlər seminariyasında (Zaqafqaziya, Kutaisi, Stavropol, Terek, 
İrəvan, Yekaterinodar, 1-ci və 2-ci Kuban müəllimlər seminariyaları) 896 tələbə 
təhsil alırdı ki, onlardan 488-i rus,103-ü gürcü, 84-ü azərbaycanlı, 49-u erməni, 
17-si dağlı, 41-i digər millətlərin nümayəndələri idi.  Zaqafqaziya Müəllimlər Se-
minariyasında təhsil alan 56 nəfər müsəlmandan 54-ü azərbaycanlı, İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasında oxuyan 30 nəfər müsəlmandan 30-u da azərbaycanlı idi 
[“Kavkazskiy kalendar”., 1912]. 1913-cü ildə Rusiyada fəaliyyət göstərən 128 
müəllimlər seminariyasında 12190 tələbə, Qafqazdakı  9 seminariyada isə 972  
nəfər oxuyurdu [Voytexovskya M., 2013]. 1914-cü ildə Rusiya imperiyasında  
128 müəllimlər seminariyası fəaliyyət göstərdiyi halda, 1917-ci ildə onların sayı 
192-yə çatmışdı. 1917-ci ildən sonra Rusiyada müəllimlər seminariyaları 3 illik 
pedaqoji kurslara, sonra isə pedaqoji texnikumlara çevrildi. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının yaradılması. Müəllimlər seminari-
yasının ilk əsasnaməsinə görə, bu tipli təhsil müəssisələrinə 16 yaşdan yuxarı 
pravoslav oğlan uşaqları qəbul oluna bilərdi. 1875-ci ildə qəbul edilən “Müəl-
limlər seminariyaları haqqında təlimat”da seminariyalarda pravoslavlarla yanaşı, 
müsəlmanların da təhsil almasına icazə verildi. 1879-cu ildə Daşkənddə Türküs-
tan Müəllimlər Seminariyası, Orsk şəhərində Kazax Müəllimlər Seminariyası 
açıldı. Rusiya Dövlət Şurası 20 oktyabr, 1880-ci ildə “Kutaisi və İrəvan quberni-
yalarında müəllimlər seminariyalarının təşkil edilməsi haqqında” qərar qəbul etdi 
[Sbornik postanov., 1877].   

İrəvan Müəllimlər Seminariyasına dövlət xəzinəsindən  28.350 rubl. vəsaitin 
ayrılması nəzərdə tutulurdu. Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən  İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının ştat cədvəli  aşağıdakı kimi təsdiq olundu [Sbornik postanovle-
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niy po Ministerstvu  narodnogo prosvesheniya, əlavələr hissəsi].  
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direktor 1 1200 1300 dövlət 

mən-
zili

2500 V V tədris xid-
mətlərinə 
görə

ilahiyyat fənnini tədris 
edənlər (pravoslav, 
erməni-qriqorian və müsəl-
man)

3 - - - 1500 - - -

rus və erməni dili müəllim-
ləri, digər fənn müəllimləri 
üçün

4 650 550 195 5580 VIII VIII tədris xid-
mətlərinə 
görə

tatar (Azərbaycan) dilinin 
tədrisinə görə 

- - - - 445 - - -

seminariyanın nəzdindəki 
hazırlıq sinfinin müəllimi

1 650 - 195 845 X X tədris xid-
mətlərinə 
görə

ibtidai məktəbin müəllimi 1 600 - 180 780 X X tədris xid-
mətlərinə 
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müəllimlərin seminariyada 
növbətçiliyinə görə 

- - - - 1500 - - -

nəğmə, musiqi, gimnastika 
və sənət öyrədilməsinə 
görə 

- - - - 1200 - - -

bağçılığın öyrədilməsinə  
görə 

- - - - 400 - - tibbi xid-
mət

həkim 1 300 VIII  VIII tibbi xid-
mət

katib (həm də iqtisadçı) 1 500 500 - - -
xəzinə hesabına oxuyan 
50 nəfərin hər biri üçün 
130 rubl.

- - - - 6500 - - -

tədris vəsaitləri üçün - - - - 400 - - -
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kursu bitirənlərə mükafat - - - - 200 - - -
dərman üçün - - - - 200
kitabxana, müəllimlər 
üçün  vəsait 

- - - - 300 - - -

müəllimlər üçün mənzilə 
görə

- - - - 3000 - - -

evlərin qızdırılması, 
işıqlandırılması, me-
bellərin təmiri üçün

- - - - 1400 - - -

xidmətçilər, dəftərxana 
və digər  xərclər üçün 

- - - - 800 - - -

 Ümumi xərclər 28350

İrəvan Müəllimlər Seminariyası 8 noyabr, 1881-ci ildə 9 müəllim, 42 şa-
girdlə  fəaliyyətə başladı. İlk vaxtlar seminariyanın binası olmadığı üçün İrəvan 
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun indiki binasında fəaliyyətə başladı. Seminariyanın 
ilk direktoru görkəmli maarifçi Yakob Stepanoviç Suşevski olmuşdur [Kavkaz-
skiy kalendar., 1881]. O, ilk illərdə seminariyanın təşkilində böyük çətinliklərlə 
qarşılaşmalı oldu. Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin pope-
çitelu A.O.Çernyayevskinin seminariyaya azərbaycanlı tələbələrin cəlb edilmə-
sində qarşılaşdığı çətinlikləri o da yaşamalı oldu. Kuban və Zaqafqaziya (Qori) 
Müəllimlər Seminariyasının mütərəqqi ənənələrindən bəhrələnən Y.S.Şuşevski, 
çətinliklə də olsa, ilk tədris ilində seminariyaya 9 müəllimin, 42 şagirdin cəlb 
edilməsinə, maliyyə məsələlərinin həllinə nail oldu. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyası fəaliyyətə başladığı ilk dövrdə tədris pro-
sesi üçün əlverişli şəraiti olmayan, illik icarə haqqı 5 min rubl olan birmərtəbəli 
binada yerləşmişdi. Binanın qapısının üzərində kiçik bir lövhə asılmışdı. İrəvan 
təhsil tarixinin tanınmış tədqiqatçısı, dos. Cəlal Allahverdiyevin araşdırmalarına 
görə, həmin lövhənin üzərində əski ərəb əlifbası ilə bu sözlər yazılmışdı:“Əcəb 
səadətə çatdıq, görüb əsl səidi, bu zülmət içrə göründü gözə “Ziyayi-Rəşidi” 
[Allahverdiyev C., 2017]. 

1901-ci ildə seminariyanın pedaqoji şurası  təhsil müəssisəsi üçün ayrıca bina 
tikmək qərarına gəldi. Şəhərin yuxarı hissəsində (Daşlı küçədə) bağlarla əhatə 
olunmuş ərazi  məktəb binası üçün ayrıldı. Bir  il sonra memarlar Vasili Mirzoyan 
və Nikolay Kitkinin layihəsi əsasında binanın tikintisinə başlanıldı. 1905-ci ildə 
tikintisi başa çatan binada İrəvan Müəllimlər Seminariyası on il fəaliyyət gös- 
tərdi. 1915-ci ildə bina kazarmaya çevrildiyindən seminariya Armavirə köçürül-
dü. İki il müəllimlər seminariyası kimi fəaliyyət göstərən təhsil ocağı 1917-ci il, 
fevral burjua inqilabından sonra, Rusiya imperiyasında fəaliyyət göstərən digər 
seminariyalar kimi, üç illik pedaqoji kursa çevrildi. 1918-ci ildə isə öz fəaliyyə-
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tini tamamilə dayandırdı.  
Seminariyada ilahiyyat fənlərini P.Q.Qambarov (pravoslav), keşiş Q.Q.Ama-

nasyanç (erməni-qriqorian) və Axund Məmməd Bağır Qazızadə (islam) tədris 
edirdi. Axund Məmmədbağır Qazızadə həm də tatar (Azərbaycan) dili müəllimi 
vəzifəsində çalışırdı. 1883-cü ildə seminariyada A.A.Karamosko, İ.A.Tamamşev, 
S.A.Nazaryan, A.O.Raymeman, Bazılyeviç, E.K.Bayor müəllim kimi çalışırdı-
lar. 1884-cü ildə  P.Q.Qambarov keşiş A.Sokolovla əvəz olunmuş, yuxarı siniflər 
açıldığından yeni müəllimlər – İ.M.Klopov (rus dili və tarix), A.İ.Lyaudanski (ri-
yaziyyat), V.Dıviçski (təbiət elmləri və coğrafiya), N.A.Suvorov (ibtidai məktə-
bin müdiri), S.N.Kaspadze, A.B.Zeldliç, V.V.Zauçov və b. pedaqoji fəaliyyətə 
cəlb edilmişdilər. 1885-ci ildə müəllimlərin sayı 12-yə, 1889-cu ildə  13-ə çatdı. 
Kollektivin  təcrübəli, öz işini sevən  müəllimlərdən təşkil edilməsi seminariyada 
təhsil-tərbiyə işlərinin  ildən-ilə yaxşılaşmasına, onun nümunəvi tədris müəssisə-
sinə çevrilməsinə səbəb oldu. 

Qafqazdakı digər seminariyalar kimi, İrəvan Müəllimlər Seminariyası kol-
lektivinin də tərkibi beynəlmiləl idi. İlk təhsil ilində seminariyaya qəbul olunan 
42 şagirdin 8-i rus, 28-i erməni, 6-sı azərbaycanlı idi. İkinci tədris ilində azər-
baycanlıların sayı xeyli artdı. Həmin ilin sonunda tələbələrin ümumi sayı 54 
nəfər olmuşdu ki, onlardan da 7-si rus, 23-ü azərbaycanlı, 23-ü isə erməni idi 
[İbrahimov N., 1982].

Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, hər il 15 nəfər azərbaycanlı tələbənin İrə-
van Müəllimlər Seminariyasında dövlət vəsaiti hesabına oxuması və pansionda 
yaşaması müəyyənləşdirilmişdi [Azərbaycan Respublikası DTA].

 Seminariyada təhsil müddəti 3 il idi. Onun nəzdində hazırlıq sinfi, nümunəvi 
ibtidai məktəb fəaliyyət göstərirdi. Seminariya  iki qrupla (böyük hazırlıq qrupu 
və birinci qrup) fəaliyyətə  başlamışdı. 1883-cü ildə üçüncü sinif təşkil olundu.

Seminariya tələbələri pedaqoji təcrübəni həmin məktəbdə keçirdilər. Semi-
nariyanın nəzdində pansionat (yataqxana) fəaliyyət göstərirdi. Seminariyada  
azərbaycanlılarla yanaşı, erməni, gürcü, rus və digər xalqların  nümayəndələri 
də təhsil alırdılar. Seminariyanın əsasnaməsi Qori Müəllimlər Seminariyasının 
əsasnaməsi ilə eynilik təşkil edirdi. Digər seminariyalar kimi, İrəvan Müəllimlər 
Seminariyası da dörd sinifdən ibarət idi. Hər il hazırlıq qrupuna və birinci sinfə  
şagird qəbulu elan edilirdi. Şagirdlərin birbaşa II və III siniflərə qəbul olunmasına 
icazə verilmirdi. İbtidai məktəb müəllimi olmaq istəyənlər progimnaziyanın ikin-
ci sinfinin proqramına uyğun olaraq  ilahiyyat, rus dili, hesab, həndəsə, coğrafiya, 
tarix  və biologiya fənlərindən imtahan verməli olurdular. 1883/84-cü tədris ilin-
də hazırlıq qrupunda həftəlik dərs saatlarının miqdarı 36 saat, I sinifdə 38 saat, 
II sinifdə 39 saat, IV sinifdə isə 40 saat olmuşdur. Sonrakı illərdə şagirdlərin və 
müəllimlərin sayı artmışdı. 
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Nümunə məktəbi. Seminariyanın nəzdində nümunə məktəbi – ibtidai mək-
təb fəaliyyət göstərirdi. 1896-cı ildə  məktəbin müəllimləri aşağıdakılar idi: 
N.A.Suvorov, A.İ.Sokolov (keşiş), Q.Amanasyanç (erməni-qrioqorian), Məm-
mədbağır Qazızadə (şəriət) [Kavkazskiy kalendar na., 1886 g].

Təhsil müddəti 3 il idi. Rus dili və hesab birinci dərəcəli fənlər hesab edildi-
yindən onların tədrisinə xüsusi diqqət yetirilirdi. Ana dili, nəğmə, rəsm, təbiət və 
digər fənlər ikinci dərəcəli fənlər hesab olunurdu. İbtidai məktəbdə şagirdlərin 
ətraf aləmlə tanışlığına, sinifdənxaric tədbirlərin təşkilinə, onların fiziki, əxlaqi, 
estetik tərbiyəsinə daha çox əhəmiyyət verilirdi. Seminaristlər ibtidai məktəbin 
tədbirlərində iştirak edir, şagirdlər üçün müxtəlif oyunlar təşkil edir, müəllimin ən 
yaxın köməkçisi olurdular. Onlar pedaqoji təcrübəni həmin məktəbdə keçirdilər.  
1882/83-cü tədris ilində  ibtidai məktəbdə 61 şagird təhsil alırdı ki, onlardan da 
13-ü azərbaycanlı, 38-i erməni, 10-u rus millətinin nümayəndəsi  idi. 1889–1900-
cu illərdə şagirdlərin sayı 82 nəfərə çatmışdı. Nümunə məktəbinin müdirləri ay-
rı-ayrı vaxtlarda V.A.Muxin, A.Suvorov, ilk azərbaycanlı müəllimi isə Məşədi 
Bağır Qazızadə olmuşdur. Aşağı hazırlıq sinfində azərbaycanlı uşaqlar həftədə 
5 saat rus dili, 5 saat riyaziyyat, 4 saat ilahiyyat, 2 saat tarix, 2 saat coğrafiya, 
2 saat fizika, 2 saat təbiətşünaslıq, 2 saat nəğmə, 2 saat hüsnxət, 2 saat rəsm, 2 
saat rəsmxət (həftədə cəmi 30 saat) öyrənirdilər. Azərbaycanlı uşaqlar rus dilini,  
rus adət-ənənəsini, tarixini və coğrafiyasını öyrəndikdən sonra xristian uşaqları 
ilə birlikdə oxuya bilərdilər. Aşağı hazırlıq sinfinə rus dilini  bilməyən  uşaqlar 
qəbul olunurdular. Azərbaycanlı şagirdlərin aşağı hazırlıq siniflərinə daxil olma-
sı və seminariyada 5 il oxuması məcburi deyildi. Siniflər komplektləşdirilərkən 
şagirdlərin hazırlıq səviyyələri nəzərə alınırdı. Rus dilində danışmağı bacaran, 
müəyyən hazırlıq səviyyəsi olan şagirdlər yuxarı hazırlıq siniflərinə, yaxud bi-
rinci sinfə qəbul edilirdilər. Seminaristlər  2-ci sinifdə 4 saat, 3-cü sinifdə 8 saat 
ibtidai məktəbdə təcrübədə olurdular.

Mətbuat səhifələrində Ordubad məktəbinin seminariyanın təcrübə məktəbi 
olması ilə bağlı yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. Belə ki,1854-cü ildə açılan Ordu-
bad məktəbi 1897-ci ildə 2 sinifli şəhər məktəbinə çevrilmişdi. İrəvan şəhərində 
qəza məktəbi, ibtidai məktəb və yaxınlıqda Uluxanlı məktəbi olduğu halda, tələ-
bələrin İrəvan şəhərindən xeyli uzaqlıqda yerləşən Ordubad məktəbinə təcrübəyə  
aparılması real görünmür. Yanlışlığa əsas səbəb “Qafqaz kalendarın”da Ordubad 
məktəbindən bəhs edildikdən sonra İrəvan seminariyasının nəzdindəki ibtidai 
məktəb haqqında yazılmasıdır. İlk baxışda elə təsəvvür yaranır ki, söhbət Ordu-
bad məktəbindən gedir. Əslində isə seminariyanın nəzdindəki ibtidai məktəbdən, 
onun müəllimi N.A.Suvorov, ilahiyyat müəllimləri M.K.Kapiton, Q.Amanasyanç 
və Məmməd Bağır Qazızadə haqqında məlumat verilir. Həmin dövrdə Ordubad 
məktəbində  ilahiyyat müəllimi Mirzə Yəhya Səməndərov olmuşdur.
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 Seminariyada təhsilin məzmunu. Seminariyada tədris ili 38 tədris həftəsin-
dən, təxminən 210 – 215 gündən ibarət (bayram günləri istisna olunmaqla) olur-
du. Seminaristlər üç il müddətində Azərbaycan dili ilə bərabər, ilahiyyat, rus dili, 
riyaziyyat, tarix, coğrafiya, fizika, təbiətşünaslıq, pedaqogika, nəğmə, hüsnxət, 
rəsmxət, rəsm fənlərini öyrənir, gimnastika ilə məşğul olurdular. Rusiyada, digər 
tədris müəssisələri kimi, seminariyaların da tədris planları tez-tez dəyişdirilirdi. 
Məsələn, 1890-cı ildə təsdiq edilən müəllimlər seminariyasının tədris planında 1 
və 2-ci siniflərdə həftədə  24, 3-cü sinifdə 20 saat tədris yükü nəzərdə tutulmuşdu.

Müəllimlər seminariyasının 1890-cı il üçün tədris planı

Fənlər        Siniflər Cəmi
I II III

ilahiyyat 4 3 3 10
rus dili 5 4 3 12
pedaqogika və metodikanın 
əsasları 

2 2 4

slavyan dili 2 1 - 3
coğrafiya 3 2 2 7
tarix - 2 2 4
təbiətşünaslıq 2 2 2 6
hesab 3 2 2 7
həndəsə, ölçmə, rəsmxət 1 2 2 5

nəğmə 2 2 2 6
hüsnxət 2 2 - 4
Cəmi: 24 24 20 68

     Gimnastika və əl işləri, yerli dillər (Azərbaycan dili, erməni dili) kimi, fakül-
tativ məşğələlərdə öyrədilirdi.
     1903-cü ildə həftəlik tədris yükləri xeyli artırıldı. Seminaristlər hazırlıq qru-
punda həftədə 30, I sinifdə 31, II sinifdə 33, III sinifdə 28 saat  dərs keçməli idilər. 
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Müəllimlər seminariyasının 1903-cü il üçün tədris planı

Fənlər                       Siniflər Cəmi
Hazırlıq I II III

ilahiyyat 4 4 2 2 12
rus dili 5 5 4 3 17
riyaziyyat 5 5 5 3 18
tarix 2 2 2 2 8
coğrafiya 2 2 2 1 7
fizika 2 2 2 - 6
təbiətşünaslıq 2 3 3 2 10
pedaqogika - - 3 3 6
nəğmə 2 2 2 2 8
hüsnxət 2 2 2 - 6
rəsmxət 2 2 1 1 6
rəsm 2 2 1 1 6
məktəbdə təcrübə - 4 8 12
Cəmi: 30 31 33 28 122

     Cədvəldəki həftəlik saatlar tədris planının invariativ hissəsi idi, bütün müəl-
limlər seminariyalarında olduğu kimi istifadə edilirdi, variativ hissə isə yerli şə-
raitə uyğunlaşdırılır, yerli dillər (Azərbaycan dili, erməni) və könüllü olaraq xar-
ratlıq, tərəvəzçilik, cildçilik, ipəkçilik  üzrə də dərslər keçirdilər. Tədris planı eyni 
olduğundan müəllimlər seminariyalarının hamısında eyni fənlər tədris edilirdi, 
seçim yalnız əlavə peşə fənləri ilə bağlı olurdu.
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Fənlər                       Siniflər
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I II II
I

ilahiyyat 4 4 2 2 12  -2 +2
rus dili 5 5 4 3 17   0 +5
riyaziyyat 5 5 5 3 18 +1 +6
tarix 2 2 2 2 8 +2 +4
coğrafiya 2 2 2 1 7  -2   0
fizika 2 2 2 - 6 +4 +6
təbiətşünaslıq 2 3 3 2 10 +2 +4
pedaqogika - - 3 3 6   0 +2
nəğmə 2 2 2 2 8   0 +2
hüsnxət 2 2 2 - 6 +4 +2
rəsmxət 2 2 1 1 6 +4 +6
rəsm 2 2 1 1 6 - +6
məktəbdə təcrübə - 4 8 12 - -
slavyan dilləri - - - - - -3 -3
Cəmi: 30 31 33 28 122

Tədris planının xeyli zəngin olmasına baxmayaraq, seminariyanı bitirənlər  
həmin dövrdə təhsillərini yalnız o qədər də yüksək statusu olmayan müəllimlər 
institutlarında davam etdirə bilərdilər. 

Yarandığı gündən funksiyası ibtidai məktəblər üçün müəllim hazırlamaq olan  
seminariyalar, statusuna görə, ibtidai məktəbdən yuxarı, orta məktəbdən aşağı 
səviyyədə idi. Ona görə də hələ 1908-ci ildə dövlətin bu siyasətini kəskin tənqid 
edən P.Klunnı müəllimlər institutlarının məzunlarını “universitetlərin bağlı qapı-
larını döyənlər” adlandırırdı [Klunnıy P., 1908]. 14 may, 1917-ci ildə müəllimlər 
seminariyalarının və müəllimlər institutlarının  statusları müzakirə edilərək, hər 
iki təhsil müəssisəsinə orta məktəb statusu verildi. Həmin dövrdə İrəvan Müəl-
limlər Seminariyası Armavirdə fəaliyyət göstərirdi. Həmin dövrdə Rusiyada kənd 
məktəbləri üçün müəllim kadrları hazırlığında müəllimlər seminariyaları mühüm 
rol oynayırdı. Bu səbəbdən də  müəllim seminariyalarının sayı ildən-ilə artırdı. 

Müəllimlər seminariyası Rusiyada pedaqoji təhsilin ən kütləvi formasına 
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çevrilmişdi. Seminariyada  pulsuz peşə təhsilinin verilməsi bu təhsil müəssisələ-
rinin kasıb əhali, xüsusilə də kəndlilər arasında cəlbediciliyini artırmışdı. Digər 
tərəfdən, kənd müəllimləri vergidən və hərbi qulluqdan azad edilirdi ki, bu da 
onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına xeyli dərəcədə təsir göstərirdi.

1917-ci il, avqust ayının 3-dən 8-nə kimi Moskvada müəllimlər seminari-
yalarının nümayəndələrinin Ümumrusiya qurultayı keçirildi. Qurultayda dövlət 
komitəsinin üzvü N.N.İordanskinin müəllimlər seminariyalarının statusunda və 
tədris planında  dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi müzakirə edilərək təs-
diq olundu. Qurultay müəllim seminariyaları üçün aşağıdakı tədris planını təsdiq 
etdi. 

Müəllimlər Seminariyasının 1917-ci il üçün tədris planı

Tədris fənləri  Siniflər Cəmi

Haz. s.,
I s.

I s.–
II s. 

II s.–
IIIs.

III s.–
 IV s.

IV s.–
V s.

ilahiyyat 2 2 2 1  1 8/6
pedaqogika -/2 -/2 2/3 3/3 3/4 8/14
rus dili 5 4 5 5   4 23/18
riyaziyyat 3 2 2 7/4
cəbr 2 3 3 1 - 9/7
həndəsə və triqonometriya 2 2 2 2 1 9/7
tarix 2 3 3 3 4/2  (q)45 15/13

coğrafiya 2 - 2 2  3   9/7
kosmoqrafiya - - - - 1 1
təbiətşünaslıq və kimya 6 5 3 4 2 20/14
fizika - 3 2 2 - 7
gigiyena - - - - 2 2
nəğmə və musiqi 2 3 2 2 2 11/9
qrafik incəsənət 3 3 2 2 1 11/8
əl əməyi 2 2 2 2 8/6
fiziki tapşırıqlar 2 2 2 2 1 9/7
praktik dərslər - - - - 6 6
seçmə dərslər - - - - 3 3

kənd təsərrüfatı - - 1 1 2 4

Cəmi: 33
35

32
34

32
33

33
33

36
37

166/133
172

45 qanunşünaslıq
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Tədris planına daxil edilən fənlər həm 2 sinifli məktəbin, həm də ali ibtidai 
məktəbin proqram məzmununu tam əhatə edirdi. Seminaristlər rus dili, hesab, 
həndəsə, tarix, təbiətşünaslıq fənlərinin tədrisi metodikasını öyrənir, seminari-
yanın nəzdindəki məktəbdə sınaq dərsləri deyir, fiziki tapşırıqlar fənnində uşaq 
oyunları ilə tanış olurdular. Digər seminariyalarda olduğu kimi, İrəvan Müəllim-
lər Seminariyasında da yerli xalq maarif komitəsinin icazəsi ilə tələbələr ana dili-
ni və kənd təsərrüfatı fənlərini (bağçılıq, bostançılıq və s.) öyrənirdilər.  

Status genişləndiyinə görə, tədris planları da təkmilləşdirildi. Müəllimlər Se-
minariyasının nəzdində bir və ya iki illik hazırlıq siniflərinin, tələbələrin sayına 
uyğun olaraq paralel siniflərin və yataqxananın açılmasına icazə verildi. Hazırlıq 
siniflərinə ikisinifli ibtidai məktəbin, ikinci sinfə isə yalnız ali ibtidai məktəbin 
və ya ona bərabər tutulan təhsil müəssisələrinin  məzunları qəbul oluna bilərdilər.

Seminariyada ana dili fənninin tədrisində həmin dövrdə İrəvan gimnaziya-
sında müəllim işləyən görkəmli Azərbaycan maarifçisi F.B.Köçərlinin yazdığı  
“Azərbaycan dili proqramı”ndan istifadə olunurdu. Həm seminariyanın nəzdin-
dəki nümunə məktəbində, həm də gimnaziyada ilk vaxtlar müəllimlərin özlə-
rinin hazırladığı materiallardan və  M. Elxanovun “Vətən dili” dərsliyinin əl-
yazmasından istifadə edilirdi. Həmin dərsliyə Qori Müəllimlər Seminariyasının 
popeçiteli A.O.Çernyayevski, Sankt-Peterburq Universitetinin Şərq fakültəsinin 
dosenti V.Smirnov müsbət rəy versələr də, təəssüf ki, həmin dərslik nəşr edilmə-
di. Mirzə Elxanovun “Vətən dili” dərsliyi isə izsiz qalmadı. Məhz həmin dərsli-
yin  təsiri ilə A.O.Çernyayevskinin və M.H.Rüşdiyyənin “Vətən dili”  dərslikləri 
meydana gəldi.  Sonralar həm Qori, həm də İrəvan müəllimlər seminariyalarında 
A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili” dərsliyindən istifadə olunurdu. 

Təlimin təşkili. İrəvan Müəllimlər Seminariyasında  təlimin əsas təşkilati 
forması sinif-dərs sistemi idi. Seminariyada dərsin təşkilində daha çox kombinə 
edilmiş (mürəkkəb) dərs tipinə üstünlük verilirdi. Kombinə edilmiş dərslərdə 
eyni vaxtda təlimin bir neçə məqsədini reallaşdırmaq mümkün olurdu: tələbələrə 
verilən tapşırıqların yoxlanılması; aydın olmayan məsələlərin yenidən izahı, tap-
şırıqların müxtəlif tələbələr tərəfindən təkrar olunması; yeni mövzunun keçilmiş  
mövzu ilə əlaqələndirilməsi, yeni mövzunun izahı, tələbələrin yeni mövzu ilə 
bağlı tapşırıqları icra etmələri, ev tapşırıqlarını həll etmək üçün zəruri bacarıq və 
vərdişlərin aşılanması, tələbələrin fərdi qaydada qiymətləndirilməsi və s. Digər 
seminariyalarda olduğu kimi, burada da  təlimin köməkçi formalarından (ekskur-
siya, ev tapşırıqları, fakültativ məşğələ,  əlavə dərslər) səmərəli istifadə olunurdu. 
Ev tapşırıqları rüblər üzrə müəyyənləşdirilir və pedaqoji şurada təsdiq olunurdu. 
Bu tapşırıqlar təlim prosesində alınan bilik və bacarıqların möhkəmləndirilmə-
sinə kömək edirdi. Əlavə dərslər  fərdi və qrup şəklində olur və yaxşı mənimsə-
nilməyən mövzuların öyrənilməsinə xidmət edirdi. Üzrlü və ya üzrsüz səbəbdən 
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dərsdə iştirak etməyən tələbələrin həmin mövzunu əlavə dərsdə öyrənmələrinə 
imkan yaradılırdı. Əlavə dərslər fərdi məsləhətləşmələrlə sıx bağlı idi. Tələbələr 
həm sinif mürəbbisindən, həm də növbətçi müəllimdən məsləhət ala bilərdilər. 
Fakültativ məşğələlər, adətən, əsas fənlərlə paralel təşkil olunur, tələbələrdə ixti-
sas fənləri ilə bağlı biliklərin  genişlənməsinə və dərinləşməsinə, praktik bacarıq 
və vərdişlərin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına kömək edirdi. İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasında  yerli dillər (Azərbaycan dili,  erməni dili), cildçilik, bədii 
oyma, musiqi  fakültativ əsaslarda  öyrədilirdi.

Seminaristlərin referat yazmalarına  xüsusi diqqət yetirilirdi. Referatlar pe-
daqoji və elmi prolemlərə həsr olunurdu. Seminaristlər müstəqil olaraq elmi 
ədəbiyyatı araşdırır, öz fikirlərini şərh edirdilər. Hər şənbə günü direktorun və 
müəllimlərin iştirakı ilə referat işləri müzakirə olunurdu. Referat işləri tələbələr-
də  pedaqoji işə maraq yaradır, onların zehni imkanlarını genişləndirirdi.

Seminariyada ekskursiyalardan geniş istifadə olunurdu. Məqsəd ətraf aləmi 
öyrənmək, İrəvan şəhərinin tarixi, mədəniyyəti, maddi dəyərləri, fauna və florası 
ilə tələbələri tanış etmək idi. Təlimin bu köməkçi formaları tələbələrdə ətraf aləm 
haqqında tam təsəvvür yaratmaqla yanaşı, onların yaradıcı qabiliyyətlərinin və 
mənəvi aləminin inkişafına güclü təsir göstərirdi. İnşa və referat yazmaq, dərsi 
konspektləşdirmək tədris prosesinin vacib hissəsi hesab olunurdu.

Pedaqoji təcrübə. Seminariyada gələcək ibtidai məktəb müəllimlərinin peşə 
hazırlığında pedaqoji təcrübənin təşkilinə xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Seminarist-
lər təhsil müddətində pedaqoji peşəyə həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən ha-
zırlanırdılar. Təlim prosesində  mütərəqqi pedaqoji ideyalarla tanış olur, fənlərin 
tədrisi metodikasını mənimsəyir, didaktika ilə bağlı mühazirələrdə və nümunə 
dərslərində iştirak edirdilər. Məsələn, pedaqogika kursunda şagirdlərin əqli inki-
şafı məsələləri, təlimdə əyaniliyin rolu, əxlaqi tərbiyə, didaktika, ibtidai təhsilin 
məzmunu, ibtidai məktəblər üçün əsas normativ sənədlər və s. öyrədilirdi. Musiqi 
dərslərində skripka çalmaq da öyrədilirdi. Tələbələr təlim prosesində mənimsə-
dikləri pedaqoji bilik, bacarıq və vərdişləri pedaqoji təcrübə müddətində daha da 
inkişaf etdirir, əsl xalq müəllimi kimi yetişirdilər. 

1917-ci ilə kimi tələbələrin pedaqoji təcrübəsi seminariyanın nəzdindəki ibti-
dai məktəbdə təşkil edilmişdi. Pedaqoji təcrübənin 2 sinifli məktəbdə keçirilməsi 
nəzərdə tutulduğundan seminariyanın nəzdindəki ibtidai məktəb 2 sinifli məktəbə 
çevrilmişdi. Tədris planında pedaqoji təcrübəyə xüsusi yer ayrılırdı. 1-ci sinifdə 
nəzəri fənlər, 2 və 3-cü siniflərdə praktik fənlər və pedaqoji təcrübə keçirilirdi. 
Hər tələbə 4 fəndən 5 – 6 sınaq dərsi  (cəmi 20) keçməli idi. Müəllimlər semi-
nariyasının 1903-cü ildə təsdiq  olunan tədris planına görə, tələbələr məktəbdə 
həftədə II sinifdə 6 saat, III sinifdə 8 saat pedaqoji təcrübədə olurdular. II sinif 
tələbələri praktik məşğələlərdə öyrəndikləri mövzuları (dərsliklərin təhlili, nü-
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munə dərslərinin icmallarının tərtibi, ilk nümunə dərsi)  pedaqoji təcrübədə tətbiq 
edirdilər.

III sinfin praktik məşğələlərinə aşağıdakılar daxil idi: 
a) ibtidai məktəb müəllimini əvəz etməyi öyrənmək; 
b) ibtidai məktəbdə müstəqil dərs aparmaq; 
c) dərslərin təhlilinə həsr edilmiş konfranslarda iştirak etmək; 
ç) ibtidai məktəbin  hər üç qrupunda sınaq dərsləri demək. 
Təhlil ediləcək ibtidai sinif dərslikləri və vəsaitlər pedaqoji şura tərəfindən 

tövsiyə olunurdu. Tələbələr praktik məşğələlərdə təhlil etdikləri dərsliklər və 
vəsaitlər haqqında tədris ilinin birinci yarısında hesabat verirdilər. Bu hesabatı 
dinləmək üçün məktəb direktorunun, fənn müəlliminin və ibtidai məktəb müəl-
limlərinin iştirakı ilə konfranslar təşkil olunurdu. Hər bir tələbənin dərsliklərlə 
bağlı hesabatı ciddi müzakirə edilir, verilən suallar tələbələr tərəfindən cavablan-
dırılırdı.

 Yekunda fənn müəllimi deyilənləri ümumiləşdirirdi. Hesabat zamanı əsas 
diqqət tələbənin həmin dərsliyi necə mənimsəməsinə yönəldilirdi. Hesabatlar 
təxminən aşağıdakı plan üzrə hazırlanırdı:

1) dərsliyin məzmunu;
2) materialın yerləşdirilməsindəki ardıcıllıq; 
3) hər  hansı səbəbə görə dərsliyin üstün cəhətləri; 
4) hər  hansı səbəbə görə dərsliyin çatışmayan  cəhətləri; 
5) müəllimin dərslikdən istifadə edə bilməsi və s. 
 II sinif tələbələri pedaqoji təcrübə dövründə yazı, oxu, təlimdə əyanilikdən 

istifadə və say haqqında dərsin icmallarını təqdim etməli idilər. Tələbələrin ha-
zırladıqları icmallar pedaqogika dərslərində müzakirə edilir, onların ən yaxşıla-
rı direktora təqdim olunurdu. Bundan sonra həmin tələbələrə ilk nümunə dərsi 
deməyə icazə verilirdi. Pedaqoji təcrübə müddətində tələbələrə şagirdlərlə iş-
ləmək bacarığı aşılanırdı. II sinifdə qazanılan bacarıqlar III sinifdə, pedaqoji təc-
rübə dövründə inkişaf etdirilirdi. Tələbələr sonuncu tədris ilinin birinci yarısında 
ibtidai məktəb müəlliminin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərir, sonra isə ibtidai 
məktəbdə  pedaqoji təcrübədə olurdular. Pedaqoji təcrübənin ilk ayında tələbələr 
müəllimlərin dərslərini müşahidə edir, dərsin təşkilinin prinsip və metodları ilə 
tanış olurdular. Sonra onlar bir həftə müəllimin köməkçisi, bir həftə təcrübəçi, bir 
həftə isə assistent kimi fəaliyyət göstərirdilər. 

Tələbələr ibtidai məktəb müəlliminin köməkçisi kimi aşağıdakı vəzifələri hə-
yata keçirirdilər:

1) müəllim digər təcrübəçi tələbənin dərsində iştirak edəndə onun əvəzinə 
dərs demək;

2) dərs başlayana kimi zəruri ləvazimatları hazırlamaq; 
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3) sinif jurnalında müvafiq qeydlər aparmaq; 
4) tənəffüsdə uşaqların oyunlarına rəhbərlik etmək;
5) şagirdlərin yazı işlərini yoxlamaq və səhvləri düzəltmək; 
6) müəllimin tədris prosesi ilə bağlı tapşırıqlarını yerinə yetirmək.
Təcrübəçi vəzifəsinə başlayan tələbənin deyəcəyi dərsin planı əvvəlcədən 

ibtidai məktəbin müəllimi ilə razılaşdırılırdı. Tələbənin assistent kimi vəzifəsi 
tələbə yoldaşının sınaq dərslərində iştirak etmək, təcrübəçinin dərslərinin uğurlu 
və uğursuz cəhətlərini göstərmək idi.

Pedaqoji təcrübəni uğurla başa vuran tələbələr buraxılış imtahanları ərəfəsin-
də hər üç qrupda nümunə dərsi deyir, tədris etdiyi mövzunun icmalını pedaqoji 
şuranın üzvlərinə təqdim edirdilər.

Nümunə dərslərinin təhlili seminariyanın direktoru və fənn müəlliminin iş-
tirakı ilə keçirilən konfransda təhlil edilir və protokollaşdırılırdı. Fevral inqilabı 
sinfi, milli və dini məhdudiyyətləri ləğv etdi, müəllimlər seminariyalarının həya-
tında pedaqoji dəyişikliklər  olundu.

Seminaristlərin biliyinin yoxlanılması. İmtahan seminariyada tələbələrin 
biliklərini yoxlama forması hesab olunurdu. Tədris ilinin sonunda birinci və ikin-
ci kurs tələbələri  növbəti mərhələyə keçmək üçün imtahan verməli idilər. Yuxarı 
sinfə keçidin şərtləri aşağıdakı kimi idi:

1) tədris ilinin bütün rüblərində tələbənin müvəffəqiyyətləri haqqında məlu-
matların toplanması; 

2) ilin sonunda yazılı və şifahi imtahanların verilməsi.
Əsas məqsəd seminaristin keçilən fənləri dərindən mənimsədiyini müəyyən-

ləşdirmək və növbəti kursda tədris prosesində uğur qazanacağına əmin olmaq idi. 
Yazılı imtahanlar şifahi imtahanların keçirilməsinə 2 həftə qalmış (ən azı 5 gün 
qalmış)  keçirilirdi. Bu imtahanlar elə təşkil edilirdi ki, tələbələrin digər fənləri 
oxumasına mane olmasın. İmtahanlara hazırlıq məqsədi ilə sinfin tərbiyəçisi tərə-
findən bir neçə mövzu və tapşırıq pedaqoji şurada müzakirə olunaraq direktora 
təqdim olunurdu. Tələbələrin öyrənmədikləri mövzular imtahan suallarına daxil 
edilmirdi. Onların imtahana düşəcək konkret mövzu və tapşırıqlar haqqında  mə-
lumatları olmamalı idi. Tapşırıqlar müəyyən vaxt ərzində cavablandırılırdı. Şifahi 
imtahanlar isə tədris ilinin sonuna iki həftə qalmış keçirilirdi. İmtahan direktorun, 
fənn müəlliminin və assistentin iştirakı ilə keçirilirdi. Yazılı imtahanın nəticələri 
əvvəlcə fənn müəllimi, sonra sinif mürəbbisi, daha sonra direktor tərəfindən yox-
lanılır və son qiymət dəftərə, yaxud imtahan vərəqəsinə yazılırdı. Şifahi imtahan 
zamanı seminaristlər  direktor, müəllim və assistent tərəfindən  ayrı-ayrılıqda qiy-
mətləndirilirdilər. Yazılı imtahanda olduğu kimi, şifahi imtahanda da son qiymət 
direktor tərəfindən yazılırdı. İki əsas fəndən qeyri-müvəffəq qiymət alan tələbə 
şifahi imtahana buraxılmırdı. Yenidən imtahanda iştirak etmək şansı yalnız tətil-
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dən sonra verilirdi. İmtahanların nəticələri pedaqoji şurada müzakirə edilir, tələ-
bələrdən kimlərin  yuxarı siniflərə keçirilməsi, kimlərin yüksək nailiyyət göstər-
diyinə görə mükafatlandırılması haqqında yekun qərar qəbul edilirdi. Tələbələrin 
il boyu fəaliyyəti və göstərdikləri imtahan nəticələri nəzərə alınırdı. Növbəti kur-
sa keçmək üçün bütün fənlərdən müvəffəq qiymət almaq tələb olunurdu. Yazılı və 
şifahi imtahanların nəticələri (orta qiymət) vahid balla qiymətləndirilirdi. İl boyu 
nəticəsi 2,5 olanlar 3; 3,5 olanlar 4; 4,5 olanlar 5 balla  qiymətləndirilirdi. 

Yuxarı sinfə (kursa) keçməyin şərtləri aşağıdakı kimi idi: ilahiyyat, rus dili, 
pedaqogikadan orta bal 3-dən, digər fənlərdən 2,5-dən  az olmamalı idi. Birinci 
və dördüncü rüblərdə hər fəndən qiymət, ən azı 3 olmalı idi. Hüsnxət, rəsmxət, 
musiqi və nəğmə fənlərindən qeyri-qənaətbəxş qiymət alanlar mükafatdan məh-
rum edilsələr də, şərti olaraq yuxarı sinfə keçirilirdilər. Pedaqoji şuranın iclasında 
direktor sinifdən-sinfə keçmənin nəticələrini və mükafata layiq görülən tələbələ-
rin adlarını elan edirdi. Seminariyada sinifdən-sinfə keçmək imtahanları 16 mart, 
1916-cı ildə ləğv edildi və yuxarı sinfə keçmə tələbənin illik müvəffəqiyyətlərinə 
görə aparılmağa başlandı, lakin imtahanlar tamam aradan götürülmədi. İllik qiy-
mətlərin aşağı olması səbəbindən yuxarı sinfə keçə bilməyənlərin imtahan ver-
məsinə icazə verilirdi və  uğur qazananlar yuxarı siniflərə keçirilirdi. 

Seminariyanı bitirənlər sonda pedaqoji şuranın üzvlərinin iştirakı ilə  buraxı-
lış imtahanı verirdilər. İmtahana quberniyanın xalq məktəblərinin direktoru dəvət 
olunurdu. Direktorun icazəsi ilə seminaristlərin valideynləri, digər təhsil müəs-
sisələrinin direktorları və tanınmış şəxslər də imtahanda iştirak edə bilərdilər. 
İmtahanlar may ayının axırı, iyun ayının birinci yarısında, 3 – 4 həftə müddətində 
keçirilirdi. Aprel ayında onlara 3 il müddətində keçilən fənlərin proqramı təq-
dim olunurdu. İlk imtahan əsas fəndən olduğundan ona hazırlaşmaq üçün 2– 4 
gün vaxt verilirdi. May ayının 10-dan sonra sinif mürəbbisi hər bir tələbənin 3 
il müddətində yazdığı yazı işlərini xronoloji ardıcıllıqla toplayaraq, xüsusi qov-
luqda pedaqoji şuraya təqdim edirdi. İmtahan başlanana qədər pedaqoji şuranın 
üzvləri həmin qovluqla tanış olurdular. İmtahanda qiymətləndirmə zamanı çətin-
lik yarananda həmin nailiyyətlər tələbələrin köməyinə gəlirdi. Yazı işlərinin qa-
ralama variantı seminariyada qalır, ağardılmış variantı tələbələrə verilirdi. Bütün 
fənlərdən yazı işləri aparılırdı. İmtahanda əsas fənlərə 2–4 saat, digər fənlərə isə 
1–2 saat vaxt verilirdi. Buraxılış imtahanı üçün sinif mürəbbisi pedaqoji şuraya 
5–10 mövzu təqdim edirdi. Direktor pedaqoji şuranın bəyəndiyi mövzulardan 
birini seçərək, tələbələrə elan edir, imtahanın  başladığı və qurtardığı vaxtı bil-
dirirdi. İmtahan işlərini  sinif mürəbbisi yığıb, fənn müəlliminə təqdim edirdi. 
Son qiymət pedaqoji şurada müzakirə edilirdi. Qiymətləndirmə aşağıdakı kimi 
aparılırdı: qənaətbəxş, çox qənaətbəxş, qeyri-qənaətbəxş. Tələbə üç fəndən qey-
ri-qənaətbəxş qiymət alardısa,  şifahi imtahana  buraxılmırdı. Yazı işlərinin ağar-
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dılmış variantı tələbələrə şifahi imtahanların keçirilməsinə 5 gün qalmış verilirdi. 
Buraxılış imtahanlarına qədər ayrı-ayrı fənlərdən tələbələrə məsləhətlər verilir, 
məşq edilirdi. Digər seminariyalarda olduğu kimi, İrəvan Müəllimlər Semina-
riyasında da tələbələr pedaqoji şuranın üzvlərinin iştirakı ilə sınaq imtahanları 
verirdilər. Bu imtahanlar dərs formasında təşkil olunurdu. Dərs direktorun  (və ya  
sinif mürəbbisinin)  və bütün tələbələrin iştirakı ilə həmin gün  müzakirə edilir və 
qiymətləndirilirdi. Xüsusi buraxılış-imtahan vərəqələrinə  hər bir komissiya üzvü 
müvafiq qiymətlər yazırdı. Son qrafada isə pedaqoji şuranın son qərarı yazılırdı. 
İmtahan nəticələri komissiya üzvləri tərəfindən ciddi müzakirə olunduqdan sonra  
məzunlara ibtidai məktəb müəllimi ixtisası verilirdi. Əvvəl tələbələrin əxlaqi yet-
kinliyi, sonra əqli yetkinliyi, daha sonra ayrı-ayrı fənlərdən nailiyyətləri müza-
kirə edilirdi. Məzunlara, Xalq Maarif Nazirliyinin təlimatına uyğun olaraq, xüsu-
si şəhadətnamə təqdim olunurdu. Əxlaqi keyfiyyətləri ilə seçilməyən məzunlara 
müəyyən edilmiş müddətdə  seminariyada oxuması haqqında arayış verilirdi.

Seminariyanın direktorları. Xalq Maarif Nazirliyinin əsasnaməsinə əsasən, 
seminariyanın direktoru vəzifəsinə yalnız pravoslav dini inanclı, ali təhsil müəs-
sisəsinin məzunu təyin edilə bilərdi. İrəvan Müəllimlər Seminariyasının direk-
torlarını Qafqaz Təlim Dairəsinin popeçiteli təyin edirdi. Direktor həm semina-
riyanın, həm də seminariyanın nəzdindəki nümunəvi məktəbin bilavasitə rəhbəri 
idi. Hər iki məktəbin və pansionun bütün işçiləri ona tabe olurdular. Seminariya-
da pedaqoji şura fəaliyyət göstərirdi. Şuranın üzvləri direktor tərəfindən seçilir, 
Qafqaz Təlim Dairəsinin popeçiteli tərəfindən təsdiq olunurdu. İlahiyyat, Azər-
baycan dili və erməni dili müəllimlərindən başqa, bütün müəllimlər ali təhsilli 
pravoslavlar  idilər. Direktor hər il seminariyanın pedaqoji şurasında illik  hesabat 
verir və həmin hesabatı QTD-nin popeçitelinə göndərirdi. Hesabatda seminariya-
nın müəllim heyəti, maddi bazası, maliyyə xərcləri, kitabxana fondu, tədris-tər-
biyə prosesinin təşkili, tələbələrin inkişaf dinamikası (siniflər üzrə sayı, qəbul 
olunanlar, müəllim adı alanlar və s.)  haqqında məlumatlar öz əksini tapırdı.

Ayrı-ayrı vaxtlarda Yakob Stepanoviç Şuşevski, Aleksey Miropiyev, İvan 
Andreyeviç Pastuyeviç, Aleksey Martinov Zazuboviç, Sergey Nikolayeviç Stre-
letskiy, Valentin Vasilyeviç Dobrotin İrəvan Müəllimlər Seminariyasının direkto-
ru olmuşlar. Adlarını qeyd etdiyimiz bu şəxslərin bəziləri müxtəlif vaxtlarda həm 
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının, həm də İrəvan Müəllimlər  Seminari-
yasının direktoru olmuşdular. 

Seminariyanın azərbaycanlı müəllimləri. İrəvan Müəllimlər Seminariya-
sında Azərbaycan dili müəllimi vəzifəsində 1881–1897-ci illərdə Axund Məm-
mədbağır Qazızadə, 1898–1903-cü illərdə Rəhim Xəlilov, 1904–1909-cu illərdə 
Həmid bəy Şahtaxtinski, 1910–1917-ci illərdə Həmid bəy Şahtaxtinski, şəriət 
müəllimi vəzifəsində 1881–1911-ci illərdə Axund Məmmədbağır Qazızadə, 
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1912–1917-ci illərdə Axund Əbülhəsən Qazızadə işləmişdir. İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının məzunu olan Həbib bəy Səlimov (Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin generalı) az bir müddət seminariyada gimnastika (fiziki tərbiyə) müəllimi 
kimi fəaliyyət göstərmişdir.

 Seminariyanın azərbaycanlı məzunları. İrəvan Müəllimlər Seminariyası-
nın 1884-cü ildə 5, 1885-ci ildə 9, 1886-cı ildə 14, 1887-ci ildə 6, 1888-ci ildə 
10, 1889-cu ildə 13, 1890-cı ildə 12 nəfər azərbaycanlı məzunu olub. Bu illər 
ərzində 69 nəfər ibtidai məktəb müəllimi adını alıb (Erm. Pes. TDA). Məzunla-
rın 39 nəfəri İrəvan – Yelizavetpol, 2 nəfəri Bakı və Dağıstan, 1 nəfəri Kutaisi, 
1 nəfəri Stavropol məktəblərinə göndərilmişdi. 1891-ci ildə seminariyanın 12, 
1892-ci ildə 4, 1893-cü ildə 5, 1894-cü ildə 9, 1895-ci ildə 14 nəfər məzunu olub 
(Erm. Pes. TDA).  1881–1895-ci illərdə seminariyanın 12 buraxılışı olub ki, bu 
buraxılışda 123 nəfərə ibtidai məktəb müəllimi adı verilib. Onlardan 25 nəfəri 
azərbaycanlı, 67 nəfəri erməni, 8 nəfəri rus, 2 nəfəri dağlı, 10 nəfəri digər millət-
lərin nümayəndələri olmuşlar. 1895–1915-ci illərdə İrəvan Müəllimlər  Seminari-
yasını 38 nəfər, 1916-cı ildə 19 nəfər, 1917-ci ildə 22 nəfər, 1918-ci ildə 23 nəfər 
azərbaycanlı bitirib (Erm. Pes. TDA).

Seminariyanın 20-ci buraxılışı 1903-cü ildə, 30-cu buraxılışı 1913-cü ildə 
olmuşdur. XIX əsrin sonlarında Cənubi Qafqazda işləyən kənd məktəblərinin 
müəllimləri və müdirlərinin xeyli hissəsi müxtəlif illərdə həmin seminariyada 
ekstern yolu ilə imtahan verərək, müəllimlik hüququ qazanmışdılar. Seminari-
yanın pedaqoji şurasının qərarına əsasən, 1895-ci ildə Cəlil Mirzəyev, Tağı bəy 
Səfiyev, Məmməd bəy Qazıyev, 1902-ci ildə isə İbadulla bəy Muğanlinski, Cab-
bar Məmmədov, Şamdan Mahmudbəyov və başqalarına “kənd müəllimi” adı ve-
rilmişdi. Bu nəcib işin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı qocaman maarif xadimi axund 
Məmmədbağır Qazızadə olmuşdur. Məzunların təyinat üzrə  kənd məktəblərində 
işləməsi məcburi idi. Seminariyanın 1910-cu il məzunu Mehdi Kazımova verilən  
sənəddən aydın olur ki, o, təyinat üzrə 6 il işləməyə borcludur, əks halda xəzinəyə 
520  rubl. ödəməlidir.

Əhməd bəy Qazıyev, Əli Əşrəf Qazıyev, Həsən bəy axund Molla Xəlil bəy 
oğlu Qazıyev, Fərəməz Mahmudbəyov, Yusif bəy Qazıyev (Qazızadə), Məmməd 
bəy Əli bəy oğlu Mahmudbəyov, Xəlil Məmmədəliyev, Həsən Nəsirbəyov, Sa-
leh Məşədi Teymur oğlu Güllücinski, Ağa bəy Firudinbəyov (Ağa bəy Rəhim 
bəy oğlu Firudinbəyov), Abbas Qədimov, Abbas Allahverdi oğlu Qədimov, Əli 
Sultanov, Fərrux Ağakişibəyov, Əli Cəlilzadə, Mirzə Bağır Əliyev, Şıxəli bəy 
Firudinbəyov, Cəfər bəy Cəfərbəyov, İbrahim Şahtaxtlı, Vahid Musabəyov, Rəşid 
bəy İsmayılov, Həbib bəy Səlimov, İsmayıl bəy Şəfibəyov, Mirzə Abbas Məhəm-
mədzadə, Cabbar Məhəmmədzadə, Hüseynəli bəy Rüstəmbəyov, Tağı bəy Səfi-
yev, Haşım bəy Nərimanbəyov, Şamil Mahmudbəyov, Həmid bəy Şahtaxtinski,  
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İbadulla bəy Muğanlinski və b. ayrı-ayrı vaxtlarda seminariyanın məzunları ol-
muşlar. Türkiyənin görkəmli rəssamlarından olan İbrahim Səfi də həmin semina-
riyanı bitirmişdir.  

Nəticə / Conclusion

Məkrli erməni  siyasəti və  İrəvan Müəllimlər Seminariyasının acı taleyi. 
İrəvan Müəllimlər Seminariyası şəhərdə yalnız təhsil ocağı deyil, həm də elm və 
mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdi. Seminariyada azərbaycanlılarla yanaşı, de-
moktarik fikirli rus, erməni və ukraynalı müəllimlər də fəaliyyət göstərirdilər. 
1881-ci ildən 1914-cü ilə qədər İrəvan Müəllimlər Seminariyasını 63 nəfər azər-
baycanlı bitirmişdi. İrəvan Müəllimlər Seminariyasının direktoru V.V.Dobrotinin 
1918-ci ildə yazdığı hesabatdan aydın olur ki, 1915/16-cı tədris ilində seminari-
yanı 19 nəfər, 1916/17-ci tədris ilində 22 nəfər, sonuncu – 1917/18-ci tədris ilində 
isə 23 nəfər azərbaycanlı bitirmişdi. Ümumiyyətlə, üç il ərzində seminariyanı 
316 nəfər bitirmişdi ki, onlardan 64 nəfərini azərbaycanlılar, 2 nəfərini isə türklər 
təşkil edirdi. 

1915-ci ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyası  Armavirə köçürüldü və  1918-
ci ilə kimi orada fəaliyyət göstərdi. Həmin dövrdə seminariyaya B.B.Dobrotin 
rəhbərlik edirdi. Seminariyada 3 ilahiyyat müəllimi, 9 fənn müəllimi və 1 həkim 
çalışırdı. Azərbaycan dili fənnini Mirzə Cabbar Məmmədov, şəriət fənnini isə 
axund Məmmədbağır Qazızadə tədris edirdi. 1918-ci ildə ermənilərin azərbay-
canlılara qarşı törətdikləri etnik təmizləmə səbəbindən seminariya fəaliyyətini 
dayandırdı, müəllimlərin və tələbələrin bir qismi amansızcasına qətlə yetirildi,  
sağ qalanlar isə doğma yurdlarını tərk edərək, Türkiyə və Azərbaycana pənah 
apardılar. Çar Rusiyasının bilavasitə dəstəyi ilə qədim Azərbaycan torpağında ya-
radılan  İrəvan quberniyasının əsasında RSFSR-in köməyi ilə ilk erməni dövləti 
(Ararat) yaradıldı. Bu torpağın qədim sakinləri – azərbaycanlılar isə  öz vətənlə-
rində azsaylı xalqlardan birinə çevrildilər. Ermənistan K(b)P MK-nın nəzdində 
fəaliyyət göstərən azsaylı xalqlar şöbəsinin müdiri Bala Əfəndiyevin, Xalq Ma-
arif Komissarlığının “Azlıqda qalan millətlər” bürosunun rəhbəri Mehdi Kazı-
movun, “Zəngi” qəzetinin məsul redaktoru Mustafa Hüseynovun və digər milli 
ziyalıların iradəsi və təkidli tələbləri sayəsində 1924-cü il, oktyabr ayının 15-də 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının xələfi olan İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu 
açıldı. Bir il sonra İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumuna böyük siyasətçi və dövlət 
xadimi  Nəriman Nərimanovun adı verildi. Məqsəd azərbaycanlıların təhsil aldığı 
məktəbləri ibtidai sinif müəllimləri ilə təmin etmək idi, lakin İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının ənənələrini yaşatmaqla bölgədə əbədi-mədəni və təhsil mühiti-
nin formalaşmasında, inkişafında mühüm rol oynayan Türk Pedaqoji Texnikumu 
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ilk vaxtlardan  böyük çətinliklərlə üz-üzə qaldı. 1949-cu ildə isə azərbaycanlıla-
rın indiki Ermənistan ərazisindən kütləvi deportasiyası ilə əlaqədar olaraq Xanlar 
rayonuna köçürüldü... Beləliklə, azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən 
– Qərbi Azərbaycandan kütləvi deportasiyasına zəmin hazırlandı və bu deportasi-
ya 1988-ci ilin qarlı-şaxtalı noyabr–dekabr aylarında həyata keçirildi...

Millət yaratdığı şərəfli  tarixi ilə özünü ifadə edir. İndi yadlara, yağılara qa-
lan qədim İrəvan şəhərində 140 il bundan əvvəl fəaliyyətə başlayan müəllimlər 
seminariyası təhsil və pedaqoji fikir, maarifçilik, milli mədəniyyət tariximizin və 
kimliyimizin  parlaq səhifələrindən birini təşkil edir. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyinin keçirilməsi ilə bağlı sərənca-
mı imzaladığına görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü və minnətdarlığımı 
bildirirəm. Güman edirəm ki, bu sərəncam Azərbaycanın təhsil tarixinin şərəfli 
bir səhifəsinin daha ətraflı öyrənilməsinə, tədqiq və təbliğ olunmasına təkan verə-
cəkdir.

Məqalənin aktuallığı. Çar Rusiyasının, tarixin sonrakı dövrlərində isə Sovet 
dövlətinin Azərbaycan xalqına  qarşı əsl münasibəti uzun illər gizli saxlanılmış, 
tədqiq olunmamışdır. Bu cəhətdən məqalədə qoyulan problemlər, tədqiq olunan 
məsələlər bu gün də aktualdır və geniş tədqiqatlar tələb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə çar Rusiyasının,  sonra isə Sovet (Rusi-
ya) dövlətinin tərkibində olan xalqlara, o cümlədən  Azərbaycan xalqına olan ikili 
münasibəti təhlil olunur. Bu ikili yanaşma erməni-müsəlman-xristian  münasibət-
lərində dəqiq tarixi faktlarla sübuta yetirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə Azərbaycanın təhsil tarixi ilə ma-
raqlanan tədqiqatçılar, elmi işçilər, müəllimlər, tələbələr üçün geniş və qiymət-
li məlumat mənbəyidir. Onlar bu məqalədən Azərbaycan təhsil tarixi haqqında 
biliklərini artırmaq, dünyagörüşlərini formalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. 
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qalası uğrunda olduğunu nəzərə alsaq, bu strateji mövqenin nə qədər əhə-
miyyətli olduğunu anlamaq çətin deyil. Qeyd olunur ki, İrəvan və Naxçı-
van əyalətlərindən «Erməni vilayəti»nin yaradılması ilə ermənilərin Cə-
nubi Qafqazda ərazi iddiaları təmin edildi. Bununla belə, çar hökumətinin 
bu əraziyə erməniləri kütləvi şəkildə yerləşdirməsinə baxmayaraq, yenə 
də yerli azərbaycanlı əhalinin sayca gözəçarpacaq dərəcədə üstünlüyü 
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Giriş / Introduction

XIX yüzilliyin əvvəllərində Qafqazın xarici dövlətlərin rəqabət və müha-
ribə meydanına çevrilməsi Rusiya imperiyasının birbaşa hərbi müdaxiləsi ilə 
müşayiət olundu. Dini və etnik amillərdən ənənəvi təzyiq vasitəsi kimi istifadə 
olunması bu prosesdə də istisna deyildi. Xəzər hövzəsini ələ keçirmək, cənubda 
öz sərhədlərini genişləndirmək əzmində olan Rusiya geniş müsəlman əhatəsin-
də xristian amilindən, xristian etnik azlığından yararlandı. İmperator sarayı ilə 
iddialı əlaqələr təcrübəsi olan ermənilər də bu fürsətdə aktiv xidmət göstərib, 
istiqamətləndirici rol oynadılar. İşğalı həmin dövr üçün maksimal coğrafi hü-
dudlarda yekunlaşdırmaq məcburiyyətində qalan Rusiya tutduğu yeni ərazilərdə 
möhkəmlənmək siyasəti yürüdürdü. Kütləvi köçürmələr, inzibati ərazinin müəy-
yənləşdirilməsi bölgənin etnik inkişaf prosesini kəskin təsirə məruz qoydu. İşğal 
olunmuş Azərbaycan ərazilərinə əksəriyyəti İran və Osmanlı torpaqlarından kö-
çürülmüş ermənilər yerləşdirilirdi. Ermənilərin köçürülmə  işlərinə, yerləşdirilmə 
məntəqələrinin təyinatına məhz ermənilərin başçılıq etmələrinə baxmayaraq, 
Rusiya imperiyasının cənub ucqarında, müsəlman dövlətləri ilə sərhəddə əhalisi-
nin 95%-nin müsəlman olduğu İrəvan torpağının müsəlman vilayəti kimi qalması 
etibarlı təminat deyildi. 

Əsas hissə / Main part

1804–1813-cü illər Rusiya-İran müharibəsinin ilk döyüşünün İrəvan, Eçmiə-
dzin (Üçmüəzzin) yaxınlığında baş verdiyinin, 1826–1828-ci illərdə 2-ci Rusi-
ya-İran müharibəsinin Şimali Azərbaycanda son döyüşünün yenə də İrəvan qa-
lası uğrunda olduğunu nəzərə alsaq, onda Rusiya imperiyasının ciddi əhəmiyyət 
verdiyi strateji ərazinin – İrəvan qalasının alınması şərəfinə Qafqazdakı rus or-
dusunun baş komandanı, general İ.F.Paskeviçə  çarın fərmanı ilə «Erivanski» adı-
nın verilməsinin mənası aydın olur. General Türkmənçay müqaviləsi (1828, 10 
fevral) bağlanandan az sonra ermənilər üçün lütfkarlıqla «başlıca olaraq İrəvan, 
Naxçıvan vilayətlərində və qismən Qarabağda yerləşdirilsin, bir sıra müsəlman 
(Azərbaycan – F. Ə.) kəndləri dindaşlarının ən çox məskunlaşdığı yerlərə köçü-
rülsün» göstərişini verir.

Köçürmələr nəticəsində bölgənin uğradığı demoqrafik dəyişikliyi, getdikcə 
süni şəkildə sayca çoxaldılan erməni kütləsinin sonradan özünü yerli sayması 
və bütün etnoqrafik mənzərənin mənbə göstəricilərini kənara qoyub, qarşıya sırf 
məntiqi bir sual qoyaq: əgər İrəvan erməni torpağı idisə, I Pyotr dövründən baş-
layaraq     Rusiyanı real nicat dayağı görən ermənilər niyə ilk gündən qalanı dö-
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yüşsüz, müqavimətsiz ruslara təslim etmədilər? Axı məhz onlar rus süngüsünün 
təntənəsini səbrsizliklə gözləyirdilər?! Yalnız 23 il sonra qalanın cüzi erməni 
əhalisi      fürsət tapıb müsəlman çoxluğuna xəyanət edərək, ruslara qala darvazası-
nı açmış və rusların bütün sonrakı uğurları üçün yardımçı, sonra isə aparıcı rol 
oynamışdılar. Kahin H.Şahxatunyanın tərtib etdiyi siyahıda xronoloji ardıcıllıqla 
49 azərbaycanlı hakimin 1441-ci ildən 1828-ci ilə qədər idarə etdiyi İrəvan xan-
lığı Rusiyaya ilhaq edildikdən sonra çar I Nikolayın 1828-ci il, 21 mart tarixli 
fərmanına əsasən, İrəvan və Naxçıvan xanlıqları ərazisində «Erməni vilayəti» 
yaradıldı. Bununla da Osmanlı imperiyası ilə Rusiya işğalı altında olan digər 
müsəlman torpaqları arasında «xristian zolağı» gerçəkləşdi.

İrəvan və Naxçıvan əyalətlərindən ibarət «Erməni vilayəti»nin yaradılması 
ilə ermənilərin Cənubi Qafqazda ərazi bazası təmin edildi. Bununla belə, çar hö-
kuməti erməniləri əraziyə kütləvi şəkildə yerləşdirməsinə baxmayaraq, yenə də 
yerli müsəlman (azərbaycanlı – F.Ə.) əhalinin üstünlüyü faktorunu nəzərə almaq 
məcburiyyətində qaldı. Vilayət idarəçiliyində 2 asessordan (iclasçıdan) biri azər-
baycanlı, digəri erməni icmasından idi. Əgər kütləvi köçürmə ərəfəsində bölgə 
əhalisinin 76,24%-ni müsəlmanlar (azərbaycanlılar – F.Ə.), 23,45%-ni ermənilər 
təşkil edirdisə, 1829–1832-ci illərdə tədqiqatçı İ.İ.Şopenin rəsmən həyata ke-
çirdiyi siyahıyaalmaya görə, burada əhalinin 49,71%-i müsəlmanlar (azərbay-
canlılar – F.Ə.), 15,29%-i köçürməyədək yaşayan  ermənilər, 21,62%-i İrandan, 
13,17%-i Türkiyə ərazisindən köçürülmüş ermənilər təşkil edirdilər, yəni «Ermə-
ni vilayəti» adlandırılan ərazidə 1829–1832-ci illərin göstəricilərinə görə, İran və 
Türkiyədən köçürülmüş ermənilər əhalinin 34,79%-ni təşkil edirdi [Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası, 2004– 2005].

«Erməni vilayəti»nin ləğv edilməsi ilə İrəvan, Naxçıvan əyalətləri qəzalara 
çevrildi və Gürcü-İmeretiya quberniyasına tabe edildi. 1849-cu il, iyun ayı-
nın 9-da keçmiş «Erməni vilayəti» və Aleksandropol (Gümrü) qəzası əsasında 
İrəvan quberniyası yaradıldı. İnzibati ərazi bölgüsünə görə, İrəvan quberniyası 
İrəvan, Eçmiədzin,                    Aleksandropol, Novobayazid, Şərur-Dərələyəz, Naxçıvan, 
Sürməli qəzalarından ibarət idi. Quberniya əhalisinin etnik tərkibini ermənilərin 
xeyrinə dəyişmək siyasəti XX yüzilliyin əvvəlləri də daxil olmaqla, ardıcıl həyata 
keçirilmişdi. Buna baxmayaraq, quberniyada azərbaycanlı əhalinin xüsusi çəkisi 
həmişə yüksək olmuşdur. Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən davamlı sıxışdır-
malar, deportasiya, zorakılıqlar, qırğınlar onların İrəvan əhalisinin etnik tərkibin-
də əsas yer tutmasının qarşısını ala bilməmişdi. 1917-ci ildə nəşr olunan  Qafqaz 
təqvimində verilən məlumata görə, İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların sayı 
33,35%  idi. Həmin məlumata görə, İrəvan qəzasında nisbət göstəricilərində azər-
baycanlılar üstünlük təşkil edirdilər: 48,1% azərbaycanlılar; 45,21% ermənilər.

Birinci Dünya müharibəsi illərində İrəvan quberniyasının qəzalarında ehti-
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yat hissələri və könüllü dəstələr yerləşdirilmişdi. Rusiyanın Osmanlı dövləti ilə 
müharibə meydanında ermənilər aktiv hərəkət xətti seçmiş, öz strateji planla-
rını reallaşdırmaq istiqamətində geniş müstəvidə (siyasi, ideoloji, hərbi və s.) 
cidd-cəhdlə səy göstərirdilər. Müharibədən erməni dövlətinin «doğulacağı»na 
şübhə etməyən erməni rəhbərləri Rusiya imperiyasına böyük ümid bəsləyirdilər: 
«Heç bir konkret qarantiyamız olmadan inanırdıq ki, çar hökuməti sədaqətimizin, 
səy və köməyimizin haqqı, mükafatı kimi, bizə Qafqazda öz müqəddəratımızı 
təyin etmək  üçün nəsə verəcək». Ermənilərin Qafqazda dövlət yaratmaq iddi-
ası, O.Kaçaznuninin ifadəsindən göründüyü kimi, yalnız xidmət haqqı məzmu-
nu daşıyırdı. Cənubi Qafqazın işğalı zamanı Valaxiya və Moldova knyazlıqları 
statusunda olan bir erməni knyazlığı yaratmaq əzmi gündəmdə olsa da, hətta II 
Nikolay hakimiyyəti də erməni xəyalını həqiqətə çevirmədi. 1915–1918-ci illər-
də İran və Türkiyədən gətirilmiş ermənilər azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərdə 
məskunlaşdırıldılar.

Mütləqiyyət rejiminin devrilməsi ilə İrəvan quberniyasında yaradılan yerli 
idarəetmə qurumlarında daşnaklar üstünlüyü ələ aldılar. Sentyabrın sonlarında 
Tiflisdə çağırılan ermənilərin milli müşavirəsində Erməni Milli Şurası təşkil edil-
di. İrəvan quberniyasının mərkəzində və qəzalarında da erməni milli şuraları-
nın təşkil olunmasına başlandı. Quberniyada Müsəlman Milli Şurası da fəaliyyət 
göstərirdi. Sonralar Zaqafqaziya Seymi Müsəlman fraksiyasının üzvü olmuş Mir 
Hidayət Seyidov İrəvan quberniyası Müsəlman Milli Şurasının sədri idi. 

İmperiyanın dağılması şəraitində Rusiya müsəlmanları milli-məhəlli muxta-
riyyət idarəçiliyinə üstünlük verdilər. Bu zaman «Azərbaycan muxtariyyəti ar-
tıq siyasi bir proqram şəklində meydana atıldı» [M.Ə.Rəsulzadə]. Azərbaycan 
muxtariyyətinin əhatə edəcəyi əraziyə aydınlıq gətirən M.Ə.Rəsulzadə 1917-ci 
ilin dekabrında yazırdı: «Bu gün Azərbaycan muxtariyyətindən bəhs olunuyorsa, 
həmən İrəvan, Gəncə və Bakü quberniyaları ilə sair Zaqafqaziya uyezd və ma-
hallarından bəhs olunuyor deməkdir» [Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918–
1920). Parlament (stenoqrafik hesabat), 1998].

Bu muxtariyyətin qarşısını almaq məqsədi ilə adı çəkilən bütün quberniyala-
rın ərazilərində erməni siyasi-hərbi qüvvələrinin müsəlman əhaliyə qarşı aman-
sız zorakılığı, qanlı əməlləri davamlı prosesə çevrildi. Qafqaz cəbhəsindən rus 
hərbi hissələrinin geri çağırılması daşnakların mövqeyini daha da gücləndirdi. 
İrəvan quberniyasında azərbaycanlılara qanlı divan tutuldu. Quberniyadan Rusi-
ya Müəssislər Məclisinə seçkilərdə daşnakların və sazişçilərin üstünlüyü təmin 
edildi. Artıq Zaqafqaziya Seymində ermənilər cənubi Qafqazı təmsil edən 3-cü 
etnik qüvvə kimi bir mövqeyə malik idilər. Osmanlı dövlətinə münasibətdə düş-
mən mövqeyində dayanan ermənilərin Bakıda, sonralar  qəzalarda törətdikləri 
müsəlman qırğınlarının İrəvan quberniyasında da amansız şəkil alması seymin 
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müsəlman fraksiyasında müzakirə mövzusu oldu. 1918-ci il, aprel ayının 10-da 
seymin müsəlman fraksiyalarının birgə iclası M.H.Seyidovun məruzəsi ilə açıl-
mışdı. Məruzəçi bildirmişdi ki, 2 ay əvvəl İrəvan quberniyasında sistemli şəkildə 
başlamış qırğın fasiləsiz davam edir və yenicə alınmış teleqramlardan bəlli olur 
ki, son günlər vəziyyət daha da kəskinləşmişdir. Erməni hərbi hissələri tərəfindən 
azərbaycanlıların məhv edilməsində başlıca məqsədin erməni qaçqınları üçün 
ərazini təmizləyib, erməni muxtariyyəti üçün kompakt ərazi yaradılmasının ol-
duğu göstərilirdi. Digər çıxış edənlər taleyin ümidinə qalmış 80 min müsəlman 
(azərbaycanlı – F.Ə.) qaçqınına konkret yardım tədbirləri axtarmağa çalışmışlar. 
5 bənddən ibarət tələblə hökumətə sorğu ilə müraciət etmək, İrəvan quberniya-
sındakı müsəlmanların (azərbaycanlıların – F.Ə.)  həyatını, mal-mülkünü müha-
fizə etmək məsələsini qəti şəkildə hökumət başçısı Çxenkeli ilə müzakirə etmək 
qərara alındı. Müsəlmanlara (azərbaycanlılara – F.Ə.) yardım göstərmək üçün 
xüsusi komissiyanın göndərilməsi, azərbaycanlı qaçqınların öz yerlərinə qayta-
rılması, təcili ərzaq yardımı göstərilməsi, azğın erməni hərbi hissələrini ləğv et-
mək, vəziyyəti və qaçqınların sayını araşdırıb, müvafiq miqdarda əlavə yardım 
ayrılması da tələblərə daxil idi. Bu məsələlərin müzakirəsi Osmanlı hökuməti 
ilə Zaqafqaziya Seyminin nümayəndələri arasında Trabzonda danışıqların getdiyi 
dövrə təsadüf edir. Seym Brest–Litovsk müqaviləsinin Qafqaza aid maddələrini 
qəbul etmədiyindən Trabzon konfransında (14 mart–14 aprel, 1918-ci il) danışıq-
lar uğursuzluqla nəticələndi.

Danışıqlarda ermənilərin ərazi muxtariyyəti iddiası da müzakirə olunmuşdu. 
Gürcülər Batumi limanının onlarda qalması şərti ilə erməniləri ərazi muxtariyyəti 
iddiasından çəkindirməyə, ermənilər isə Osmanlı ərazisindən qaçmış ermənilə-
rin öz yerlərinə qaytarılması və onlara muxtariyyət verilməsi şərti ilə Batumi 
məsələsində gürcülərə təzyiq göstərəcəklərini vəd edirdilər. İstər Trabzon, istərsə 
də Batumi (11 may–4 iyun, 1918-ci il) konfranslarının gedişatında ermənilər id-
dialı olduqları ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti yürüdürdülər. Qars vilayətində 
erməni hərbi hissələri və silahlı qaçqınları irəliləyən türk qoşunları qarşısında 
geri çəkilərkən yolları üzərindəki müsəlman (Azərbaycan – F. Ə.) kəndlərini yer 
üzündən silir, oddan-qılıncdan keçirirdilər. Seymin müsəlman fraksiyalarının ap-
relin 15-də olan birgə iclasında A.X.Qantəmirovun məlumatına görə, 82-dən çox 
müsəlman (Azərbaycan – F. Ə.)  kəndi təsvirəgəlməz talana məruz qalmışdı, bü-
tün Qars vilayəti nəhəng qəbiristanlığı xatırladırdı.

Seymin müsəlman (Azərbaycan – F.Ə.)  fraksiyasının 1 may, 1918-ci il tarixli 
iclası Trabzon sülh konfransının iştirakçısı  M.H.Hacınskinin məruzəsinə həsr 
olunmuşdu. Cənubi Qafqazın siyasi quruluşu mövzusu  ilə bağlı Ənvər paşanın 
mövqeyini aydınlaşdıran məruzəçi bildirmişdi ki, Zaqafqaziyanın üç əsas döv-
lətinin – Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın federasiya təşkil edərək, Tür-
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kiyə ilə sıx ittifaqda olması nəzərdə tutulmuşdur. Müştərək qurum  baş tutmazsa, 
müstəqil Azərbaycan variantı da müzakirə olunmuşdur. Ermənistanın müstəqilli-
yinə münasibət bildirmiş Ənvər paşa ermənilər ingilis-rus siyasəti naminə türklər 
əleyhinə fitnə-fəsadlarını dayandırarlarsa, Türkiyənin müstəqil erməni dövlətinin 
təşkili əleyhinə olmadığını söyləmişdi.

Sonrakı müzakirələr zamanı da Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın Şi-
mali Qafqazla birlikdə konfederasiyası ideyası hərtərəfli dəstəklənmişdi. Seymin 
müsəlman (azərbaycanlı – F.Ə.) üzvləri son iclaslarında Gürcüstanın müstəqilli-
yinin bəyan ediləcəyi təqdirdə Azərbaycanın da müvafiq addım atacağı qərarına 
gəlmişdilər.

Qafqazda erməni dövlətinin yaradılması beynəlxalq qarşıdurma münasibət-
ləri müstəvisində öz gerçəkliyini tapan məsələ oldu. Brest–Litovsk müqaviləsi 
ilə geri aldığı ərazilərə Cənubi Qafqaz Seymi ilə müharibədə hərb yolu ilə sa-
hib olan Osmanlı dövlətinin Batumi danışıqlarında mövqeyi daha da sərtləş-
di. Batumi konfransının ilk iclasında Osmanlı dövləti 14–21 aprel, 1918-ci il 
tarixində Cənubi Qafqaz Seymi ilə aparılmış müharibənin nəticələrindən çıxış 
edərək Tiflis quberniyasının Ahısqa və Axalkələk qəzaları; İrəvan quberniyası-
nın Aleksandropol (Gümrü) və Sürməli qəzaları, Eçmiədzin qəzasının Sərdara-
bad hissəsi, İrəvan qəzasının cənub və cənub-qərb hissəsini təşkil edən Kəmərli 
(Gərnibasar), Uluxanlı (Zəngibasar) və Vedibasar bölgələri, Şərur– Dərələyəz 
qəzasının Şərur hissəsi və Ordubad istisna olmaqla, Naxçıvan qəzası, həmçinin 
Qars-Aleksandropol-Culfa dəmir yolu ilə bağlı yeni tələblər irəli sürdü. Osmanlı 
dövlətinin bu tələbləri seymin nümayəndə heyətində fikir ayrılığını dərinləşdir-
di, “mövqelərin qütbləşməsi, xarici güclərə meyillənmənin qüvvətlənməsi baş 
verdi”. Elə bu səbəbdən də, iki həftədən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, Os-
manlı nümayəndə heyətinin rəhbəri Xəlil bəy Menteşə təqdim edilən ultimatu-
ma cavab alınmamışdı. Seymin gürcü nümayəndələri Almaniyanın himayəsində 
ayrıca dövlət yaratmağı qərara aldılar. Gürcü fraksiyası Batumidə Almaniya nü-
mayəndəliyi ilə gizli danışıqlar aparırdı.

1918-ci il, may ayının sonunda Zaqafqaziya Seyminin üzvləri müştərək 
mövqe nümayiş etdirmək iqtidarında deyildilər. Regionda marağı olan xarici qü-
vvələrin   təzyiqləri qarşısında öz mənafelərini uzlaşdırmağa cəhd göstərən yerli 
siyasi qüvvələrin hakimiyyət təmsilçilərinin tam sərbəst qərar vermək imkanları 
məhdud olduğu kimi, öz xalqlarının müqəddəratı baxımından real şəraitdə yetərli 
gücə (hərbi, siyasi, maliyyə-iqtisadi) malik olmamaları, bu səbəbdən xarici hi-
mayəyə möhtac olmaq məcburiyyətində qaldıqlarından dayaq qüvvə seçimini, 
birgə fəaliyyəti mümkünsüz hala gətirmişdi.

Rusiya imperiyasının köçürmələri və himayəsi nəticəsində Cənubi Qafqaz-
da erməni varlığı real, hesaba alınmalı olan bir amilə çevrildi. Cənubi Qafqazda 
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marağı olan bütün xarici dövlətlər bu regionda onların nüfuzu altında sabit vahid 
idarəçilik formasına üstünlük verirdilər. Bu layihənin baş tutmasında başlıca ən-
gələ çevrilən erməni separatizmi mütəmadi olaraq ümumi vəziyyəti fərqli forma 
və məzmunda çıxılmaz böhran həddinə çatdırırdı. Ermənilərin dağıdıcı mövqe-
yini təcrid etmək məqsədi ilə Osmanlı dövləti öz nəzarəti altına aldığı Eçmiədzin 
və Aleksandropol (Gümrü) ərazilərinin müqabilində İrəvanın siyasi mərkəz kimi 
yaradılacaq erməni dövlətinə keçməsini məqbul saydı. Bu addımı «tarixi zərurət, 
qaçılmaz bəla» kimi qəbul edən Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il, may ayının 
29-da Tiflisdə, 19 nəfərin adı göstərilən sayca 3-cü iclasında İrəvanı ermənilərə 
güzəştə getdi. İclasın açılışında şura üzvü F.x.Xoyski şura nümayəndələrinin Er-
məni Milli Şurasının nümayəndələri ilə Azərbaycan və erməni federasiyası əra-
zilərinin sərhədlərinə dair danışıqların nəticələri haqqında məruzə edir. F.x.Xoys-
ki məruzəni bitirərkən bildirir ki, erməni federasiyasının yaradılması üçün onlara 
siyasi mərkəz lazımdır. Aleksandropolun Türkiyəyə keçməsindən sonra belə 
mərkəz yalnız İrəvan ola  bilər, ona görə də İrəvanın ermənilərə güzəşt edilməsi 
qaçılmazdır.  Məsələ ilə bağlı Xəlil bəy Xasməmmədov, Məmməd Yusif Cəfərov, 
Əkbər ağa Şeyxülislamov, Məhəmməd Məhərrəmov çıxış edərək, İrəvanın ermə-
nilərə güzəştə gedilməsini tarixi zərurət, qaçılmaz bəla adlandırırlar. Məsələyə 
dair səsvermənin nəticələri protokolda belə qeyd olunmuşdur: 28 nəfərdən 3 
nəfər bitərəf olmaqla, İrəvanın güzəşt olunması lehinə 16 nəfər, əleyhinə 1 nəfər 
səs vermişdir.

Protokolda təsbit olunmuş ifadəyə görə, erməni dövlətinin federasiya   forma-
sında yaradılacağının nəzərdə tutulduğu diqqətə alınmalıdır. İrəvanın güzəştə ge-
dilməsinə dair səsvermədən dərhal sonra ermənilərlə konfederasiya təşkil etmək 
haqqında məsələnin müzakirəsinə keçilmişdir. Qısa fikir mübadiləsindən sonra 
bu məsələ də səsverməyə qoyulmuş və Azərbaycanla Ermənistanın gələcəkdə     
konfederasiya tipli quruluş qaydası yekdilliklə qəbul olunmuşdur.

Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan sonra Ermənistan Milli Şurası Tiflisdə Er-
mənistan  (Ararat) Respublikasının yaradıldığını elan etdi. Onun ərazisi, Osmanlı 
dövləti ilə bağladığı müqaviləyə görə, 10 min kv. km. müəyyən edildi. Ermə-
nilər tərəfindən O.R.Kaçaznuni, A.Xatisyan və M.Papacanovun imzaladıqları 
14 maddədən ibarət Batumi müqaviləsinə əsasən, Eçmiədzin və Aleksandropol 
Türkiyəyə keçir, Türkiyə  Aleksandropol – Culfa dəmir yolundan istifadə etmək 
hüququ alır. Ararat Respublikasının sərhədi İrəvan yaxınlığından keçirdi, onun 
ixtiyarında cəmi 6 km-lik dəmir yolu qalmışdı. Erməni hökuməti də, gürcü hö-
kuməti kimi, öz ərazisində yaşayan müsəlman (azərbaycanlı – F.Ə.) əhalinin təh-
lükəsizliyini, azad inkişafını təmin etmək, ana dilində təhsil almaq, dini ayinlərin 
sərbəst icrasına şərait yaratmaq haqqında təəhhüd götürür.

İrəvanın ermənilərə güzəşt edildiyi gün – mayın 29-da hökumət başçısı 
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F.x.Xoyski Batumidə olan xarici işlər naziri M.H.Hacınskiyə yazır: «Biz ermə-
nilərlə bütün mübahisələrə son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul edəcək və mü-
haribəyə son verəcəklər. Biz İrəvanı onlara güzəştə getdik» [Qafarov V., 2011].

İrəvan quberniyasının da daxil olması mütləq sayılan Azərbaycan muxtariy-
yəti artıq müstəqil dövlət kimi bəyan ediləndə İrəvandan məhrum olurdu. Bu 
məhrumiyyətlə barışmaq istəməyən, əslən İrəvandan olan şura üzvləri Mir Hi-
dayət Seyidovun, Bağır Rzayevin və Nəriman bəy Nərimanbəyovun imzaladıq-
ları İrəvan şəhərinin Ermənistan Respublikasına güzəştə gedilməsinə dair etirazı 
Milli Şuranın 1 iyun tarixli növbəti, 4-cü iclasında səsləndirildi. Milli Şura etirazı 
müzakirə olunmadan iclas protokoluna əlavə etməyi qərara aldı. Elə həmin iclas-
da şura üzvləri İrəvan şəhərinin ermənilərə  güzəşt edilməsi məsələsi və qaçqın-
lara yardımın təşkili ilə əlaqədar İrəvana nümayəndə heyətinin göndərilməsinin 
zəruriliyi məsələsini qaldırdılar. Təklif qəbul olundu və nümayəndə heyətinin 
tərkibinə M.H.Seyidov, M.Rzayev, M.Y.Cəfərov seçildilər.

Müsəlman Milli Şurasının növbəti, 5-ci iclasına şura sədrinin müavini M.H.
Seyidov sədrlik edir. 7 iyun tarixli bu iclasda İrəvanla bağlı məsələ yenidən qız-
ğın müzakirə doğurur. Hökumət başçısı F.x.Xoyski hökumət nümayəndələrinin 
Erməni Milli Şurasının nümayəndələri ilə İrəvana dəmir yolunun açılması, er-
məni və müsəlman milli şuralarının Bakı hadisələrinə, Bakının bolşeviklərdən 
azad olunmasına münasibətinə dair aparılan danışıqlar haqqında məlumat verir. 
İrəvana dəmir yolunun açılması və dəmiryol xəttinin müsəlman (azərbaycanlı – 
F.Ə.) əhalisi yaşayan  ərazidən keçən hissəsində hərəkətin təhlükəsizliyini təmin 
etmək haqqında məsələnin həlli hökumətə həvalə olundu. Milli Şuranın 1 iyun ta-
rixli qərarına əsasən, İrəvana nümayəndələrin göndərilməsinə dair məsələ qızğın 
müzakirə doğurmuş, İrəvan quberniyasının nümayəndəsi M.Rzayev belə bəyan 
etmişdi:“Mən əminəm ki, İrəvan quberniyasına sizlərdən heç kim getməyəcəkdir, 
oraya biz irəvanlılar – mən və Seyidov gedəcəyik, amma bir şeyi sizdən xahiş 
edirik: öz müstəqil Azərbaycanınızı yaradıb, bizi – Ermənistan Respublikası əra-
zisində qalanları yaddan çıxarmayın”. Bu bəyanatın əsassız olmadığını İrəvandan 
alınan həyəcanlı xəbərlər bir daha təsdiqlədi. Bir həftə ötməmiş – iyunun 13-də 
artıq Azərbaycan Milli Şurası kimi göstərilən şuranın növbəti, 6-cı iclasında İbra-
him ağa Vəkilov İrəvandakı vəziyyət haqqında məruzə edir, müsəlman (azərbay-
canlı – F.Ə.) qaçqınların halını şura üzvlərinə çatdıraraq, aclıq çəkənlərə 150.000 
rubl ayrılmasını təklif edir. Natiqin təsirli nitqindən bəlli olur ki, qəzalarda sər-
gərdan qalan qaçqınların sayı 150.000- ə çatmışdır, onların arasında müxtəlif epi-
demiyalar tüğyan edir, hər gün aclıqdan ölüm halları baş verir. Buna görə də natiq 
ərzaq, geyim və təsərrüfat malları ilə təcili yardım göstərmək lazım olduğunu 
söyləyib, zərərçəkənlərin sayını bildirmiş və 206 dağıdılmış kəndın adını saymış-
dı. İclasda 3 bənddən ibarət qərar qəbul etmişdi: 
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1) qaçqınlara paylamaq üçün bütün nağd pul vəsaitini dərhal nümayəndələr 
vasitəsi ilə İrəvan mahalına göndərmək; 

2) Erməni Şurasından onun sərəncamında olan təchizat ehtiyatlarından, im-
kan daxilində, aclıq çəkən müsəlmanlara ayrılmasını xahiş etmək; 

3) İrəvan qaçqınlarına, hətta borc olaraq ərzaq yardımı göstərilməsi xahişi 
ilə türk qoşunları komandanına müraciət etmək; müsəlmanları (azərbaycanlıla-
rı – F.Ə.) doğma kəndlərinə qaytarmaq üçün ciddi sərəncamlar verməsini xahiş 
etmək.

Erməni nümayəndələri tərəfindən imzalanmış müqavilə ilə keçmiş İrəvan 
quberniyasının 2 qəzası (Eçmiədzin və Aleksandropol) Osmanlı dövlətinə keç-
di. İrəvanın erməni idarəçiliyinə keçməsi isə sırf siyasi mərkəzə ehtiyac olması 
səbəbi ilə əsaslandırılırdı. Yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xadimləri – Azər-
baycan Milli Şurasının üzvləri İrəvan qüberniyasını, o cümlədən İrəvan şəhərini 
Azərbaycan dövlətinin ərazisi hesab edirdilər. Təbii ki, Azərbaycan xanlıqları 
olan İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində yaradılmış İrəvan quberniya-
sı Rusiya imperiyası devrildikdən sonra öz müqəddəratını təyin edən xalqların 
iradəsinə uyğun həllini tapmalı idi. Belə ki, bu xanlıqların yerli və əzəli əhalisi 
olan azərbaycanlılar mütləqiyyət rejiminin kütləvi şəkildə  köçürərək yerləşdir-
diyi erməniləri öz ərazilərində vətəndaş kimi görürdülər və imperiyanın tətbiq 
etmiş olduğu inzibati ərazi bölgüsünü mütləq saymaq məcburiyyətində də de-
yildilər. Yalnız Cənubi Qafqazda kompakt yerləşdirilmiş və muxtariyyət əldə et-
mək adı ilə yerli əhalini (azərbaycanlıları – F.Ə.) kütləvi qırğına məruz qoyan 
ermənilərin zorakılıq siyasətinin qarşısını almaq üçün hərbi gücə  malik olmadığı 
mövcud zaman və şəraitdə diplomatik manevr yolunu seçdilər. Faktiki olaraq, 
erməni hərbi hissələrinin azğın əməllərinin cəngində olan İrəvanı [bax: seymin 
bütün müsəlman fraksiyalarının birgə iclasının protokolu, 10 aprel, 1918-ci il] 
«qaçılmaz bəla» kimi ermənilərə güzəştə getməklə digər Azərbaycan əraziləri-
ni, o cümlədən Qarabağı əldə saxlamaq qərarına gəldilər. Erməni federasiyası 
kimi nəzərdə tutulan dövlətin – Ararat Respublikasının hökuməti 1918- ci il, iyun 
ayının 20-də Tiflisdən İrəvana köçdükdən sonra İrəvanda və Azərbaycanın digər 
tarixi torpaqlarında yerli əhaliyə qarşı qırğınların miqyası artdı.

Nəzərdə tutulmuş İstanbul konfransında iştirak etmək üçün gürcü və erməni 
nümayəndələri azərbaycanlılardan bir həftə əvvəl İstanbula gəlmişdilər. M.Ə.Rə-
sulzadə İstanbuldan M.H.Hacınskiyə göndərdiyi məktubda yazırdı: “Ermənilər 
orada qızğın antitürk təbliğat aparırlar, Ənvər paşanın fikrincə, almanlar da ermə-
nilərin hakimiyyət sürmələri haqqında mənfi fikirdədirlər”.

Xarici ölkələrdə özləri haqqında müsbət rəy yaratmağa çalışan ermənilər 
Cənubi Qafqazda sahib olduqları ərazilərlə kifayətlənməyib, müsəlman (azər-
baycanlı – F.Ə.) kəndlərini məhv edirdilər. Andranik öz qoşunlarını İrəvan və 
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Yelizavetvol quberniyası sərhədlərinə cəmləşdirir, Zəngəzur qəzası tərəfdən Go-
rusa yaxınlaşırdı. Belə bir şəraitdə, iyulun 31-də Azərbaycan hökumətinin başçısı 
F.x.Xoyski İstanbuldakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri M.Ə.Rəsulza-
dəyə yazırdı: “Bütünlüklə Bakı məsələsi ilə məşğul olduğumuzdan hələlik qə-
tiyyətli hərəkət edə bilmirik, amma elə ki, Allah qoysa, bu əməliyyat başa çatdı, 
onda, əminik ki, bu fitnəkar erməni hərəkatını da ləğv edərik”. Azərbaycanın 
sərhədləri göstərilmiş xəritəni hər vasitə ilə müdafiə etməyi tapşıran F.x.Xoyski 
M.Ə.Rəsulzadəyə yazırdı: “Əgər ermənilər Qarabağa iddia ilə çıxış etsələr, o za-
man İrəvanı və Qazax qəzasının bir hissəsini onlara güzəştə getməkdən  imtina 
edin”. Bəlli olur ki, belə bir şərtlə edilmiş güzəşt şifahi razılaşma əsasında baş 
vermişdi, amma real vəziyyət ondan ibarət idi ki, Batumi müqaviləsindən düz 
iki ay sonra, avqustun 4-də M.Ə.Rəsulzadə İstanbuldan bildirirdi ki, ermənilər 
tələb etdikləri sərhədlər üzrə layihə və xəritəni Ənvər paşaya təqdim etmişlər. 
Ermənilər Türkiyədən Sürməli, Naxçıvan, Axalkələki, Eçmiədzin və İrəvan, gür-
cülərdən Borçalı, Azərbaycandan Qazax, Qarabağ, Zəngəzur, Ordubad qəzalarını 
tələb edirdilər.

Cənubi Qafqazda öz müstəqilliyini bəyan etmiş hər üç respublikanın nü-
mayəndələri öz ərazi layihələri haqqında Osmanlı dövlətinin rəsmiləri ilə da-
nışıqlar aparırdılar. Bu məsələlərlə, xüsusi olaraq, Ənvər paşa məşğul olurdu. 
Arxiv sənədlərindən bəlli olur ki, Osmanlı dövlətinin maraqları təmin olunmaqla 
və Qafqazdakı müsəlman (azərbaycanlı – F.Ə.) əhalinin mənafeyini nəzərə al-
maq şərti ilə, sərhəd ərazilərinin mübadilələri güzəşti əsasında Cənubi Qafqazda 
dinc, stabil siyasi şərait yaratmaq Ənvər paşanın aparıcı mövqeyi olubdur. Bu 
məqsədlə erməni və gürcülərlə sərhədlər məsələsini qaldırmayıb, onlarla müba-
hisə etməməyi azərbaycanlılara tövsiyə edən paşa Borçalı vasitəsi ilə Türkiyə 
üçün dəhliz açılmasını nəzərdə tutur,  Borçalı və Tiflis sancaqlarının mühüm his-
səsini gürcülərə verib, onlarla ittifaq bağlamağı daha sərfəli hesab edirdi. Ənvər 
paşa Qazax qəzasının bir hissəsinin ermənilərə verilməsini məqbul hesab etmirdi. 
Ermənilərə bir qədər torpaq verməyin onların iştahasını qızışdıracağını söyləyən 
Ənvər paşa Borçalının cənub hissəsindən keçməklə, erməni dövlətinin sərhədi ilə 
keçmiş İrəvan quberniyası sərhədinin uyğun gələcəyini qeyd edirdi. Ənvər paşa 
və digər Osmanlı rəsmiləri ermənilərin saxta iddialarını qəbul etdirmək istiqamə-
tində qızğın fəaliyyətləri qarşısında aciz olduqları üçün deyil, daha mühüm stra-
teji məsələlər baxımından çıxış edirdilər. Bu mənada Cənubi Qafqazda erməni 
dövlətinin yaranmasına imkan vermək Osmanlı dövlətinin taktiki manevrlərin-
dən sayıla bilər. 1918-ci il, sentyabr ayının ortalarında M.Ə.Rəsulzadə M.H.Ha-
cınskiyə göndərdiyi məlumatında bildirirdi ki, əgər Ənvər paşanın fikri qəbul 
olunarsa, onda Ermənistan haqqında tamamilə danışa bilməyəcəyik. Mümkündür 
ki, ermənilər müstəqillikdən imtina edərək, Azərbaycanda qalmaq və başqa bir 
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formanı qəbul etmək istəyəcəklər. 
M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə, müsəlmanlardan (azərbaycanlılardan – F.Ə.)  

ibarət Borçalını tərk edib, əvəzində ermənilərdən ibarət ərazi əldə etmək Azər-
baycanda erməni elementini artırmaq, müsəlmanları (azərbaycanlıları – F.Ə.) isə 
azaltmaq demək olardı. O, böyük hissəsi müsəlmanlardan (azərbaycanlılardan 
– F. Ə.) ibarət olduğu üçün Dərələyəzi tərk etməyin qətiyyən mümkün olmadı-
ğını Ənvər paşanın diqqətinə çatdırmış, cavabında paşa «əgər belədirsə, onda 
Dərələyəzi də güzəştə getmək lazım deyildir» söyləmişdir. «Türkləri (azərbay-
canlıları – F.Ə.) verib, erməniləri almağı müvəffəqiyyət» saymayan M.Ə.Rəsul-
zadə Azərbaycan hökumətinə öz nöqteyi-nəzərində israr etməyi tövsiyə edirdi.

Gerçəkləşən erməni dövləti Cənubi Qafqazda baş tutan bir layihə oldu. Cə-
nubi Qafqazın siyasi müqəddəratı ilə bağlı hələ I Dünya Müharibəsi illərində 
müxtəlif layihələr hazırlanmış, təkliflər irəli sürülmüşdü. Gürcülərin təqdim et-
diyi layihədə bir sıra ərazilər müqabilində İrəvanın bir hissəsinin də Osmanlı 
dövlətinə keçməsi nəzərdə tutulurdu. 1918-ci ilin yazında İrəvanın erməni döv-
lətinin paytaxtı olması və  Qafqazda erməni dövlətinin yaranması reallığa çevril-
di. Hələ I Dünya Müharibəsində  Rusiya mütləqiyyətinə xidmətləri müqabilində 
Qafqazda «nəsə» əldə edə biləcəklərinə əmin olmayan ermənilər 1918-ci ilin 
may ayında arzularına çatdılar. «Türkiyə Ermənistanı» uğrunda canfəşanlıq edən 
mərkəzi sovet hakimiyyəti bu layihəni Qafqaz üçün heç də məqbul bilməmiş-
di. Hətta Moskva Erməni Milli Komitəsi bu xəbəri böyük təşvişlə qarşılamışdı. 
«Kiçik bir  xalqın öz müstəqilliyini elan edərək Rusiyadan könüllü ayrılmasını 
quraşdırmağın yolverilməz olduğu» bildirilirdi [Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix 
arxivi (RDSSTA). f.71, s.33, iş. 60, v.5-7]. Bu hərəkət ümumrusiya işinə xəyanət 
kimi qiymətləndirilirdi. Mətbuatın verdiyi məlumata görə, Moskva Erməni Mil-
li Komitəsi “digər dövlətlərin iradəsini nəzərə almadan erməni dövlətinin ya-
radılması” cəhdinə qarşı etirazını bildirmişdi [Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix 
arxivi (RDSSTA). f.71, s.33, iş.60, v.5-7]. Mətndən bəlli olduğu kimi, burada 
«fəhlə-kəndli Rusiya hökuməti» nəzərdə tutulurdu. Məlumatda diqqəti cəlb edən 
məsələ erməni dövlətinin ərazisi ilə bağlıdır: Zaqafqaziyanın dağlıq hissəsindəki 
əraziləri “Ermənistan” adlandırılaraq, Erməni Milli Şurasının Türkiyə ilə Ermə-
nistanın müstəqilliyini tanıyan sülh müqaviləsi bağladığı bildirilirdi [Rusiya döv-
lət sosial-siyasi tarix arxivi (RDSSTA).f.71, s.33, iş.60, v.5-7]. Cənubi Qafqazın 
bir hissəsinə «Ermənistan» adı verilərək qurulan bu dövlətin ilkin rəsmi sənəd-
lərdə adı «Ararat Respublikası» kimi göstərilmişdir. «Erməni Federasiyası» ifa-
dəsi də ilkin sənədlərdə yer almışdır [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi, 
f.970, s.1, iş.1, v.51]. Məsələnin bu formada həlli Rusiya erməniləri tərəfindən də 
birmənalı qarşılanmadı. Mətbuatın yazdığına görə, Almaniya diplomatiyasının 
yetirməsi sayılan «Müstəqil Ermənistan» və onun müvəqqəti hökuməti ermənilər 
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arasında çox da tanınmış deyildi.
Ayrılıqda Ermənistanın heç cür yaşamaq qabiliyyətinin olmayacağına əmin 

olduqlarını söyləyən Erməni Milli Komitəsinin görkəmli üzvlərindən biri bildir-
mişdi ki, «geniş erməni kütlələri ayrılmaq tərəfdarı deyil. Əksinə, onlarda istə-
nilən rus hakimiyyəti tərəfə çox möhkəm meyil vardır» [Rusiya dövlət sosial-si-
yasi tarix arxivi (RDSSTA), f.71, s.33, iş.1724, v.63].

Qafqazda erməni muxtariyyətinə nail olmaq ümidi ilə və digər məqsədlər 
naminə dünya müharibəsində Rusiya hökumətinə xidmət edən  ermənilər artıq 
«Türkiyə Ermənistanı»ndan əlavə, Qafqazda da dövlətə malik olub, sonralar əra-
ziləri birləşdirmək niyyətində idilər.  «Ararat Respublikası» isə onların strateji 
planları ilə ziddiyyət təşkil edirdi. Sonralar Qafqazda özlərinə saxta tarix düzəl-
dən ermənilər gürcülərlə ərazi mübahisələrində «real yerləşmə» prinsipini irəli 
sürdülər. Gürcülər isə «tarixilik prinsipi»ndən çıxış edirdilər. Çarizmin köçürmə 
siyasəti nəticəsində Cənubi Qafqazın əksər strateji bölgələrinə yerləşdirilmiş er-
mənilər üçün «real yerləşmə» prinsipi sərfəli idi. Bu prinsipi qəbul edəcəkləri 
halda, gürcü qəzeti «Ertoba»nın yazdığına görə, ermənilərin paytaxtı Tiflisin, 
Gürcüstanın dövlət sərhədlərinin yaxınlığında ola bilərdi [Rusiya dövlət sosi-
al-siyasi tarix arxivi (RDSSTA),f.71, s.33, iş.1724, v.50].

Nəticə / Conclusion

XX yüzilliyin əvvəllərində ərazi iddiasında olan, «tarixilik» prinsipini qəbul 
etməyən ermənilər elmi-ideoloji sahədə bir əsrlik hazırlıq işi apararaq, saxtalaşdı-
rılmış tarixi beynəlxalq ictimaiyyətə qəbul etdirmək istiqamətində «bütün  cəbhə 
boyu» hücuma keçdilər.

 Rus mətbuatının yazdığına görə, Rusiyanın bütün iri şəhərlərində ermənilə-
rin yığıncaqları keçirilir və «hər yerdə erməni məsələsinin nəzərdə tutulan və 
Türkiyənin həyata keçirdiyi formada həllinə ermənilərin kəskin mənfi münasibə-
tini ifadə edən qətnamələr çıxarılırdı». Böyük dövlətlərin dəstəyi ilə Türkiyədə 
«erməni məsələsi»nin belə həllini erməni xalqının böyük faciəsi sayaraq, daşnak-
sütyun partiyasını dönə-dönə lənətləyirdilər. «Müstəqil Ermənistanın yaradılma-
sı» «erməni məsələsini beynəlxalq masştabdan məhrum etmək» hesab olunurdu 
[Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix arxivi (RDSSTA), f.71, s.33, iş.1724, v.33].

«Türkiyə Ermənistanı» dekreti əvvəlcə Brest-Litovsk müqaviləsi, XX yüzil-
liyin 20-ci illərində Mustafa Kamalın başçılıq etdiyi milli-azadlıq mücadiləsinin 
qələbəsi və Sovet Rusiyası ilə yaratdığı əməkdaşlıq sayəsində tətbiqi məzmun ala 
bilmədi. Onu gerçəkləşdirmək işinin  tapşırıldığı S.Şaumyan «Türkiyə Ermənis-
tanı»nın muxtariyyətini sovet hakimiyyəti illərində nəinki Qafqazda, heç Bakıda 
belə təmin edə bilmədi. Bununla belə, xarici siyasətində, Türkiyəyə münasibətdə 

Firdovsiyyə Əhmədova. İrəvan torpaqlarında erməni dövlətinin yaranması



72

erməni xalqının müqəddəratına «biganə qalmayan» sovet dövləti ərazi iddiasını 
uzun müddət qüvvədə saxladı. Ermənilərin bu gün də dövlət səviyyəsində Tür-
kiyə ərazilərinə iddiaları öz qüvvəsini açıq şəkildə atributiv məzmun kimi saxla-
maqdа davam edir.

Məqalənin aktuallığı. Ərazi iddiasında «tarixilik» prinsipini qəbul etməyən 
ermənilər elmi-ideoloji sahədə bir əsrlik “hazırlıq işi” apararaq,  XX əsrin  əvvəl-
lərində saxtalaşdırılmış tarixi beynəlxalq ictimaiyyətə qəbul etdirmək istiqamə-
tində «bütün  cəbhə boyu» hücuma keçdilər. Əsrlər boyu davam edən bu əsassız 
iddialar müasir dövrdə də davam edir və Azərbaycanın  bir çox tarixi əraziləri 
hələ də ermənilərin əlindədir. Bu baxımdan mövzunun tədqiq olunması, elmi ic-
timaiyyətin diqqətinin bu problemə cəlb edilməsi aktuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Erməni Milli Komitəsi dağ massivlərindən, sərt 
iqlimə malik, olduqca yoxsul ərazilərdən ibarət olan Ermənistan dövlətinin fik-
siya olduğunu, onun ayrılıqda, müstəqil dövlət kimi yaşaya bilməyəcəyini deyir,  
«12.400 kvadratverst»lik (10000 km2) torpağı «dövlət ərazisi» hesab etmirdi, 
lakin bizim fikrimizcə, ərazinin əlverişsizliyi, qeyri-münbitliyi və s. vətən tor-
pağını, dövlətçiliyi müəyyənləşdirə bilməz. Bütün halları, vəziyyəti ilə vətəndə 
yaranmış milli dövlətə münasibət seçim məzmunu  daşımamalıdır. «Ararat Res-
publikası»na ermənilər tərəfindən belə münasibət məntiqi suallar doğurur və bir 
daha Qafqazın ermənilərin vətəni olmadığını təsdiqləyir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə təhlil olunan problemlər bu gün 
də öz həllini tam olaraq tapmayıb. İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın 
qələbəsi ilə başa çatsa da, Azərbaycanın bir çox torpaqları, o cümlədən qədim 
İrəvan xanlığı hələ də Ermənistanın tapdağı  altındadır. Azərbaycanın tarixi və 
mədəni irsi ermənilərin barbarlığı nəticəsində bu torpaqlardan tamamilə silinmiş-
dir. Məqalədə verilən məlumatlardan mövzu üzrə tədqiqat aparan mütəxəssislər, 
müəllimlər, tələbələr, geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər.

http://ppe-journal.edu.az

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022



73

İstifadə olunmuş ədəbiyyat / References

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. (2004). (iki cilddə). 
Bakı, Lider nəşriyyat, 440 s.

2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918–1920). (1998). Parlament (ste-
noqrafik hesabat). (iki cilddə). Bakı, Azərbaycan nəşriyyatı, 435 s.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər idarəsinin siyasi sənədlər  
arxivi.

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivi  (f.970, s.1, iş.1, v.51).  
5. Azərbaycanda sosialist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin  mü-

barizəsi. (1960). (sənədlər və materiallar). 1917–1918-ci illər. Bakı.
6. Əhmədova F. (2006).  Qafqazda “Azərbaycan” istilahına dair. (Azərbay-

can Tarixi Muzeyi). Bakı, s.72
7. Qafarov V. (2011). Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan 

məsələsi  (1917–1922). Bakı, “Azərnəşr”, 474 s.
8. Musayev İ. (1996). Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində 

siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917–1921-ci illər). Bakı. 
9. Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix arxivi (RDSSTA). f.71, s.33, iş. 60, 

v.5-7]. 
10. Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix arxivi (RDSSTA).f.71, s.33, iş.1724, 

v.50].
11. Rusiya dövlət sosial-siyasi tarix arxivi (RDSSTA).f.71, s.33, iş.1724, 

v.33]
12. Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası 

iclaslarının protokolları. 1918-ci il. (2006). Bakı,  Adiloğlu, 216 s.
13. Bolshevistskoe rukovodstvo. (1996). (Perepiski.1912–1927 g). (sbornik 

dokumentov). Moskva. 
14. Dekreti Sovetskoy vlasti. (1957). Moskva,  t.I.
15. Dokumenti vneshney politiki SSSR. (1957). Moskva, t.I. 

Firdovsiyyə Əhmədova. İrəvan torpaqlarında erməni dövlətinin yaranması



74



75

WEST AZERBAIJAN TRUTHS: ABOUT PROMINENT 
SOCIAL AND POLITICAL FIGURE AZIZ ALIYEV

Misir Mardanov

Institute of Mathematics and Mechanics of ANAS
general director, corresponding member of ANAS, doctor of physical-mathe-

matical sciences, professor, Honored Scientist
E-mail: misirmardanov@yahoo.com

http://orcid.org/0000-0003-3901-0719

Abstract. The ancient Azerbaijani city of Iravan, currently in the hands 
of Armenians, has given hundreds of intellectuals to the people of Azer-
baijan. In the 19th century, a large network of schools  and madrasahs 
existed in this city, and religious and secular sciences developed. After 
the occupation of Azerbaijan by Russia, secular schools began to surpass 
religious schools. Officials of tsarist Russia, implementing the policy of 
Russification and Christianization, first opened emergency schools in Ira-
van in order to meet the educational needs of the local population, then 
they turned it into a pro-gymnasium, and then into a gymnasium. The in-
crease in the number of Russian-language schools increased the need for 
teaching staff. After the establishment of the Iravan Teachers’ Seminary 
in 1881, a network of schools involving Azerbaijanis was formed in the 
city and in Iravan province in general. In the article, a list of some of those 
who studied at the Iravan Gymnasium and the Iravan Teacher’s Seminary 
and received higher education and interesting in formation about his life 
and activities on the prominent social and political figure Aziz Aliyev is 
given.
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Annotasiya. Hazırda ermənilərin əlində olan qədim Azərbaycan şəhəri 
İrəvanın elm, təhsil və mədəniyyət mühiti Azərbaycan xalqına yüzlərlə 
ziyalı bəxş edib. XIX əsrdə bu şəhərdə məktəb və mədrəsələrin böyük 
şəbəkəsi mövcud olub, dini və dünyəvi elmlər inkişaf edib. Azərbaycanın 
Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra dünyəvi məktəblər dini mək-
təbləri üstələməyə başladı. Ruslaşdırma və xristianlaşdırma siyasətini hə-
yata keçirən çar Rusiyası məmurları İrəvanda da yerli əhalinin təhsil ehti-
yaclarını ödəmək məqsədi ilə əvvəlcə qəza məktəbləri açdılar, sonra onu 
progimnaziyaya, daha sonra gimnaziyaya çevirdilər. Rus dilində təhsil 
verən məktəblərin sayının artması müəllim kadrlarına olan ehtiyacı daha 
da artırdı. 1881-ci ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyası təşkil olunduqdan 
sonra şəhərdə və ümumiyyətlə, İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların 
cəlb olunduğu təhsil şəbəkəsi formalaşdı. Məqalədə İrəvan gimnaziyasın-
da və İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alanların bəzilərinin siya-
hısı və görkəmli ictimai-siyasi xadim Əziz Əliyevin həyat və  fəaliyyəti 
haqqında maraqlı məlumatlar  verilir. 

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, İrəvan, Əziz Əliyev, İrəvan gimnaziyası, 
İrəvan Müəllimlər Seminariyası.
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Giriş / Introduction

Qədim Azərbaycan şəhəri olan  İrəvan millətimizə yüzlərlə ziyalı bəxş edib. 
XIX əsrdə burada ənənəvi məktəb və mədrəsələrin böyük şəbəkəsi mövcud olub, 
dini və dünyəvi elmlər inkişaf edib, irəvanilər, qazıyevlər, muğanlinskilər, mir-
babayevlər, topçubaşovlar, erivanskilər yetişib. Rusiyanın Azərbaycanı işğal 
etməsindən sonra tədricən dünyəvi təhsil verən məktəblər dini məktəbləri say-
ca üstələməyə başladı. İrəvanda ruslaşdırma və xristianlaşdırma siyasətini hə-
yata keçirən çar Rusiyasının təhsil məmurları yerli əhalinin təhsil ehtiyaclarını 
ödəmək məqsədi ilə əvvəlcə qəza məktəbi (1832) açdılar, sonra onu progimna-
ziyaya (1869), daha sonra gimnaziyaya (1881) çevirdilər  [Rüstəmov F., 2022].

Dünyəvi məktəblərin sayının artması müəllim kadrlarına olan ehtiyacı daha 
da artırdı. Bu səbəbdən də 1881-ci ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyası təşkil 
edildi. İrəvan şəhərində və ümumiyyətlə, İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların 
təhsil aldığı böyük təhsil şəbəkəsi formalaşdı. Bu məktəblərin bəzilərində azər-
baycanlılar digər xalqların nümayəndələri ilə (erməni, gürcü, rus və b.) birlikdə 
oxuyurdular. Rus–Azərbaycan oğlan və qız məktəblərində isə yalnız azərbaycan-
lılar təhsil alırdılar. Az sonra bu təhsil ocaqlarının azərbaycanlı məzunlarının səsi 
Rusiyanın və Avropanın ali məktəblərindən gəlməyə başladı. İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının məzunlarının böyük əksəriyyəti İrəvan quberniyasında ibtidai 
məktəb müəllimi kimi şərəfli bir missiyanın daşıyıcılarına çevrildilər.  

Əsas hissə / Main part

Bir yazıda İrəvan gimnaziyasında və İrəvan Müəllimlər Seminariyasında oxu-
yaraq dünyəvi təhsil alanlar haqqında danışmaq, hətta qısa məlumat vermək belə 
imkan xaricindədir. Yaxın gələcəkdə onlar haqqında ayrıca kitab nəşr etdirəcəyi-
mi nəzərə alaraq, onların  bəzilərinin yalnız adlarını çəkməklə kifayətlənəcəyəm. 
Qeyd edim ki, bu sahədə araşdırmalar davam edir. Aşağıdakı siyahıya yalnız orta 
təhsilini İrəvan şəhərində alanlar daxil edilmişlər [Mərdanov M., Tahirzadə Ə., 
2019; Rüstəmov F., 2022].

 Ağabababəyov Əsəd bəy Hüseyn bəy oğlu (1891–?); Ağabababəyov–Muğan-
linski Abbasəli bəy Ağababa bəy oğlu (1869–1961); Ağabababəyov–Muğanlins-
ki Adil bəy Abbasəli bəy oğlu (1898–1933); Ağa oğlu (Ağayev) Məhəmmədbəy 
Həsən bəy oğlu (1895–1949); Ağayev Rza Məşədi Muxtar oğlu (1897–?);  Allah-
verdibəyov Abbas bəy Hacı Baxşəli bəy oğlu (1895–?); Allahverdibəyov Həmid 
bəy Hacı Baxşəli bəy oğlu (1896–1960); Bağırbəyov (Mirzəbağırbəyov) Ağa bəy 
Hacı İsmayıl bəy oğlu (1887–1937); Bağırbəyov (Mirzəbağırbəyov) Əbülfət  bəy 
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Hacı İsmayıl bəy oğlu (1894 –?); Erivanski Mehdi xan (1898 – 1960);  Əfəndiyev 
Məhəmmədəmin Hüseyn Əfəndi oğlu (1897–?); Əliyev Əli Kərbəlayı Məhəm-
mədağa oğlu (1883 –?); Əliyev Əziz Məmmədkərim oğlu (1897–1962); Əliyev 
Hüseyn Kərbəlayı Məhəmmədağa oğlu (1885 –?); Hacıbəyli İslam bəy Abbasqu-
lu bəy oğlu (1887–?); Hacılarov İbrahim (xəlil) ağa Hacı İsmayıl ağa oğlu (1893 
–1939); Hacıyev Xaspolad bəy İsmayıl bəy oğlu (1900 –?); Hüseynbəyov Fərrux 
bəy Məhərrəm bəy oğlu (1876 –1913);  Kazımov Mehdi Kərbəlayı Məhəmmə-
dəli oğlu (1889–1954); Kəlbəlixanov Əliqulu xan Xəlifəqulu xan oğlu (1899 –?); 
Kəngərli Məhəmmədqulu bəy Şəfi bəy oğlu (1864 –1905); Qasımbəyov Xəlil bəy 
Firudun bəy oğlu (1870 –?); Qazıyev Adil bəy Hüseyn bəy oğlu (1889–1930); 
Qazıyev Əkbər bəy Hüseyn bəy oğlu (1894–1954); Qazıyev Məhəmməd (tağı) 
bəy Məhəmməd bəy oğlu (1883 –?); Qazıyev Yusif bəy İsmayılbəy oğlu (1885–
1930); Qədimbəyov Cahangir bəy Ələkbər bəy oğlu (1891–1928); Qədimbəyov 
Əliəsgər bəy Mirzə Qədim İrəvani oğlu (1876–1918); Qədimbəyov Əziz bəy 
Mirzə Qədim İrəvani oğlu (1879 –?); Qədimov Adıgözəl Allahverdi oğlu (1896–
?); Qədimov Ələkbər Molla Hüseyn oğlu (1893–?); Qədimov Məhəmmədisma-
yıl Allahverdi oğlu (1895–1942); Makinski Abbas (əli) bəy Bəhram bəy oğlu 
(1888–1938); Makinski Əli bəy İbrahim bəy oğlu (1886–?); Makinski Teymur 
bəy Məhəmmədqulu bəy oğlu (1874–1924); Makinski Zülfüqar bəy Məhəmmə-
dqulu bəy oğlu (1885–?); Xəlil Məhəmmədbağır oğlu (1897–?); Məhəmmədbə-
yov Mahmud bəy Hacı Əli bəy oğlu (1886 –1931); Məhəmmədbəyov Müğbil xan 
Rüstəm xan oğlu (1887–?);  Məhərrəmov Məhəmməd Hacı Bayram oğlu (1895–
1982); Məmmədov Maqsud Məmməd oğlu (1897–1937); Mirbabayev Mirhəsən 
Hacı Mirabbas oğlu (1896–1951); Mirbabayev (Mir)Yusif Hacı Mirabbas oğlu 
(1889–1951); Mirbağırov Mirhüseyn Mircəfər oğlu (1896–1970); Mirbağırov 
Mirməhəmməd Mirəhməd oğlu (1889–?); Mirbağırova Ruqiyyə Mirbağır qızı 
(?–?), Mirbağırova Kubra Mirbağır qızı (?–?); Miryəhyayev Mirəhməd Mirmü-
seyib oğlu (1899–?); Muğanlinski Cahanbaxış bəy Əlinağı bəy oğlu (1878/80–
1942) Mürsəlbəyov Yusif bəy Məhəmmədşəfi bəy oğlu (1872–?), Nabatəlibəyov 
Aslan bəy Məhəmmədəli bəy oğlu (?–?); Nərimanbəyli Nəriman bəy Haşım bəy 
oğlu (1889–1938); Rəcəbli Əhməd Məşədi Cabbar  oğlu (1898–1963); Rəcəbov 
Məcid Hacı Məhəmməd oğlu (1892–?); Rzayev (Məhəmməd)bağır  Kərbalayı 
(Əli) əsgər oğlu (1891–1927); Rzayev Tağı Kərbəlayı (Əli) əsgər oğlu  (1895–
1959); Sadıqov Əkbər ağa Hacı Xəlil oğlu (1893–1928); Saqıncaklı Cəlilxan Sa-
leh xan oğlu; Salehov Yusif Hacı Rza oğlu (1891–?); Səfərbəyov Həsən Səfər 
oğlu (?–?); Səfiyev Cəlil bəy Ağa bəy oğlu (1880–?); Səfiyev Həsən bəy Ağa 
bəy oğlu (1884–?); Səfiyev Hüseynqulu bəy Cabbar bəy oğlu (1879–?); Səlimov 
Həbib bəy Hacı Yusif bəy oğlu (1881–1920); Süleymanbəyov Məhəmməd(əli) 
bəy İbrahim bəy oğlu (1890–1920); Sultanhüseynbəyov İsmayıl bəy (1892–?); 
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Sultanov Allahyar bəy İsgəndər bəy oğlu (1892–1938); Sultanov Əliqulu bəy Əli 
bəy oğlu (1891–?); Sultanov Əsgər bəy Cabbar bəy oğlu (1897–1938); Şahtax-
tinski Baxşəli ağa Məhəmmədtağısultan oğlu (1859–1918); Şahtaxtinski Əbülfət 
ağa Nəcəfqulu ağa oğlu (1858 –1913); Şahtaxtinski Əliqulu bəy Əliqulu ağa oğlu 
(1886 –1909); Şahtaxtinski İsasultan Nəcəf oğlu (1851–1894); Şeyxov Fərəculla 
(?–?); Şeyxülislamov Əkbər ağa (1891–1961); Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu 
(1895–1981).

Adlarını çəkdiyimiz bu ziyalıların içərisində görkəmli ictimai-siyasi xadim  
Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev xüsusi yer tutur. Ulu öndər Heydər Əliyev onun 
haqqında demişdir: “Əziz Əliyev Azərbaycan xalqının görkəmli nümayəndələ-
rindən biridir. O, qeyri-adi insan idi. O, həm həkim, həm alim, həm də səhiyyə 
təşkilatçısı idi. O, dövlət xadimi, nazir, çətin illərdə Azərbaycanın rəhbərlərindən 
biri, XX əsrin ən ağır illərində Dağıstanın rəhbəri idi. Moskvada, sonra isə Azər-
baycanda məsul işlərdə çalışmışdı”.

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev 1897-ci il, yanvar ayının 1-də İrəvan qu-
berniyasının Hamamlı kəndində anadan olmuşdur [Naxçıvan Ensiklopediyası, 
2002]. Atası Məmmədkərim Kərbəlayı Qurbanəli oğlu kənd təsərrüfatı işləri ilə 
məşğul idi, anası Zəhra xanım məşhur İrəvan taciri İbrahim bəyin qızı idi. Əli-
yevlər ailəsi 1905-ci ildə Hamamlı kəndindən İrəvan şəhərinə köçür və Əziz hə-
min ildən orada rus-tatar (türk) məktəbində oxumağa başlayır. 

Əziz Əliyev 1908-ci ildə İrəvan Kişi Gimnaziyasına daxil olub. Yaxşı oxu-
duğa görə təhsil haqqı verməsə də, 1914-cü ildən ailəni dolandırmaq üçün ge-
cələr evdə uşaqlara dərs deməyə başlayır. 1917-ci ildə gimnaziyanı qızıl medalla 
bitirib. Elə həmin il Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi yardımı ilə Petroqrada 
gedərək, Hərbi Tibb Akademiyasına daxil olub. 1918-ci ilin yayında birinci kursu 
bitirib, İrəvana tətilə gələn Ə.Əliyev daşnakların yerli türklərə (azərbaycanlıla-
ra – M.M.)  qarşı xüsusi qəddarlıqla həyata keçirdiyi qətliam üzündən anası və 
bacıları ilə birlikdə Naxçıvana – Şərurun Şahtaxtı kəndinə köçür. Ailə vəziyyəti 
və ermənilərin törətdiyi qırğınlar ona təhsilini bitirməyə imkan vermir. Qaniçən 
Andronikin başçılıq etdiyi erməni quldur dəstələrinin qanlı cinayətləri nəticəsin-
də didərgin düşən başqa Şahtaxtı sakinləri ilə birlikdə onlar da bir müddət Cənubi 
Azərbaycanın Ərəblər kəndinə sığınırlar. Bu kənd Şahtaxtı kəndindən cəmi  2–3 
kilometr aralı idi. Ailə orada tamamilə müflisləşir.

Məhrumiyyətlərə dözməyən Zəhra xanım burada dünyasını dəyişir. Naxçıvan 
erməni quldurlarından təmizləndikdən sonra, 1921-ci ildə onlar yenidən Şahtax-
tıya qayıdırlar. Bütün bu müddətdə Ə.Əliyev tibb məntəqələrində çalışaraq, əha-
liyə tibbi xidmət göstərir.

1923-cü ilin mayında Naxçıvan MSSR MİK  Ə.Əliyevi təhsilini davam etdir-
mək üçün Bakıya göndərir. O, təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültə-
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sində davam etdirərək, 1927-ci ildə həkim diplomu alır [Mərdanov M., 2021]. 
Güclü təşkilatçılıq bacarığı olan Ə.Əliyev təhsil almaqla yanaşı, həm də Azər-
baycan SSR Xalq Komissarları Şurasında (XKŞ) iş icraçısı, ümumi şöbənin mü-
dir müavini, XKŞ katibinin müavini və katibi vəzifələrində çalışmışdır. O, elmi 
işlə də məşğul olur, aspiranturada oxuyur. Tibb elmləri namizədi adını almış, 
terapevtik klinikada dosent işləmişdir. Sonrakı illərdə məsul vəzifələrdə çalışmış-
dır – Azərbaycan SSR Xalq Səhiyyə Komissarlığının müalicə şöbəsinin müdiri 
və Azərbaycan Kliniki İnstitutunun direktoru vəzifələrində işləmişdir.  

21 iyul, 1929-cu ildə 32 yaşlı Əziz Əliyev Azərbaycan SSR xalq səhiyyə ko-
missarının birinci müavini təyin edilir. Az sonra “yuxarıların qəzəbinə tuş gələn” 
Əziz Əliyev elə həmin il, dekabr ayının 28-də “elmi işə getməsi ilə əlaqədar” ko-
missar müavini vəzifəsindən azad edilərək, Dövlət Kliniki İnstitutunun direkto- 
ru vəzifəsinə göndərilir və 1932-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışır. 1930-cu il, iyun 
ayının 19-da Bakı Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin bazasında Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutu yaradılanda Əziz Əliyev ADTİ-nin yaradılmasında böyük 
rol oynayıb. 1932-ci ildə o, həmin institutun rektoru olub və bu vəzifədə 1934-cü 
ilə qədər çalışıb. 1933-cü ildə onun təşəbbüsü ilə institutda “Tibb kadrları uğrun-
da” (indiki “Təbib”) adlı çoxtirajlı qəzetin nəşrinə başlanılıb. 

1934-cü il, martın 30-da paytaxtda səhiyyə işlərini yaxşılaşdırmaq məqsə-
di ilə Bakı şəhər səhiyyə şöbəsinin müdiri təyin edilir. 1935-ci il, yanvarın 14-
də Azərbaycanda yüksək ixtisaslı milli tibbi kadrların hazırlığını gücləndirmək 
məqsədi ilə o, yenidən ADTİ-nin rektoru vəzifəsinə qaytarılır və bu vəzifədə 
1938-ci ilin iyununa qədər çalışır. 

Ə. Əliyev hər il Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun son kurs tələbələrinin 
ən bacarıqlılarını Moskvanın, Sankt-Peterburqun məşhur ali tibb məktəblərinə 
ezam etməklə onların təcrübə toplamaları üçün əlverişli şərait yaradırdı. Həmin 
tələbələrin əksəriyyəti sonralar tibbin müxtəlif sahələrində məşhur alim kimi for-
malaşaraq respublikaya qayıtmışlar.

O, eyni zamanda bir müddət (yanvar–may, 1937) Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin rektoru vəzifəsini də icra etmişdir. “Azərbaycan tibb jurnalı”nın mə-
sul katibi işləmiş, 1935-ci ildən isə jurnalın redaktoru təyin edilmişdir. ADTİ-yə 
rektor təyin edildikdən az sonra o, azərbaycanlı kadrları işə cəlb edərək, onların 
fəaliyyət dairəsini genişləndirir və ana dilində dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoq-
rafiya və tövsiyələr yazılmasına nail olur. Bu illər ərzində əməkdaşlar tərəfin-
dən Əziz Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dilində, latın qrafikası ilə 45 
adda dərslik və dərs vəsaiti tərtib edilərək, tibbi təhsil alan tələbələrin ixtiyarına 
verilir. Bu, o dövrün texniki imkanlarına görə, çox böyük göstərici idi. 1937-ci 
ildə “Eksperimental nefrit” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, 
tibb elmləri doktoru adını alır. 1938-ci il, iyun ayının 1-də Azərbaycan Tibb İns-
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titutunun direktoru vəzifəsindən azad olunur.
Onun Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna rəhbərlik etdiyi 6 il müddətində 

11 nəfər doktorluq, 30 nəfər isə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir ki, 
onların da əksəriyyəti milli kadrlarımız idi. 

Ə.Əliyevin təbabət sahəsində istedadı təkcə təşkilatçılıqla və praktik həkim 
fəaliyyəti ilə məhdudlaşmırdı. O, həmçinin gözəl nəzəriyyəçi alim idi. Əsərləri-
nin böyük bir hissəsi təbabətin ayrı-ayrı sahələrinə, bir qismi isə tarixi və siyasi 
problemlərə həsr olunmuşdu. Onun elmi fəaliyyəti çoxsahəli idi. Təsadüfi deyil 
ki, akademik Mustafa bəy Topçubaşov Əziz Əliyev haqqında yazırdı: “Təbabət 
sahəsində bizdə çoxlu görkəmli və fəxri yer tutan alimlər, şəxsiyyətlər var. Mən 
onların çoxu ilə işləmişəm və onların bəzilərini şəxsən tanıyıram, amma Əziz 
Əliyev sadəcə şəxsiyyət deyildi. Onun fəaliyyəti ölkəmizdə xalq səhiyyəsinin in- 
kişafı tarixində bizim üçün şanlı bir səhifə və çox dəyərli bir mərhələdir”. 

Bu mərhələ böyük və məsul bir dövrü əhatə edir. Bu, həmin dövrdür ki, sə-
hiyyə sahəsində böyük və geniş miqyaslı işlər görülür, Azərbaycan səhiyyəsi in-
kişaf edir, milli tibbi kadrların böyük bir dəstəsi hazırlanırdı.

 Ə.Əliyev 1938-ci ilin iyunundan 1939-cu ilin sentyabrına qədər Azərbaycan 
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi vəzifəsində işləyib. 1939-cu ilin sentyabrın-
dan 1941-ci ilin martına qədər Azərbaycanın xalq səhiyyə komissarı olub. 

1941-ci ilin mart ayında Azərbaycan K(b)P MK-nın katibi seçilən Əziz Əli-
yev həmin ilin sentyabrında sovet qoşunlarının tərkibində, bir qrup ziyalı ilə bir-
likdə İrana göndərilir. Bu qrup (Əziz Əliyev, Süleyman Rüstəm, Osman Sarıvəlli, 
Ənvər Məmmədxanlı, İsrafil Nəzərov, Qulam Məmmədli, Mehdixan Vəkilov) 
Təbrizdə, Urmiyada, Ərdəbildə, Mərənddə, Zəncanda fəaliyyət göstərərək, öz 
missiyasını layiqincə yerinə yetirir. Həmin dövrdə Ə.Əliyevlə birlikdə İranda 
xidmət etmiş, sonralar onun yaxın dostlarından birinə çevrilmiş general-polkov-
nik N.İ.Trufanov öz xatirələrində yazırdı: “Əziz Əliyev İranda işləyərkən özünü 
dərin siyasi savada malik bir təşkilatçı kimi göstərdi. İranda bir çox problemlərin 
həllini Əziz Əliyev öz üzərinə götürürdü”.

 Zaqafqaziya Hərbi Cəbhə Şurasının üzvü kimi dövlət əhəmiyyətli işlərdə 
çalışan Əziz Əliyev müharibənin ən ağır vaxtlarında Dağıstan kimi milli mü-
naqişələr ocağı ola biləcək çətin bir bölgəyə rəhbər göndərilir. SSRİ Dövlət 
Müdafiə Komitəsinin sədri İ.Stalinin 16 sentyabr, 1942-ci il tarixli əmri ilə o, 
Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər) Partiyası (ÜK(b)P) Dağıstan Vilayət Ko-
mitəsinin 1-ci katibi təyin edilir və Azərbaycan K(b)P-nin katibi vəzifəsindən 
azad edilir. Ə.Əliyev bu vəzifədə 3 dekabr, 1948-ci ilədək çalışır. Burada onun 
gördüyü ən mühüm işlərdən biri istər dağıstanlıların, istərsə də azərbaycanlıların 
öz vətənlərində qalması üçün əlindən gələni etməsidir (Stalin–Beriya–Mikoyan 
üçlüyü bu xalqları Orta Asiyaya sürgün etməyə çalışırdı). 

Misir Mərdanov. Qərbi Azərbaycan həqiqətləri: görkəmli ictimai-siyasi xadim 
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Ə.Əliyevin təşəbbüsü ilə 1943-cü ilin dekabrında Dağıstan Dövlət Filarmoni-
yası və 1945-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Dağıstan bazası yaradılmış və 
bu elm ocağı hal-hazırda Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elmi Mərkə-
zinə çevrilmişdir  [Abdullayev İ. https://ikisahil.az/post/141926].    

 Dağıstanda dağlı qadınlardan milli kadrlar hazırlamaq məqsədi ilə  Qadın 
Müəllimlər İnstitutu, Qadın Pedaqoji Məktəbi və Uşaq Kitab Nəşriyyatı açılmış-
dı. Müharibə illərində dağıstanlıların göstərdikləri əmək rəşadətinə görə respub-
likaya ilk dəfə Dövlət Müdafiə Komitəsinin Keçici Qırmızı Bayrağı verilmişdi. 
Onun işlədiyi dövrdə – 1942-ci ilin sentyabrından 1948-ci ilin dekabrına qədər 
olan dövrdə Vilayət Partiya Komitəsinin 24 plenumu və büronun 388 iclası ke-
çirilmişdir. Sonralar Ə.Əliyev qeyd edirdi ki, müharibəyə qədər Dağıstanda 8 
elmlər doktoru var idisə, müharibədən sonra onların sayı artıb 16 nəfər olmuş, 
elmlər namizədlərinin sayı isə 62 nəfərə çatmışdır. Onun işlədiyi illərdə respubli-
kanın ali məktəbləri 1600-dən artıq ali təhsilli mütəxəssis hazırlamışdı. Paytaxtın 
ali məktəblərində oxumağa, aspiranturaya və doktoranturaya Dağıstandan 100 
nəfərdən çox adam göndərmişdi. 

Azərbaycanın görkəmli dövlət, ictimai və elm xadimi Əziz Əliyevin anadan 
olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley gecəsində ulu öndər Heydər 
Əliyev demişdir: “Əziz Əliyev özünün çoxcəhətli fəaliyyəti, humanizmi və qay-
ğıkeşliyi sayəsində Dağıstan və Azərbaycan xalqlarının sarsılmaz dostluğunun 
simvollarından birinə çevrilmişdir. Bizim xalqımız üçün bunun xüsusi əhəmiyyə-
ti var, ona görə ki, xalqımızın, Azərbaycanın ən yaxşı oğulları yalnız öz ölkəsində 
deyil, həm də başqa ölkələrdə, respublikalarda layiqli yer tuta bilirdilər. Bu, hər 
bir azərbaycanlının qəlbində çox böyük iftixar hissi doğurur”.

Ə.Əliyev 1946-cı ildə Dağıstan Muxtar Respublikasından SSRİ Ali Sovetinə 
deputat, 1947-ci ildə isə Dağıstan Ali Sovetinin deputatı seçilmişdi. 

Ə.Əliyev 1949-cu il, yanvar ayının 1-dən İctimai Elmlər Akademiyasının 
nəzdindəki Ali Partiya Məktəbinə daxil olaraq, bir il burada oxuyur. Təhsilini 
bitirdikdən sonra ÜK(b)P MK-da inspektor kimi işə götürülür. Həmin ilin fevra-
lında o, Azərbaycana dəvət olunaraq, fevral ayının 15-dən Azərbaycan SSR Na-
zirlər Soveti sədrinin müavini təyin edilir və bu vəzifədə 1951-ci ilin sentyabrına 
qədər işləyir. Bu zaman valideynlərinin ictimai mənşəyini, bacısı və qohumla-
rının İranda yaşamasını gizlətməkdə ittiham olunaraq ona partiya cəzası veri-
lir və Nazirlər Soveti sədrinin müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılaraq Səhiyyə 
Nazirliyinin sərəncamına göndərilir. Ə.Əliyev Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Orto-
pediya və Bərpa Cərrahlığı İnstitutunun direktoru təyin edilir. 1952-ci ildə Azər-
baycan SSR Dövlət təhlükəsizliyi naziri S.F.Yemelyanovun tərtib etdiyi arayışda 
Əziz Əliyevin atasının varlı kəndxuda, anasının dövlətli ailədən olması, əmisi 
Əliəkbərin İrəvan valisinin mühafizə dəstəsində çalışması, əmisinin Azərbaycan 
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Cümhuriyyətinin Baş naziri Fətəli xan Xoyskinin şəxsi tövsiyəsi ilə Azərbaycan 
qəzalarından birinə rəis təyin edilməsi, dayısı Məhəmməd bəy Süleymanbəyovun 
İrəvan valiliyində pristav vəzifəsində çalışması göstərilir [Mərdanov M., Tahir-
zadə Ə., 2019]. Bu sənəd Əziz Əliyev nəslinin  şərəfli tarixini dəqiq və inkaredil-
məz şəkildə əks etdirir. Bu arayışa görə, Ə.Əliyev Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Or-
topediya və Bərpa Cərrahlığı İnstitutunun direktoru vəzifəsindən azad edilərək, 
Sabunçudakı 3 saylı klinik xəstəxanaya baş həkimin müavini təyin edilmişdir. 
1955-ci ildə Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun direktoru təyin 
edilən Ə.Əliyev ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışır. 1956-cı ildə profes-
sor, 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi adını alıb. Elmi 
tədqiqatları, əsasən, eksperimental nefrit zamanı qanda baş verən biokimyəvi də-
yişikliklərə, allergiya problemlərinə və başqa mövzulara həsr edilmişdir. Onun 
“Klinik analizlər” (1934) kitabı Azərbaycan dilində ixtisas üzrə ilk ali məktəb 
dərsliklərindəndir. 

Ə.Əliyev böyük təşkilatçı, görkəmli dövlət xadimi olmaqla yanaşı, həm də 
çox qayğıkeş və gözəl ailə başçısı olmuşdur. Bu ailədən dünya şöhrətli oftal-
moloq-alim Zərifə xanım Əliyeva kimi şəxsiyyət çıxmışdır. O, uzun müddət 
Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Göz xəstəlikləri ka-
fedrasına rəhbərlik etmiş, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü 
olmuş, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının akademik M.İ.Averbax adına müka-
fatına layiq görülmüşdür. 

Ə.Əliyevin oğlu, Əməkdar elm xadimi, professor Tamerlan Əliyev uzun il-
lər Azərbaycan Tibb Universitetinin Daxili xəstəliklər kafedrasına rəhbərlik et-
miş, yüksək ixtisaslı həkim kadrlarının hazırlanmasına böyük əmək sərf etmişdir. 
Onun qızı, Əməkdar incəsənət xadimi Gülarə xanım Əliyevanın Azərbaycan mu-
siqisinin, incəsənətinin inkişafı və təbliğində böyük xidmətləri olmuşdur. Qızla-
rından Ləzifə Əliyeva uzun illər ATU-nun Göz xəstəlikləri kafedrasında aparıcı 
dosent vəzifəsində çalışıb, gənc tibbi kadrların yetişdirilməsində böyük xidmətlər 
göstərib. Dilbər xanım isə adlı-sanlı rabitəçi-mühəndis olub, “Əməkdar rabitəçi” 
fəxri adına layiq görülüb. Digər oğlu, məşhur cərrah-onkoloq, dünyanın bir çox 
ölkələrinin akademiyalarının, o cümlədən Rusiya Elmlər Akademiyasının, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, keçmiş SSRİ Elmlər Akade-
miyasının akademik N.N.Petrov adına mükafatına və diplomuna, eləcə də Azər-
baycanın “Şöhrət”, “Şərəf” ordenlərinə layiq görülmüş akademik Cəmil Əliyev 
hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Tibb Xidmətinin rəisi 
vəzifəsini yerinə yetirməklə yanaşı, həm də Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologi-
ya Mərkəzinə, Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 
İnstitutunun Onkologiya kafedrasına rəhbərlik edir.
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Nəticə / Conclusion

Görkəmli dövlət xadimi Ə.Əliyevin dövlət quruculuğu, xalqlar arasında dost-
luq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, elmi tədqiqatların təşkili, səhiyyənin in-
kişafı, ümumiyyətlə, çoxsahəli fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. O, I – II 
çağırışlar SSRİ Ali Sovetinin, I–III çağırışlar Azərbaycan SSR Ali Sovetinin, II 
çağırış Dağıstan MSSR Ali Sovetinin deputatı olub. O, iki dəfə “Lenin” ordeni, 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, “I dərəcəli Vətən müharibəsi” ordenləri,“Səhiyyə əla-
çısı” döş nişanı, bir çox medallar, o cümlədən 1948-ci ildə “Moskvanın yaran-
masının 800 illiyi” xatirə medalı və çoxsaylı fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. 
1960-cı ildə Əziz Əliyevə “Azərbaycan SSR əməkdar həkimi” fəxri adı verilib. 
Bu gün Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu onun adını daşıyır. Bir 
sıra şəhərlərdə onun adına küçələr var. Mahaçqalada abidəsi qoyulub (2016). 

Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev 1962-ci il, iyulun 27-də, Bakı şəhərində 
vəfat etmiş, birinci Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2006-cı il, dekabr ayı-
nın 5-də “Azərbaycanın görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 110 illik 
yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Yubiley dövlət səviy-
yəsində qeyd olunmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Bu il İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyi 
qeyd olunur. Seminariyanın fəaliyyət göstərdiyi, Azərbaycan xalqı üçün ağır olan  
bir tarixi dövrdə, mövcud şəraitdə  mübarizə apararaq yaşayan, xalqın övladla-
rının savadlanması, maariflənməsi yolunda mübarizə aparan insanların xatirəsini 
yaşatmaq lazımdır. Bir yazıda bütün bu qayələri yaşadan insanlar haqqında danış-
maq, hətta qısa məlumat vermək belə imkan xaricindədir. Bütün bu problemlər 
bu gün də aktualdır, çünki demək olar ki, 200 ildən artıq olan bir müddət ərzində 
öz düşmənçilik fəaliyyətini davam etdirən bədnam qonşularımızın məqsədləri 
hələ də dəyişməyib. 

 Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin hə-
yatı və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilir. Rusiya hakimiyyət orqanları-
nın Azərbaycan xalqına, onun qabaqcıl nümayəndələrinə olan qərəzli münasibəti, 
onların imperiya ambisiyaları aşkarlanır. Məqalədə Əziz Əliyev haqqında sıravi 
Azərbaycan vətəndaşlarının bilmədiyi bir çox faktlar aşkarlanır, onun  həm hə-
kim, həm alim, həm səhiyyə təşkilatçısı, dövlət xadimi, nazir, çətin illərdə Azər-
baycanın rəhbər işçilərindən biri olması qeyd olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə əksini tapmış ideyalar, tarixi fakt-
lar, irəli sürülən fikirlər, təklif olunan tövsiyələr Azərbaycanın təhsil tarixi, pe-
daqogika tarixi problemlərinin sistemli şəkildə izah olunmasına istiqamət verir. 
Məqalədən müəllimlər, tələbələr, tədqiqatçılar mənbə kimi istifadə edə bilərlər.
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Abstract. The article talks about the history of Iravan Teachers’ Seminary. 
Iravan is one of the cities of Azerbaijan, founded in the Middle Ages in 
Western Azerbaijan (now Armenia). At the beginning of the 19th century, 
Armenians were resettled and settled in this region of Azerbaijan after 
the Gulustan and Turkmenchay treaties. Until the opening of the Iravan 
Teachers’ Seminary, educational institutions have been operating in this 
region since the Middle Ages and long-term traditions have been created. 
In terms of the educational system, the European educational system was 
applied in the Iravan Teachers’ Seminary, which was established at the 
end of the 19th century (1881). Although the imperial policy of the Rus- 
sians in this region created comprehensive conditions for the flourishing 
of Armenians and Armenian nationalism, the formation, and development 
of this education was undoubtedly the result of the great interest in the 
education of the local people – Azerbaijani Turks. Azerbaijani Turks, as 
a nation capable of valuing science and culture, showed their activity 
whenever possible. It is noted that the spread of the Azerbaijani ideology 
of life-giving was closely connected with the activities of that seminary.

Keywords: Western Azerbaijan, Iravan Teachers’ Seminary, Russian 
imperial political system, education, school, Azeri ideology.
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Annotasiya. Məqalədə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının tarixindən 
bəhs olunur. İrəvan Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistanın paytaxtı) 
orta əsrlərdə yaranmış Azərbaycan şəhərlərindən biridir. XIX əsrin əvvəl-
lərində Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra Azərbaycanın 
bu bölgəsinə ermənilər köçürülüb məskunlaşdırılmışdır. İrəvan Müəllim-
lər Seminariyası açılana qədər – orta əsrlərdən etibarən bu regionda təhsil 
ocaqları fəaliyyət göstərmiş və zəngin təhsil mühiti yaranmışdır. XIX əs-
rin sonlarında (1881-ci il) yaranmış İrəvan Müəllimlər Seminariyasında 
Avropanın mütərəqqi təhsil ənənələri tədbiq olunurdu. Baxmayaraq ki, 
bu regionda rusların imperiya siyasəti ermənilərin, erməni millətçiliyinin 
çiçəklənməsinə hərtərəfli şərait yaradırdı, bu təhsilin formalaşması və in-
kişafı, heç şübhə yoxdur ki, yerli xalqın – Azərbaycan türklərinin təhsilə 
böyük marağından irəli gəlirdi. Azərbaycan türkləri elmi, mədəniyyəti 
dəyərləndirməyi bacaran xalq kimi, hər dəfə, imkan olduqca, öz fəallığını 
göstərirdi. Qeyd olunur ki, azərbaycançılıq ideologiyasının geniş vüsət 
alması da həmin seminariyanın fəaliyyəti ilə sıx bağlı olmuşdur.

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, İrəvan Müəllimlər Seminariyası, rusla-
rın  imperiya siyasəti, təhsil, məktəb, azərbaycançılıq ideologiyası.
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Giriş / Introduction

İrəvan şəhəri Qərbi Azərbaycanın (indi Ermənistan ərazisindədir) orta əsr-
lərdə yaranmış şəhərlərindən biridir. Bu bölgədə orta əsrlərdən etibarən, təhsil 
ocaqları yaradılmışdır. İrəvan Müəllimlər Seminariyası açılana qədər də Azər-
baycanda məktəblər açılmış, fəaliyyət göstərmiş və uzunmüddətli təhsil ənənələri 
yaranmışdır. XIX əsrin sonlarında yaradılmış İrəvan Müəllimlər Seminariyası, 
təhsil sistemi baxımından, Avropa təhsil sisteminin tətbiqi ilə bağlı idisə, təhsilin 
formalaşması və inkişafı yerli xalqın – Azərbaycan türklərinin təhsilə marağından 
irəli gəlirdi. Baxmayaraq ki, rus imperiya siyasəti ermənilərin çiçəklənməsinə 
hərtərəfli şərait yaradırdı, yerli xalq olan Azərbaycan türkləri elmi, mədəniyyəti 
dəyərləndirməyi bacaran xalq kimi hər imkanda öz fəalliyyətini davam etdirirdi. 
Buna görə də Qafqaz regionunda təhsilli xalqlar sırasında Azərbaycan türklərinin 
xüsusi yeri var idi. 

Seminariyanın mühüm xüsusiyyətlərindən biri də o idi ki, burada tələbələrin 
yiyələndikləri ixtisas və vərdişlərin müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri mövcud idi. 
Bu ixtisaslara yiyələnən İrəvan Müəllimlər Seminariyası məzunlarının azərbay-
cançılıq ideologiyasının formalaşmasında böyük rolu olmuşdur. O zaman azər-
baycançılıq, bir ideologiya olaraq, müxtəlif yollarla təbliğ olunurdu. Bu ideo-
logiya ilə yetişən İrəvan ziyalıları sovetlər dövründə də öz ənənələrini qoruyub 
saxlamış, sonrakı nəsillərə ötürmüşdür. Bu baxımdan İrəvan Müəllimlər Semina-
riyasının Qafqazın həyatında, xüsusilə Azərbaycan xalqının təhsil tarixində mü-
hüm rolu olmuşdur.

Əsas hissə / Main part

Azərbaycanın İrəvan bölgəsində ənənəvi təhsil sisteminin yaranması və 
inkişafı. Azərbaycanın digər bölgələrində mövcud olan təhsil sistemi  ilə İrəvan 
bölgəsindəki təhsil sistemi eynilik təşkil edirdi ki, bu da orta əsrlərdən etibarən 
Şərq ölkələrinin təhsil sistemi əsasında formalaşdırılmışdı. Azərbaycan ərazisinin 
bir hissəsinin çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmasından sonra da bu ənənəvi 
təhsil sistemi öz fəaliyyətini davam etdirmişdir. Avropa tipli təhsil müəssisələ-
ri yarandıqdan sonra isə bu sistemlərin yanaşı fəaliyyətləri bir müddət davam 
etmişdir. Şəhər və kəndlərin çoxunda məscidlərin nəzdində ənənəvi məktəblər 
fəaliyyət göstərirdi. Bu məktəblərdə müxtəlif yaşda oğlanlar (bəzi hallarda qızlar 
da) təhsil alırdılar [Azərbaycan tarixi., 2000].

İrəvan bölgəsində fəaliyyət göstərən ənənəvi müsəlman məktəbləri iki pilləli 
olmuşdur. Onlar mədrəsə və məktəblərdən ibarət idi. Aşağı pillə məktəb, yuxarı 

Qasım Hacıyev. İrəvan Müəllimlər Seminariyası və azərbaycançılıq ideologiyası



90

http://ppe-journal.edu.az

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022

pillə isə mədrəsə hesab edilirdi [Sbornik materialov dlya opisaniya mestnoctey i 
plemyon Kavkaza].

Din xadimləri də – mollalar və axundlar müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul 
olurdular. Maraqlı məsələlərdən biri də odur ki, dərs deyən müəllimlər cəmiyyət-
də böyük hörmətə malik idilər [Sbornik materialov dlya opisaniya mestnoctey i 
plemyon Kavkaza].

Azərbaycanlı-türk əhali təhsilə ciddi yanaşırdı. Valideynlər müəllim tərəfin-
dən təhsil prosesində yaxşı oxumayan uşaqlara qarşı cəza tədbirləri görülməsi 
ilə razılaşır, yaxşı təhsil alması üçün uşaqlarının müəllim tərəfindən cəzalandı-
rılmasına təmkinlə yanaşırdılar [Sbornik materialov dlya opisaniya mestnoctey i 
plemyon Kavkaza].

İrəvan bölgəsində hər ay 20 gümüş qəpik məvacib müqabilində fərdi təhsillə 
məşğul olan müəllimlər də var idi. İ.Şopenin qeydlərində bir neçə tələbəyə fərdi 
şəkildə təhsil verilməsindən bəhs edilir [Şopen İ., 1852 ].

Müsəlman məktəblərində təhsil ərəb və fars dillərində aparılırdı. Bu məktəb-
lərin ənənəvi tədris proqramları var idi. Mədrəsələrdə həm dini, həm də dünyəvi 
elmlər tədris edilirdi. Dərslər üç əsas sahəyə bölünür və hər bir sahə müxtəlif qol-
lara ayrılırdı ki, bunların birincisi “Əl-ərəbiyyət” adlanırdı. 12 bölmədən ibarət 
olan bu sahənin 10 bölməsi ərəb dili qaydalarının, 1 bölməsi tarixin öyrənilməsi, 
1 bölməsi isə “Quran”ın oxunması ilə bağlı idi. “Əl-şəriət” adlanan ikinci sahə 6 
bölmədən ibarət idi. “Əl-həkimə” adlandırılan üçüncü sahə 5 hissəyə bölünürdü. 
Bu sahədə riyaziyyat, coğrafiya, tibb, fəlsəfə, məntiq və münəccimlik öyrənilirdi 
[Şopen İ., 1852].

Ənənəvi məktəblərdə tələbələrə əvvəlcə ərəb, fars və türk əlifbası, sonra isə 
“Quran” öyrədilirdi. Bununla yanaşı, tələbələr Nizaminin, Firdovsinin, Rudəki-
nin, Caminin, Hafizin və Sədinin şeirlərini öyrənirdilər. Onların sırasında şeir 
yazanlar da var idi [Şopen İ., 1852].

İrəvan xanlığında İrəvanın baş məscidinin nəzdindəki mədrəsədə 1836-cı ilin 
məlumatına görə, 100-ə qədər, 1850-ci ilin məlumatına görə isə 50 tələbə təhsil 
alırdı [Şopen İ., 1852 ].

Cənubi Qafqazda, o cümlədən İrəvan bölgəsində Rusiyanın işğalından sonra 
yeni Avropa tipli məktəblər yaradıldı. Bölgələrdə, 1829-cu ildə Cənubi Qafqaz 
məktəblərinin vəziyyəti haqqında “Əsasnamə”yə görə, Avropa tipli məktəblərdə 
rus dili və yerli dillərin, hesab fənlərinin tədrisi ilə bərabər, dini təhsil verilməsinə 
də şərait yaradıldı [Karaev E., 2018].

Bu təhsil ocaqlarında, əsasən zadəgan və məmur uşaqları dövlət qulluğuna 
hazırlanır, hakimiyyətə sadiq olan imtiyazlı təbəqələrin uşaqlarına savad verilir, 
həmçinin onları gimnaziyaya qəbul üçün hazırlayırdılar. Rus dilini bilən, dövlətə 
sadiq məmurlara olan ehtiyacı nəzərə alaraq, bu məktəblərdə təhsil pulsuz həyata 
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keçirilirdi. Çar hakimiyyət orqanları qəza məktəblərində Azərbaycan türkcəsinin 
tədrisinə razılıq vermişdi [Jurnal Ministerstva narodnoqo prosvesheniya (v 381 
tomax), 1849].  

1832-ci il, yanvar ayının 14-də İrəvan şəhərində ilk ikisinifli məktəb açıl-
dı [Jurnal Ministerstva narodnoqo prosvesheniya (v 381 tomax), 1849]. Burada 
Azərbaycan türkləri ilə bərabər ermənilər, ruslar və b. təhsil alırdılar. Məktəbdə 
təhsil alanların əksəriyyəti imkanlı şəxslərin oğlanları idi. İrəvan qəza məktəbin-
də 1834-cü ilin fevral ayına olan məlumata görə 37 şagird, 1836-cı ilin məluma-
tına görə 60 şagird təhsil alırdı. 1850-ci ildə isə bu qəza məktəbində 6 müəllim 
fəaliyyət göstərdiyi, 109 şagirdin təhsil aldığı qeyd edilmişdi. Məktəbdə kitabxa-
na da fəaliyyət göstərirdi [Karaev E., 2018]. 1852-ci ilin məlumatına görə, bu 
qəza məktəblərində oxuyan şagirdlərdən 20 nəfəri Azərbaycan türkü, 115 nəfəri 
erməni, 11 nəfəri isə rus idi [Karaev E., 2018].

XIX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, qəza məktəblərinin müəllim heyətini  
Azərbaycan türklərindən ibarət məzunlar hesabına artırmışdılar. Bunun əsas sə-
bəbi Azərbaycan ziyalılarının xalqın maariflənməsinə xüsusi maraq göstərmələri 
idi. Bu ziyalıların içərisində öz vəsaitləri hesabına məktəb açaraq türkcə təhsil 
verən müəllimlər var idi. 1836–1856-cı illərdə Molla Tağı Mahmud oğlu, 1856 
–1885-ci illərdə Mirzə Ələkbər Elxanov uşaqları məktəblərə cəlb edir, onlara təh-
sil verirdilər [Məmmədov İ., 2003].

Qafqazda yeni tipli məktəblər, xüsusi rəhbərliyi olmayan qəza məktəbləri 
Tiflis gimnaziyasının direktoru vasitəsi ilə Gürcüstan baş hakiminə tabe edilmiş-
di [Jurnal Ministerstva narodnoqo prosvesheniya (v 381 tomax), 1849]. 1840-
cı ildən qəza məktəbləri Cənubi Qafqaz məktəbləri Baş müfəttişliyinin, 1846-cı 
ilin yanvarından Qafqaz canişinliyinin tabeçiliyinə keçirildi. 1848-ci il dekabrın 
18-də çar I Nikolayın imzası ilə “Qafqaz təhsil dairəsi” yaradılması haqqında 
[Jurnal Ministerstva narodnoqo prosvesheniya (v 381 tomax), 1849] sərəncama 
əsasən, İrəvan qəza məktəbi müvəqqəti olaraq Şamaxı-Dərbənd müdiriyyətinə 
tabe edildi. Naxçıvan və Yelizavetpol qəza məktəbləri də bu müdiriyyətə tabe 
idi [Jurnal Ministerstva narodnogo prosvesheniya (v 381 tomax), 1849]. Həmin 
təlimata əsasən, kəndli uşaqlarının dövlət məktəblərində təhsil alması qadağan 
olunurdu [Jurnal Ministerstva narodnoqo prosvesheniya (v 381 to max), 1849].   

Çar hakimiyyəti orqanları 1850-ci il, yanvarın 1-də, məcburiyyət qarşısın-
da qalaraq, qızlar üçün də məktəb açdı. Xeyriyyəçilərin hesabına saxlanılan bu 
“Müqəddəs Ripsime” adlı məktəbdə 21 şagird təhsil alırdı. Bunlardan 3-ü Azər-
baycan türkü, 13-ü erməni, 5-i isə rus idi [Şopen İ., 1852]. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının açılması və fəaliyyəti. XIX əsrin son-
larında İrəvanda Müəllimlər Seminariyasının açılması İrəvan şəhərinin Qafqazın 
mühüm təhsil mərkəzlərindən birinə çevirlməsinə səbəb oldu. 
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1873-cü il, noyabrın 22-də qəbul edilmiş “Qafqaz təhsil dairəsinin təhsil 
müəssisələrinə gimnaziya, progimnaziya və real məktəblərin ümumi nizamnamə-
sinin tətbiqi haqqında Qanun”un  əsas məqsədləri var idi. Burada, ilk növbədə, 
Qafqaz təhsil dairəsinin məktəblərini Rusiya imperiyasının məktəblərinə uyğun-
laşdırmaq, Qafqaz və Cənubi Qafqazın hər bir quberniya və vilayətində xəzinə 
hesabına kənd məktəbi açmaq (üçüncü sinfə qədər), kənd məktəbləri müəllim-
lərinə ibtidai məktəb müəllimi hüququ vermək, yerli məktəblərə müəllim hazır-
lamaq üçün Qafqaz Müəllimlər Seminariyasını təsis etmək, bütün məktəblərdə 
təhsili rus dilində tətbiq etmək nəzərdə tutulurdu.

Bu zaman Qafqaz təhsil dairəsindəki klassik gimnaziyalar gimnaziya, real 
gimnaziyalar isə real məktəblər adlandırılırdı. Ana dilində olan dərs saatlarının 
miqdarını Qafqaz canişini təyin edirdi. Həmçinin şagirdlər ana dilinin tədrisi 
üçün əlavə vəsait ödəyirdilər. 1873-cü il, noyabrın 22-də qəbul olunmuş “Cənubi 
Qafqazda tədris hissəsinin təşkili haqqında” Qanuna əsasən, Qafqazda xalq ma-
arifi sistemi imperiya daxilindəki əsasnamələrlə idarə edilməyə başladı. Bundan 
sonra, Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan məktəblərində yeni idarə üsulu tətbiq 
olunmağa başlandı. Əvvəllər yerli dillərin tədrisinə, az da olsa, üstünlük verilirdi, 
lakin bu əsasnamədən sonra rus dilinin tədrisi daha da gücləndirildi. Qafqaz ca-
nişininə Qafqaz təhsil dairəsinə daxil olan təhsil müəssisələrində rus dilinin tam 
olaraq mənimsənilməsi üçün bütün mümkün tədbirlərdən istifadə etmək hüququ 
verildi. 

Çarizmin Qafqazda müsəlmanların maarif sistemini kökündən dəyişmək 
istəyi, onun Azərbaycan türklərinin təhsil almasına mane olan, milli hüquqlarını 
məhv edən siyasəti, dilimizin Azərbaycan  dili əvəzinə “tatar dili” adlandırılması 
yürüdülən antiazərbaycan siyasətinin nəticəsi idi.

Azərbaycanlıların təhsil almasının qarşısını yalnız əsasnamələrlə deyil, di-
gər yollarla da almağa çalışırdılar. Təhsil müəssələrində olan ümumi vəziyyəti 
təsəvvür etmək üçün o zaman Şuşada təhsil alan Əhməd Ağaoğlunun rus gimna-
ziyasında baş verənlərə dair qeydlərini xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Tənəffüslər-
də biz, beş türk çocuğu cəld tərpənib arxamızı divara dirəməyi qənimət bilirdik. 
Yüzlərlə erməni çocuğu qəflətən üstümüzə hücum edirdi, biri başımızdan pa-
paqlarımızı alıb atırdı. Qalanları dörd-beş altun qiyməti olan, buxara dərisindən 
tikilmiş papaqları təpiklə, kos kimi ora-bura vururdular. Bəziləri qiymətli, ək-
sərən dəvə yunundan toxunmuş pencəklərimizin ətəklərindən yapışır, o yan-bu 
yana çəkir, parçalayır, dartıb tikişlərini sökürdülər. Müqavimət göstərmək fikrinə 
düşəndə yumruq, qapaz, təpik altında bizi əzirdilər. Bəzən gizlində sözü bir yerə 
qoyub, üzərimizə böhtan atır, hamısı üzümüzə şahid durur, bizə haqsız yerə cəza 
verdirirdilər. Dostlarımızın çoxu dözə bilmədi. Məktəbi tərk etdilər. Son sinfə 
qədər türklərdən yalnız mən tab gətirə bildim” [Ağaoğlu Ə., 2019].   
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Çarizmin siyasətinə müvafiq olaraq, ənənəvi dini məktəblər 1848-ci və 1853-
cü illərin məktəb əsasnamələri ilə məktəblər müdiriyyətinə tabe edildi. 1874-cü 
il, noyabrın 20-də qəbul edilən qanuna görə, məktəb və mədrəsələr Xalq mək-
təbləri müdiriyyəti-müfəttişliyinin nəzarətinə verilməli, müfəttiş fəaliyyətdə olan 
məktəb və mədrəsələrdə əhalinin hesabına rus dili siniflərinin açılmasına sərən-
cam verməli idi. Yeni məktəb və mədrəsələrin açılmasına yalnız əhalinin razılığı 
ilə, rus dili müəlliminin olması şərti ilə icazə verilir, məktəb və mədrəsələrdə 
təlimin istiqamətinə ciddi nəzarət edilirdi. Dərsliklər mütəmadi yoxlanılır, xarici 
ölkələrdən gətirilən dərsliklərə qadağa qoyulur, tədris binalarının ümumi tələb-
lərə cavab verməsinə nəzarət edilirdi. 1893-cü il qanunu ilə bu məktəblər quber-
natorların nəzarətinə verildi.  

Beləliklə, çarizmin maarif sahəsində siyasəti, əslində, təcrübədə savadlı 
müəllim kadrlarının deyil, ona xidmət edəcək “sadiq qullar”ın hazırlanmasına 
hesablanmışdı. F.Köçərlinin dediyi kimi, bununla da “çarizm şagirdlərdən müəl-
limlik ruhunu çıxardıb, çinovnik ruhu daxil etmək, bununla da mütiçinovniklər 
yaratmaq siyasəti yeridirdi”. 

Şimali Azərbaycan işğal edildikdən sonra çarizm ərazinin idarəçiliyinə cəlb 
olunmuş rus məmurlar ordusunun uşaqları üçün rusdilli məktəblər açmaqla, hə-
min məktəblərə yerli əhalidən olan imkanlı şəxslərin uşaqlarını cəlb edib, onları 
öz tərəfinə çəkməklə lazımi hallarda onların xidmətindən bəhrələnirdi. Həmçinin 
yeni nəsli ruslaşdırmaq niyyəti ilə təcrübə xarakterli bir sıra layihələr həyata  ke-
çirilsə də, çarizmin “sadiq müsəlman ruhaniliyi” fikri xülya olaraq qaldı. Tarixi 
köklərə malik ənənəvi dini məktəblər öz mahiyyətini qoruyaraq daha da inkişaf 
etdi.

Rus çarı II Aleksandrın 1880-cı il, 20 oktyabr tarixli fərmanı ilə təsis edilmiş 
İrəvan Müəllimlər Seminariyası 1881-ci il, noyabrın 8-də rəsmən fəaliyyətə baş-
lamışdı.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasında da ilk vaxtlardan rusların “tatar dili” ad-
landırdıqları Azərbaycan dili və islam dini qaydaları – şəriət dərslərinin tədris 
edilməsinə başlanmışdır. Rusiyanın hakim dairələri yaxşı bilirdilər ki, İrəvan 
mahalı əsrlər boyu burada yaşamış Azərbaycan türklərinin ata-baba yurdlarıdır. 
Sonradan bu regiona köçürülüb məskunlaşdırılan ermənilərdən fərqli olaraq, bu 
regionun yerli əhalisinin hələ də türk-müsəlmanlar olduğunu unutmamışdılar.  

Xalqımızın tarixində mütərəqqi hallardan biri də dünyəvi təhsilin meyda-
na çıxması idi. Bu baxımdan diqqətəlayiq tədbirlərdən biri də dünyəvi təhsil 
ocaqlarının yaradılması idi. Bu təhsil müəssisələri sırasında İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının xüsusi yeri var idi. Seminariyanın açılması üçün rus çarı III 
Aleksandr müsəlmanlar üçün şəriətin tədrisinə diqqətlə yanaşmış, 1881-ci il, 30 
sentyabrda 500 rubl vəsait ayrılması haqqında fərman vermişdi [Doklad pope-
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chitelya Kavkazskogo uchebnogo okruga ob otpuske sredstv Bakinskoy jenskoy 
uchitelskoy seminarii na vvedenie prepodavaniya tatarskogo (azerbaydzhanskoqo 
– Q.H.) yazıka i musulmanskoqo veroucheniya, 2017]. Seminariyaya islam dini 
üzrə hörmətli din adamları işə cəlb edilmişdilər ki, bunların sırasında ilk ilahiy-
yat müəllimi – şəriət dərslərini keçən Axund Məmmədbağır Qazızadə idi. O, 
həm də Azərbaycan dili dərsi keçirdi [Kavkazskiy kalendar na 1881–1917 gg, 
na 1883 g., adr.-kal.]. 

Seminariyaya 15–18 yaş arasında olan oğlanlar qəbul edilirdi. Öz hesabına 
təhsil alanlar ilkin olaraq 30 rubl, sonra isə hər tədris ili üçün 180 rubl vəsait ödə-
yirdilər [Jurnal Ministerstva narodnoqo prosvesheniya (v 381 tomax), na 1910, 
otd. sprav]. Fəaliyyətə başladığı birinci tədris ilində seminariyaya 42 tələbə qə-
bul edilmişdi. Bu tələbələrdən hazırlıq sinfi və 1-ci sinif komplektləşdirilmişdi. 
1882-ci ildə 2-ci sinif açılmış, tələbələrin sayı artaraq 54 nəfərə çatmışdı. 1883-
cü ildə isə 3-cü sinif də açıldı və tələbələrin sayı 69 nəfərə çatdı. Seminariyada ilk 
vaxtdan ilahiyyat fənnini və Azərbaycan (türk) dilini, yuxarıda da qeyd etdiyimiz 
kimi, axund Məmmədbağır Qazızadə tədris etməyə başlamışdı [Vsepoddanney-
shey otchot papyatiletie upravleniya Kavkazom general-adyutanta I.I.Vorontso-
va-Dashkova, 1910]. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyası yaradıldığı vaxt yerli xalqlardan məktəb təh-
sili olmayan uşaqları seminariyada təhsil almağa hazırlamaq üçün onun nəzdində 
nümunəvi ibtidai məktəb yaradılmışdı. 

1888-сi ilə aid məlumata görə, seminariyanın nəzdindəki ibtidai məktəbdə 66 
şagird oxuyurdu ki, onların 10 nəfəri azərbaycanlı, 8 nəfəri rus, 4 nəfəri gürcü, 44 
nəfəri erməni idi [Karaev E., 2018]. 

XIX əsrin sonunda İrəvan quberniyası əhalisinin yarıdan çoxunu Azərbaycan 
türklərinin təşkil etməsinə baxmayaraq, həmin dövrdə İrəvan Müəllimlər Semi-
nariyasında təhsil alan azərbaycanlıların sayı çox az idi. İrəvan gimnaziyasında 
və ümumiyyətlə, rus dilində təhsil verən bütün məktəblərdə oxuyan azərbaycanlı 
uşaqların sayı hələ də az olaraq qalırdı. Bunun başlıca səbəbi yerli azərbaycanlı 
əhalinin Rusiya hakim dairələrinin yeritdiyi müstəmləkəçi ruslaşdırma siyasətinə 
qarşı çıxması idi. Digər mühüm səbəb isə dini amil idi. Müsəlman kəndlərində, 
xristian yaşayış məntəqələrində olduğu kimi, rus dilində təhsil verən məktəb aç-
maq cəhdi çox vaxt müsəlman din xadimlərinin kəskin müqaviməti ilə üzləşirdi. 
Əhali üzərində güclü təsiri olan mollalar övladlarını hökumətin açdığı rus mək-
təblərinə qoymaması üçün əhalini qorxudurdular ki, orada uşaqlar xristianlaş-
mağa məruz qalacaq, öz dini etiqadlarından uzaqlaşacaqlar [Obzor Erivanskoy 
gubernii za 1883 – 1914 gg., za 1891 q]. Ona görə də, əksər azərbaycanlı ailələri 
uşaqlarını, keçmişdə olduğu kimi, mollaxana və mədrəsələrə göndərməkdə da-
vam edirdilər. Bu dini məktəblərdə dərslər ənənəvi qaydada keçirilirdi. Yalnız 
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İrəvan şəhərində baş məscidin nəzdindəki mədrəsədə ənənəvi fənlərdən əlavə, 
rus dili və hesab fənləri tədris edilirdi [Obzor Erivanskoy qubernii za 1883 – 1914 
gg., za 1891 g]. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məzunu Hüseynəlibəy Rüstəmbəyov da 
1895-ci il, sentyabrın 19-da Şuşada 3-cü dərəcəli xüsusi məktəb açmışdı, lakin 
bir il keçməmiş məktəbin fəaliyyəti dayandırıldı. Məktəbin fəaliyyətinin dayan-
ması H.Rüstəmbəyovun Şamaxı qəzasının Lahıc kənd məktəbinə göndərilməsi 
ilə əlaqədar baş vermişdi. Maraqlıdır ki, bu tipli məktəblərdə təhsil alan şagirdlər 
iki il ərzində Azərbaycan və rus dillərini mükəmməl öyrənirdilər. Onlar sonra 
müxtəlif bölgələrdə fəaliyyət göstərməklə xalqın maariflənməsinə xidmət edir-
dilər. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasında Rəhim Xəlilov 1901-ci ilə kimi Azər-
baycan dili fənnini tədris etmişdir [Kavkazskiy kalendar na 1881–1917 gg, na 
1903 g., adr.-kal]. 1902–1904-cü illərdə seminariyada bu fənni Rəşid bəy Şah-
taxtinski [Kavkazskiy kalendar na 1881–1917 gg, nа 1904 g., аdr-kal., s. 406], 
1905–1907-ci illərdə Həmid bəy Şahtaxtinski [Kavkazskiy kalendar na 1881–
1917 gg, na 1903 g., adr.-kal.], 1908–1916-cı illərdə isə Mirzə Cabbar Məm-
mədov [Kavkazskiy kalendar na 1881–1917 gg, na 1910 g] tədris etmişdilər. 
Seminariyada ilahiyyət fənnini islam (şəriət) üzrə tədris edən bütün bu müddət 
ərzində axund Məmmədbağır Qazızadə dəyişilməz olaraq qalmışdı.

1905-ci ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alan azərbaycanlı 
gənclərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı. Bu da həmin dövrdə azərbaycan-
lı tələbələrin seminariyada təhsil almalarını stimullaşdırmaq üçün onların təhsil 
xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsi ilə əlaqədar idi.

Qafqaz Tədris Dairəsinin müdiri 1905-ci ildə Qafqaz canişini qarşısında 
məsələ qaldırmışdı ki, İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alan azərbay-
canlı tələbələr üçün 20 rubl təqaüd təsis edilsin. Həmin müraciətdə İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasında tikinti işləri üçün 30 min rubl ayrılması da xahiş edilmiş-
di [Otchet popechitelya  Kavkazskogo Uchebnogo Okruga za 1905 g]. 

Qafqaz Tədris Dairəsi müdirinin 1905-ci il üçün hesabatından bəlli olur ki, 
həmin il baş verən qarışıqlıqlar, xüsusən erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törətdikləri qətl və qarətlər, İrəvan şəhərində baş verən toqquşmalar 
seminariyada tədris prosesinə ciddi təsir göstərmişdi [Otchet popechitelya  Kav-
kazskogo Uchebnogo Okruga za 1905 g, 1905]. Seminariyada çalışan azərbay-
canlı müəllimlərin və təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin təhlükəsizliyi üçün ciddi 
təhdid yarandığına görə, bir müddət dərslər dayandırılmışdı. Hətta azərbaycanlı 
valideynlər seminariyanın nəzdindəki ibtidai məktəbə uşaqlarını buraxmamışdı-
lar [Otchet popechitelya  Kavkazskogo Uchebnogo Okruga za 1905 g].

XX əsrin ilk illərində İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alan azərbay-
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canlıların sayı yenə də az olaraq qalırdı. Bu hal həmin dövrdə Azərbaycan cəmiy-
yətinin qabaqcıl nümayəndələrini çox ciddi şəkildə narahat edirdi. İcbari ibtidai 
təhsil tələbini irəli sürən ziyalılarımız yaxşı bilirdilər ki, bu problemin həlli üçün 
daha çox sayda ibtidai məktəb müəlliminə ehtiyac var. Onlar bu ağır vəziyyətdən 
müxtəlif çıxış yolları təklif edirdilər. İrəvan quberniyasının 1908-ci il üzrə şər-
hində xüsusi qeyd edilmişdi ki, quberniyada ibtidai təhsili inkişaf etdirmək – yeni 
məktəblər açmaq üçün yaxşı hazırlıqlı müəllimlər çatışmır. Təəssüflə bildirilirdi 
ki, İrəvan Müəllimlər Seminariyası bu boşluğu doldurmaq iqtidarında deyildir. 
Son iki ildə bu seminariya yalnız 2 müəllim hazırlamışdır [Obzor Erivanskoy 
gubernii za 1882–1914 gg., za 1908 g]. 

Qafqaz canişini İ.Vorontsov-Dashkova da həmin dövrdə bütövlükdə Qafqaz 
regionunda tatar (azərbaycanlı – Q.H.) və dağlılardan müəllim hazırlanması 
sahəsində ciddi sıxıntılar olduğunu qeyd etmişdi. O, 1910-cu ildə çar II Niko-
laya ünvanladığı öz beşillik idarəçilik dövrü haqqında hesabatında bildirmişdi 
ki, bu sahədə dönüşə nail olmaq üçün azərbaycanlılar və dağlılardan müəllim 
hazırlanmasından ötrü İrəvan Müəllimlər Seminariyasında 20 rubl təqaüd təsis 
edilmişdi. Həmçinin Yelizavetpolda və Temirxan-Şurada daimi pedaqoji kurslar 
təşkil edilmişdi. Müəllimlər seminariyalarında oxuyan müsəlman tələbələr üçün 
təqaüdlərin sayı artırılmışdı [Vsepoddanneyshiy otchot za pyatiletie upravleniya 
Kavkazom general-adyutan ta grafa I.I.Vorontsova-Dashkova (soch. grafa Vo-
rontsova-Dashkova., 1910]. 1910-cu ildə bütün Qafqaz üzrə 1 müəllim institutu, 
7 müəllim seminariyası və 10 pedaqoji sinifdə 763 nəfər (697 kişi və 66 qadın) 
xüsusi pedaqoji təhsil alırdı. Onlardan 367 nəfəri rus, 128 nəfəri gürcü, 62 nəfəri 
azərbaycanlı, 48 nəfəri erməni, 18 nəfəri dağlı, 69 nəfəri digər xalqların nü-
mayəndələri idi [Vsepoddanneyshiy otchot za pyatiletie upravleniya Kavkazom 
general-adyutanta grafa I.I.Vorontsova-Dashkova (soch. grafa Vorontsova-Das-
hkova., 1910].

Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasında İrəvan Müəllimlər Se-
minariyasının rolu. 1915-ci ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alan 
117 nəfər tələbənin 22 nəfəri azərbaycanlı idi. XX əsrin ikinci onilliyində İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasında təhsil alan azərbaycanlıların sayında əhəmiyyətli ar-
tım nəzərə çarpırdı. Bu, azərbaycanlı tələbələr üçün xəzinə hesabına təqaüdlərin 
ayrılması ilə birbaşa bağlı idi. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1915-ci ildə Qoridə 
yerləşən Cənubi Qafqaz Müəllimlər Seminariyasında 138 nəfər tələbə oxuyurdu. 
Onların 52 nəfəri azərbaycanlı idi. Həmin il Gəncə Müəllimlər Seminariyasında 
64 nəfər tələbə təhsil alırdı ki, onların  9 nəfəri azərbaycanlı idi [Kavkazskiy ka-
lendar na 1881–1917 gg, na 1917 g].

O zaman azərbaycançılıq, bir ideya olaraq, müxtəlif yollarla təbliğ olunur-
du. Azərbaycançılıq ideyasının əsasını, ilk növbədə, vətəndaşlığın təşkil etdiyini 
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nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil alanlar 
vətəninə bağlı insanlar idi. Bunu həmin seminariyanı bitirənlərin sonrakı fəa-
liyyətləri sübut edir. Bu baxımdan XIX əsrin sonu – XX əsrin ilk onilliklərində 
İrəvan Müəllimlər Seminariyası Cənubi Qafqazın çox mühüm təhsil ocağı kimi 
tanınır. Seminariyanı bitirən gənclər müxtəlif bölgələrdə məktəb müəllimi kimi 
çalışaraq, gənc nəslin maariflənməsinə böyük töhfələr vermişlər. Seminariyanın 
məzunu olan gənc müəllimlər pedaqoji fəaliyyətlərinə ya yerlərdə yeni ibtidai 
məktəblər açaraq başlayır, ya da mövcud ibtidai kənd məktəblərində müəllim-
lik edərək xalq kütlələri arasında maarifin və elmi biliklərin yayılması, kütləvi 
savadsızlığın aradan qaldırılması işində yaxından iştirak edirdilər. Onlar, həm-
çinin işlədikləri bölgələrin mədəni həyatında fəal iştirak edir, həmin yerin tarixi, 
adət-ənənələri, folkloru haqqında materiallar toplayaraq, dövri mətbuatda maraq-
lı məqalələrlə çıxış edirdilər. 

Azərbaycançılığı şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri də milli ənənələrdir 
ki, seminariyanın məzunları bu sahədə də fəal iştirak edirdilər.  Demək olar ki, 
azərbaycançılıq ideologiyası XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində təşəkkül 
taparaq formalaşmış və bir əsr ərzində davamlı təkamül yolu keçmişdir. Azər- 
baycançılığın xalqın milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərini, onun kimliyini 
əks etdirən, milli təfəkkürünü birləşdirən dəyərlər sistemi olduğu təsdiqlənir. Bu 
fəaliyyət nəticəsində sonralar Azərbaycanın gələcək taleyini düşünən dövlət xa-
dimləri və ziyalılar yetişdi ki, onların fəaliyyəti ilə uğurlu, gələcəyə aparan, hə-
yati tələbatlara uyğun inkişaf yolu təmin olundu. 

 XX əsrin 60–70-ci illərində Azərbaycanda müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan 
milli kadrların artmasında ittifaq ölkələrinin aparıcı təhsil müəssisələrində təh-
sillərini davam etdirərək Azərbaycana qayıdan peşəkar mütəxəssislər mühüm rol 
oynadılar.

Məlumdur ki, azərbaycançılıq müstəqil, suveren Azərbaycanın istiqlalını və 
bu ölkədə dünyəvi prinsiplərə malik sivil demokratik dövlət yaratmaq uğrunda 
mübarizəni strateji məqsəd seçən Azərbaycan xalqının ideologiyası olmuşdur. 
Onun əsasında Azərbaycanı özünə vətən sayan bütün xalqların milli, etnik, dini 
və sosial hüquqlarının bərabərliyi ideyası dayanır. 

Azərbaycançılıq ideyası müstəqil Azərbaycan dövlətinin yenidən bərpa olun-
ması yolunda, müasir Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası-
nın əsasının qoyulması və inkişafında böyük rol oynamışdır.
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Nəticə / Conclusion

Azərbaycan xalqının tarixində və mədəni inkişafında mühüm rol oynayan 
xüsusiyyətlərdən biri də elmə, təhsilə göstərilən maraqdır. Tədqiqatlar göstərir 
ki, xalqın sahib olduğu mədəni irs tariximizi daha da zənginləşdirmişdir. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, zaman-zaman baş verən mürəkkəb prosseslər davam etsə 
də, yaradılan mədəniyyət nailiyyətləri, təhsillə bağlı yeniliklər xalqın taleyində 
mühüm rol oynamışdır. Müəyyən dövrlərdə müharibə və dağıntılar nəticəsində 
elm və təhsillə bağlı inkişaf yollarında yaranan çətinliklər, tədris müəssisələrinin 
məqsədyönlü şəkildə bağlanması və qiymətli bilik mənbəyi olan kitabxanaların 
məhv edilməsi, əlifbanın yerli-yersiz,  həm də tez-tez dəyişdirilməsi təhsilin inki-
şafına öz mənfi təsirini göstərmişdir. 

Dünyada baş verən iqtisadi və mədəni yüksəlişin başlandığı dövrdə elm 
və texnikanın vəhdət şəklində yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyması ilə yanaşı, 
yeni təhsil sisteminin yaranmasına və genişləndirilməsinə də maraq artmışdır. 
Müxtəlif tendensiyalı məktəblər yaradılmış, ənənəvi təhsil sistemini əvəz edən 
yeni təhsil sistemi formalaşmışdır. Belə ki, Avropanın bir hissəsi olan Rusiyada 
yeni təhsil formaları yarandıqca, imperiyanın əyalətlərində də təhsilə ehtiyac hiss 
olunmuşdur. Böyük bir imperiyanın saxlanması və idarə edilməsi barədə düşünən 
çarizm yeni tipli məktəblər açmış, dövlətə xidmət edən məmurlar yetişdirmək 
üçün müxtəlif növ tədris müəssisələri yaratmışdır. Bu tip məktəblər və XIX əs-
rin sonlarında Azərbaycanın İrəvan bölgəsində İrəvan Müəllimlər Seminariya-
sının yaradılması da bu zərurətdən irəli gəlmişdir. Seminariyanın mühüm təh-
sil mərkəzlərindən birinə çevrilməsi yeni ziyalılar nəslinin formalaşmasında və 
azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafında böyük rol oynamışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən tarixi abi-
dələrimizdən biri olan İrəvan Müəllimlər Seminariyası, tarixin səhifələrindən 
silinmiş maarif ocaqlarımızdan idi. İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illik 
yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyev 
29 dekabr, 2021-ci il tarixli sərəncamı imzalamışdır. Bu sərəncamla bağlı bir çox 
tədbirlər həyata keçirilir. Məqalənin aktuallığı da buradan qaynaqlanır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycanın təhsil tarixində İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının rolu, seminariya məzunları tərəfindən azərbaycançı-
lıq ideologiyasının araşdırılması, onun qoruyub saxlanması və yeni nəslə çatdırıl-
ması yolları araşdırılır. Qeyd olunur ki, azərbaycançılıq – milli ideologiya kimi, 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsaslarına söykənən, Azərbaycanın 
müstəqilliyinə, onun hüquqi və demokratik dövlət kimi inkişafına, milli təhlükə- 
sizliyinin qorunmasına xidmət edən dəyərlər sistemidir. İrəvan Müəllimlər Semi-
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nariyasının məzunları bu amalların yerinə yetirilməsini ləyaqətlə həyata keçir-
mişlər və bu, məqalədə öz təsdiqini tapır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, azərbaycançılıq ideya-
sı müstəqil Azərbaycan dövlətinin yenidən bərpa olunması yolunda mühüm rol 
oynadığı kimi, müasir Azərbaycan Respublikasının inkişafı və möhkəmləndiril-
məsində, dünya birliyinə inteqrasiyasının ideya əsaslarının gücləndirilməsində, 
yaranmış ənənələrin geniş şəkildə öyrənilməsində və təbliğində faydalı ola bilər. 
Bu barədə məqalədə müəllim və tələbələrə, oxuculara zəngin tarixi faktlar verilir 
və onlar bu faktlardan öz fəaliyyətlərində istifadə edə bilərlər.
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Annotasiya. Məqalədə tarixi-pedaqoji prizmadan İrəvan xanlığının “er-
məniləşdirilməsi”nə qarşı Azərbaycan xalqının çar Rusiyası və sovet 
dövründə apardığı milli mübarizə araşdırılır, həmçinin ictimai-maarifçi 
hərəkatın formalaşması prosesi izlənir. İrəvan xanlığının yerli əhalisi olan 
azərbaycanlılar tərəfindən İrəvanın dini və dünyəvi təşəkkülünün genezi-
sinin müəyyən edilməsi Naxçıvan – Təbriz geomədəni xəttinin azərbay-
canlıların milli maraqlar uğrunda mübarizəsinə  təsirini müəyyən etməyə 
imkan verir.  Qeyd olunur ki, müsəlman etnik-dini kimliyindən tatar-türk, 
oradan da Azərbaycan-türk və nəhayət, azərbaycanlı etnik milli kimli- 
yinə transformasiya prosesi məhz bu dövr ziyalılarının çox böyük qüvvə 
ilə həyata keçirdikləri milli mücadilənin əsas qayəsini təşkil etmişdir. Bu 
proses özlüyündə iki əsrlik yeni tipli milli maarifçilik hərəkatının təşək-
külündə və sonra milli düşüncənin modernləşdirilməsində tarixi missiya-
nın  hərəkətverici qüvvəsi olmuşdur.

Açar sözlər: İrəvan Seminariyası, ictimai-maarifləndirmə  hərəkatı, pro-
sesin genesizi, milli mübarizə, müsəlman-türk əhalisi.
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Giriş / Introduction

   Azərbaycanın məktəb və pedaqoji fikir tarixində çar Rusiyası dövrü təh-
silinin özünəməxsus yeri vardır. Bu dövr, hər şeydən əvvəl, əsrlər boyu davam 
edən şərq təhsilindən yeni tipli, rusdilli dünyəvi təhsilə keçid, onun təşəkkülü və 
inkişafı ilə xarakterizə olunur. Şərq təhsil tipinin ölkəmizdə var olduğu dövrdə ic-
timai-humanitar düşüncədə bütün istiqamətlər üzrə dominantlıq o dərəcədə güclü 
olmuşdur ki, o, uzun müddət etnik kimliyində təmsilçisi olmuş, milliyyət anlayı-
şına adekvat olaraq, müsəlman kimliyi formasında cəmiyyətin maarifçi-ictimai 
ünvanını təmsil etmişdir.

 Çar Rusiyasının işğalı ilə bir-birini əvəz edən qəza məktəbləri, progimnazi-
yalar, gimnaziyalar, real gimnaziyalar, nəhayət, müəllim seminariyaları rus-tatar 
maarifçiliyinə tarixi transformasiya sayəsində müsəlman dini kimliyindən ta-
tar-türk etnik kimliyinə keçidlə yeni milli maarifçiliyin başlıca nəzəri qaynaq-
larını təşkil etmişdir. Sonralar rus-tatar təhsil forması uzun müddət bu missiyanı 
uğurla daşımış, rus dilli və ana dilli maarifçilərimiz tərəfindən Məhəmməd ağa 
Şahtaxtinskinin “Şərqi-Rus” qəzetində  başlatdığı Azərbaycan-azərbaycanlı-türk 
kimliyi haqqında müzakirələr birinci respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin adı olaraq, yeni dövlət etnik kimliyi səviyyəsinə qaldırılmışdır. Sonralar 
bu, Sovet imperiyası dönəmində “Azərbaycan (türk) Sovet Sosialist Respublika-
sı” formatında yeni məzmun almış, nəhayət, üçüncü respublikanın – Azərbaycan 
Respublikasının simasında azərbaycançılıq formatında və latın əlifbasına keçidlə 
yeni quruculuq prosesinin başlıca nəzəri-ideoloji qaynağına çevrilmişdir.

Əsas hissə / Main part

İrəvan və Qori müəllimlər seminariyaları: paralellər. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 
140 illiyi ilə bağlı 29 dekabr, 2021-ci il tarixli sərəncamında haqlı olaraq yazılır: 
“İrəvan şəhəri azərbaycanlıların köklü yaşadığı böyük elm, maarif və mədəniyyət 
mərkəzlərindən biri kimi şöhrət tapmışdır. Şəhərdə Azərbaycan xalqına məxsus 
son dərəcə zəngin ədəbi-mədəni mühit formalaşmışdı. İrəvan xanlığı çar Rusiya-
sının tərkibinə qatıldıqdan sonra burada dünyəvi təhsilə xüsusi diqqət yetirilmə-
sində həmin mühit mühüm rol oynamışdır. XIX əsrin ikinci yarısından etibarən 
Cənubi Qafqazda maarifçilik hərəkatı geniş vüsət aldı. Regionda dünyəvi təhsil 
verən yeni tipli məktəbin – İrəvan Müəllimlər Seminariyasının açılması da məhz 
bu vaxtlara təsadüf edir. 1881-ci ilin noyabrında fəaliyyətə başlayan İrəvan Müəl-
limlər Seminariyası çar hökumətinin bölgədəki maraqları naminə yaradılmasına 
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baxmayaraq, 40 ilə yaxın bir müddətdə hazırladığı, müasir dünyagörüşünə və 
düşüncə tərzinə malik yüksək ixtisaslı milli müəllim kadrları ilə azərbaycanlı-
ların üstünlük təşkil etdiyi İrəvan mahalında ədəbi-ictimai, elmi-mədəni həyatın 
ənənəvi dolğunluğunun və canlılığının qorunub saxlanmasında təqdirəlayiq xid-
mətlər göstərmiş, pedaqoji fikir salnaməmizə yaddaqalan səhifələr yazmışdır”. 
Onun ilk direktoru Yakob Şuşevski olmuşdur. Sonralar müxtəlif illərdə məktəbə 
A.M.Miropiyev, A.Dobrotin rəhbərlik etmişlər.

1881-ci ildən 1909-cu ilədək seminariyada M.Qazızadə həm şəriət, həm də 
ana dili müəllimi olmuş, 1909–1918-ci illərdə ardıcıl olaraq Rəhim Xəlilov, Hə-
mid Şahtaxtinski, Mirzə Cabbar Məmmədzadə Azərbaycan dili müəllimi kimi 
fəaliyyət göstərməklə milli maarifçiliyimizin təşəkkülü prosesinə nəinki təkan 
vermiş, eyni zamanda onun qabaqcıl pleyadasını təşkil etmişlər.

Digər bir mühüm məsələ də o dövrdə fəaliyyət göstərmiş Qori və İrəvan müəl-
limlər seminariyalarının milli məktəb və pedaqoji fikir tarixində rolu haqqında 
paralellərin aparılmaması, əldə edilmiş ortaq dəyərlərin müəyyən edilməməsidir. 
Qori Müəllimlər Seminariyası 1876-cı ildə fəaliyyətə başlasa da, rus-tatar şöbə-
si üç il sonra – 1879-cu ildə açılmışdır. İrəvan Müəllimlər Seminariyasının beş 
il sonra – 1881-ci ilin noyabrında açılması ilə azərbaycanlıların seminariyaya 
qəbulu və ana dilində tədris aparılması təmin olunmuşdur. Hər iki müəllimlər 
seminariyasının milli maarifçiliyimiz tarixində oynadığı rol bir çox parametrləri 
ilə diqqəti cəlb edir. Əvvəlcə onu  deyək ki, Qori Seminariyasının Azərbaycan şö-
bəsi, onun müəllimləri, müdavimləri nədənsə daha çox tədqiq edilmiş, onların ta-
rixi, filoloji və pedaqoji görüşləri haqqında da çoxsaylı araşdırmalar aparılmışdır. 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının, azərbaycanlı müəllim və müdavimlərinin 
həyatı, ictimai-pedaqoji fəaliyyətləri tarixi-pedaqoji tədqiqatlardan, sanki Ermə-
nistan sovet məktəb tarixinin obyekti imiş kimi kənarda qalmış, yubileydən yu-
bileyə yada düşmüşdür.  Bu seminariyalar  arasında aşağıdakı paralellərə diqqət 
yetirsək, görərik ki, birinci, Qori şəhəri ölkəmizdən uzaqda yerləşdiyindən, 
müsəlman-türk əhalisinin çox seyrək yaşadığı, qəzet və jurnalların o qədər də çox  
nəşr edilmədiyi, mədəni-maarif işinin, əsasən, Tiflisdə cəmləşdiyini nəzərə al-
saq, seminariyanın yerləşdiyi şəhər olaraq, Azərbaycan milli maarifçiliyinin yeni 
mərkəzinə o qədər də çevrilməmişdi. İrəvan isə həm quberniya mərkəzi olaraq, 
Azərbaycan türklərinin əksəriyyət təşkil etdiyi, həm müsəlman, həm də rusdilli 
məktəblərin geniş şəbəkəyə malik olduğu, dövrün islahatçı ruhlu türk, fars və rus-
dilli mətbuat vasitələrinin geniş yayıldığı əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, 
nəhayət, Osmanlı və İran dövlətlərinin Rusiya imperiyasına ən yaxın müsəlman 
inzibati-ticarət və mədəni mərkəzlərindən biri olaraq, ona xüsusi diqqət yetirildi-
yi bir şəhərdə açılması milli, ictimai-maarifçi amalın formalaşmasında xüsusilə  
əhəmiyyətli idi.
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İkinci, Qoridən fərqli olaraq, İrəvanda işğaladək yetkin müsəlman maarif-
çi mühitinin olmasını da xüsusi qeyd etməliyik. Heç təsadüfi deyil ki, məşhur 
maarifçi, ömrünün 10 ilini İrəvanda gimnaziya müəllimi kimi pedaqoji fəaliy-
yətə həsr etmiş Firudin bəy Köçərlinin gələcək fəaliyyətinə İrəvan mühiti ciddi 
müsbət təsir göstərmişdir. O, haqlı olaraq İrəvanı “üləma, füzəla və süəra” şəhəri 
adlandırmışdır [N.Mustafa., 2020]. Həm də bu dövrlə bağlı tədqiqatlarda göstəri-
lir ki, çar Rusiyasının işğalı ərəfəsində İrəvan şəhərində hər cür işğalçı, dağıdıcı 
talanlara baxmayaraq, 12 məscid olmuşdur. Hər məscidin yanında bir məktəb var 
idi ki, burada da 221 şagird təhsil alırdı. Tədrisin məzmunu ilə bağlı aşağıdakı 
təsnifat da maraqlıdır.

a) Ədəbiyyat istiqamətli fənlərə dilçilik, etimologiya, sintaksis, ritorika, ta-
rix, Quranın qiraəti daxil idi.

b) Şəriət tədris istiqamətinə 6 fənn daxil idi: ..... təsvir (Quranın şərhi, ..... 
hədis, praktik ilahiyyat (hüquq), .... kəlam (məntiq), .... fərs (miras hüququ), nə-
hayət, üsulul-fiqh (məshəb hüququ);

c) Kimya, fəlsəfə, tibb, təbiət fənləri. Təkcə fəlsəfə özündə 5 fənni birləşdi-
rirdi: məntiq, riyaziyyat, coğrafiya və astronomiya [Rüstəmov F., 2006].

“Qafqaz təqvimi”ndə bütün Zaqafqaziyada böyük əhəmiyyətə malik məscid-
lər sırasında İrəvan şəhərindəki üç məscidin adı çəkilir:

1. İrəvan Zalxan məscidi;
2. Hüseynəli xanın İrəvan camisi;
3. İrəvan Novruzəli bəy məscidi [Rüstəmov F., 2006].
Beləliklə, bu dövrdə İrəvan şəhərində, eləcə də quberniyada dini təhsilin xü-

susi şəbəkəsinin mövcudluğuna istinadən, İrəvanda dini maarifçiliyin yüksək sə-
viyyəsini qeyd etməliyik. Şəhərin imkanlı maddi və dini-klerikal nümayəndələri 
övladlarını Bağdadda, Tehranda, İstanbulda, Nəcəfdə, Kərbəlada, Məşhəddə, Xo-
rasanda, Təbrizdə, Qahirədə – o dövrün ən məşhur dini məktəblərində oxudur-
dular. Sonralar “İrəvani” təxəllüslü görkəmli alimlərin çox geniş bir nəsli forma-
laşmışdır. Bu dövrdə ən yüksək ali dini-elmi rütbə olan ayətulla adını daşıyan 
irəvanlı din xadimlərindən ayətulla Molla Məhəmməd Məmmədbağır oğlu İrə-
vani-Nəcəfi, ayətulla Seyid Abdulməcid İrəvani, ayətulla Seyid Əli İrəvani, ayə-
tulla Mirzə Abdulhüseyn İrəvani və b. çox zəngin dini-elmi irs qoyub getmişlər.

Ayətulla Molla Məhəmməd Məhəmmədbağır oğlu İrəvani Şərqdə “Fazil İrə-
vani” təxəllüsü ilə məşhurdur. O, 1817-ci ildə İrəvanda doğulmuş, burada ibtidai 
dini təhsil aldıqdan sonra Kərbəlada ali dini təhsilə yiyələnmişdir.  Sonralar Nə-
cəfə köçmüş, məşhur şiə müctəhidlərindən dərs almışdır. Tezliklə o, Nəcəfin ən 
nüfuzlu din alimlərindən olmuş, bir çox şərq ölkələrindən, o cümlədən Cənubi və 
Şimali Azərbaycandan gələn bir çox tələbələrə himayədarlıq etmişdir. O, uzun 
müddət Nəcəfin Şeyx Tusi məscidində cümə namazının baş vaizi olmuşdur. 15 
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iri həcmli dini-elmi kitabın müəllifidir.
Ayətulla Fazil İrəvaninin övladları Şeyx Cavad, Şeyx Mahmud, Şeyx Mürtə-

za da dövrünün görkəmli din xadimləri olmuş, “ayətulla” ali dini-elmi rütbəsini 
daşımışlar.

Fazil İrəvaninin qardaşı Şeyx Əliəsgər İrəvani isə İraqda müsəlman aləmi-
nin görkəmli elm xadimi olmuş, ayətulla rütbəsi daşımış, İran inqilabının rəhbəri 
Ayətulla Ruhulla Xomeyninin müəllimi olmuşdur. Şeyxin övladı, Höccətül-islam 
Hacı Şeyx Musa Nəcəfi İrəvani də görkəmli din xadimi olmuşdur. Bu sülalənin 
övladları bu gün də İranın və İraqın ali dini-klerikal ziyalı təbəqəsi içərisində xü-
susi yer tuturlar. Bu faktlar özü də çar Rusiyasında “İrəvanda savadsızlıq hökm 
sürmüşdür” fikrinin reallıqdan nə qədər uzaq olmasından xəbər verir [Dövlət N., 
2002]. 

Uzun müddət İrəvan gimnaziyasının müəllimi olmuş görkəmli maarifçi F.
Köçərlinin fikirlərinə istinadən, bir daha qeyd edə bilərik ki, İ.Qaspralının başlat-
dığı hərəkatın o dövr üçün İrəvandakı “üsuli-cədid” maarifçi cərəyanına da təsiri 
böyük idi. O yazırdı: “Bizlər İsmayıl bəyi çoxdan tanıyırıq. Bizlər Zaqafqaziya 
darülmüəllimində təhsil aldığımız zaman onun “Tərcüman”ı başladı çıxmağa. 
Bizlər o vaxtlar dünyadan bixəbər idik. Kim olduğumuzu və öz vəzifələrimizi 
anlamazdıq”. Məşhur maarifçinin vəfatı münasibəti ilə “İqbal” qəzetində çıxan 
xatirə məqaləsində fikirlərinə nöqtə qoyaraq deyirdi: “Məşhur “Tərcüman”ı ilə 
bizi ayıltdı. Bizim yatmış hisslərimizi oyadan, bizi hərəkətə gətirən, öz vəzifələri-
mizi bildirən, amal və fikirlərimizə qüvvət verən kişi oldu” [Əhmədov H., 2014].

Üçüncü, Qoridən fərqli olaraq, İrəvan müsəlman dini-klerikal maarifçi mü-
hitinin yetkinliyi yeni tipli rusdilli dünyəvi təhsilin formalaşmasında da ciddi rol 
oynamışdır. Məsələn, İrəvan Müəllimlər Seminariyasının şəriət və ana dili müəl-
limi Axund Molla Məmmədbağır Hacı Molla Mehdi oğlu Qazızadənin dini və 
mütərəqqi fəaliyyəti örnək idi [Mustafa N., 2020]. O, 1813-cü ildə İrəvanda  ana-
dan olmuşdur. İlk təhsilini atası Hacı Molla Mehdi oğlu Qazızadədən almışdır. 
Mədrəsədə dini təhsilini başa vurduqdan sonra  şərqdə elm və bilik mərkəzi kimi 
tanınan Nəcəfə gedərək, orada ali dini təhsil almışdır. Nəcəf şəhərindəki ali dini 
tədris mərkəzində on il təhsil almış, yüksək elmi və dini biliklərini daha da təkmil-
ləşdirmişdir. Nəcəf şəhərindəki on illik təhsil dövrü Məmmədbağırın ərəb dilinin  
incəliklərinə və eyni zamanda, riyaziyyat sahəsində dərin biliklərə yiyələnməsinə 
böyük stimul vermişdir. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, Qazızadələr nəsli  
XVIII–XIX əsrlərdə nəinki Cənubi Qafqazda, hətta bütün yaxın Şərqdə tanınır-
dılar. Yüksək elmi və dini biliklərə malik olan Molla Məmmədbağır Qazızadə 
axund tituluna yiyələnmək üçün Zaqafqaziya ruhani idarəsində imtahan verərək, 
həmin adı almağa layiq görülmüşdü. Yeri gəlmişkən, şəriət və tatar (Azərbay-
can – H.B.) dili müəllimləri əsasən ruhanilərdən, Tiflis gimnaziyası Şurasında 
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(sonralar bu səlahiyyət İrəvan gimnaziyasına da verilmişdi – H.B.) yoxlamadan 
keçməklə təyin olunurdular. Mövcud qanuna görə, qəza məktəblərinin ana dili 
və şəriət müəllimlərinin hüquqları bərabər deyildi. Onlar ikinci dərəcəli dövlət 
qulluqçuları hesab olunurdular. Bu ayrı-seçkilik yerli əhalinin dövlət məktəblə-
rindən uzaqlaşmasına, məktəblərdə müsəlman-türk uşaqlarının sayının azlığına 
səbəb olurdu. M.Qazızadənin ilahiyyət və dəqiq elmlər sahəsindəki dərin biliyi, 
təşkilatçılıq bacarığı və istedadı, ictimai-siyasi, pedaqoji, dini fəaliyyəti həmişə 
onun uğurlara nail olmasına rəvac vermişdir. O, həm də qədim şərq ədəbiyyatının 
gözəl bilicisi idi. Axund Molla Məmmədbağır Qazızadə İrəvan progimnaziyasını 
da bitirmişdir. Yüksək biliyə malik olan Axund Məmmədbağır Qazızadə həm də 
seminariyada Azərbaycan bölməsinə rəhbərlik etmiş, 1911-ci ildə bir neçə nəfər 
irəvanlı müəllimin Tiflisdə Azərbaycan dilində nəşr etdirdikləri “Ana dili” dərsli-
yinin həmmüəlliflərindən biri olmuşdur. Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, 
seminariyanın Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Axund Məmmədbağır Qazızadə 
burada şəriət dərslərinin yüksək səviyyədə keçilməsi, tədris şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması, soydaşlarının seminariyaya daha çox cəlb edilməsi istiqamətində böyük 
rol oynamışdır. Onu da qeyd edək ki, Axund Məmmədbağır Qazızadə İrəvanın 
ictimai-siyasi, mədəni həyatında böyük rol oynamış, demək olar ki, azərbaycanlı 
əhalinin hüquqlarının müdafiəsində dayanan bir şəxs olmuşdur. O, azərbaycanlı 
balalarının elmə, təhsilə cəlb edilməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun 
fədakar və qabaqcıl müəllim kimi əməyini yüksək qiymətləndirən soydaşlarımı-
zın tələbi ilə Axund Məmmədbağır Qazızadə dövlət tərəfindən gümüş medalla 
təltif edilmişdir. O, 1902-ci ildə öz evində rus-tatar (azərbaycanlı) qızlar məktəbi 
də açmışdır. 

Göründüyü kimi, yüksək ali dini təhsili ilə yanaşı, rusdilli dünyəvi təhsilə də 
maraq göstərmiş, hətta ənənəvi müsəlman-məscid məktəblərində dünyəvi fənlə-
rin, eləcə də rus dilinin tədrisini yeni dövrün təbii tələbləri kimi dəyərləndirmiş-
dir [Mustafa N., 2020].

Mirzə Məmmədvəli Qəmərlinski Molla Məmmədbağır Qazızadənin öz evin-
də açdığı rus-Azərbaycan iki sinifli qızlar məktəbində şəriət müəllimi olmuşdur. 
Onun atası Əli Qəmərlinski  vətənpərvər ziyalı olmuş, çar generalı rütbəsinədək 
yüksəlmişdir. Böyük qardaşı isə İrəvanda yüksək təhsil görmüş, 1915-ci ildə Tür-
kiyəyə köçmüş, ordu generalı olmuşdur. Digər qardaşlarından Əli Qori Semina-
riyasında, Paşa, Adil və Mahmud isə İrəvanda təhsil almış, burada müəllimlik 
etmişlər. Məmmədvəli Qəmərlinski özü 1898-ci ildə İrəvanda rus-tatar (Azərbay-
can – H.B.) məktəbini bitirmiş, 1900-cü ildə müəllimlik şəhadətnaməsi almışdır 
[Mustafa N., 2020].

   Dördüncü, unutmaq olmaz ki, “Azərbaycan dili dərsliyi” layihəsi İrəvan 
müəllimlərinə məxsus idi. Yeni dərslik sahəsində ilk təşəbbüs İrəvan gimnazi-
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yasının müəllimi Mirzə Ələkbər Elxana məxsusdur. Görkəmli təhsil tarixçisi 
Hüseyn Əhmədov onun haqqında yazırdı ki, o, 1880-ci ildə  “Azərbaycan dili 
əlifbası” adlı dərslik yazmışdır. Həmin dərsliyin əlyazması M.Ə.Elxanovun ça-
lışdığı İrəvan gimnaziyasının inspektoru tərəfindən həmin ilin noyabrında, 455 
saylı rəsmi məktubla Qafqaz Tədris Dairəsinin popeçitelinə göndərilmişdir. Hə-
min məktubda deyilirdi: “İrəvan gimnaziyasının tatar (Azərbaycan – H.B) dili 
müəllimi M.Ə.Elxanov K.D.Uşinskinin “Vətən dili” dərsliyi nümunəsində tərtib 
etdiyi və tatar (Azərbaycan – H.B) əlifbası ilə yazılmış “Tatar (Azərbaycan – 
H.B) dili” dərsliyini mənə təqdim edərək, onu siz cənablara təqdim etməyi və 
əgər bu kitab bəyənilərsə, QTD tabeliyində olan və tatar (Azərbaycan – H.B)  dili 
öyrədilən məktəblərdə ondan istifadə edilməsinə sərəncam verilməsini xahiş etdi 
[Əhmədov H., 2014].

Maraqlıdır, bu faktdan məlum olur ki, Qori Müəllimlər Seminariyasının 
Azərbaycan dili şöbəsinin müdiri A.O.Çernyayevski həmin dərsliyin əlyazması 
ilə tanış olmuş və dərsliyə 12 səhifəlik rəy yazmışdır. Sonra əlyazması İrəvan 
gimnaziyasının direktorunun 1882-ci il, 25 iyul tarixli məktubu ilə Sankt-Peter-
burqa, Rusiya Xalq Maarif Nazirliyinə göndərilmiş və tatar (Azərbaycan – H.B) 
dilinin tədris edildiyi məktəblərdə tədris məqsədi ilə nəşrinə icazə istənilmişdir. 
Çox təəssüf ki, bu dərslik paytaxtda müəmmalı şəkildə yoxa çıxmışdır. Yalnız 
1883-cü ildə A.O.Çernyayevski “Vətən dili” dərsliyini nəşr etdirmişdir. Nə bil-
mək olar, çarizm bəlkə də bu sahədə irəvanlı türk olaraq Mirzə Ələkbər Elxa-
novun yox, məhz milliyyətcə rus olan A.O.Çernyayevskinin dərslik yazmasına 
imperiya maraqları prizmasından yanaşmış, dərslik bilərəkdən yox edilmişdır.

Bundan başqa, təhsil tariximizdən məlumdur ki, Seyid Əzim 1879-cu ildə 
Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin açılmasına çox sevinir 
və Tiflisə gedərək, həmin şöbəyə müəllim göndərilməsini xahiş edir. Məşhur təh-
sil tarixçisi Hüseyn Əhmədov bu məsələ ilə bağlı yazırdı: “... bir tərəfdən Şamaxı-
dan qərəzçiliklə göndərilən ərizələr, bir tərəfdən də çarizmin mürtəce siyasəti 
onun bu faydalı təşəbbüsünə mane oldu. Ərizəsinə rədd cavabı verildi” [Əhmə-
dov H., 2014]. Həmin vəzifəyə milliyyətcə rus olan, şamaxılı A.O.Çernyayevski 
təyin edildi. Hüseyn Əhmədov Seyid Əzimin Şamaxı şəhər məktəbinin birinci və 
ikinci sinif şagirdləri üçün tərtib etdiyi “Rəbiül-Ətfal” və “Tacül-Kütüb” (1883) 
adlı dərslikləri ilə bağlı yazırdı: “... hər iki dərsliyini sonralar  “Müntəxəbat” adı 
altında yenidən işləsə də, bu dərslik də onun sağlığında işıq üzü görməmiş, ... 
həmin dərsliyin materiallarından Çernyayevski özünün “Vətən dili” dərsliyində 
istifadə etmişdir” [Əhmədov H., 2014].

Fikir verin: bir tərəfdən İrəvan gimnaziyasının müəllimi Mirzə Ələkbər Elxa-
novun öncə yazdığı dərslik “itkin düşür”, bir tərəfdən Seyid Əzim Şirvaninin 
Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə müəllim getməməsi üçün 
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Şamaxıdan donoslar təşkil edilir, onun əvəzinə əslən Şamaxıdan olan A.O.Çer-
nyayevski işə götürülür, digər tərəfdən azərbaycanlı uşaqlar üçün “Vətən dili” 
dərsliyi məhz onun müəllifliyi ilə nəşr olunur ki, burada Seyid Əzimin “Müntəxə-
batı”ndan istifadə edilməsi onu göstərir ki, çarizmin milli müəllim kadrlarının ye-
tişməsində marağı olmamışdır. Məsələn, bu dövrdə tanınmış təhsil məmuru olan 
K.Yanovskinin milli məktəblərin mövcudluğu uğrunda çalışan, tədrisin ana dilin-
də aparılmasını, rus dilinin adi tədris fənni kimi öyrənilməsi uğrunda mübarizəni 
“müsəlman kəm savadlılığı” kimi dəyərləndirilməsi əslində imperiya şovinizmi-
nin əlindən hər şeyin gələ biləcəyini göstərir. O, rus dilli təhsil müəssisələrinin 
şəbəkəsinin artırılmasının vacibliyini qeyri-rus şagirdlərin ənənəvi tədris-yaşayış 
mühitindən uzaqlaşmalarına, onların “mənəvi-əxlaqi vəziyyətlərinin yüksəlmə-
sinə” kömək kimi dəyərləndirərək, “Qafqazın həssas regionu olduğu üçün daha 
professional tədris müəssisələrinin təşkilini” vacib hesab edirdi [Rüstəmov F., 
2022]. 

20 il tədris dairəsinə rəhbərlik etmiş K.Yanovski yazırdı: “... nə qədər ki, 
dövlət təhsilinə münasibətdə vahid mövqe təmin olunmayıb, Cənubi Qafqazı, sö-
zün əsl mənasında, bir o qədər də ruslaşmış hesab etmək olmaz [Rüstəmov F., 
2022]. Hətta fikrini bir az da inkişaf etdirərək narahatlıqla bildirirdi: “Əgər ef-
fektli tədbirlər həyata keçirilməzsə, buradakı əhalinin cəhalətdə qalması və diyar-
dakı məktəblərin düzgün qurulmaması nəticəsində əhalinin ruslardan aralanması 
və bununla da Cənubi Qafqazın imperiyadan tam ayrılması prosesi başlanacaqdır 
[Rüstəmov F., 2022].

Sonralar, SSRİ dövründə də problemin bütövlükdə Sovet imperiyası üçün 
xarakterikliyindən bəhs edən məşhur rus təhsil tarixçisi B.Tebiyev də bu dövr-
lə bağlı yazır: “...göstərilən dövrdə tədqiqatlar başlıca müddəalar üzrə bir-birini 
tamamlamaqla ümumi xarakter daşımışdır. Dövrün siyasi tələbləri ilə tarixi-pe-
daqoji tədqiqatlara “sinfi mübarizə” prizmasından yanaşılması XIX əsrin sonu, 
XX əsrin əvvəllərində təhsilin daha dərin qatlarının öyrənilməsinə və genezisinin 
tamamlanmasına mane olmaqla, sovet nəzəri və tarixi pedaqoji tədqiqatlarının 
prioritetini təşkil etmişdir” [Rzayev V., 2018].

İndi özünüz nəticə çıxarın: bu cür imperiya meyarlarının hakim olduğu şəra-
itdə qeyri-rus ziyalının “Ana dili” dərsliyini yazmasına, eləcə də onun Qori semi-
nariyasının Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik etməsinə razılıq verilməsi nə dərəcədə 
mümkün idi ?! Göründüyü kimi, bu tendensiya sovet Rusiyası dövründə də eynən 
davam etmiş, hər iki fərqli siyasi quruluşlarda hakim olmuş “müsəlmanların sa-
vadsızlığı” anlayışı imperiya ambisiyalarından qaynaqlanan qeyri-obyektiv ya-
naşmadan başqa bir şey deyildir.

Sovet imperiyasının tənəzzül etməsi ilə yaranan demokratik və qlobal dəyi-
şikliklərlə əlaqədar meydana çıхan yeni siyasi-tariхi reallığın paradiqması keçmiş 
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imperiya məkanında yaşamış хalqların tariхi kontekstində Şimali Azərbaycanda 
tədqiq etdiyimiz dövrdə təhsil sahəsində baş verən mürəkkəb proseslərin köklü 
şəkildə, əhatəli öyrənilməsinə marağı getdikcə artırır. Məhz fenomenal əhəmiy-
yətə malik bu proses təhsil sahəsində baş verən əsaslı dəyişikliklərin хarakterini 
və dinamikasını хeyli dərəcədə şərtləndirmişdir ki, bunu İrəvan Müəllimlər Se-
minariyasının azərbaycanlı müəllim və tələbələrinin çoxşaxəli ictimai-maarifçi 
fəaliyyətlərinin az öyrənilməsinə münasibətdə bir daha görürük.

Ziyalılarımızın yeni tipli milli mətbuat yaratmaqla, sonralar öz publisistik ya-
zılarında qaldırdıqları ictimai-humanitar məzmunlu məsələlər xalqımızın tarixinə 
yeni istiqamət vermiş oldu. Bu dövrdə biri özbək (“Türkistan vilayətinin qəzeti”), 
biri “Kazak” (Dala vilayətinin qəzeti), dördü tatar (“Tonquç”, “Tərcüman”, “Mi-
rad”, “Nur”) qəzetləri ilə bərabər, Azərbaycan dilində çıxan nəşrlərə toxunan türk 
təhsil tarixçisi Nadir Dövlət yazırdı: “Azərbaycanda ilk türkcə qəzeti 1875-ci ildə 
Bakıda Həsən bəy Məlik(ov) “Əkinçi” adı ilə çıxarmağa başladı. “Əkinçi” 1877-
ci ildə, Rusiya –Türkiyə müharibəsi ərəfəsində rus hökuməti tərəfindən bağlandı. 
1879-cu ildə Tiflisdə Cəlaləddin və Hacı Səid Ünsi qardaşlarının “Ziya” qəzeti və 
1880-ci ildə “Ziyayi-Qafqaziyyə” məcmuələri çıxdı. “Ziya”nın 1884-cü ilə qədər 
76 sayı, 1888-ci ilədək “Ziyayi-Qafqaziyyə”nin 97 sayı nəşr edildi. “Kəşkül” isə 
1883–1891-ci illərdə nəşr edildi. 1903-cü ildə M.Şahtaxtinski Tiflisdə “Şərqi-
Rus”u və 1904-cü ildə Əlimərdan bəy Topçubaşov Bakıda “Həyat” qəzetlərini 
dərc etdirirdilər. Krımda hələ qəzet-jurnal nəşrinə icazə verilmədiyi dövrdə İs-
mayıl bəy Qaspralı 1881-ci ildə “Tonquç”u məcmuə halında nəşr etdi. 1905-ci 
il inqilabından əvvəl çıxan ən təsirli qəzet isə, yuxarıda söylədiyimiz kimi, yenə 
İsmayıl bəy Qaspralının nəşr etdiyi “Tərcüman” oldu [Dövlət N., 2002].

Mirzə Cabbar Əsgərzadənin (Aciz) redaktorluğu ilə 1914-cü ildə çıxan “Lək-
lək” jurnalı da yeni maarifçi baxışların formalaşmasında tarixi rol oynamışdır. 
Onun fəaliyyətindən bəhs edən İsrafil Məmmədov yazırdı: “...Lək-lək”in Daş-
kənddə və İstanbulda da oxucuları var idi. Deməli, “Lək-lək” bir qrup İrəvan 
ziyalısını əyləndirmək üçün yaradılmış adi məzkərə məcmuəsi deyil, sədası və 
üsyankar səsi Qafqazı aşaraq, Orta Asiya və Türkiyəyə qədər gedib çatan, geniş 
yayılmış, mətbuat tariximizin daha ətraflı, daha dərindən öyrənilməsinə kömək 
edən çox dəyərli, indi də öz əhəmiyyətini itirməyən zəngin bir ədəbi sərvət yarat-
mışdır [Məmmədov İ., 2002]. Bu, məşhur maarifçi Həsən bəy Zərdabinin naşiri 
olduğu “Əkinçi” qəzetinin başladığı yeni maarifçilik hərəkatının nəticəsi kimi də 
dəyərləndirilə bilər. Haqlı olaraq göstərildiyi kimi, “Əvvəlki əsrlərə nisbətən ma-
arif və mədəniyyətin, yeni tipli məktəblərin meydana gəlməsi və tərəqqisi baxı-
mından daha zəngin olan bu dövrün məktəb tarixi Azərbaycanda pedaqoji-elmi, 
ictimai fikrin inkişafında yeni mərhələ təşkil etdiyi kimi, xalq maarifi, məktəb 
təhsili və pedaqoji fikrin inkişafı tarixində də ayrıca mərhələ təşkil edir” [Əhmə-
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dov H.,  2006].
Akademik İsa Həbibbəyli bu dövrdə maarifçiliyin genezisinə toxunaraq “...

Azərbaycanda maarifçilik XIX əsrin hadisəsi kimi meydana çıxmışdır” deyə 
yüksək dəyərləndirmə aparmışdır [Mustafa N., 2020]. 

Cənubi Qafqazın işğalı ilə bütün Qafqazı siyasi təsir dairəsinə daxil edən im-
periyanın təhdidləri zəminində Şimali Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi, 
siyasi-mədəni həyatında mühüm dəyişikliklər başladı. Belə ki, ХIХ əsrin ortala-
rından Şimali Azərbaycanda məktəbin əsas inkişaf tendensiyasına, хüsusiyyət-
lərinə və çar Rusiyasının geopolitik arenada apardığı dövlət siyasətinə müvafiq 
olaraq, hökumətin yeritdiyi təhsil siyasətinə münasibətlərini bildirməyə, bu sahə-
də əsaslı dəyişikliklərə nail olacaq işlərin proqramını müəyyənləşdirməyə çalışan 
maarifçilərimiz Qafqazın rus dilli, eləcə də ana dilli mətbuatında milli təəssüb-
keşlikdən qaynaqlanan ictimai, publisistik və maarifçi məqalələrlə çıхış etməyə 
başladılar. Onlar dövlətin milli ucqarlarda yeritdiyi təhsil siyasətini analitik təhlil 
edir, təhsilin yaхşılaşmasına, keyfiyyətcə yüksəlişinə ümid bəsləyirdilər. Bir çoх 
maarifçilər hökumət bürokratiyasının təhsil sahəsində inhisarının ləğv olunması-
nı təklif edirdilər. 

ХХ əsrin əvvəllərində mətbu orqanlarda, müəllimlərin I və II qurultaylarında, 
ayrı-ayrı cəmiyyətlərin, təşkilatların yığıncaqlarında hökumət rejiminin məktəb 
işlərində səriştəsizliyi, müsəlmanların təhsilinə ögey münasibəti, pedaqoji təşəb-
büskarlığı boğması, məktəb həyatının ideologiyalaşdırılması və siyasiləşdirilmə-
si, хalq məktəbinin və хalq müəlliminin vəziyyətinə laqeyd münasibəti bütün 
kəskinliyi ilə qeyd edilirdi. Akademik Misir Mərdanov bu  barədə yazırdı: “...
XX əsrin əvvəllərində, təhsillə, müəllim kadrları ilə bağlı məsələlər kəskin bir 
durumda olarkən bunların həllinin milli birlik kontekstində həllinə nail olmaq 
zərurəti meydana çıxmışdı. Bu işdə tarixi hadisələr sürətləndirici rol oynamış-
dır” [Azərbaycan müəllimlərinin qurultayları., 2008]. Başqa sahələrdə olduğu 
kimi, bu sahədə də “hadisələrin sürətləndirici rolu içərisində” rəsmi siyasətin sırf 
müstəmləkəçi хarakter daşıması mühüm yer tuturdu. 

Çar Rusiyası dövrü, xüsusilə, İrəvanın ictimai-maarifçi mühitinə dair bilava-
sitə araşdırmalar əsasən müstəqillik dövrünə  aiddir. Bu tədqiqatlarda da həm çar, 
həm də sovet Rusiyasının təhsil siyasətinin müxtəlif aspektlərdən öyrənilməsinə 
daha çox fikir verilmiş, süquta uğramış hər iki imperiyanın ictimai-humanitar və 
maarif sahəsində gördüyü işlərin tənqidi təhlili kifayət qədər aparılmamışdır.

Beşinci, İrəvan, Qoridən fərqli olaraq, həm quberniya mərkəzi idi, həm də 
yeni tipli mədəni-maarif işinin, xüsusilə teatr, mətbuat, ədəbiyyat, musiqi və in-
cəsənətin müxtəlif sahələri üzrə Təbriz–Naxçıvan–İrəvan ictimai-maarifçi mühi-
tinin əlaqələndirmə mərkəzi idi. Görkəmli təhsil tədqiqatçısı İsrafil Məmmədov 
İrəvanda teatr və musiqi mədəniyyətinin yeni mərkəzlərindən, onların əhəmiyyə-
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tindən bəhs edərək yazırdı: “Fransız səyyahı İan Sarden indiki Ermənistan ərazi-
sinə, İrəvan şəhərinə 1673-cü il səfəri ilə bağlı yazdığı yol qeydlərində bəhs edirdi 
ki, “onlarda rəqs bir incəsənət və ya sənət kimi mövcuddur, Avropadakı teatr sənə-
tinə oxşardır. Bu, onların operasıdır, təqdim etdikləri pyeslər həmişə məhəbbət 
mövzusunda olur və müsəlman əxlaqına ləkə gətirmir” [Məmmədov İ., 2002].

İlk teatr tamaşasının, Mirzə Ənqəlibin musiqi və rəsm əsərlərinin simasın-
da İrəvan muğam və rəsm məktəblərinin mövcudluğu, eləcə də Mirzə Ələkbər 
Sabirin müalicəsi üçün başlanmış ianə kompaniyasına İrəvan ziyalılarının ha-
mısının qoşulması, xüsusilə Dilicanda seminariyanın müəllimi Rəhim Xəlilovun 
ssenarisi əsasında xüsusi tamaşa təşkil edilməsi, Mirzə Cabbar Məmmədzadənin 
müşayiəti ilə bir qrup seminaristin əyləncəli-musiqili proqramla çıxış edərək, bu 
məqsədlə 100 manat pul toplanması və onun (digər əyalətlərin cəmində bu qə-
dər vəsait toplanmamışdı – H.B.) Bakıya göndərilməsi, həm də görkəmli şairin 
müayinəsi üçün ianənin vacibliyini, yəni M.Ə.Sabirin ölkə üçün əhəmiyyətini 
dəyərləndirirdi. Bütün bunlar İrəvan ictimai-maarifçi mühitinin zəngin bazaya 
malik olmasından xəbər verirdi. İ.Məmmədov bu barədə yazırdı: “Mirzə Ələk-
bər Sabirin qırxı münasibətilə dostu Abbas Səhhət Qafqaz müsəlmanlarına “Yeni 
İrşad” qəzeti vasitəsilə müraciət ünvanladı ki, mərhumun əsərlərinin nəşri üçün 
ianə kampaniyasına başlayır. Təşəbbüsə ilk reaksiyanı görkəmli ziyalı Nəcəf 
bəy Vəzirovun qızı Sara xanım göstərdi. O, redaksiyaya 5 manat göndərdi. M.
Mahmudbəyov, A.Səhhət, S.Axundov, A.Şaiq, S.Əbdürrəhmanov, F.Ağazadə və 
Ə.Əfəndizadə yığılan ianəyə 15 manat da əlavə etdilər. 1911-ci ilin sonuna qədər 
20 manat toplandı. Sonra A.Şaiq “Nicat” qəzeti vasitəsilə, heç olmasa mərhumun 
ildönümünə qədər əsərlərini nəşr etdirmək üçün təkrar ianə kampaniyası başlatdı 
və redaksiyada “ianə dəftəri” açdılar. Cəmi 27 manat toplandı. İyulun 20-də baş 
verən (1912) hadisə vəziyyəti dəyişdi. İrəvan quberniyasının Dilican qəsəbəsində 
dincəlməkdə olan (sovet dövründə də məşhur istirahət mərkəzi, şəhər olmuşdur 
– H.B.) Məmmədağa Qarayev, Abdulla bəy Sübhanverdixanov, Mirzə Cabbar 
Məmmədzadə, İsmayıl ağa Mustafayev və Əsgər ağa Axundovun təşəbbüsü və 
iştirakı ilə “Axşam səbri xeyir olar” və “Qırt-qırt” pyesləri tamaşaya qoyuldu. 
Mirzə Cabbar Məmmədzadənin tarda müşayiəti ilə irəvanlı şagirdlər Sabirin 
şeirlərinə mahnılar oxudular. Tamaşadan yığılan 101 manat 19 qəpik “Hophop-
namə”nin nəşri üçün Bakıya göndərildi [Məmmədov İ., 2002]. 

 Altıncı, şəhər ziyalıları hamılıqla yeni ictimai-maarifçi prosesə qoşulmuş-
dular. Qoridə isə seminariyanın Azərbaycan bölməsinə dəstək verəcək belə ziyalı 
potensialı yox idi. Bütün ağırlıq seminariyanın azərbaycanlı müəllimlərinin üzə-
rinə düşürdü. İrəvanda gimnaziya, seminariya, qız məktəbi, nəhayət, mahallar 
üzrə mövcud rusdilli iki və üç sinifli məktəblərin şəbəkəsi mövcud idi. Məsələn, 
İrəvan Quberniya Məclisinin sədri Mirzə Məmmədkərim Qazızadə başda olmaq-
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la şəhərin dini və burokratik-inzibati idarələri onun ictimai-maarifçi mühitinin 
formalaşmasının ciddi himayəçiləri idi, yəni Qoridən fərqli olaraq, əyalət bütün-
lüklə yeni maarifçi prosesin fəal iştirakçısı idi.

Yeddinci, Qoridən fərqli olaraq İrəvanda Avropa tipli teatrın təşəkkülü, 
“Lək-lək” jurnalının simasında maarifçi-humanist mətbuatın mövcudluğu, əra-
zidə “Əkinçi”, “Tərcüman”, “Molla Nəsrəddin”, “Füyuzat” kimi qəzet və jur-
nalların yayılması dövrün görkəmli maarifçilərindən olan Mirzə Cəlilin, Firudin 
bəy Köçərlinin, Mirzə Həsən Rüşdiyyənin bu şəhərlə, onun təhsil mühiti ilə bağlı 
olmaları İrəvanın yeni tipli ictimai-maarifçi mühitinin, özünəməxsus şəhər mə-
dəniyyətinin göstəricisi idi. İsrafil Məmmədova görə, Azərbaycanda teatrın tarixi 
də 1882-ci ildə İrəvanda oynamış “Tamahkarlıq düşmən qazanır” tamaşası ilə 
qoyulmuşdur. Bu tamaşa 1882-ci il, aprelin 2-də İrəvandakı qızlar məktəbinin 
geniş salonunda kasıb azərbaycanlı şagirdlərin nəfinə oynanılmışdır. Üç pərdə-
li bu pyesi milliyətcə azərbaycanlı olan teatr həvəskarları tamaşaya qoymuşlar. 
Məşədi Fərəc rolunda Nəzmi, Məmmədqulu rolunda Mirzə Xəlil Hacıyev, Fətəli 
rolunda Rüstəmxan Abbasquluxanov, Həsən rolunda Məhəmməd adlı biri çıxış 
etmişlər... Pyesi 1881-ci ildə İrəvanda şəhər məktəbinin müəllimi Məşədi İsmayıl 
təfsilatı ilə Nəzmiyə söyləmiş, o isə əsəri səliqə ilə qələmə almış, 1900-cü ildə 
İrəvanda Edisson mətbəəsində Mirzə İbrahim Xəlilovun naşirliyi ilə çap etdiril-
mişdir [Məmmədov İ., 2002]. 

1825-ci ildə Peterburqda, 1877-ci ildə İranda, 1883-cü ildə Naxçıvanda, 
1885-ci ildə Tiflisdə tamaşanın oynanılmasına toxunan tədqiqatçı İrəvan təhsil 
mühitinin fəal simalarından olan F.Köçərlinin 1890-cı il, aprelin 20-də “Kəşkül”-
də dərc olunmuş məqaləsindən aşağıdakı fikirlərə istinad edir: “Bu aprelin 4-də 
darülmüəllimdə (İrəvan Müəllimlər Seminariyasında – H.B.) elm və kamal təh-
sil edən müsəlman cavanları hökumət rüsxəti ilə mərhum Mirzə Fətəli Axundo-
vun “Məstəli şah” ünvanında tərtib etdiyi komediyanı oynayıb, cümlənin diqqət 
və hörmətini cəlb etdilər”. Həmin məktubunda F.Köçərli bildirirdi ki, İrəvanda 
“Məstəli şah”ı səhnəyə çıxarmağa qadir olan həvəskar artistlər dəstəsi yanında 
orijinal səhnə əsərləri yazmağa qabil gənc müəlliflər də yetişmişdir. “Məstəli 
şah”dan sonra “Könülsüz nikah” ünvanında bir pərdə də tərtib olundu və oy-
nandı. Məlum oldu ki, onu yazan darülmüəllimin şagirdlərindən Rzayev soyadlı 
bir şagirddir. Bir dərəcə razı qaldılar ki, dübarə təkrarına qayıdıb və xahişmənd 
oldular” [Məmmədov İ., 2002].

Teatr tariximiz üçün maraqlı olan bu fakt həm də XIX əsrin ikinci yarısında 
İrəvan xanlığının mərkəzində azərbaycanlıların mövqeyi, mədəni həyatı haqqın-
da geniş təsəvvür yaratmaq, milli maarifçiliyimizin genezisini tamamlayacaq, 
ictimai-maarifçi hərəkatın səviyyəsi və hüdudları haqqında elmi təsəvvürlərə də 
işıq salmaqdadır.
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Səkkizinci, İrəvan məktəblərinin müəllimləri, o cümlədən Mirzə Ələkbər 
Elxanov, Firudin bəy Köçərli, Rəhim Xəlilov, Məmmədvəli Qəmərlinski, Mirzə 
Kazım Əsgərzadə, Mirzə Həsən Rüşdiyyə, Molla Məşədi İsmayıl Kazımzadə, 
Mirzə Cabbar Əsgərzadə və Mirzə Cabbar Məmmədzadə tədris resurslarının ha-
zırlanmasında, ana dilində tədrisin metodik bazasının yaradılmasında əsl fəda-
karlıq göstərmişlər. Məsələn, qeyd etdiyimiz kimi, müsəlman və dünyəvi mək-
təblər üçün Molla Məmmədbağır Qazızadənin İrəvanlı müəllimlərdən İsmayıl 
bəy Şəfibəyov, Mirzə Məhəmməd Şeyxzadə, Şeyx Hacı Mirzə Əbusəttar Kazı-
movla birgə hazırladıqları və 1911-ci ildə Tiflisdə nəşr etdirdikləri “Ana dili” 
dərsliyi, Mirzə Həsən Rüşdiyyənin Təbrizdə türkcə yazdığı “Vətən dili” dərsliyi, 
eləcə də Mirzə Ələkbər Elxanovun yeni dərslik layihəsi ilə bağlı xidmətlərinin 
məntiqi nəticəsi idi. Hələ bundan əvvəl Rəhim Xəlilovun 1899-cu ildə İrəvanda 
nəşr etdirdiyi “İrəvan quberniyası müsəlmanlarının məhərrəmlik təziyədarlığı” 
əsərinin çap edilməsi, 1907–1908-ci illərdə Məmmədvəli Qəmərlinskinin İrəvan-
da “Atalar sözü” kitabının təkrar nəşrini buraya əlavə etsək, İrəvan ictimai-ma-
arifçi mühitinin metodik bazasının ciddiliyindən xəbər verirdi. Yeri gəlmişkən, 
Mirzə Məmmədvəli Qəmərlinski 1906-cı ildə Bakıda Müəllimlər Qurultayında 
İrəvanlı müəllimləri təmsil etmiş, orada görkəmli maarifçi Mirzə Ələkbər Sabirlə 
tanış olmuş, xalqımızın görkəmli oğlu Nəriman Nərimanovun vəsaiti ilə hər ikisi 
İrəvana gəlmiş, oranın təhsil mühiti ilə tanış olmuşlar. İrəvan Rimsipi qızlar mək-
təbi Mirzə Ələkbər Sabiri valeh etmişdir. Yeri gəlmişkən, Bakıda bu tipli məktəb 
görkəmli Azərbaycan mesenatı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin səyi ilə 1901-ci ildə 
açılmışdır.

Doqquzuncu, İrəvan Müəllimlər Seminariyası təhsil şəbəkəsini təşkil edən 
digər təhsil müəssisələri ilə birlikdə əyalətin ictimai-maarifçi mühitini ayaqda 
tutaraq, “üsuli-cədid” məktəbini uğurla tədrisə daxil edirdilər. İrəvanda yeni tipli 
“üsuli-cədid” məktəblərinin açılmasında və sonralar Mirzə Həsən Rüşdiyyənin, 
onun qardaşı Mirzə Əlinin, Mirzə Kazım və Mirzə Cabbar Əsgərzadələrin və b. 
simasında geniş şəbəkənin formalaşdığını da xüsusi qeyd etməliyik. Bu sahədə  
məşhur Rusiya (türk-tatar) maarifçisi İsmayıl bəy Qasprinskinin də böyük xid-
mətləri qeyd edilməlidir. Yəni Qoridən fərqli olaraq, İrəvan təhsillə bağlı yenilik-
lərin də uğurla tətbiq edildiyi ictimai-mədəni mərkəz idi.

İsmayıl bəyin 1883-cü ildə nəşrinə başladığı “Tərcüman” qəzeti, eləcə də 
1884-cü ildə Bağçasaray şəhərində açdığı “Üsuli-cədid” məktəbi yeni hərəka-
tın qaranquşları idi. 20 ildən sonra bu məktəblərin çar Rusiyası türkləri arasında 
sayı 5 mini keçmişdir [Əhmədov H., 2014]. İ.Qasprinskinin “Tərcüman” qəzeti 
və açdığı “üsuli-cədid” məktəblərindən qorxuya düşən çar məmurlarının nara-
hatlığına ən bariz nümunə kimi dövrünün ali maarif məmurlarından İ.İlminski 
İsmayıl bəyin “Tərcüman” qəzetini çıxarmaqda məqsədinə toxunaraq Rusiya-
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nın tanınmış təhsil bürokratlarından olan dostu K.Pobedanostsevə yazırdı: “1. 
Rusiya imperiyası içərisində yaşayan müsəlmanları islam əsaslarından ayır-
madan Avropa elminə qoşmaq; 2. çoxlu müxtəlif ləhcələrdə danışan Rusiya 
müsəlmanlarını birləşdirmək və möhkəmləndirmək; 3. osmanlı-türk kökündən 
gələn bütün müsəlmanlar üçün ümumi bir dil yaratmaq. İndi nə olacaq? Bildi-
yimə görə, Kazanda türkcə qəzetlərin və dərs kitablarının sayı keçən ildəkinə 
nisbətən xeyli artmışdır. Rusiya müsəlman mədəniyyəti mərkəzinin yaranmasına 
imkan verməməliyik. Əks təqdirdə, müsəlmanları ruslaşdırma siyasətindən heç 
bir nəticə alınmaz” [Rzayev V., 2018]. Bu məktəblərin təsiri Azərbaycanda da 
tezliklə özünü göstərmiş, Şamaxıda Seyid Əzim Şirvani, Lənkəranda Mirzə İs-
mayıl Qasir, Naxçıvanda Məhəmməd Tağı Sidqi, Şuşada Mir Möhsün Nəvvab, 
İrəvanda və Təbrizdə Mirzə Həsən Rüşdiyyə, qardaşı Mirzə Əli və Mirzə Kazım 
və Mirzə Cabbar Əsgərzadələr, yeni təhsil islahatının peşəkar məktəbdarların-
dan idilər. Mirzə Həsən Rüşdiyyənin simasında əvvəl İrəvanda, sonralar isə İran 
şahı Nəsrəddin şahın dəvəti ilə İranda Rüşdiyyə məktəblərinin geniş şəbəkəsinin 
formalaşması Təbriz–İrəvan–Naxçıvan ictimai-maarifçi arealının formalaşması-
nı təmin etdi ki, burada da İrəvan ziyalılarının, o cümlədən İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının azərbaycanlı müəllim və tələbələrinin mühüm rolu olmuşdur. 
Bu ziyalılardan ikisi haqqında qeyd etmək bu ictimai-maarifçi prosesin nə qədər 
qabaqcıl kadr potensialına malik olduğunu açıq göstərirdi. Bunlardan biri Mir-
zə Həsən Rüşdiyyə, ikincisi isə seminariyanın Azərbaycan dili müəllimliyindən 
elmlər doktoru, professorluğa qədər yüksəlmiş Mirzə Cabbar Məmmədzadə idi. 

Mirzə Həsən Rüşdiyyənin Təbrizdə türkcə (Azərbaycan – H.B.) yazdığı 
“Vətən dili” dərsliyi öz dövründə çox məşhur idi. İki hissədən ibarət dərsliyin 
birinci hissəsində əlifba, ikinci hissəsində tərbiyəvi hekayələr verilmişdi. İrəvan 
ziyalısı Mirzə Abbas Məmmədzadənin yazdığına görə, onun beş cildlik kitabı 
olubdur ki, onlardan dördünü təlimi-ətfal üçün (uşaqların təlimi  üçün – H.B) 
tərtib etmişdir.

Mirzə Həsən Rüşdiyyə, onun qardaşı Mirzə Əlinin, Mirzə Kazım və Mir-
zə Cabbar Əsgərzadələrin, nəhayət, Molla Məhəmmədtağı Sidqinin simasında 
İrəvanla bərabər Təbrizdə və Naxçıvanda da yeni tipli üsuli-cədid məktəblərini 
inkişaf etdirməklə, həm bu coğrafi ərazidə yeni tipli mədəni-maarif istiqamətlə-
rini müəyyən edir, həm də İrəvan–Təbriz–Naxçıvan geomədəni aspektində tarixi 
təşəkkülünü tamamlayırdı. 

İrəvan ictimai-maarifçi mühitinin formalaşmasında seminariyanın müəllimi 
Mirzə Cabbar Məmmədzadənin (o, İrəvanda məşhur olan maarifçi Mirzə Ab-
basın – ona “fars Abbas” da deyirdilər – oğludur – H.B.) çox böyük xidmətləri 
vardır. İrəvanlı ziyalılardan Mirzə Cabbar Məmmədzadə 1908–1917-ci illərdə 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının müəllimi olmuş, İrəvanda geniş ictimai-maa-
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rifçilik fəaliyyəti göstərmiş, 1920-ci ildən isə Bakıya köçərək, Azərbaycan Döv-
lət Universitetində, Azərbaycan Politexnik İnstitutunda, Azərbaycan Kooperasi-
ya İnstitutunda Azərbaycan dili müəllimi işləmişdir. Onun “Azərbaycan dilini 
sərbəst öyrənən ruslar üçün” kitabı 13 dəfə nəşr olunmuşdur. Məşhur hindşünas 
akademik A.Şor həm ondan türk dilini öyrənmiş, həm də onun kitabını yüksək 
qiymətləndirmişdir. O, 1937-ci ildə “Azərbaycanda tədris metodikası tarixi” 
əsərinə görə pedaqoji elmlər doktoru, professor elmi adı alsa da, elə həmin ildə  
amansız repressiyanın qurbanı olmuşdur. Həm Mirzə Həsən Rüşdiyyənin, həm 
Molla Məmmədbağır Qazızadənin, həm də Mirzə Cabbar Məmmədzadənin təhsil 
islahatları və ana dilinin tədrisi uğrunda apardıqları maarifçi-ictimai fəaliyyətləri 
xüsusi tədqiqat mövzularıdır.

Hələ vaxtilə görkəmli islahatçı-ziyalı Məhəmməd ağa Şahtaxtinski “Rusiya 
müsəlmanları” adı altında nəşr etdirdiyi məqaləsində bəzi fikirləri yumşaldaraq 
imperiyanın türk-müsəlman qövmünün dini kimlikdən etnik kimliyə transforma-
siyasına təsirinə binaən yazırdı ki,  Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının Azər-
baycan şöbəsi (o, F.Köçərlini və b. nəzərdə tuturdu – H.B.) müsəlmanlara rəğbət 
bəsləyənlərin əlindədir və İrəvan Müəllimlər Seminariyasını da buraya əlavə et-
sək, demək olar ki, müsəlman məktəbləri tamamilə arzu edilən, elmi cəhətdən 
hazırlıqlı xalq müəllimlərinin yeni dəstəsinə malik olacaqlar, çünki həm təlimin 
ana dilində aparılması, həm də hər iki seminariyanın simasında ana dilli təhsilin 
pedaqoji kadr təminatı, öz növbəsində, əlifba islahatı, nəhayət, təlimdə səs üsu-
lunun tətbiqi zərurətini irəli sürürdü [Əhmədov H., 2014]. Sonuncu çağırışlarla 
İrəvan–Naxçıvan–Təbriz ictimai-maarifçi hərəkatına yeni məzmun vermiş üsu-
li-cədid məktəbləri hərəkatı, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, çox böyük qüvvə ilə 
“Azərbaycan davası” adlı milli mücadilənin genezisini təmin etmiş oldu.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının, onun müəllim və məzunlarının elmi-pe-
daqoji tədqiqatlardan kənarda qalmaları, İrəvan qəza, progimnaziya, gimnazi-
ya, Rimsipi qızlar gimnaziyası, eləcə də quberniyanın digər yerlərində rusdilli 
dövlət və müsəlman məktəblərinin sistemli tədqiqatlara cəlb edilməməsi, hətta 
Sovet dövründə də belə olması bu gün əhatəli və müqayisəli tədqiqatlara imkan 
vermir. Məsələn, təhsil tarixinə dair tədqiqatlarda göstərilirdi: “Sovet hakimiy-
yətinə qədər Azərbaycanda müəllim kadrları hazırlayan xüsusi məktəb yox idi. 
Bütün Zaqafqaziya üzrə müəllim kadrları hazırlayan yalnız bir məktəb var idi ki, 
bu da Qori Müəllimlər Seminariyasının 1879-cu ildə açılmış Azərbaycan şöbəsi 
idi [Bayramov H., 2015]. Halbuki, elə həmin əsərin 127-ci səhifəsində görkəmli 
alim qeyd edir ki, azərbaycanlılardan müəllim kadrlarının hazırlanmasında İrə-
van Müəllimlər Seminariyasının böyük rolu olmuşdur. Görünür, Qori Semina-
riyasından fərqli olaraq, burada xüsusi Azərbaycan şöbəsinin olmaması, yalnız 
məsul şəxsin müəyyən edilməsi əsas götürülmüşdür, lakin fakt faktlığında qalır. 
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İrəvan ictimai-maarifçi mühiti yalnız müstəqillik dövründə diqqəti cəlb etmişdir.
Müasir dövrdə, ölkənin təhsil sisteminin yenidən qurulduğu şəraitdə yuхa-

rıda sadaladığımız amillərə diqqət yetirilməsi, mütərəqqi pedaqoji ideyaların 
paradiqması, təhsili idarəetmənin sosial meхanizmləri, qəbul edilmiş təhsil ni-
zamnamələri, əsasnamələr, təlimatlar və başqa qanunverici-normativ sənədlər 
haqqında elmi-tariхi təsəvvürə malik olmaq bu gün daha aktualdır.

Əməkdar elm xadimi, professor Fərrux Rüstəmov aşağıdakı fikirləri ilə prob-
lemin akademik şərhinə yeni məzmun gətirmişdir: “Pedaqogika tarixi köhnəl-
miş, həyatın rədd etmiş olduğu müddəalar, prinsiplər, qaydalar sistemi deyil, təh-
sil-tərbiyə məsələlərinin müasir problemlərinin həlli üçün mühüm mənbələrdən 
biridir. Keçmişdə diqqət verilməyib kənara atılmış, köhnə, indiyə kimi yanlış 
hesab olunan ideyaların özü də bir çox hallarda müasir mütərəqqi ideyalar üçün 
təkanverici bünövrə rolunu oynaya bilər” [Rüstəmov F., 2006].

Güney Qafqaz təhsili ilə bağlı, eləcə də Naxçıvan – İrəvan təhsil mühitini 
birlikdə tədqiqata cəlb etmək baxımından Vahid Rzayev “Naxçıvanda məktəb 
və pedaqoji fikir”  monoqrafiyasında üç əsas istiqaməti tədqiqata cəlb etməklə 
mühüm regional tarixi-elmi mühitini yeni milli maarifçilik kontekstində araş-
dırmışdır. O, Naxçıvan məscid məktəbləri və mədrəsələri, Naxçıvan xanlığının 
Rusiya tərəfindən işğalından sonra yeni rusdilli təhsil ənənələrinə transformasi-
yanın aktual istiqamətləri, Naxçıvan milli maarifçiliyinin islahatçı nümayəndəsi 
Məhəmməd Tağı Sidqinin üsuli-cədid tipli məktəbi və onun əsasında rus-tatar 
(Azərbaycan–H.B) məktəblərinin şaxələnməsi ilə XX əsrin əvvəllərində Naxçı-
vanda ictimai-pedaqoji mühitin başlıca tendensiyalarını göstərmişdir [Rzayev V., 
2018].

Müəllif ilk dəfə olaraq  İrəvan – Naxçıvan vahid geosiyasi kontekstdə İrəvan 
– Naxçıvan təhsil mühiti arasında maraqlı paralellər aparmaqla akademik Hüseyn 
Əhmədovun, akademik İsa Həbibbəylinin və bu sətirlərin müəllifinin qeyd edilən 
məsələ ilə bağlı ciddi əsaslandırmalarına istinadən, onlara vahid kontekstdə ya-
naşmış, ciddi elmi mühakimələr və qənaətlər irəli sürmüşdür.

Nəticə / Conclusion

Bu nəticəyə gəlirik  ki, İrəvan təhsil mühiti Naxçıvan və Təbriz təhsil mühiti 
ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməklə cənublu-şimallı Azərbaycanı bir-birinə bağ-
layan geopolitik Təbriz–İrəvan–Naxçıvan xəttini aradan qaldırmaq, çarizmin bu 
əraziləri asanlıqla ruslaşdırma siyasətinə tabe etdirilməsi niyyətini ortaya qoy-
muş olurdu. Beləliklə, digər xanlıqlara qarşı da eyni siyasətin tətbiq edilməsi 
təhlükəsindən başqa, həm də bu xanlıqların simasında mövcud dini-bürokratik 
elitanın mütiləşdirilməsi ilə şərq təhsil ənənələrindən Avropa təhsil ənənələrinə 
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istiqamətlənmə prosesini təmin etmək nəzərdə tutulurdu. Hər cür məkrli imperiya 
ambisiyalarına baxmayaraq, İrəvan ictimai-maarifçi mühitinin uğurla reallaşdır-
dığı Azərbaycan milli maarifçiliyi uğrunda mübarizənin aparıcı mərkəzlərindən 
birinə çevrildiyini göstərməklə nail olduğu tarixi-pedaqoji paradiqmanın təsdiqi 
idi. Bu, onların reallaşdırdıqları tarixi missiya idi...

Tədqiqatlarında İrəvan – Naxçıvan – Təbriz ictimai-maarifçi mühitini yeni 
prizmadan dəyərləndirən Cəfər Cəfərov və Cəlal Allahverdiyevin “Milli maarif-
çilik mühiti” adlı, eləcə də sonuncunun və Fərrux Rüstəmovun “İrəvan Müəllim-
lər Seminariyası  və onun məzunları” əsərləri, nəhayət, İrəvan ictimai-mədəni, 
maarifçi mühiti ilə bağlı cəfakeş ziyalılar Əsgər Zeynalovun və Nazim Musta-
fanın silsilə tədqiqatlarını da xüsusi qeyd etməliyik. Təkcə İrəvanla kifayətlən-
məyib, Qərbi Azərbaycan ictimai maarifçi mühitini araşdırmaqla onu qeyd etdi-
yimiz İrəvan–Naxçıvan–Təbriz ictimai – maarifçi mühitinin tərkib hissəsi kimi 
qeyd etmişlər.

 Bu müqayisələrin təhlilində başlıca məqsəd milli maarifçiliyimizin tarixində 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının da, Qori Müəllimlər Seminariyasının da azər-
baycanlı müəllim və məzunları ilə birlikdə rolunu qeyd etməkdir. Hər iki semi-
nariya öz tarixi missiyalarını eyni səviyyədə uğurla başa çatdırmışdır. Əməkdar 
elm xadimi, professor Fərrux Rüstəmovun haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, “hər 
iki seminariya birlikdə Moskva Dövlət Universitetinin Rusiya üçün oynadığı rol 
qədər tarixi xidmətə malikdirlər”.

Beləliklə, İrəvan Müəllimlər Seminariyası və digər yeni tipli məktəblərin şə-
bəkələşməsi təkcə ictimai-maarifçi mühitin formalaşmasını təmin etmədi, həm 
də ermənilərin bu ərazilərə kütləvi şəkildə köçürülməsi ilə yeni siyasi-tarixi mü-
barizənin mərkəzinə çevrildi. Azərbaycanlılar bu mübarizəni İrəvanda 1988-ci 
ilədək davam etdirdilər...

Məqalənin aktuallığı. Çar Rusiyasının, sonra isə Sovet dövlətinin dəstəyi 
ilə Azərbaycan torpaqları hesabına qondarma Ermənistan dövlətinin yaradılma-
sı nəticəsində yerli xalq olan azərbaycanlılar öz ata-baba yurdlarında təzyiqlər 
və təhdidlər altında yaşayırdılar. Məqalədə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 
və yeni tipli məktəblərin yaradılması, onların müəllim-tələbə heyəti haqqında 
məlumat verilir. İrəvan şəhərinin yalnız ictimai-maarifçi mühitin formalaşması 
baxımından deyil, həm də ermənilərin bu ərazilərə kütləvi şəkildə köçürülməsi 
ilə tarixi faktların saxtalaşdırılması və yeni siyasi-tarixi mübarizənin mərkəzinə 
çevrilməsini təsdiqləyən faktlar baxımından da aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, çar 
Rusiyasının və Sovet dövlətinin öz tərkibində olan müsəlman xalqlara, o cümlə-
dən Azərbaycan xalqına olan ikili münasibəti təhlil olunur, erməni-azərbaycanlı, 
müsəlman-xristian münasibətlərində yol verilən xristian tərəfdaşlığı, dövrün qa-
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baqcıl azərbaycanlı maarifpərvərlərinin bu yolda qarşılaşdıqları problemlər, apar-
dıqları mübarizə dəqiq tarixi faktlarla sübuta yetirilir. Təhsil tarixində bu coğrafi 
ərazidə yeni tipli mədəni-maarif istiqamətləri, üsuli-cədid məktəblərinin inkişafı 
yeni tədqiqat sahələri kimi diqqəti cəlb edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə Azərbaycanın təhsil tarixi ilə ma-
raqlanan tədqiqatçılar, elmi işçilər, müəllimlər, tələbələr üçün ətraflı məlumat 
mənbəyidir. Onlar bu məqalədən Azərbaycan təhsil tarixi haqqında biliklərini ar-
tırmaq, dünyagörüşlərini formalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. 
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Annotasiya. Adından da göründüyü kimi, məqalədə İrəvan şəhərindən 
və Ermənistan SSR rayonlarından 1948-1953 və 1988-1991-ci illərdə 
Ermənistanın faşist rəhbərliyi tərəfindən yerli azərbaycanlı əhalinin de-
portasiya olunmasından söhbət gedir. Müxtəlif illərdə baş verən bu de-
portasiyalar keçmiş SSRİ dövlətinin göstərilən dövrlərdə bilavasitə qə-
bul etdiyi qərarlar əsasında həyata keçirilmişdir. Məqalədə müəllif İkinci 
Dünya Müharibəsindən sonra SSRİ dövlətinin Türkiyə Cümhuriyyətinə 
qarşı əsassız ərazi iddialarını, Azərbaycan Respublikasında həyata keçir-
diyi siyasəti araşdırır. Bu baxımdan 1948-1953 və 1988-1991-ci illərdə 
yerli azərbaycanlı əhalinin son müqavimətinə baxmayaraq, onlar İrəvan 
şəhərindən və Ermənistan SSR-nin digər vilayətlərindən qovulmuşlar. Bu 
deportasiyalar və Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətlər tarixi 
faktlar əsasında geniş təhlil edilir.
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Giriş / Introduction

Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlılar XX əsrin 30-40-cı illərində so-
vet totalitar rejiminin həyata keçirdiyi dəhşətli repressiya siyasətinin və II Dünya 
müharibəsinin vurduğu yaralar sağalmamış, yeni bir tarixi fəlakətlə üzləşdilər. 
1945-ci ildə, müharibənin sonlarına yaxın SSRİ ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasın-
da münasibətlərin kəskinləşməsi, erməniləri əlində təzyiq alətinə çevirən SSRİ  
dövlətinə Türkiyə Cümhuriyyətinə qarşı ərazi iddialarını bir daha gündəliyə gə-
tirmək üçün bəhanə oldu. Əslində, türk xalqına qarşı hazırlanan bu xəyanət işi-
nin təşəbbüskarı SSRİ dövlətinin başçısı İ.V.Stalin idi. Bu məsələ ilə bağlı sovet 
hüquq-mühafizə orqanlarına birbaşa rəhbərlik edən, İ.V.Stalinin yaxın silahda-
şı olan L.P.Beriyanın oğlu S.L.Beriya özünün «Мой отец Берия. В коридорах 
Сталинской власти» (Москва, 2000) adlı əsərində atasının və İ.V.Stalinin türkə-
silli xalqlara və Türkiyə dövlətinə nifrət etdiyini yazır və qeyd edirdi ki, II Dünya 
müharibəsinin sonuna yaxın dövrdə şəxsən İ.V.Stalin sovet elmi dairələrində və 
mətbuatında antitürk təbliğatının başlanmasına özü şəxsən göstəriş vermişdi. Belə 
antitürk təbliğatının başlanmasında əsas məqsəd Türkiyə dövlətini SSRİ xalqları 
qarşısında gözdən salmaq, guya 1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars müqa-
vilələrinin Ermənistan SSR və Gürcüstan SSR üçün məqbul olmadığı iddiasını 
ortaya ataraq, Türkiyədən Şərqi Anadolu torpaqlarını qoparmaq idi.Bu ərazilər 
içərisində Türkiyə Cümhuriyyətinin 4 sancağı, o cümlədən Trabzon, Giresun tor-
paqları da daxil olmaqla, Şərqi Lazistanın Gürcüstan SSR-in tərkibinə verilmə-
si nəzərdə tutulmuşdu1. Bu çirkin siyasi niyyətləri reallaşdırmaq üçün İ.V.Stalin 
Gürcüstan SSR və Ermənistan SSR rəhbərlərinə və SSRİ EA-nın İctimai Elmlər 
Bölməsinə müvafiq elmi arayışın hazırlanması tapşırığı da vermişdi. Yaranmış 
fürsətdən istifadə edən Ermənistan K(b)PMK-nın birinci katibi Q.Arutinov SSRİ 
EA-nın həqiqi üzvü, diplomatiya tarixi üzrə tanınmış mütəxəssis Yevgeni Tar-
leni İrəvana dəvət edir və görüş zamanı qondarma “Qərbi Ermənistan”ın Ermə-
nistan SSR-ə birləşdirilməsi üçün tarixi-hüquqi əsas verə biləcək elmi arayışın 
hazırlanmasını xahiş edir. Qeyd etmək lazımdır ki, akademik Y.Tarle tərəfindən 
hazırlanmış elmi arayış İ.V.Stalinin yanında müzakirə olunur, lakin heç bir qərar 
qəbul olunmur. Hazırlanmış arayışda Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars və Ərdahan 
vilayətlərinin Ermənistan SSR tərkibinə  verilməsi təklif olunurdu2. II Dünya mü-
haribəsinin qurtarmasına bir neçə ay qalmış – yəni 1945-ci il, aprel ayının 19-da 
bütün ermənilərin VI katolikosu – baş patriarxın müavini, arxiyepiskop Gevorg 
Georekçiyan SSRİ dövlətinin başçısı İ.V.Stalinə 11 bənddən tərtib olunmuş ərizə 
1 S.Beriya. Moy otets Beriya. V koridorax stalinskoy vlasti. M., 2000, str. 256
2 Nazim Mustafa. İrevan şehri. Ankara, 2015, s. 99.
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ilə müraciət edir və onunla görüşür. İ.V.Stalin bu görüş zamanı ona xarici ölkələr-
də yaşayan ermənilərin Ermənistan SSR-ə köçməyə dəvət etməyi təklif edir, bun-
dan əlavə Türkiyə Cümhuriyyətindən qondarma “Qərbi Ermənistan” adlandırılan 
torpaqların geri alınacağını söyləyir. 

Əsas hissə / Main part

1945-ci ilin iyul ayında ABŞ və İngiltərə dövlətləri Potsdam konfransında 
Boğazlar məsələsində SSRİ-nin mövqeyini müdafiə etməmişdilər. SSRİ-nin Tür-
kiyə Cümhuriyyətinin Şərqi Anadolu ərazilərinə iddialarını isə ABŞ höküməti 
SSRİ-nin və Türkiyə Cümhuriyyətinin daxili işi kimi qiymətləndirmişdi. Lakin 
ərazi iddialarının heç bir nəticəsi olmadığını anlayan SSRİ hökuməti 1946-cı ildə 
Boğazlar məsələsini yenidən gündəliyə gətirdi. Bu isə o demək idi ki, Türkiyə 
Cümhuriyyətinə qarşı ərazi iddiaları məsələsi SSRİ dövlətinin xarici siyasətin-
də Türkiyə Cümhuriyyətinə qarşı əsas və həlledici amilə çevrilmişdi. Boğazlar 
məsələsinin gündəliyə gətirilməsində əsas məqsəd Sovet İttifaqı tərəfindən Tür-
kiyəni hərbi-siyasi cəhətdən nəzarət altına almaq idi. Bunu başa düşən Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Prezidenti İ.İnönü 1945-ci il, noyabr 1-də TBMM-də geniş mə-
ruzə ilə çıxış etdi və SSRİ rəhbərliyinin bütün ittiham və tələblərinə rədd cavabı 
verdi3. Belə bir çıxışa səbəb həm də Türkiyə, İngiltərə və ABŞ xüsusi xidmət 
orqanlarının əlinə SSRİ-nin niyyətlərini nümayiş etdirən sənədlərin keçməsi idi. 
Ermənilər həmin vaxt istəklərinə nail ola bilmədikləri üçün əsas zərbəni Ermə-
nistan SSRİ-də, öz tarixi-etnik torpaqlarında yaşayan yerli azərbaycanlı əhaliyə 
endirdilər.

1945-ci il, mart ayının 19-da SSR hökuməti, hələ 1925-ci ildə imzaladığı 
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə dostluq və neytrallıq haqqında müqaviləni birtərəfli 
qaydada pozdu. Bu, SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyətinə qarşı ərazi iddiaları ilə 
bağlı müharibəyə hazırlaşması demək idi. Sadəcə olaraq, sovet-alman cəbhəsin-
də müharibənin başa çatmasını gözləmək lazım gəlirdi. Belə bir məqamda er-
mənilərin Türkiyə Cümhuriyyətinə qarşı ərazi iddiası SSRİ-nin hücum planları 
ilə üst-üstə düşürdü. İ.Stalin çar Rusiyası ilə Osmanlı Türkiyəsinin 1914-cü il 
sərhədlərini bərpa etmək, yəni Qars, Ərdəhan və Trabzon vilayətlərini yenidən 
Türkiyə Cümhuriyyətindən qoparmaq istəyirdi. Türkiyədən alınacaq ərazilər-
də əhalinin məskunlaşdırılması işi isə ermənilərin və gürcülərin hesabına həll 

3 Sovetskiy Soyuz na mezhdunarodnix konferentsiyax perioda Velikoy Otechestvennoy 
voyni 1941-1945 gg. Berlinskaya (Potsdamskaya) konferentsiya rukovoditeley tryox 
soyuznix derzhav – SSSR, SSHA i Velikobritanii. 17 iyulya–2 avqusta 1945 g. Sbornik 
dokumentov. 1984, str. 149.

http://ppe-journal.edu.az

MƏKTƏBƏQƏDƏR və İBTİDAİ TƏHSİL, 2022



125

edilməli idi. Bu məsələ, yuxarıda  qeyd olunduğu kimi İ.Stalinlə ermənilərin VI 
katolikosu-Baş patriarxin müavini arxiyepiskop Gevorq Çörəkçi İ.Stalin katoli-
kosa xarici ölkələrdə yaşayan ermənilərin Ermənistan SSRİ-ə köçürüləcəyini və 
bundan əlavə Türkiyə Cümhuriyyətindən qondarma “Qərbi Ermənistan” adlanan 
torpaqların geri alınacağını söyləmiş və katolikosun ərizəsinin üstünə “Razıyam 
Xalq Komissarlar Sovetinin sədri İosif Stalin 19.04.1945-ci il dərkənarını qoy-
muşdur4. Məhz bu görüşdən sonra Türkiyə Cümhuriyyətindən qoparılacaq Qars 
və Ərdəhan vilayətində məskunlaşmaq üçün xarici ölkələrdə yaşayan ermənilərin 
Ermənistan SSR-ə köçürülməsinə və paralel olaraq,azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR-dən – öz tarixi torpaqlarından deportasiya edilməsinə razılıq əldə olunmuşdu. 
Bu məsələdə A.Mikoyanın və A.Jdanovun da “xidmətləri” az rol oynamamışdı.

1945-ci il, noyabrın 21-də Ermənistan SSR rəhbərlərinin vəsatətini əsas gö-
türərək, SSRİ XKS “Sovet Ermənistanına xarici ölkələrdən ermənilərin qaytarıl-
maları ilə bağlı tədbirlər” haqqında 2947 saylı qərar qəbul edir5.  Bundan sonra 
Ermənistan hökumətinin yanında xaricdən gələn ermənilərin (repatriantların) 
qəbulu və yerləşdirilməsi üzrə xüsusi komissiya yaradılır. 1945-ci ilin əvvəllərin-
də xarici ölkələrdə yaşayan 130 min erməninin Ermənistan SSR-ə köçürülməsi 
nəzərdə tutulmuşdu. 1946 – 1947-ci illərdə artıq Ermənistan SSR-ə xarici ölkələr-
dən 86,3 min erməni köçürülmüşdü6. SSRİ-nin Türkiyə Cümhuriyyəti üzərinə hü-
cum etmək planından imtina etməsi Ermənistan SSR rəhbərlərinə fürsət verdi ki, 
xaricdən gələn ermənilərin daimi məskunlaşdırılması problemini həll etmək adı 
altında azərbaycanlıların öz tarixi-etnik torpaqlarından deportasiya olunmasına 
nail olsunlar.

1947-ci il, dekabr ayının 23-də İ.Stalin “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların 
və digər azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürül-
məsi haqqında” SSRİ Nazirlər Sovetinin 4083 saylı qərarını imzalayır. Bu qəra-
rın imzalanmasına qədər mərkəzi hökumətin daxilində qəribə proseslər cərəyan 
etməyə başlayır. Ermənistan SSR-in rəhbəri Q.Arutinov təcili olaraq təxirəsalın-
maz məsələlərin həlli üçün Moskvaya, İ.Stalinin yanına çağırılır. 3 dekabr, 1947-
ci il tarixdə M.C.Bağırov azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən köçürülməsi 
təklifinə razılıq verməyə məcbur edilir. Bundan sonra SSRİ Nazirlər Soveti 10 
dekabr, 1947-ci il tarixində ermənilərin SSRİ-yə köçürülməsi işinin davam etdi-
rilməsi haqqında qərar qəbul edir. Ondan 4 gün sonra Azərbaycan SSR-nin rəh-
bəri M.C.Bağırov 4 – 5 ay müddətinə “məzuniyyətə” göndərilir. Bütün bunlardan 

4 Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən 
deportasiyası (1948-1953-cü illər) (sənədli toplusu). Bakı, 2013, s.73-74-75. Jurnal 
«Otechestvenniye Arxivi». 1995, №3, str.64-66.
5 http/az.azvizion az/hevvs. Php id.50898
6 Nazim Mustafa. İrevan şehri. Ankara, 2015, 269 s.
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sonra yuxarıda adı çəkilən qərar qəbul edilir7. Lakin bu qərarın qəbul edilməsinə 
qədər diqqəti cəlb edən bir sıra hadisələr baş verir. Belə ki, 1948-ci il, martın 3-də 
M.C.Bağırovun və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri T.İ.Quliyevin Azər-
baycan SSR rayon partiya komitələrinin katiblərinə və rayon İK-nin sədrlərinə 
vurulan teleqramlarda Ermənistan SSR-dən və ilk növbədə, İrəvan şəhərindən 
1947-ci ilin dekabr və 1948-ci ilin yanvar-fevral aylarında 200-ə qədər ailənin 
icazəsiz olaraq Gəncə şəhəri və ətraf ərazilərə köçürülməsi barədə məlumatların 
verilməsi tələb olunur və bu işin yoxlanılması Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
yanında Köçürmə şöbəsinin rəisi N.A.Brutensə tapşırılır8. N.A.Brutensin Azər-
baycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri T.İ.Quliyevə tam məxfi qrifi ilə ünvanladığı 
sənəddə (sənəd №10) onun Gəncə (o zaman Kirovabad) şəhər soveti sədrinin 
müavini Abdullayev və şəhərin Nizami rayonu icraiyyə komitəsinin sədri Na-
mazovla keçirdiyi görüşlər haqqında məlumat verilir, lakin icazəsiz köçənlərin 
sayının bilinmədiyi göstərilir. Məlumatda göstərilir ki, köçüb gələnlər Gəncə 
şəhəri yaxınlığında saldıqları Yeni İrəvan qəsəbəsində yaşayırlar. Köçüb gələn 
200 ailədən 50 ailə Gəncə şəhərində,qalanları isə Qazax, Ağstafa, Şəmkir və 
Gədəbəy rayonları ərazilərində məskunlaşmışlar. Həmçinin verilən məlumatda 
İrəvan şəhərindən köçən 50 ailənin hamısının Gəncə şəhərində məskunlaşması 
qeyd edilməklə bərabər, onların əksəriyyətinin İrəvanda ticarət və ictimai iaşə 
sistemlərində çalışdıqları üçün burada onların çoxunun işsiz qaldıqları göstəri-
lir9. Təkcə bu faktın özü  1945–1946-cı illərdə Ermənistan SSR rəhbərliyinin və 
erməni-qriqorian kilsəsinin İrəvan şəhəri və ətraf rayonlarda yaşayan yerli azər-
baycanlı əhali üçün dözülməz şərait yaratdıqlarını təsdiq edir. Elə bu səbəbdən də 
yerli azərbaycanlı əhali öz doğma torpaqlarını tərk etmək məcburiyyətində qal-
mışlar. Bütün bu vəziyyətdən İ.Stalinin xəbəri var idi və 1948-ci il, mart ayının 
10-da o, SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və digər 
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi ilə 
əlaqədar tədbirlər haqqında” 754 saylı ikinci qərar qəbul etdi. Bu qərarlar daşnak 
ruhlu Ermənistan SSR rəhbərlərinə yerli azərbaycanlı əhaliyə qarşı etnik təmiz-
ləmə siyasətini açıq-aşkar dövlət səviyyəsində həyata keçirilməsi üçün hüquqi 
əsas verdi. 1947-ci il, 23 dekabr tarixli qərardan göstərildi ki, “könüllülük prin-
sipi” əsasında Ermənistan SSR-dən 1948 – 1950-ci illərdə 100 min azərbaycanlı 
köçürülsün. 1948-ci ildə 10 min, 1949-cu ildə 40 min və 1950-ci ildə 50 min 

7 Politbyuro TSK VKP(b) VKP(b). Povestki dlya zasedaniy 1919-1952. Kataloq. 
TSH, 1940-1952, s.497-449; TSK VKP(b) i reqional'nıye partiyniye komiteti.
1945–1953. Moskva, 2004, s.338.
8 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR-dən deportasiyası 1948–1953-cü illər) (sənədlər toplusu). Bakı, 2013, s.88.
9 Yenə orada, səh.94.
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nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulurdu10. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti yanında Köçürmə İdarəsinin rəisi vəzifəsindən milliyyətcə 
erməni olan N.A.Brutens azad edilir və onun yerinə N.D.Allahverdiyev təyin edi-
lir. N.D.Allahverdiyevin 4 iyun, 1951-ci il, 239 saylı, Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin sədri T.İ.Quliyevə ünvanladığı “Ermənistan SSR-nin dağlıq bölgələrin-
dən köçürülmüş 215 ailənin məskunlaşma yerində iqlim şəraitinə uyğunlaşma-
yaraq, geri, əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtmaları haqqında arayışda Ermənistan 
SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Xalq Təsərrüfatının Qeydiyyatı İdarəsinin 
məlumatlarına istinadən, köçürülmə prosesinin əvvəlinədək, yəni 1948-ci ilədək 
Ermənistan SSR-də 25 min azərbaycanlı ailəsinin – təxminən 110000 nəfərin 
yaşadığı göstərilir ki, onlardan da 9000 ailə təxminən 35 000 nəfəri düzənlik 
ərazilərdə, qalan 75 min nəfər – yəni 16 000 ailə isə yüksək dağlıq ərazilərdə 
yaşayırdı11. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrə aid rəsmi dövlət sənədlərində 
Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlıların ümumi sayı ilə bağlı göstərilən 
rəqəmlər fərqliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Belə ki, köçürmə prosesinin əvvəlini əks 
etdirən iki sənəddə “Xaricdən gələcək ermənilərin torpaq və yaşayış yerləri ilə 
təmin edilməsi üçün 130 min azərbaycanlının Ermənistan SSR-dən Azərbaycan 
SSR-in az məskunlaşmış, pambıqçılıq rayonlarına köçürülməsinə icazə verilməsi 
barədə Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlıların sayı 
130 min nəfər göstərildiyi halda, həmin dövrü əks etdirən,lakin 1951-ci il, 4 iyun 
tarixinə aid 239 saylı sənəddə isə onların sayının 110000 nəfər olduğu göstə-
rilmişdi12. Bu qeyri-dəqiqlik belə bir fikri söyləməyə əsas verir ki, Ermənistan 
SSR rəhbərliyi bu respublikada yaşayan yerli azərbaycanlı əhalinin sayını qəsdən 
saxtalaşdırmışdı.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu qərarların qəbul edilməsi, yerli azərbaycanlı əha-
linin Ermənistan SSR-dən köçürülüb Azərbaycan SSR ərazisində yerləşdirilməsi 
probleminin bütün ağırlığı Azərbaycan SSR hökumətinin üzərinə qoyulmuşdu.

Köçürülmə prosesini sürətləndirmək məqsədi ilə Respublika Nazirlər Sove-
tinin qərarı ilə Nazirlər Sovetinin Köçürmə şöbəsinin Azərbaycan SSR Nazirlər 
Sovetinin sədri T.İ.Quliyev və Azərbaycan KPMK katibi H.Ə.Seyidov M.C.Ba-
ğırova 18 mart, 1948-ci il tarixdə (sənəd №1) “Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 
yanında köçürmə şöbəsi”nin yenidən qurularaq, onun bazasında Köçürmə İdarə-
sinin yaradılması və bu idarənin Ermənistan SSR-də müvəqqəti nümayəndəliyi-

10 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR-dən deportasiyası (1948–1953-cü illər) (sənədlər toplusu). Bakı, 2013, s.8.
11 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR-dən deportasiyası (1948-1953-cü illər) (sənədlər toplusu). Bakı, 2013, s.542.
12 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR-dən deportasiyası (1948-1953-cü illər) (sənədlər toplusu). Bakı, 2013, s.542.
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nin təşkil edilməsi haqqında yazılı məlumat təqdim olunur və Azərbaycan SSR 
Nazirlər Sovetinin köçürmə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi M.N.Məm-
mədov təyin edilir13. Bundan sonra isə azərbaycanlıların köçürülməyə razılıq ver-
mələri üçün Azərbaycan SSR-dən elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərindən 
ibarət təbliğat briqadaları Ermənistan SSR-nin azərbaycanlılar yaşayan rayonları-
na göndərilirdi. Lakin bütün görülən tədbirlərə baxmayaraq, Ermənistan SSR-nin 
bütün rayonlarında azərbaycanlılar bu zorakı köçürülmə aksiyasına etirazlarını 
müxtəlif formalarda bildirirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, mərkəzi hökumətin bu 
ədalətsiz qərarına yazılı şəkildə ilk etiraz edən Zəngəzurun Meğri rayonunun Nü-
vədi kəndinin əhalisi olmuşdur. 1948-ci il, aprelin 23-də Nüvədi kəndinin əhalisi 
adından (“Qırmızı sərhəd kolxozu”) İ.V.Stalinə ünvanlanan məktubda bu kəndin 
1920-ci ildən Azərbaycan SSR tərkibində olduğu göstərilir və qeyd olunur ki, 
bu kəndin ərazisi yenidən Azərbaycan SSR Zəngilan rayonu tərkibinə qaytarılsa, 
daha ədalətli olar. Məktubun sonunda ədalətli bir qərarın qəbul ediləcəyinə ümid 
ifadə olunur14. (sənəd № 52). Əslində, mərkəzi hökumət nümayəndələri və Er-
mənistan SSR rəhbərliyi heç bir müqavimətin və ya etirazın olmayacağına ümid 
bəsləyirdilər. Lakin onlar yanılmışdılar. Bu fikri təsdiq edən sənədlərdən daha 
biri Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Dövlət Arxivinin 411-ci fon-
dunda saxlanılır. Ermənistan SSR-nin daxili işlər naziri, general-mayor Xoren 
Qriqoryanın (bu həmin Xoren Qriqoryan idi ki, 30-cu illərdə Azərbaycan SSR 
XDİK-nın müavini işləyərkən minlərlə azərbaycanlının günahsız yerə həbs olun-
masına,sürgün edilməsinə və güllələnməsinə bais olduğunu öz anasına yazdığı 
məktubda etiraf etmişdi – C.B.) 1948-ci il, mayın 3-də Azərbaycan K(b)PMK-nın 
birinci katibi M.C.Bağırova ünvanlanan və “tam məxfi” qrifi altında uzun müddət 
gizli saxlanılan 11 səhifəlik arayışda köçürülməsi nəzərdə tutulan azərbaycanlı 
əhalinin əhvali-ruhiyyəsi öz əksini tapıb15.  Arayışın giriş hissəsində göstərilir ki, 

“düşmən ünsürlər” bu köçürülməni SSRİ ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında mü-
haribə olacağı təqdirdə, azərbaycanlılara etimad göstərilməməsinin təzahürü kimi 
qiymətləndirirlər16. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər Türkiyə NATO-ya üzv qəbul 
edilməsəydi və ABŞ-la strateji müttəfiqlik haqqında sənəd imzalamasaydı, SSRİ 
hökuməti Türkiyəyə qarşı müharibəyə başlayacaqdı. Həmin arayışın sonunda 
millətçi əhvali-ruhiyyəli ermənilərin də fikirləri yer alıb. X.Qriqoryanın M.C.Ba-
ğırova ünvanladığı məktubun sonunda Azərbaycan SSR və Türkiyə Cümhuriy-

13 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan            
SSR-dən deportasiyası (1948-1953-cü illər) (sənədlər toplusu). Bakı, 2013, s. 95-96 
(sənəd №11).
14 Yenə orada, s.153-154 (sənəd №52).
15 Azərbaycan Respublikası dövlət Arxivi, fond 411, siyahı 26, iş 34, vərəq 65.
16 Yenə orada, səh. 65.
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yətinə qarşı təcavüzkar mövqe tutan ermənilərin fikirlərinin qeyd edilməsi ona 
işarə idi ki, Ermənistan SSR-də ermənilərlə azərbaycanlılar bir yerdə yaşaya bil-
məzlər, ona görə də azərbaycanlıların köçürülməsi məsləhətdi. Məsələn, arayışda 
Ermənistan SSR Sosial Təminat Nazirliyinin Tədris Kombinatının texnologiya 
müəllimi Minas Arakelyanın dediklərindən sitat gətirir: “...Azərbaycanlıların Er-
mənistan SSR-dən köçürüləcəkləri məsələsi şübhə doğurmur. İlk növbədə, Araz 
və Yuxarı Arpaçay çaylarının sahillərində yaşayan azərbaycanlılar köçürüləcək. 
Sonra isə İrəvan şəhərindən azərbaycanlılar köçürüləcək. İlk növbədə, sərhəd 
rayonlarında yaşayan azərbaycanlılardan qurtulmaq tamamilə anlaşılandır, belə 
ki, onlar tez-tez dövlət sərhədini pozurlar. Türkiyə isə onlardan özü üçün casus 
yuvaları yaradır”17. İrəvan sakini Yervand Mesropyan öz qonşusu ilə söhbətində: 
“Azərbaycanlıları nəinki Ermənistandan, həmçinin Naxçıvandan da köçürmək, 
sonra isə bu ərazini Ermənistana birləşdirmək lazımdır” – demişdir18. Bundan 
sonra bu istiqamətdə real addımlar atan Ermənistan SSR rəhbərliyi 1948-ci ildə 
yalnız İrəvan şəhərində və onun Spandaryan, Stalin, Kirov, Molotov rayonların-
dan ümumilikdə 437 təsərrüfatın köçürülməsinə və 1886 nəfərin deportasiyasına 
nail olmuşdur19. Deportasiya olunanlar içərisində Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu-
nun 45 nəfərlik, Azərbaycan Pedaqoji Məktəbinin 83 nəfərlik heyəti var idi. Pe-
daqoji İnstitut Bakı şəhərinə, Pedaqoji Məktəb isə Göygöl rayonuna köçürüldü. 
İrəvan şəhəri və onun rayonlarından köçürülən azərbaycanlı əhali Azərbaycan 
SSR-in Bakı, Gəncə, Daşkəsən, Naxçıvan şəhərlərində, Göygöl, Şəmkir, Bey-
ləqan və Quba rayonları ərazilərində yerləşdirilmişdi20.

Fransadan gələn, vaxtilə daşnak ordusunda dəstə başçısı olmuş və Kirova-
kanda (1936-ci ilədək Böyük Qarakilsə – C.B.) yaşayan Sumbat adlı erməni de-
yirmiş: “Vaxtilə daşnaklar Naxçıvan MSSR-in Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi 
məsələsini qoysalar da, buna nail ola bilməmişdilər. İndi isə bu məsələni qoymaq 
vaxtıdır, beləliklə, Ermənistanın torpaqlarını genişləndirmək olar”. “İrəvan şəhə-
rindən 5000, Leninakan şəhərindən isə 250 nəfər azərbaycanlının köçürülməsi 
nəzərdə tutulmuşdu”21. Qeyd etmək lazımdir ki, 1949-cu ilə aid rəsmi sənədlər-
də İrəvan şəhəri və onun rayonlarından Azərbaycan SSR-nin Göyçay, Yevlax, 
Saatlı və Salyan rayonlarına 8 təsərrüfat və 39 insanın köçürüldüyü qeyd edil-
mişdi22. Bu qeyri-insani siyasəti həyata keçirən Ermənistan SSR-nin rəhbərliyi 
17 Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, fond 411, siyahı 26, iş 34, vərəq 75.
18 Yenə orada.
19 Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi. Azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR-dən deportasiyası (1948-1953-cü illər) (sənədlər toplusu). Bakı, 2013, s.244-245.
20 Yenə orada.
21 Yenə orada, səh. 241.
22 Yenə orada.
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növbəti ildə azərbaycanlı əhalinin köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edir. Belə ki, 
Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin “1950-ci ildə azərbaycanlı əhalinin Ermə-
nistan SSR-dən Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsinin pla-
nı” haqqında qərarı bu fikri təsdiq edir. Qəbul edilmiş qərara əsasən, 1950-ci 
ildə İrəvan şəhəri və onun Stalin, Kirov, Spandaryan və Mikoyan rayonlarından 
ümumilikdə 24 təsərrüfat və 102 nəfər şəxs Bakı şəhəri, Sabirabad, Beyləqan və 
Göyçay rayonlarına köçürülmüşdür23.

1951-ci ilə aid rəsmi məlumatda isə İrəvan şəhərindən Sabirabad rayonuna 
9 təsərrüfat və 42 nəfərin köçürüldüyü qeyd olunmuşdur24. 1952-ci ilə aid rəsmi 
məlumatda yenə Sabirabad rayonu ərazisinə İrəvan şəhərindən 22 təsərrüfatın 
və 73 şəxsin köçürüldüyü göstərilmişdir25. 1953-cü ilə aid məlumatda isə İrəvan 
şəhərindən 21 təsərrüfatın və 73 nəfərin köçürüldüyü qeyd olunsa da, onların 
Azərbaycan SSR-nin hansı bölgəsində yerləşdirildiyi göstərilməmişdir.26 Beləlik-
lə, 1948 – 1953-cü illər ərzində İrəvan şəhəri və onun rayonlarından Azərbaycan 
SSR-nin şəhər və rayonlarına 521 təsərrüfatın və 2215 nəfər azərbaycanlının kö-
çürüldüyü rəsmi arxiv sənədləri ilə təsdiq olunur.

Ümumilikdə isə azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR və onun paytaxtı İrə-
van şəhərindən deportasiyasi prosesinin gedişatına nəzər saldıqda, məlum olur 
ki, 1947-ci il, dekabrın 23-də və 1948-ci il, martın 10-da qəbul olunmuş qərar-
lara əsasən, Ermənistan SSR ərazisindən Azərbaycan SSR ərazisinə 1948-ci ildə 
10 min, 1949-cu ildə 40 min, 1950-ci ildə 50 min nəfər azərbaycanlı əhalinin 
köçürülməsi planlaşdırılsa da, onu həyata keçirmək mümkün olmamışdı. Belə 
ki, 1954-cü il, yanvarın 12-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qəbul etdiyi 
qərarda 1948-1953-cü illər ərzində Azərbaycan SSR ərazisinə 11914 təsərrüfat 
və 52956 nəfərin köçürüldüyü, o cümlədən Ermənistan SSR ərazisindən 9875 
təsərrüfatın və 42190 nəfərin köçürüldüyü qeyd olunur. Lakin konkret olaraq 
Ermənistan SSR ərazisindən faktiki köçürmə planına görə, 1948-ci ildə 9652,  
1949-cu ildə 12835, 1950-ci ildə 17155, 1951-ci ildə 5598, 1952-ci ildə 4928, 
1953-cü ildə isə 2794 nəfərin köçürüldüyü nəzərə alınsa, onda bu dörd ildə, 
yuxarıda göstərildiyi kimi, Azərbaycan SSR ərazisinə köçürülənlərin sayı 52956 
nəfər olmuşdur27. Həmişə SSRİ dövlətinin siyasi himayəsinə arxalanan Ermə-
nistan SSR rəhbərliyi İ.Stalinin ölümündən sonra da öz cinayətkar əməllərindən 
əl çəkmədi. Azərbaycan SSR-dən Qarabağın dağlıq hissəsini qoparmaq üçün ən 
ağır cinayətlərə və təxribatlara əl atıldı. Bu məqsədlə Ermənistan SSR rəhbərliyi 
23 Yenə orada, səh. 491.
24 Yenə orada, səh. 588.
25 Yenə orada, səh. 635.
26 Yenə orada, səh. 681.
27 Yenə orada, səh.683.
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1956-1967-ci illərdə SSRİ rəhbərləri N.S.Xruşşova və L.İ.Brejnevə müraciətlər 
ünvanladılar, lakin bu cinayətkar cəhdlərin qarşısı Azərbaycan SSR rəhbərliyi 
tərəfindən qətiyyətlə alınırdı. Buna cavab olaraq Ermənistan SSR-də, xüsusilə 
də İrəvan və digər şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlı əhali mənəvi-psixoloji ter-
rora məruz qaldı. 60-cı illərin əvvəllərində 600 nəfər əyani və qiyabi tələbənin 
təhsil aldığı İrəvan Pedaqoji İnstitutunun 4 fakultəsi, İrəvan Pedaqoji Texniku-
mu və İrəvan–Azərbaycan Dram Teatrı bağlandı. Hər il Ermənistan SSR-də orta 
məktəbi bitirən 5000-dən çox məzun Azərbaycan SSR-ə və digər respublikalara 
getmək məcburiyyətində qaldı28. Bu, yerli azərbaycanlı əhaliyə vurulan ən ağır 
mənəvi-mədəni və psixoloji zərbə idi. Erməni faşizmi özünün antiazərbaycan və 
antitürk mahiyyətini 1965-ci il,aprel ayının 24-də ermənilərin qondarma “soyqı-
rımı” gününü qeyd etdikləri zaman göstərdi. Bu, həmin gün İrəvanın mərkəzində 
keçirilən mitinqdə səsləndirilən şüarlarda, sonra nəşr edilən 10 cildlik Ermənistan 
Milli Ensiklopediyasında və erməni yazıçı, şair və tarixçi alimlərinin saxtalaşdı-
rılmış faktlarla dolu əsərlərində öz əksini tapdı29.

XX əsrin 50–80-ci illərində Ermənistan SSR-dən və İrəvan şəhərindən azər-
baycanlıların deportasiyası nəticəsində on minlərlə azərbaycanlı, o cümlədən qo-
calar və körpələr ağır köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliklərinə, fiziki 
sarsıntılara və mənəvi soyqırımına dözməyərək həlak olurdular. Bu məsələ ilə 
bağlı ümummilli lider Heydər Əliyev çıxışlarının birində demişdi: “Ermənistanın 
çox gözəl iqlimə malik olan torpaqlarından, yəni bu torpaqlar vaxtilə Azərbay-
can torpaqları olub, insanları gətirib evsiz-eşiksiz Mil-Muğan çöllərinə salanda, 
əlbəttə ki, onlar o şəraitdə yaşaya bilməyəcəkdilər. Məlumdur ki, o vaxt bir çox 
insanlar qırıldı,tələf oldu, əzab-əziyyət çəkdilər. Hətta məlumdur ki, bəziləri bu-
rada yaşaya bilmədilər, gizli olaraq qayıdıb öz yerlərinə, evlərinə getdilər. Nə 
qədər əzab-əziyyət çəkdilər. Hesab edirəm ki, bu, bizim xalqımıza qarşı edilən ən 
böyük ədalətsizlikdir”30.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1997-ci il, dekabrın 18-də imzaladığı “1948–1953-cü illərdə azərbaycanlıla-
rın Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi ata-baba torpaqlarından kütləvi surətdə 
deportasiyası haqqında”31 fərmanda bu siyasi qərar Azərbaycan xalqına qarşı 
növbəti tarixi deportasiya və soyqırımı cinayəti kimi qiymətləndirildi və hə-

28 Israfil Mamedov. Ob istorii, iskonnoy zemle i gorkoy sudbe azerbaydzhanttsev, 
izgnannix iz nineshney Respubliki Armeniya. Baku, 2009 g., str. 239.
29 Yenə orada, səh. 240.
30 H.Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. (çıxışlar, nitqlər bəyanatlar, müsahibələr, məktub-
lar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar). Bakı, 2004, səh. 397.
31 H.Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir.( çıxışlar, nitqlər bəyanatlar, müsahibələr, məktub-
lar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar). Bakı, 2004, s.397–398.
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min fərmanla dövlət komissiyası yaradıldı. Dövlət komissiyasına tapşırıldı ki, 
1948–1953-cü illərdə və ondan sonrakı dövrdə azərbaycanlıların Ermənistandan 
– öz tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi deportasiyasının hərtərəfli tədqiq edil-
məsini, Azərbaycan xalqına qarşı dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş bu tarixi 
cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilməsini və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çat-
dırılmasını təmin etsin.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1953-cü ildən 1987-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-nin 
və SSRİ-nin dövlət rəhbərliyində çalışan Heydər Əliyev erməni separatçılarının 
və onu müdafiə edən SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı hazırladıqları 
bütün cinayətkar planların pozulmasına nail ola bilmişdi. Burada bir mühüm 
məqam xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, məhz Heydər Əliyevin 1953–1987-ci 
illərdə erməni faşizminin Azərbaycan xalqına qarşı törədə biləcəyi cinayətlərin 
qarşısının vaxtında alınmasında müstəsna xidmətləri vardır. Buna görə də SSRİ 
rəhbərliyində Heydər Əliyevi özünün ən real rəqibi hesab edən M.Qorbaçov onu 
tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırmaq üçün qərb dövlətlərinin və SSRİ dövlətinin ha-
kimiyyət strukturlarında kök salmış cinayətkar erməni millətçilərinin köməyinə 
arxalanaraq, ən çirkin üsullara əl atdı. Azərbaycan SSR-nin özündən, ilk növbə-
də, DQMV-nin əhalisi adından mərkəzi hökumətin ünvanına Heydər Əliyevi nü-
fuzdan salmaq və ləkələmək üçün böhtan xarakterli məktubların yazılması və 
teleqramların vurulması təşkil olunur. Keçmiş SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri N.
Rıjkovun etirafına görə, Azərbaycan SSR-dən Heydər Əliyevi ləkələmək üçün 
göndərilən məktub və teleqramların həcmi 100 cilddən çox idi. Bununla kifayət-
lənməyən M.Qorbaçov Heydər Əliyevə qarşı sui-qəsdin təşkil edilməsi barədə 
məxfi göstəriş verir32. Buna görə də M.S.Qorbaçovun 1987-ci il, oktyabr ayının 
20-də Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyində tutduğu yüksək vəzifədən uzaqlaşdı-
rılmasına nail olduqdan sonra ermənilərin öz cinayətkar niyyətlərini reallaşdır-
maq ümidləri daha da artdı. Rəsmi Moskva 1987-ci ilin noyabr ayında, Parisdə 
M.S.Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri olan akademik Abel Aqanbek-
yanın dili ilə Qarabağ hərəkatına müsbət münasibətini, qeyri-rəsmi olsa da, bütün 
dünyaya bildirməkdən çəkinmədi. A.Aqanbekyan “Le Humanite” qəzetinin 18 
noyabr, 1987-ci il tarixli nömrəsində dərc olunmuş müsahibəsində Azərbaycan 
SSR ərazisi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-ə verilmə-
sinin məqsədəuyğun olmasını və bu barədə dövlət başçısına təkliflər verdiyini 
bildirmişdi”33. 1988-ci il, fevral ayının 26–27-də SSRİ dövlət xüsusi xidmət 
orqanlarının razılığı ilə ermənilər Sumqayıt şəhərində Azərbaycan xalqını dünya 
ictimaiyyəti qarşısında gözdən salmaq üçün təxribat törətdilər. Sumqayıt təxriba-
tının törədilməsində əsas məqsəd Dağlıq Qarabağı və Ermənistan SSR ilə həm-
32 Yenə orada, səh. 182.
33 Azərbaycan tarixi.VII cild, 2008, s. 257.
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sərhəd olan Zəngəzurun şərq və cənub-şərq hissəsini – Azərbaycan SSR-in Laçın, 
Qubadlı və Zəngilan rayonlarını ələ keçirmək idi. Bu plana Kəlbəcər rayonunun 
işğalı da daxil edilmişdi. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri, mərhum Vəfa Quluzadə 1999-cu ildə 
nəşr etdirdiyi “Gələcəyin üfüqləri – Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti 
haqqında düşüncələr” (Bakı, 1999) əsərində Ermənistan Prezidentinin beynəlxalq 
məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Jirayr Libaridiyanın belə bir planın Rusiya Fede-
rasiyasının hərbi-siyasi dairələri tərəfindən hazırlandığı faktını etiraf etdiyini ya-
zır34. Məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, ermənilərin Kəlbəcər rayonunu işğal et-
məsindən sonra Vəfa Quluzadə iki dəfə RF XİN-nin müavini Adamişin tərəfindən 
Moskvaya dəvət edilir və aparılan danışıqlar zamanı RF-sı qoşunlarının Azərbay-
can Respublikası ərazisində yerləşdiriləcəyinə razılıq veriləcəyi təqdirdə Kəlbə-
cər rayonunun erməni işğalından azad ediləcəyi vəd olunmuşdu. Bunun Azərbay-
can Respublikası üçün hansı ağır nəticələr verəcəyini əvvəlcədən bilən dövlət 
müşaviri V.Quluzadə RF-sı tərəfinin təklifini qətiyyətlə rədd etmişdi. 1988-ci 
ildə, Sumqayıt təxribatı törədildikdən sonra yaranmış vəziyyətlə bağlı keçmiş 
SSRİ dövlətinin rəhbəri M.S.Qorbaçovun sədrliyi ilə Sov.İKP Siyasi Bürosunun 
1988-ci il, fevralın 29-da keçirilən iclasında “Azərbaycan SSR və Ermənistan 
SSR-də baş vermiş hadisələrlə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” adlı məsələ müza-
kirəyə çıxarılır. İclasa sədrlik edən M.Qorbaçov öz çıxışında Azərbaycan və Er-
mənistan xalqlarına etdiyi müraciətin verdiyi “müsbət” təsirdən danışmaqla bəra-
bər, İrəvan şəhərinin küçələrində milyondan çox insan olduğunu, onlar tərəfindən 
antiazərbaycan və antitürk şüarları səsləndirildiyini, nümayişçilər arasında 
vərəqələr yayıldığını və bu vərəqələrdə: “...bəsdir daha, mitinq keçirdiniz, qurta-
rın, ermənilər, silahlanın və türkləri əzin” – sözlərinin yazıldığını və şəhərdə So-
vet Ordusu qərargah rəisinin oturduğu binanın pəncərəsinə güllə atıldığını sada-
lamaqla bərabər, ermənilərin “çox nizam-intizamlı olduqlarını, heç bir antirus, 
antisovet şüarını səsləndirmədiklərini, əllərində Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzv-
lərinin portretlərini tutduqlarını söyləyir”35. Bundan əlavə, o, çıxış edənlərin ha-
mısının Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsini tələb etdiklərini deyir, bu 
məsələnin İ.Stalinin dövründə düzgün həll edilmədiyini, bu məsələnin yalnız 
indi, yəni “yenidənqurma” və “demokratiya” çərçivəsində düzgün həllinin müm-
kün olduğunu söyləyir. O, çıxışının davamında keçirilən mitinqdə ermənilərin 
“böyük və nəhəng” ictimai xadimlərinin iştirak etdiklərini və öz çıxışlarında haq-

34 Vəfa Quluzadə. Gələcəyin üfüqləri. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti 
haqqında bəzi düşüncələr. Bakı, 1999. 

35 Zasedaniya Politbyuro TSK KPSS Sov. sokretarya. Eks. yedinstvenniy (rabochaya za-
pis) TSXSD kollektsiya rassekrechannix dokumentov (Jurnal «Rodina», №4, 1994 g, 
str. 82.
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lı olduqlarını qeyd etməklə bərabər, DQMV partiya komitəsi katibinin 14 il ərzin-
də bir dəfə də olsun Ermənistana getmədiyini, guya XX əsrin əvvəllərində Nax-
çıvan MR ərazisində “ermənilərin soyqırıma məruz qaldıqlarını” və bu 
sərhədyanı ərazidə ermənilərə məxsus “soyqırım məzarları”nın olduğunu ön pla-
na çəkir və deyir ki, Naxçıvanda vaxtilə “mövcud olan erməni mədəniyyətinə aid 
90 abidə”dən yalnız biri qalmışdır36. Məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, M.Qor-
baçova bu səviyyədə tamamilə saxtalaşdırılmış məlumatları kim təqdim etmiş və 
onu bu yalanlara inandıra bilmişdir? Əslində, bizim üçün bu heç də sirr deyil, 
çünki burada təəccüblü bir şey də yoxdur, çünki M.Qorbaçov özü də ona verilən 
bu məlumatların saxta olduğunu çox yaxşı bilirdi. Bu yalanlar ona Heydər Əliye-
vi siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaq və onu məhv etmək üçün lazım idi. İclasın 
stenoqramı ilə tanışlıq belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki, bu saxta məlumat-
ları ona köməkçisi, əslən Dağlıq Qarabağdan olan,  XX əsrin 70-ci illərində Sov. 
İKP MK-da B.Ponomaryovun müavini işləmiş Georgi Xosrovoviç Şahnəzərovun 
birbaşa iştirakı ilə təşkil edilmiş görüşdə, erməni faşist ideologiyasının əsas nü-
mayəndələri olan Silva Kaputikiyan və Zori Balayan tərəfindən verilmişdi.  
M.Qorbaçov 1996-cı ildə nəşr etdirdiyi “Həyat və islahatlar” [«Жизнь и 
реформы». Москва, 1996, с. 502–509] kitabında bunu etiraf edir. Sov.İKP MK 
Siyasi Bürosunun iclasında etdiyi çıxışında 1969–1982-ci illərdə Azərbaycan  
SSR-ə rəhbərlik etmiş, 1982–1987-ci illərdə Siyasi Büronun üzvü olmuş, SSRİ 
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləmiş, İngiltərə, ABŞ dövlətlərinin, 
rus-slavyan imperiyapərəst qüvvələrinin və onların əlində oyuncaq olan ermə-
nilərin təzyiqi və M.Qorbaçovun başçılığı ilə SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırıl-
mış Heydər Əliyevin adını çəkir. Stenoqramın 7-ci səhifəsində M.Qorbaçov er-
məni katolikosu II Vazgenin 1976-cı ildə Heydər Əliyev tərəfindən qəbul 
edilmədiyini, onun verdiyi təkliflərə respublika rəhbərinin etinasız yanaşdığını və 
katolikosun bu günədək gözlədildiyini “erməni xalqına” Azərbaycan SSR rəhbə-
rinin düşmən münasibət bəsləməsi faktı kimi qələmə verir. Etdiyi çıxışında hər an 
Heydər Əliyevi ittiham edən M.Qorbaçov Dağlıq Qarabağda, onun mədəniyyət 
mərkəzi Şuşa şəhərində olarkən “Qarabağ həmişə Azərbaycanın olub və bundan 
sonra da olacaqdır”37 bəyanatını bir fakt olaraq ön plana çəkərək, onu baş verən 
hadisələrin təşkilatçısı və günahkarı kimi təqdim edir. Bu zaman M.Qorbaçov 
etiraf edir ki, bu məlumatları ona görüş zamanı Zori Balayan vermişdir, lakin 
həmin dövrdə M.S.Qorbaçov, ilk növbədə, Heydər Əliyevin, sonra isə tanınmış 
Azərbaycan ziyalılarının təkidli tələblərinə baxmayaraq, nə onlarla görüşür, nə də 

36 Zasedaniye Politbyuro TSK KPSS. Sov. sekretno. Ekz. yedinstvenniy (rabochaya za-
pis) TSXSD kollektsiya rassekrechannix dokumentov (Jurnal «Rodina»), №4, 1994 g., 
str. 81.

37  Yenə orada.
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ki, qəbul etməyə razılıq verir. Stenoqramla hərtərəfli tanışlıq göstərir ki, yalnız 
SSRİ rəhbəri M.S.Qorbaçov deyil, o cümlədən bütün Siyasi Büro üzvlərinin tam 
əksəriyyətinin Azərbaycan xalqına, onun rəhbərinə olan düşmən münasibəti ta-
rixi ənənə xarakteri daşımaqla bərabər, həm də Çar Rusiyası, Sovet Rusiyası və 
SSRİ dövlətinin öz hərbi-siyasi maraqlarını qorumaq üçün ermənilərə olan hi-
mayədarlıq hissindən, onların saxta məlumatlarından, öz milli mənafelərini 
Azərbaycan xalqının hesabına təmin etmək maraqlarından irəli gəlirdi. Bütün 
1988-ci il ərzində Azərbaycan xalqının təkidli etirazlarına baxmayaraq, ermə-
nilərin və mərkəzi hökumət nümayəndələrinin verdikləri saxta məlumatları əsas 
götürən M.Qorbaçovun cinayətkar münasibəti nəticəsində 1988-ci il, noyabrın 
23-dən dekabrın 1-nə qədər Ermənistan SSR ərazisindən, öz tarixi etnik torpaq-
larından – İrəvan şəhəri də daxil olmaqla, 185 kənddən və başqa yaşayış 
məntəqələrindən 253 min azərbaycanlı deportasiya olundu. Onlara məxsus 
31.000 ev, şəxsi təsərrüfat, 165 kollektiv təsərrüfatın əmlakı talandı, 214 nəfər 
öldürüldü, 1154 nəfər yaralandı, yüzlərlə adama işgəncə verildi, qız-gəlinlərin 
namusu təhqir olundu. 15 min dən çox kürd və bir neçə min milliyyətcə rus olan 
əhali Ermənistan SSR-dən çıxarıldı38. 

Bütün azərbaycanlı əhali 1988-ci il, noyabr ayının 23-dən dekabrın 1-nə qə-
dər olan müddət ərzində öz tarixi və etnik torpaqlarında etnik təmizləmə, deporta-
siya və soyqırımı cinayətlərinə məruz qaldıqdan sonra, SSRİ hökuməti 1988-ci il, 
dekabrın 6-da qəribə bir qərar qəbul edir. Bu qərar belə adlanır: “Sov. İKP MK və 
SSRİ Nazirlər Sovetinin Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR yerli orqanlarının 
ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların öz daimi yaşayış yerlərindən 
məcburi tərk etmələrinə səbəb olacaq hərəkətlərin yolverilməzliyi haqqında”39. 
Bütün Ermənistan SSR ərazisi Sovet Ordusunun ermənilərə göstərdiyi yardım 
nəticəsində yerli azərbaycanlı əhalidən boşaldıldıqdan sonra belə bir qərarın qə-
bul edilməsi SSRİ dövləti və M.S.Qorbaçov başda olmaqla, cinayətkar rejimin 
riyakarlığının bariz nümunəsi idi.

Bu fikri təsdiq edən digər bir sənəd də odur ki, 1989-cu ilin sonunda keçmiş 
SSRİ-də aparılmış əhalini siyahıyaalmanın nəticələrinə görə, Ermənistan SSR-də 
1989-cu ilə aid rəsmi məlumata görə, guya 84 min 860 nəfər azərbaycanlının 
yaşadığı göstərilmişdir. Bu məlumatın nə qədər saxta və yalan olduğu məlumdur, 
çünki Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Arxivində 1988-ci ilin sonuna 
aid olan rəsmi məlumatda göstərilir ki, 1988-ci il, noyabr ayının 28-dən dekabr 

38  Azərbaycan tarixi, VII cild. 2008, s. 258.
39  K soyuzu sovershennix narodov. Sbornik dokumentov KPSS, zakoni posvyashyonnix 

probleme natsionalno-gosudarstvennogo suvereniteta. (Sostavitel sbornika i avtor vve-
deniya: (predsedatel V.D.Grishenko, A.I.Dorochenko, M.М.Мorozova. Moskva, 1991, 
str. 328-329. 
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ayının 1-nə qədər Ermənistan SSR-dən SSRİ dövlətinin razılığı və bilavasitə So-
vet Ordusu hərbi hissələrinin yardımı ilə 230 min nəfər azərbaycanlı sürgün olun-
muşdu40. Buna görə də rəsmi dövlət sənədində 1989-cu ildə Ermənistan SSR-də 
84860 nəfər azərbaycanlının yaşadığını göstərmək ən azı riyakarlıqdır. 

Qeyd: Qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanı 1991-ci il, yanvarın 19-da tərk edən 
sonuncu azərbaycanlı erməni faşizminin ifşa olunmasında müstəsna xidmətlə-
ri olan, Dövlət Mükafatı laureatı, tarixçi alim, tanınmış ziyalı, mərhum İsrafil 
Məmmədov və ailəsi olmuşdur.

Nəticə / Conclusion

II Dünya müharibəsinin başa çatması ərəfəsində SSRİ dövlətinin siyasi hi-
mayədarlığını görən ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı yenidən ərazi iddiaları 
qaldırdılar. Azərbaycan SSR rəhbərliyindən rədd cavabı alan ermənilər Ermənis-
tan SSR-də yaşayan yerli azərbaycanlı əhaliyə qarşı ən ağır cinayətlərə – depor-
tasiya, etnik təmizləmə cinayətlərinə əl atdılar. Göstərilən dövrlərdə İrəvan şəhəri 
və Ermənistan SSR-də yaşayan yerli Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayət-
lər nəticəsində onlar öz tarixi torpaqlarından – Vətənlərindən mərhum edildilər. 
O vaxtkı SSRİ dövlətinin rəhbəri İ.V.Stalinin II Dünya müharibəsinin sonlarına 
yaxın yeritdiyi antitürk siyasəti onun türk xalqlarına nifrətinin bariz nümunəsi 
idi. Bu məkrli siyasi niyyətin gerçəkləşməsi üçün Turkiyə Cümhuriyyətinə qarşı 
qaldırılan əsassız ərazi iddiaları, bir çox cəhdlərə baxmayaraq, nəticəsiz qaldı. 
İddiaya əsasən, Türkiyə Cümhuriyyətinin şərqi Anadolu torpaqları Ermənistan 
SSR və Gürcüstan SSR ərazisinə qatılmalı idi. Bu çirkin oyunun davamı ola-
raq 1947–1948-ci illərdən başlayaraq Ermənistan SSR-də və İrəvanda yaşayan 
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirildi. Azərbaycanlılara 
məxsus bir çox elm və mədəniyyət ocaqlarının (İrəvan Müəllimlər Seminariyası, 
İrəvan Pedaqoji İnstitutunun 4 fakultəsi, İrəvan Pedaqoji Texnikumu və İrəvan–
Azərbaycan Dram Teatrı və s.) fəaliyyəti dayandırıldı. Bu da xalqımızın inkişaf 
etməkdə olan elm və mədəniyyətinə mənəvi-psixoloji zərbə oldu. 

SSRİ dövləti və Ermənistan SSR-in təcavüzkar siyasəti nəticəsində 1988-ci 
ilin noyabr – dekabr aylarında azərbaycanlılar növbəti dəfə deportasiyaya məruz 
qaldılar – 230 000 nəfər azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından məcburi şəkildə 
çıxarıldı. Başqa ölkələrdə yaşayan ermənilər isə kütləvi şəkildə Ermənistan SSR 
və İrəvana yerləşdirildi...

40 Natsional'niy sostav naseleniy po respublikam SSSR. Armyanskaya SSR; Həsənov L. 
Azərbaycan əhalisi XX yüzilliyin ikinci yarısında Sovet siyahıya almaları əsasında. Bakı, 
BDU, 2003, 302 s., s.112; Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Arxivi, f.2941, 
siy.1, iş 274, v.54.
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Məqalənin aktuallığı. Məqalə bu gün də ermənilərin və çar Rusiyası, o cüm-
lədən sovet Rusiyasının iç üzünü açan, azərbaycanlıların deportasiyasının tarixi 
sənədlərlə sübuta yetirilməsini (1948–1953, 1988–1991-ci illər) açıqlayan tutarlı 
mənbə kimi aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə keçmiş SSRİ dövlətinin Türkiyə Cüm-
huriyyəti və Azərbaycan SSRİ-yə qarşı yeritdiyi məkrli siyasətində gizli qalmış 
bir çox tarixi faktların işıqlandırılması elmi yenilik kimi oxucuların diqqətinə 
çatdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə araşdırılaraq üzə çıxarılmış tarixi 
faktlar Azərbaycan xalqının böyüməkdə olan və gələcək nəsillərinin maariflən-
məsi, məlumatlanması istiqamətində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Müəllimlər, tələbələr, mövzu ilə maraqlanan tədqiqatçılar məqalədə verilən 
bu faktlardan bəhrələnə, öz tədqiqatlarında istifadə edə bilərlər.
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Annotasiya. Məqalədə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının xələfi olan 
İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunun 1924–1948-ci illərdəki fəaliyyəti 
tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bu təhsil müəssisəsinin yaranması səbəbləri 
müəyyənləşdirilir, azərbaycanlı ziyalıların texnikumun səmərəli fəaliyyə-
tindəki xidmətləri üzə çıxarılır. Texnikumun səmərəli fəaliyyətinə mane 
olan erməni şovinizminin mahiyyəti açıqlanmışdır. Qeyd olunur ki, 1918-
1920-ci illərdə erməni millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara məxsus 
300-dən artıq kənd yerlə yeksan edilmiş, minlərlə dinc sakin kütləvi şə-
kildə qətlə yetirilmişdir.  Azərbaycan xalqına məxsus bir çox mədəniyyət, 
maarif ocaqları dağıdılmışdı. İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunun azər-
baycanlı müəllim kadrlarının hazırlığında müstəsna xidmətləri məqalədə 
geniş elmi-pedaqoji təhlilini tapmışdır.

Açar sözlər: İrəvan Müəllimlər Seminariyası, İrəvan Türk Pedaqoji Tex-
nikumu, erməni şovinizmi, erməni millətçiləri, azərbaycanlı müəllim 
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Giriş / Introduction

1918–1920-ci illərdə İrəvan şəhəri öz tarixinin ən gərgin və acınacaqlı dövr-
lərini yaşamışdır. Erməni daşnaklarının hökmranlığı dövründə törədilən kütləvi 
qırğın aksiyaları zamanı İrəvan şəhərinin azərbaycanlılar yaşayan məhəllələri 
dağıdılaraq xarabalığa çevrilmiş, 14.000 nəfərdən çox azərbaycanlı qətlə yetiril-
mişdir. Erməni quldurları yalnız İrəvan şəhərində deyil, azərbaycanlılar yaşayan 
bütün bölgələrdə − Üçmüədzin, Zəngibasar, Ağbaba, Vedi, Qəmərli, Basarkeçər, 
Zəngəzur, Dərələyəz, Allahverdi və s. rayonlarda son dərəcə vəhşi üsullarla, 
misli görünməmiş cinayətlər törətmişdilər. Belə ki, 1918–1920-ci illərdə ermə-
ni millətçiləri tərəfindən 300-dən artıq Azərbaycan kəndi yerlə yeksan edilmiş, 
on minlərlə dinc sakin kütləvi şəkildə qətlə yetirilmişdir. Xalqımıza məxsus bir 
çox mədəniyyət, maarif ocaqları dağıdılmışdı. Bununla da ermənilər tərəfindən 
azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məhv edilməsi İrəvan ədəbi-mədəni mühitinin 
tənəzzülə uğramasına səbəb olmuşdu. Ədəbi-mədəni mühitin görkəmli nümayən-
dələrinin bir qismi məhv edilmiş, bir qismi isə amansızcasına qətlə yetirilməkdən 
xilas olmaq üçün Türkiyə, İran, Azərbaycan, Orta Asiya dövlətlərinə və başqa 
ölkələrə üz tutmuşdular. 

Əsas hissə / Main part

 1920-ci il, noyabr ayının 29-da Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra, başqa respublikalarda olduğu kimi, burada da məktəb və maarif proble-
minə münasibət dəyişərək, təhsil tarixində yeni bir mərhələ başlandı. Bolşevik 
rejimi 1920-ci il, noyabr ayının 29-na qədər Ermənistanda mövcud olan təhsil 
sistemindən imtina edərək, yeni tipli sovet təhsil sisteminin yaradılmasını ön pla-
na çəkdi. Elə ilk gündən başlayaraq, xalq maarifinin inkişafına ciddi səy göstə-
rildi. Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan 7 gün sonra Ermənistan İnqi-
lab Komitəsi 6 dekabr, 1920-ci ildə bütün məktəblərin dövlət ixtiyarına keçməsi 
haqqında dekret imzaladı. Həmin dekretdə Ermənistanda yaşayan hər bir xalqa 
ana dilində pulsuz ibtidai təhsil almaq və təhsildə bərabər hüquqlara malik olmaq  
imtiyazı verilirdi. 

1921-ci il, dekabr ayının 17-də Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığının ver-
diyi əmrə əsasən, köhnə tipli məktəblər ləğv olunaraq, məzmunca yeni tipli sovet 
məktəblərinin təşkilinə başlanıldı.

Yeni tipli məktəblərin təşkili ilə əlaqədar olaraq, 1921-ci il, aprel ayının 
23-də Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığının verdiyi əmrdə göstərilirdi ki, 
respublikada yaşayan azərbaycanlılar öz ana dilində təhsil almalıdırlar [Adı-
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gözəlov A., 2003]. Bundan başqa, xarici dillərdən birinin öyrənilməsi də məc-
buri hesab edilirdi.

Beləliklə, Azərbaycan məktəblərinin yeni məzmunda təşkili istiqamətində ilk 
addımlar atılaraq, birillik, ikiillik və xüsusi məktəblər ləğv edildi. Yeni tipli ibti-
dai, yeddiillik, səkkizillik və tam orta məktəblər təşkil edilməyə başlandı. Sovet 
hakimiyyətinin ilk illərində İrəvan, Uluxanlı, Vedibasar, Ağbaba və s. bölgələrdə, 
kəndlərdə ilk məktəblər təşkil olunmağa başlandı. Yeni tipli məktəblər təşkil edil-
dikdən sonra İrəvanda, eləcə də azərbaycanlılar yaşayan bütün bölgələrdə doğma 
dilimizdə təhsil ocaqları şəbəkəsinin genişlənməsi orada təhsil alan şagirdlərin  
sayının sürətlə  artmasına təkan verdi. Qərbi Azərbaycanda 1922–1923-cü illərdə 
36, 1924-cü ildə 62, 1929–1930-cu illərdə 112, 1931-ci il də isə 245 Azərbaycan 
məktəbi fəaliyyət göstərirdi ki, bunlardan da 45-i İrəvan qəzasında idi [Allahver-
diyev C., 2010]. Azərbaycan məktəblərində şagirdlərin sayının sürətlə atrmasının 
əsas səbəblərindən biri də 1918–1920-ci illərdə erməni daşnaklarının zülmü nə-
ticəsində ən qəddar üsullarla qətlə yetirilməkdən xilas olmaq üçün doğma yurd-
larını tərk etmiş soydaşlarımızın bir qisminin Ermənistanda sovet hakimiyyəti  
qurulduqdan sonra yenidən öz vətənlərinə geri dönməsi idi.

Milli dilimizdə təhsil ocaqları şəbəkəsinin genişlənməsi və idarə edilməsi, 
orada təhsil alan şagirdlərin sayının sürətlə artması müəllim kadrlarına olan tələ-
batı daha da artırırdı.

Azərbaycan məktəblərinin müəllim kadrları ilə təmin olunması üçün, 1922-
ci ildə Ermənistan K(b)P MK-nın yanında yaradılmış Azsaylı xalqlar şöbəsi və 
onun müdiri Bala Əfəndiyev, Ermənistan Xalq Maarif Nazirliyinin nəzdində 
təşkil edilmiş Azlıqda qalan millətlər şurasının müdiri Mehdi Kazımovun səyi 
nəticəsində 1922-ci ildə İrəvanda xüsusi hazırlıq kursları təşkil edildi. Həmin 
illərdə müəllimlik kurslarında təhsil almış şəxslər müəllim kadrları kimi məktəb-
lərə göndərilirdi. 

Görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq, bu hazırlıq kursları da İrəvanda mil-
li məktəblərimizin müəllim kadrlarına olan tələbatını ödəyə bilmirdi. Məsələn, 
1922/1923-cü tədris ilində Ermənistanda olan 36 Azərbaycan məktəbində 1521 
şagird təhsil alırdısa, 1930/1931-ci tədris ilində Azərbaycan məktəblərinin sayı 
artaraq 245-ə çatmışdı. Bu məktəblərdə təhsil alanların sayı 19362 nəfər təşkil 
edirdi.

Azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən ana dilli məktəblər üçün pedaqoji kadrlar 
hazırlayan tədris müəssisəsinin yaradılması ideyası 30 yanvar, 1922-ci ildə EK 
(b) P MK-nın birinci qurultayında qaldırılsa da, onların tələblərinə məhəl qoyul-
mamışdı.

 Buna baxmayaraq, Azərbaycan məktəbləri üçün müəllim çatışmazlığı prob-
lemini həll etmək məsələsi yenə də əvvəlki kimi gündəlikdə qalırdı. Azərbaycan 
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məktəbləri üçün pedaqoji kadrların hazırlanması məsələsi Ermənistan Kommu-
nist Partiyasının 1923-cü il, martın 29-da keçirilən ikinci qurultayında yenidən 
müzakirə olunmuşdu. Qurultayda Ermənistanda maarif və məktəb sahəsində 
mövcud vəziyyət geniş təhlil edilərək, bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdi. 
Müzakirədə EK(b)P MK-nın yanında fəaliyyət göstərən Azlıqda qalan millət-
lər şöbəsinin müdiri Bala Əfəndiyev çıxış etmişdi, hətta qurultayda Azərbaycan 
məktəbləri üçün pedaqoji kadrların hazırlanması problemi ilə bağlı müvafiq qərar 
qəbul edilməsinə nail olunmasına baxmayaraq, yenə də məsələ öz həllini tapma-
mışdı. Qəbul edilmiş qərarda müəllimlərin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılma-
sı, yeni məktəb binalarının tikilməsi, məktəbyaşlı uşaqların, xüsusilə də qızların 
təhsilə cəlb edilməsi və s. məsələlər də öz əksini tapmışdı. Qurultayda Ermənis-
tanın şovinist dairələri, eləcə də Xalq Maarif Komissarı A.Mravyan Azərbaycan 
məktəblərini müəllim  kadrları  ilə təmin etmək üçün pedaqoji kadrların Azərbay-
candan dəvət olunmasını daha məqsədəuyğun hesab edirdi. Onlar Azərbaycan 
məktəbləri üçün İrəvanda yerli pedaqoji kadrlar hazırlayan hər hansı bir təhsil 
müəssisəsinin yaradılması məsələsini məqsədli şəkildə, müxtəlif vasitələrlə ən-
gəlləyirdilər. Burada bolşevik cildinə girmiş erməni daşnaklarının əsas məkrli 
məqsədlərindən biri azərbaycanlıların savadlanmasının, mədəni tərəqqisinin və 
gələcək perspektivlərinin hər vasitə ilə qarşısını almaq idi. 

Əsl erməni xisləti Azərbaycan məktəblərində dərs deyən həmin müəllimlərə 
dözülməz şərait yaratdığı üçün onlar maddi və mənəvi sıxıntılara dözə bilmə-
yib, Ermənistanı tərk etməyə məcbur olurdular. Hətta müəllimlər aylarla əmək 
haqqı, onlara verilən ərzaq normalarını belə ala bilmirdilər. Erməni şovinizminin 
azərbaycanlı müəllimlərə qarşı yaratdığı bu problem uzun illər bu şəkildə davam 
etmişdir.

Müəllim çatışmazlığı problemini, qismən də olsa, aradan qaldırmaq üçün 
Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının razılığı əsasında İrəvandan Bakıya pe-
daqoji təhsil almaq məqsədi ilə 1923-cü ildə 16, 1925-ci ildə 38, 1926-cı ildə 11, 
1929-cu ildə isə 8 nəfər müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə göndərilmişdi. Mamed 
Həsənov, Zəhra Abbasova, Əziz Əzizov, Tacirə Bağırova kimi gənclər Azərbay-
can Ali Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən sonra İrəvana qayıdaraq, maarifin  inki-
şafına öz töhfələrini vermişdilər.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində İrəvanda  azərbaycanlı qızlar məktəbi, yed-
di illik məktəb, M.Əzizbəyov adına məktəb, Asrıyev, F.Dzerjinski və S.Şaumyan 
adına beynəlmiləl məktəblərdə isə Azərbaycan bölmələri fəaliyyət göstərirdi. İlk 
vaxtlarda milli məktəblərimizdə müəllim kadrlarına böyük tələbat olduğundan, 
çox vaxt İrəvan 7 illik Azərbaycan məktəbinin şagirdlərindən də müəllim kimi is-
tifadə edirdilər. Hətta qış tətilində Zaqafqaziya Kommunist Universitetində təhsil 
alan azərbaycanlı tələbələr İrəvanda və yerlərdə təşkil edilmiş səyyar məktəblər-
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də dərs deməyə dəvət edilirdilər. 
Bütün bunlara baxmayaraq, görülən bu tədbirlər müəllim kadrlara olan  tələ-

batı  ödəyə bilmirdi. Ermənistanın şovinist dairələri Azərbaycan məktəbləri üçün 
pedaqoji kadrlar hazırlayan müstəqil tədris müəssisəsinin yaradılmasını istəmir-
dilər. Onlar Erməni Pedaqoji Texnikumunun nəzdində Azərbaycan şöbəsinin 
açılmasını  daha məqsədəuyğun hesab edirdilər. Müəllim  çatışmazlığı problemi-
nin aradan qaldırılması işini qaydaya salmaq üçün yerli kadrlar hazırlayan təhsil 
müəssisəsinin yaradılmasının təxirəsalınmaz tələbat olduğunu aydın dərk edən 
Azsaylı xalqlar şöbəsinin müdiri Bala Əfəndiyevin, Azlıqda qalan millətlər şu-
rasının müdiri Mehdi Kazımovun, “Zəngi” qəzetinin məsul redaktoru Mustafa 
Hüseynovun, İrəvanda Azərbaycan ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi mühitinin apa-
rıcı simalarından olan Əkbər Rizayevin, Qulam Fərhadovun, Rza Şeyxzadənin, 
Miryusif Mirbabayevin, Əhməd Əhmədovun, Abbas Fərəcovun, Murtuza Mura-
dovun və başqa qeyrətli azərbaycanlı ziyalıların  erməni şovinist dairələri qarşı-
sında təkidli tələbi, ciddi səyi, siyasi və milli iradəsi sayəsində Ermənistan Xalq 
Maarif Komissarlar Şurası İrəvan Pedaqoji texnikumunun təşkil edilməsi barədə 
qərar qəbul etdi. Beləliklə, 1924-cü il, oktyabr ayının 15-də İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının xələfi olan İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu açıldı [Cəfərov C., 
Allahverdiyev C., 2017]. 

İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunun açılması sayəsində Azərbaycan mək-
təblərində müəllim kadrlarına olan ehtiyacın aradan qaldırılması işinin müəyyən 
dərəcədə qaydaya salınması istiqamətində ilk addım atıldı.

Texnikumun ilkin fəaliyyət dövrünə nəzər saldıqda məlum olur ki, Mehdi 
Kazımov direktor və rus dili müəllimi, Bala Əfəndiyev ictimaiyyat müəllimi, Əs-
gər Əsgərzadə ana dili müəllimi, Cəmil Əliyev təbiət müəllimi, Kərim Məhərrə-
mov isə texniki işlər üzrə köməkçi kimi fəaliyyət göstərmişlər. Texnikuma müəl-
lim kimi İrəvanın tanınmış qadın maarifçilərindən olan Bülbül Kazımova da cəlb 
edilmişdi. Bülbül Kazımova texnikumda dərs deyən ilk azərbaycanlı qadın idi. 
Zəngin təcrübəyə malik olan pedaqoqlardan təşkil olunmuş bu fədakar kollektiv 
tükənməz enerji ilə fəaliyyətə başlamışdı. Bu mərhələni Mehdi Kazımovun, Cə-
mil Əliyevin, Əsgər Əsgərzadənin, Bülbül Kazımovanın pedaqoji fəaliyyətinin 
ikinci dövrü kimi  xarakterizə etmək olar. Onların bu dövrdə pedaqoji fəaliyyəti 
istər forma, istərsə də məzmun və keyfiyyət baxımından daha məhsuldar olmuş-
dur. 

Erməni Pedaqoji Texnikumunun binasında  fəaliyyət  göstərən bu maarif oca-
ğı 30 nəfər tələbəni əhatə edən darısqal bir sinif və iki yataq otağından ibarət idi.  
Hətta müəllimlər otağı da yox idi. Əlavə otaqların ayrılması üçün edilən müra-
ciətlərə heç bir müsbət cavab verilmirdi.

Məlumdur ki, hər hansı bir təhsil müəssisəsinin normal və ahəngdar fəaliyyət 
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göstərməsi üçün, ilk növbədə, onun ayrıca bina ilə təmin edilməsi, maddi-texniki 
bazasının yaradılması, tədris prosesi üçün əlverişli şəraitin olması vacib şərtdir. 
Yeni təşkil olunmuş İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunun tamamilə əlverişsiz 
və dözülməz bir şəraitdə fəaliyyət göstərməsi, dərslik və dərs vəsaitləri, tədris 
proqramları, laboratoriyalar, fənn kabinələri, yataqxana, yeməkxana ilə və  lazımi 
avadanlıqlarla təchiz edilməməsi, sözsüz ki, bu təhsil ocağının normal fəaliyyəti-
ni əngəlləyirdi. Ermənistanın bolşevik cildinə girmiş hakimiyyət orqanları nəinki 
texnikumda, eləcə də Azərbaycan məktəblərində mövcud olan problemlərin və 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün heç bir səy göstərmirdi. Erməni şo-
vinistlərinin bütün sahələrdə azərbaycanlılara qarşı yürütdükləri qərəzli və ay-
rı-seçkilik siyasəti təhsil sahəsində də özünü qabarıq şəkildə  göstərirdi. Pedaqoji 
texnikumda ana dilində kitab, dərslik və dərs vəsaitlərinə, tədris proqramlarına 
və s. ləvazimatlara böyük ehtiyac olduğu halda, Ermənistan Xalq Maarif Ko-
missarlığı bu tələbatı ödəmək istəmirdi. Demək olar ki, Ermənistanın ilk Xalq 
Maarif Komissarı, 1924–1926-cı illərdə isə EK(b)P MK-nın birinci katibi olmuş 
Aşot Hovanesyanın 1920-ci il, 17 dekabr tarixində verdiyi əmrdə  təhsilin ana 
dilində aparılması, məktəblərin dövlət ixtiyarına keçərək pulsuz olması, yeni tipli 
sovet məktəblərinin zəhmətkeş balalarının üzünə açıq olması – bütün bunlar, ilk 
növbədə, ermənilər üçün nəzərdə tutulurdu. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, bu təhsil müəssisəsində tədris prosesi üçün 
heç bir əlverişli şərait olmadığına görə 1925-ci ilin sonlarına qədər texnikuma 
əsaslı qəbul həyata keçirilməmişdi. Texnikumda yalnız 1926-cı ilə qədər altı aylıq 
və bir illik kurslar fəaliyyət göstərmişdir [Cəfərov C., Allahverdiyev C., 2017]. 
Texnikumun nəzdində təşkil olunan, müəllimlər  hazırlayan bu hazırlıq kursların 
da az-çox savadı olan, mollaxana və ibtidai rus məktəblərini bitirənlər müəllim 
kimi təkmilləşdirilərək məktəblərə göndərilirdi. 1925-ci ildə hazırlıq kursuna 25 
nəfər tələbə qəbul olunmuşdu ki, onlar da 1926-cı ilin əvvəlində həmin kursu 
bitirdikdən sonra azərbaycanlıların yaşadıqları müxtəlif bölgələrdəki məktəblərə 
müəllim göndərilirdilər [İbrahim və Lentroş., 1930]. 

Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən pedaqoji texnikumda möv-
cud olan problemlərin aradan qaldırılmasına, tədris vəsaitləri, kitablar və digər 
ləvazimatlarla təmin edilməsinə dair heç bir əməli addım atılmamış, bu ehtiyac-
lar uzun müddət Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən ödənilmişdir. 
Bu sahədə durğunluq uzun illər davam etmişdir. Hətta bəzi mənbələrdən məlum 
olur ki, Azsaylı xalqlar şöbəsinin müdiri Bala Əfəndiyev, texnikumun direktoru 
Mehdi Kazımov bu tədris ocağının normal fəaliyyət göstərməsi üçün müstəqil 
bina ilə təmin edilməsinə, maddi-texniki, tədris bazasının yaradılmasına, müxtə-
lif avadanlıqlara böyük ehtiyac olduğu barədə dəfələrlə Ermənistanın şovinist 
dairələri qarşısında məsələ qaldırsalar da, bu problemlər öz müsbət həllini tap-
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mamışdır. Texnikumun açıldığı vaxtdan bir il keçməsinə baxmayaraq, bu təhsil 
ocağına əsaslı qəbulu həyata keçirmək mümkün olmamışdır. 

Texnikuma ilk tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi prosesini ləngidən əsas 
səbəblərdən biri də burada tədris prosesi üçün əlverişsiz və dözülməz şəraitin 
olması idi. Sovet Ermənistanının daşnaklardan təşkil olunan hakimiyyəti Ermə-
nistan Pedaqoji Texnikumunu müstəqil bina ilə təmin etdiyi, hərtərəfli diqqət və 
qayğı göstərdiyi halda, Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu bu qayğılardan məhrum 
idi. Bu ayrı-seçkilik siyasəti bir tərəfdən Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin spe-
sifik xüsusiyyətlərə malik olduğunu, digər tərəfdən də erməni kommunistlərinin 
sözdə bir, əməldə tamamilə əks prinsiplərdən çıxış etməsində özünü göstərirdi.

Görünən tərəf – “proletar beynəlmiləlçiliyi”, “bolşevizm ideyalarının həyata  
keçirilməsi”, görünməyən tərəf isə rəsmi Ermənistan rəhbərliyinin gizli surətdə 
həyata keçirdiyi şovinist və antitürk siyasəti idi.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, milli maarifimizin inkişafını hər vasitə ilə ən-
gəlləməyə çalışan erməni şovinistlərinin məkrli məqsədlərindən biri gələcəkdə 
İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumunun fəaliyyətinin dayandı-
rılmasına zəmin hazırlamaqdan ibarət idi.

Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Qərbi Azərbaycanda milli məktəblə-
rimizin ana dilində kitab, dərslik, dərs vəsaiti, tədris proqramları və s. ləvazimat-
larla təmin edilməsinə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı yaxından kömək 
göstərirdi. Bala Əfəndiyevin, Mehdi Kazımovun, Mustafa Hüseynovun və sözün 
əsl mənasında, fədailik edən digər ziyalılarımızın səyi nəticəsində texnikumda 
bəzi problemlər aradan qaldırılmış və bu təhsil müəssisəsinə ilk qəbulun həyata 
keçirilməsi mümkün olmuşdu. Beləliklə, texnikumun əsas kursuna ilk sənəd qə-
bulu 1925-ci il, oktyabr ayının 15-dən 27-dək aparılmışdır. Dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq, buraya fəhlə-kəndli mənşəli gənclər qəbul olunurdu. Tələbə qəbulu 
Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığının  təsdiq etdiyi qaydalar əsasında həyata 
keçirilirdi. Təhsil müddəti isə 4 il idi [Məmmədov İ., 2002].

Texnikumun ilkin fəaliyyət dövrünə  nəzər saldıqda pedaqoji heyətin, tədrisin 
təşkili və s. sahələrdə müəyyən irəliləyişlərin olduğu məlum olur. Qısa müddət 
ərzində Əşrəf Bayramov, Miryusif Mirbabayev, Məhəmməd Əzimzadə, İsmayıl 
Babayev kimi ziyalılar bu maarif ocağının pedaqoji heyətinə daxil olmuşdular. 
Qeyd etmək lazımdır ki, dünya şöhrətli alim, akademik Yusif  Məmmədəliyev də 
ilk əmək fəaliyyətinə bu texnikumda başlamışdır. O, 1926–27-ci illərdə bu təhsil 
ocağında kimya-biologiya fənnini tədris etmişdir.

Texnikuma azərbaycanlılar yaşayan bütün bölgələrdən tələbə qəbul edilirdi, 
lakin qəbulun sayı bölgələrdə yaşayan azərbaycanlı əhalinin sayına uyğun keçi-
rilmirdi, məsələn, 1927-ci ildə texnikuma 31 nəfər əsas kursa, 112 nəfər isə  al-
tıaylıq və birillik hazırlıq kurslarına daxil olmuşdur ki, bunlardan 77 nəfəri – İrə-
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van, 14 nəfəri – Üçmüədzin, 7 nəfəri – Gümrü, 4 nəfəri – Loli-Pəmbək, 5 nəfəri 
– Nor-Bəyazid, 9 nəfəri – Dilican, 20 nəfəri – Zəngəzur, 4 nəfəri – Dərələyəz, 3 
nəfəri isə Meğri bölgəsindən idi [Xəlilov T., 2020].

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu təkcə tədris 
müəssisəsi kimi deyil, eyni zamanda İrəvanda Azərbaycan ədəbiyyatının mədə-
niyyətinin, incəsənətinin inkişafı və formalaşmasında da böyük rol oynayırdı.

Texnikumun yaranmasından keçən dörd il ərzində bu tədris  ocağı, əsasən,  
təşkilolunma prosesi keçirərək, fəaliyyətini müəyyən dərəcədə genişləndirmiş,  
1928/29-cu tədris ilində tələbə qəbulu artmışdı. 1928-ci ildə texnikuma 40 nəfər 
tələbə qəbul olunmuşdur ki, onlardan 8 nəfəri – İrəvan, 3 nəfəri – Gumrü, 5 nəfə-
ri – Üçmüədzin, 3 nəfəri – Lori-Pəmbək, 4 nəfəri – Dilican, 3 nəfəri – Nor-Bəya 
zid, 1 nəfəri – Dərələyəz, 6 nəfəri – Zəngəzur, 1 nəfəri –  Megri bölgəsindən, 6 
nəfəri isə uşaq evindən idi [ARBDA, Fond №31, siyahı 1, vərəq 69].

1929-cu ilin iyun ayında texnikumun ilk buraxılışı olmuşdu. 1926-cı ildə  
qəbul olunmuş 32 nəfər tələbədən 20 nəfəri texnikumu bitirməyə müvəffəq ola 
bilmişdi ki, onlardan da 18 nəfəri oğlan, 2 nəfəri isə gənc qız idi [İbrahim və 
Lentroş., 1930].

İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumunun ilk buraxılışı İrə-
vanda və bölgələrdə milli maarifimiz üçün böyük şadlıq xəbəri kimi yayılmışdı. 
Mənbələrdən məlum olur ki, tələbələrdən 3 nəfəri təhsil aldığı müddətdə ağır yo-
luxucu xəstəliyə tutularaq dünyasını dəyişmiş, 9 nəfəri isə müxtəlif səbəblərdən 
təhsilini yarımçıq qoyaraq texnikumu tərk etməyə məcbur olmuşdu. Beləliklə, 
İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumu Ermənistanda fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan məktəblərinin müəllim kadrlarına olan ehtiyacını qismən 
də olsa, ödəməyə başlamışdır.

Texnikumda ilk buraxılış münasibəti ilə bir sıra qurumların nümayəndələri-
nin iştirakı ilə təntənəli yığıncaq keçirilmişdi. Yığıncaqda texnikumun direktoru 
Mehdi Kazımov bu tədris ocağının mövcud olduğu  5 il ərzində fəaliyyəti haqqın-
da çıxış edərək, əldə olunmuş nailiyyətlərlə yanaşı, bir sıra nöqsanlar barədə də 
fikirlərini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdıraraq demişdi: “Texnikumu təşkil 
edəndə ilk zaman burada oxumaq üçün tələbələr tapa bilmirdik. Sonra get-ge-
də texnikum öz adını doğrultduğu üçün indi bura daxil olmaq istəyənlərin sayı 
günbəgün artmaqdadır. İlk vaxtlarda texnikumun iqtisadi vəziyyətinin yaxşı ol-
maması, kitab və proqramların yoxluğu, peşəkar müəllimlərin olmamasına bax-
mayaraq, bu il bu çətinliklərin çoxu aradan qaldırılıb, müəyyən müvəffəqiyyətlər 
əldə edilmişdir”. Mehdi Kazımov çıxışının sonunda texnikumun ilk qaranquşları 
olan 20 nəfər məzuna uğurlar arzulamış, sonra isə onların Azərbaycan məktəblə-
rində pedaqoji fəaliyyətlərini mövcud dövrün tələbləri əsasında həyata keçirəcək-
ləri vəzifələr barədə danışmışdır.
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İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumunun ilk məzunları 
arasında Əmir Abasquluyevin, Adil Axundovun, Nəriman Əliyevin, Paşa Ma-
kinskinin, Əbülfət İbrahimin, İmamqulu Kərimovun, Nəriman Fəxrinin, Rüba-
bə Bağırbəyovanın, Nəsir Əliyevin, Musa Qafarovun, Əbülfət Rəhimovun, Tağı 
Bağırovun, Nəzər Paşayevin, Mirzə Bəşirovun və başqalarının adlarını çəkmək 
olar. Onu da qeyd edək ki, Rübabə Bağırbəyova pedaqoji texnikumun ilk qadın 
məzunu idi. Həmin məzunlar müəllim kadrlarına böyük ehtiyacın yarandığı böl-
gələrə göndərilirdilər. 

1929-cu ildə pedaqoji texnikuma 32 nəfər qəbul  olunmuşdu. Onlardan 16 
nəfəri oğlan, 16 nəfəri isə qız idi. Tələbələrin 6 nəfəri – İrəvan, 3 nəfəri – Dilican, 
2 nəfəri – Dərələyəz, 1 nəfəri – Meğri, 4 nəfəri – Gümrü, 3 nəfəri – Zəngəzur, 3 
nəfəri – Nor-Bəyazid, 3 nəfəri – Üçmüədzin bölgəsindən, 3 nəfəri isə uşaq evinin 
şagirdlərindən  idi [İbrahim və Lentroş., 1930].

1931-ci tədris ilində pedaqoji texnikuma tələbə qəbulunun sayının artırılma-
sında mühüm dönüş baş verdi. Belə ki, texnikuma tələbə qəbulunun sayı, əvvəlki 
illərlə müqayisədə, artaraq 60 nəfərə   çatdırılmışdı. 1932-ci ildə  pedaqoji texni-
kuma tələbə qəbulu bölgələr  üzrə aşağıdakı  kimi olmuşdur: 5 nəfər – İrəvan, 4 
nəfər – Üçmüədzin, 2 nəfər – Qəmərli, 2 nəfər – Axta, 4 nəfər – Qara kilsə, 8 nə 
fər – Vedibasar, 5 nəfər – Basarkeçər, 3 nəfər – Hamamlı, 3 nəfər – Allahverdi, 8 
nəfər – Ağbaba, 5 nə fər – Qafan,  5 nəfər – Sisyan, 3 nəfər – Gorus, 5 nəfər isə 
Dilican bölgələrindən idi [Allahverdiyev C., 2010]. Texnikuma qəbul olunmuş 
həmin tələbələrdən 23 nəfəri qızlar idi ki, onlardan da 3-ü İrəvan şəhərindən, 1-i 
Üçmüədzin, 2-si Qarakilsə, 3-ü Vedibasar, 2-si Basarkeçər, 1-i Stepanavan, 3-ü 
Ağbaba, 1-i Allahverdi, 2-si Qafan, 1-i Gorus, 2-si Sisyan, 2-si isə Dilican böl-
gələrindən idi [Cəfərov C., Allahverdiyeva C., 2017]. 

Mənbələrin verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, pedaqoji texnikumda əvvəl-
ki illərdə olduğu kimi, 1932-ci tədris ilində də dərslər vaxtında  başlamamışdır. 
Hər il dərslərin 25–30 gün gec başlamasına səbəb burada tədris prosesi üçün 
lazımi şəraitin olmaması idi.

Texnikumda laboratoriyalar və tədris üçün kifayət qədər zəruri dərs kitabla-
rı olmadığından dərslərdə bəzən ancaq məlumatlar öyrədilirdi. Hətta tələbələrin 
məskunlaşdığı yataqxanada işıq olmadığından, tələbələr dərslərə çıraq işığında 
hazırlaşmağa məcbur olurdular. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, tələbə və müəl-
limlərin yaşayış şəraiti hədsiz dərəcədə ağır olduğu kimi, dərs keçmək üçün sinif 
otaqları da çatışmırdı. 

1932-ci ildə Bəhlul Yusifov texnikuma direktor təyin olundu. 1935-ci ildə 
Məmməd Səid Ordubadi, Mikayıl Müşfiq, Mehdi Hüseyn və başqalarından ibarət 
nümayəndə heyəti İrəvanda səfərdə olarkən İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) 
Pedaqoji Texnikumunun müəllim və tələbə kollektivi ilə görüş keçirmişlər. Məm-
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məd Səid Ordubadi texnikumun müəllim və tələbə heyəti qarşısında çıxış edərkən 
bu tədris ocağının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Türk Pedaqoji 
Texnikumu bizdə böyük intibahlar yaratdı. Türk mədəniyyətinin nə qədər böyük 
inkişafda olduğunun canlı şahidi olduq” [Cəfərov C., Allahverdiyev C., 2017]. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir çox görkəmli ziyalıları – Cəlil Məmmədqu-
luzadə, Əli Nazim, Mir Cəlal, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Sabit Rəhman, Səməd  
Vurğun, Məmməd Arif, Nigar Rəfibəyli, Mirvarid Dilbazi, Əbülhəsən, Mikayıl  
Rəfili, Vəli Xuluflu, Həmid Araslı, Süleyman Rüstəm və bir çox başqaları bu 
təhsil ocağının qonağı olmuşlar. Pedaqoji texnikumda belə ədəbi toplantıların, 
yaradıcılıq gecələrinin, elmi konfransların keçirilməsi tələbələrin şəxsi yaradıcı-
lıq işlərinin genişlənməsinə, onların elmi-ədəbi dünyagörüşlərinin artmasına da 
müsbət təsir göstərirdi.

Ümumiyyətlə, İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Məktəbi 15 il ərzin-
də Azərbaycan məktəbləri üçün 1228 nəfər müəllim hazırlamışdır ki, bunlardan 
242 nəfəri qiyabi, 150 nəfəri isə birillik müəllim hazırlığı kursunun məzunları idi.

1948-ci il, noyabr ayının ortalarına kimi İrəvanda fəaliyyət göstərən İrəvan 
Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumu yalnız tədris müəssisəsi kimi 
deyil, eyni zamanda Qərbi Azərbaycanda ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, 
incəsənətimizin inkişafında, formalaşmasında və qorunmasında çox böyük rol 
oynamışdır. Bolşevik cildinə girmiş erməni daşnaklarının  məkrli siyasəti nəticə-
sində  təhsil tariximizin ən şanlı  səhifələrindən birini təşkil edən böyük, şərəfli, 
tarixi  bir yol keçmiş İrəvan Müəllimlər Seminariyasının davamı olan İrəvan 
Türk (Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumu da deportasiyaya məruz qala-
raq, 1948-ci ilin noyabr ayında müəllim və tələbə kollektivi ilə birlikdə Azər-
baycanın Xanlar rayonuna köçürülmüşdü. 1949-cu ildə Ermənistanda 53 erməni 
texnikumu, 14 ali məktəb, 3 qiyabi təhsil müəssisəsi olduğu halda, İrəvan Türk 
(Azərbaycan – C.A.) Pedaqoji Texnikumu İrəvanda Azərbaycan dilində pedaqo-
ji kadrlar hazırlayan yeganə təhsil ocağı idi. Bu təhsil ocağının 24 illik fəaliy-
yəti dövründə Ermənistanda Azərbaycan məktəbləri üçün pedaqoji kadrların 
hazırlanmasında misilsiz xidmətləri olmuşdur. İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) 
Pedaqoji Texnikumu Azərbaycanın Xanlar rayonuna köçürülməmişdən bir ay 
əvvəl Ermənistanın maarif naziri 1948-ci il, 07 oktyabr tarixli, 719 №-li əmr 
imzalamışdır. Əmrdə yazılır: “İrəvanda Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən 
təhsil müəssisələrinin Azərbaycan SSRİ-yə köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq, hə-
min təhsil müəssisələrində işləyən müəllim kontingenti 7 oktyabr, 1948-ci ildən 
etibarən işdən azad edilsin”.

 Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, köçürülmə ilə əlaqədar olaraq, 1949-
cu ildə texnikuma tələbə qəbulu həyata keçirilməmişdi. İrəvan Türk (Azərbay-
can – C.A.) Pedaqoji Texnikumunda çalışan, İrəvanda Azərbaycan ədəbi-mədəni 
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mühitinin aparıcı nümayəndələri olan  50-yə qədər müəllim, 8 inzibati işçi, I, II, 
III kurslarda təhsil alan 400-ə qədər tələbə Azərbaycanın Xanlar rayonuna köçü-
rüldü. Həmin müəllim və tələbə heyəti Xanlar Pedaqoji Texnikumunda pedaqoji 
fəaliyyətlərini və təhsillərini davam etdirməyə məcbur oldu. Əsgər Cəfərov Xan-
lar Pedaqoji Texnikumunun direktoru, Təvəkkül Kərimov tədris hissə müdiri və 
riyaziyyat müəllimi, Sadiq Heydərzadə biologiya, Mənzərə Nəzərəliyeva coğra-
fiya, Cəfər Ələkbərov hərbi, Bəhman Xudiyev dil-ədəbiyyat, Mamed Həsənov ri-
yaziyyat, Rəziyə İsmayılova tarix, Bəşir Mamedov bədən tərbiyəsi, Tarix Şirinov 
tarix, Surə Fərhadova dil-ədəbiyyat, Mehdi Kazımov isə rus dili müəllimi kimi 
burada da pedaqoji fəaliyyətlərini ləyaqətlə davam etdirmişdilər. Araşdırmalar-
dan məlum olur ki, 1950-ci ildən sonra texnikumun müəllimlərindən Mehdi Ka-
zımov, Əşrəf Bayramov, Əyyub Babayev, Səkinə İsmayılova pedaqoji fəaliyyət-
lərini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda davam etdirmişlər.

Nəticə /  Conclusion

İrəvanda azərbaycanlıların sayca çoxluğu buradakı yerli millətin – azərbay-
canlıların tədrisin Azərbaycan dilində aparıldığı məktəblər üçün pedaqoji kadr-
ların hazırlanması məqsədi ilə İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunun açılması ilə 
nəticələnir. Bu texnikumun sayəsində milli dilimizdə fəaliyyət göstərən təhsil 
ocaqları şəbəkəsinin genişləndirilməsi və onların azərbaycanlılar tərəfindən idarə 
edilməsi, orada təhsil alan şagirdlərin sayının sürətlə artması erməni daşnaklarını 
narahat edirdi. Milli maarifimizin inkişafını hər vasitə ilə əngəlləməyə çalışan er-
məni şovinistlərinin məkrli məqsədlərindən biri İrəvan Türk (Azərbaycan – C.A.) 
Pedaqoji Texnikumunun fəaliyyətinin dayandırılması idi. Onlar bu məqsədlərinə 
nail oldular, deportasiya bu təhsil ocağından da yan keçmədi.

1948–1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistandan – öz doğma tarixi tor-
paqlarından məkrli və məqsədli şəkildə köçürülmə siyasəti nəticəsində təhsilləri-
ni Xanlar Pedaqoji Məktəbində davam etdirən, sonralar Azərbaycanda elm, təhsil 
və s. sahələrdə öz töhfələrini vermiş professorlar Qurban Bayramov, Süleyman 
Məmmədov, Abbas İsmayılov, ictimai-siyasi xadim, yazıçı Qəşəm Aslanov, do-
sent İmamverdi Hacıyev, dosent Nəcəf Nəcəfov və başqaları bu məktəbin mə-
zunları olmuşlar.  

Ermənilərin apardığı məkrli siyasət nəticəsində 1971-ci ildə Xanlar Pedaqoji 
Məktəbinin də fəaliyyəti dayandırılmışdır.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham 
Əliyevin İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illik yubileyinin keçirilməsi 
ilə əlaqədar imzaladığı 29 dekabr, 2021-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn 
məsələlərin həyata keçirilməsi İrəvan Müəllimlər Seminariyası ilə bağlı tədqiqat-
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ların aparılmasını gündəmə gətirir. Seminariyanın xələfi olan İrəvan Pedaqoji 
Texnikumunun fəaliyyətinin araşdırılması, onun Azərbaycanın milli təhsil ta-
rixindəki yeri və rolunun öyrənilməsini, tədqiq edilməsini aktuallaşdırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İrəvan Pedaqoji Texnikumunun fəaliyyət göstərdi-
yi illər ərzində milli təhsil tariximizə verdiyi töhfələr haqqında məlumatla birgə, 
erməni daşnaklarının və Rusiyanın antiazərbaycan siyasəti nəticəsində pedaqo-
ji kollektivi ilə birlikdə deportasiyaya məruz qalması, onun köçürülməsi səbəbi 
kimi gizli saxlanılan məsələlərin geniş auditoriyaya çatdırılması məqalədə aşkar 
olunan elmi yeniliklərdən biridir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə verilən faktlar azərbaycanlıların 
öz tarixi torpaqlarından didərgin salınmasının sübutu olmaqla yanaşı, Azərbay-
can pedaqogika tarixinin keçdiyi çətin və şərəfli yolun öyrənilməsi və gələcək nə-
sillərə çatdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Məqalədən müəllimlər, pedaqoji 
universitetlərin tələbələri, təqdiqatçılar mənbə kimi istifadə edə bilərlər.
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Abstract. The President of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, 
issued an order on the celebration of the 140th anniversary of the Iravan 
Teachers’ Seminary. It is noted in the order that the city of Iravan has 
historically gained fame as one of the great centers of science, education, 
and culture where Azerbaijanis live. Many rep resentatives of public edu-
cation, education, literature, culture, and art in Azerbaijan received their 
first pedagogical education in Gori and Iravan teachers’ seminaries. The 
creation and development of the science of pedagogy in Azerbaijan, a 
whole period of public education are connected with the activities of the 
graduates of Gori and Iravan teacher’s seminaries. Although the Iravan 
Teachers’ Seminary, established in November 1881, was established in 
the interests of the tsarist government in the region, it played an important 
role in the literary, social, scientific, and cultural life of the Azerbaijani 
people. The decree signed by President Ilham Aliyev in connection with 
the 140th anniversary of the Iravan Teachers’ Seminary is proof of how 
this seminary left a deep mark in history. 
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Annotasiya. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əli-
yev İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyinin qeyd edilməsi 
haqqında sərəncam verib. Sərəncamda qeyd edilir ki, İrəvan şəhəri ta-
rixən azərbaycanlıların köklü yaşadığı böyük elm, maarif və mədəniyyət 
mərkəzlərindən biri kimi şöhrət tapıb. Azərbaycanda xalq maarifi, təhsil, 
ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənətin bir çox nümayəndələri ilk pedaqoji 
təhsillərini məhz Qori və İrəvan müəllimlər seminariyalarında almışlar. 
Azərbaycanda pedaqogika elminin yaranması və inkişafı, xalq maarifinin 
bütöv bir dövrü məhz Qori və İrəvan müəllimlər seminariyaları məzun-
larının fəaliyyəti ilə bağlıdır. 1881-ci ilin noyabrında yaradılmış İrəvan 
Müəllimlər Seminariyası bölgədə çar hökumətinin maraqları naminə ya-
radılsa da, Azərbaycan xalqının ədəbi, ictimai, elmi və mədəni həyatın-
da mühüm rol oynamışdır. Prezident İlham Əliyevin İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının 140 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar imzaladığı 
sərəncam bu seminariyanın Azərbaycan tarixində necə dərin bir iz qoy-
duğunun sübutudur. 
Açar sözlər: İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyi, qadın “rus-ta-
tar” məktəbi, “Zəngi” qəzeti, “Zaqafqaziya məktəblərinin vəziyyəti 
haqqında” qanun, Uluxanlı məktəbinin 125 illiyi.
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Giriş / Introducton

Azərbaycanın məktəb və pedaqoji fikir tarixində xüsusi yeri olan İrəvan təhsil 
mühiti, xüsusilə çar Rusiyası dövründə buradakı təhsil müəssisələri, onun müəl-
limləri və məzunlarının tədris–metodiki fəaliyyətlərinin ümumazərbaycan təhsil 
tarixindəki yeri geniş araşdırmalar tələb edir. Müasir siyasi, tarixi reallıqlar baxı-
mından İrəvan xanlığı ərazisindəki müsəlman və dünyəvi məktəblərin öyrənilmə-
si ilə bütövlükdə vətən tarixinə ümumi nəzər salınır. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, cənab İlham Əliyev bu barədə belə deyir: “Biz tarixi torpaqlarımızı da 
unutmamalıyıq və unutmuruq. Bu, gələcək fəaliyyətimiz üçün istiqamət olmalı-
dır, necə ki, biz bu gün də bu istiqamətdə işlər görürük. Bizim tarixi torpaqlarımız 
İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə mahallarıdır. Bunu gənc nəsil də, dünya da 
bilməlidir. Mən şadam ki, bu məsələ ilə bağlı – bizim əzəli torpaqlarımızın tarixi 
ilə bağlı indi sanballı elmi əsərlər yaradılır, filmlər çəkilir, sərgilər təşkil olunur. 
Biz növbəti illərdə bu istiqamətdə daha fəal olmalıyıq və dünyanın müxtəlif yer-
lərində sərgilər, təqdimatlar keçirilməlidir, çünki İrəvan bizim tarixi torpağımız-
dır və biz azərbaycanlılar bu tarixi torpaqlara qayıtmalıyıq. Bu, bizim siyasi və 
strateji hədəfimizdir və biz tədricən bu hədəfə yaxınlaşmalıyıq”.

 Şimali və Qərbi Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra çariz-
min yeritdiyi mürtəce ruslaşdırma siyasətinə baxmayaraq, Azərbaycanın qabaqcıl 
maarifpərvər ziyalıları bu siyasətə zidd olaraq, ana dili və onun məktəblərdə təd-
risini maksimum təmin etmək uğrunda mübarizəyə başladılar. Bu da Azərbaycan 
dilinin dövlət məktəblərinin tədris planına daxil edilməsi, bu dildə dərslik və təd-
ris vəsaitləri hazırlamaq, proqramlar tərtib etmək işinə təkan verdi, ana dili təlimi 
ideyasının həyata keçirilməsini xeyli gücləndirdi [Əhmədov H., 2012].

 
Əsas hissə / Main part 

Cənubi Qafqazda başlayan yeni maarifçilik hərəkatı Tiflisdə və əhalisinin ək-
səriyyətini azərbaycanlılar təşkil edən İrəvan kimi iri şəhərlərdə özünü daha çox 
göstərir, burada da yeni üsullu məktəblər meydana gəlirdi. İrəvan şəhərində yeni 
üsullu ana dilli məktəbin meydana gəlməsi də bu illərə təsadüf edir. İrəvanda 
yeni üsullu məktəb Məşədi Molla İsmayıl Hacı Kazımov (1845–1888) tərəfindən 
açılmışdır.

Məşədi Molla İsmayılın fəaliyyəti haqqında əlimizdə olan yeganə məlumat 
onun İrəvan birsinifli şəhər məktəbində müəllimlik etməsindən ibarətdir. Arxiv 
sənədlərində ona müəllimlik hüququ verilməsinə dair 89 saylı attestatın olma-
sı haqqında (Qafqaz Təhsil Dairəsi) QTD popeçitelinin 1882-ci il, fevralın 3-də 
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İrəvan və Gəncə xalq məktəbləri direktorlarına göndərdiyi 587 saylı məktubunda 
deyilirdi: “Cənab qubernatorun 23 yanvar, 1882-ci il tarixli, 246 saylı məktubuna 
əsasən, İrəvan birsinifli şəhər məktəbində rus dili və rus dilində hesab tədris edil-
məsi şərti ilə 3-cü dərəcəli xüsusi tatar (Azərbaycan – H.Ə.) məktəbinin açılma-
sına icazə verirəm. Məktəbin açılması gününün xəbər verilməsini xahiş edirəm.” 

Məşədi Molla İsmayıl Hacı Kazımovun xüsusi məktəbi 1882-ci il, martın 
28-də açıldı. Məktəbə ilk dəfə 14 şagird qəbul olunmuşdu. Onlardan 12-si azər-
baycanlı, 2-si isə erməni idi. Məktəbdə ana dili ilə bərabər rus dili, hesab fənləri 
də tədris edilirdi. Ana dilini Kazımov, rus dili və hesabı isə şəhər məhəllə məktə-
binin Ohanes adlı bir müəllimi tədris edirdi. Kazımovun ana dili məktəbi İrəvan 
quberniyasında böyük şöhrət qazanmışdı. 

İrəvan məktəbləri və ümumiyyətlə, İrəvan əhlinin elmi-pedaqoji və mədəni 
həyatına aid daha ətraflı məlumatı Firudin bəy Köçərlinin (1863–1920) əsərlərin-
dən öyrənirik. Onun İrəvan gimnaziyasında müəllimlik etdiyi illərdə yazdığı və 
“Kəşkül” qəzetində (20 aprel, 1890, № 104) nəşr etdirdiyi “İrəvandan məktub” 
adlı məşhur məqaləsi bu baxımdan çox xarakterikdir. Orada oxuyuruq: “Bu axır 
vaxtlardan bəri demək olar ki, İrəvan müsəlmanları da cümbüş və hərəkətə gəlib, 
gözlərini qəflət yuxusundan açıb, insanlıq, elm və tərbiyə təqəddümə etməkdə-
dirlər [Əhmədov H., 2012]. 

Əhməd bəy Qazıyev, Əli Əşrəf Qazıyev, Həsən bəy Axund Molla Xəlil bəy 
oğlu Qazıyev, Fərəməz Mahmudbəyov, Yusif bəy Qazıyev (Qazızadə), Məmməd 
bəy Əli bəy oğlu Mahmudbəyov, Xəlil Məmmədəliyev, Həsən Nəsirbəyov, ic-
timai xadim Saleh Məşədi Teymur oğlu Güllücinski, Ağa bəy Rəhim bəy oğlu 
Firudinbəyov, Abbas Allahverdi oğlu Qədimov, Mir Haşım bəy Vəzirov, Əli 
Sultanov, Fərrux Ağakişibəyov, Əli Cəlilzadə, Mirzə Bağır Əliyev, Şıxəli bəy 
Firudinbəyov, Cəfərbəy Cəfərbəyov, İbrahim Şahtaxtlı və başqaları İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasının məzunları olmuşlar. 1910-cu ilə qədər müəllimlər semina 
riyasını 30 nəfər azərbaycanlı bitirmişdir. 1915-ci ildə seminariyada təhsil alan 
azərbaycanlıların sayı 22 nəfər olmuşdur.

Seminariyada rus dili, Azərbaycan dili, riyaziyyat, coğrafiya, idman və s. fən-
lərlə yanaşı, musiqi fənni də tədris edilirdi. 1885-ci ildə seminariyada musiqi fən-
nini tədris edən N.Kasradzenin rəhbərliyi altında 69 nəfər musiqi təhsili almışdır 
ki, onların arasında azərbaycanlılar da var idi [Azərbaycan tarixi., 2000]. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məzunları Cənubi Qafqazda milli maarif-
çiliyin inkişaf etdirilməsi istiqamətində böyük rol oynamışlar. Onlar azərbaycan-
lılar yaşayan bölgələrdə yeni məktəblərin açılmasında, azərbaycanlı balalarının 
təhsilə cəlb edilməsində fəal iştirak etmişlər. Bu maarif fədailəri daha çox İrə 
vanda, Naxçıvanda, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində milli dirçəliş istiqamə-
tində böyük fədakarlıq göstərirdilər. Araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, 
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1881-ci ildən 1914-cü ilədək İrəvan Müəllimlər Seminariyasını 63 nəfər, 1915-ci 
ildə isə 22 nəfər azərbaycanlı bitirmişdir [Rzayev V., 2018]. 

Ümumiyyətlə, Qərbi Azərbaycanda xalqın maariflənməsində Abbasqulu bəy 
Şadlinskinin yaratdığı “Qırmızı tabor”un tərkibində erməni şovinistlərinə qarşı 
mübarizədə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının və gimnaziyasının Azərbaycan 
şöbəsini bitirənlərin böyük xidmətləri olmuşdur. Araşdırmalardan o da məlum 
olur ki, 1937-ci ildə repressiyaya daha çox məruz qalanların əksəriyyəti də məhz  
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının və İrəvan Gimnaziyasının, o cümlədən bura-
dakı dünyəvi məktəblərin məzunları olmuşdur.

Yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz, milli intibaha yol açan maarif və mədə-
niyyət ocaqları 1918-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri total 
qırğınlar zamanı öz fəaliyyətini dayandırdı. Bu maarif və mədəniyyət ocaqlarında 
çalışan azərbaycanlı ziyalıların, müəllimlərin, təhsil alan tələbələrin bir qismi hə- 
min hadisələr zamanı qəddarcasına qətlə yetirildi, bir qismi isə xilas olmaq üçün 
öz tarixi və doğma yurdlarını tərk etməyə məcbur oldular.

1920-ci il, noyabr ayının 29-da, Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduq-
dan sonra, başqa respublikalarda olduğu kimi, burada da məktəb və maarif prob-
lemlərinə münasibət dəyişdi. Ermənistan İnqilab Komitəsi tərəfindən  1920-ci 
il, dekabr ayının 6-da bütün məktəblərin dövlətin tabeçiliyinə  keçməsi, təhsilin 
ana dilində aparılması haqqında dekret imzalandı. 1921-ci il, dekabr ayının 17-
də Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığının (EXMK) verdiyi əmrə əsasən, köh-
nə tipli məktəblər ləğv olunaraq, məzmunca yeni tipli sovet məktəblərinin təşkil 
olunmasına başlandı. Yeni tipli məktəblərin təşkili ilə əlaqədar olaraq, 1921-ci il, 
aprel ayının 23-də EXMK-nin verdiyi əmrdə göstərilirdi ki, respublikada yaşayan 
azərbaycanlılar öz ana dillərində təhsil ala bilərlər.

Beləliklə, Azərbaycan məktəblərinin yeni məzmunda təşkili istiqamətində 
ilk addımlar atılaraq, birillik, ikiillik və xüsusi məktəblər ləğv edildi. Yeni tipli 
məktəblər təşkil olunaraq fəaliyyətə başladı. Yeni tipli məktəblər təşkil edildik-
dən sonra İrəvanda və eləcə də azərbaycanlılar yaşayan bütün bölgələrdə doğma 
dilimizdə təhsil ocaqları şəbəkəsinin genişlənməsi orada təhsil alan şagirdlərin 
sayının sürətlə artmasına səbəb oldu.

Azərbaycanlı şagirdlərin sayının sürətlə artmasının əsas səbəblərindən biri də 
1918–1920-ci illərdə erməni daşnaklarının vəhşiliyi nəticəsində ən qəddar üsul-
larla qətlə yetirilməkdən xilas olmaq üçün doğma yurdlarını tərk etmiş soydaş-
larımızın bir qisminin Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yeni 
dən öz vətənlərinə qayıtması ilə bağlı idi.

Azərbaycan dilində təhsil ocaqları şəbəkəsinin genişləndirilməsi və idarə 
edilməsi, orada təhsil alan şagirdlərin sayının sürətlə artması müəllim kadrlarına 
olan tələbatı daha da artırırdı.
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Azərbaycanlı ziyalılar tərəfindən milli məktəblərimiz üçün pedaqoji kadrlar 
hazırlayan tədris müəssisəsinin yaradılması ideyası 30 yanvar, 1922-ci ildə EK(b) 
P-nin birinci qurultayında qaldırılsa da, onların tələblərinə məhəl qoyulmamışdı. 
Deməli, Azərbaycan məktəbləri üçün müəllim çatışmazlığı problemini həll et-
mək məsələsi yenə də gündəlikdə qalırdı. Azərbaycan məktəbləri üçün pedaqoji 
kadrların hazırlanması məsələsi Ermənistan Kommunist Partiyasının 1923-cü il, 
martın 29-da keçirilən ikinci qurultayında yenidən qaldırılsa da, yenə öz həlli-
ni tapmadı. Qurultayda Ermənistanın şovinist dairələri və eləcə də, Xalq Maarif 
Komissarı A.Mravyan Azərbaycan məktəblərini müəllim kadrları ilə təmin etmək 
üçün Azərbaycandan pedaqoji kadrların dəvət olunmasını daha məqsədəuyğun 
hesab edirdi. Ermənistanın şovinist dairələri Azərbaycan məktəbləri üçün yer-
li kadrların hazırlanması məsələsini müxtəlif vasitələrlə əngəlləyirdilər. Burada 
bolşevik cildinə bürünmüş erməni daşnaklarının ən iyrənc məqsədləri azərbay-
canlıların savadlanmasının, mədəni tərəqqisinin və gələcək perspektivlərinin 
qarşısını hər vasitə ilə almaq idi. Azərbaycan məktəblərini pedaqoji kadrlarla tə-
min etmək üçün 1923-cü ilin ortalarında Azərbaycandan müxtəlif ixtisaslar üzrə 
müəllim kadrlarını dəvət edərək İrəvana və azərbaycanlıların  yaşadığı digər böl-
gələrə pedaqoji fəaliyyət göstərməyə göndərirdilər. Əsl erməni xislətlilər Azər-
baycan məktəblərində dərs deyən həmin müəllimlərə dözülməz şərait yaratdıqları 
üçün onlar maddi və mənəvi sıxıntılara dözə bilməyib, Ermənistanı (İrəvanı) tərk 
etməyə məcbur olurdular.

Bütün bunlara baxmayaraq, görülən  tədbirlər müəllim kadrlarına olan tələba-
tı ödəyə bilmirdi. Ermənistanın şovinist hakim dairələri Azərbaycan məktəbləri 
üçün müəllimlər hazırlayan müstəqil tədris müəssisəsinin açılmasını istəmir, Er-
məni Pedaqoji Texnikumunun nəzdində Azərbaycan şöbəsinin açılmasını təklif 
edirdilər. Müəllim çatışmazlığı probleminin aradan qaldırılması işini qaydaya 
salmaq üçün yerli kadrlar hazırlayan təhsil müəssisənin yaradılmasının təxirəsa-
lınmaz tələbat olduğunu aydın dərk edən qeyrətli azərbaycanlı ziyalıların erməni 
şovinist dairələri qarşısında təkidli tələbi, ciddi səyi, siyasi və milli iradəsi sayə- 
sində 1924-cü il, oktyabr ayının 15-də İrəvan Müəllimlər Seminariyasının xələfi 
olan İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu açıldı. 

Beləliklə, İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumunun açılması ilə Azərbaycan mək-
təblərində müəllim kadrlarına olan ehtiyacın aradan qaldırılması işinin müəyyən 
dərəcədə qaydaya salınması sahəsində ilk addım atıldı. 1925-ci ildə bu təhsil oca-
ğı “Nəriman Nərimanov adına İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu” adlandırıldı. 
Araşdırmalardan məlum olur ki, İrəvanda bütün Azərbaycan məktəblərində olan 
problemlər bu texnikumda da mövcud idi. Erməni Pedaqoji Texnikumunun bina-
sında fəaliyyət göstərən bu maarif ocağı 30 nəfər tələbəni əhatə edən darısqal bir 
sinif və iki yataq otağından ibarət idi. Məlumdur ki, hər hansı bir təhsil müəssisə-
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sinin normal və ahəngdar fəaliyyət göstərməsi üçün, ilk növbədə, onun müstəqil 
bina ilə təmin edilməsi, maddi-texniki bazasının yaradılması, tədris prosesi üçün 
əlverişli şəraitin olması vacib şərtdir. “Yeni təşkil olunmuş İrəvan Türk (Azərbay-
can – H.Ə.) Pedaqoji Texnikumunun tamamilə əlverişsiz və dözülməz bir şəraitdə 
fəaliyyət göstərməsi, dərslik və dərs vəsaitləri, tədris proqramları, laboratoriya-
lar, fənn kabinələri, yataqxana, yeməkxana və s. avadanlıqlarla təchiz edilməmə-
si, sözsüz ki, bu təhsil ocağının normal fəaliyyətini əngəlləyirdi” [Cəfərov C., 
Allahverdiyev C., 2017]. Ermənistanın “bolşevik” cildinə bürünmüş hakimiyyət 
orqanları nəinki texnikumda, eləcə də Azərbaycan məktəblərində mövcud olan 
problemlərin və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün heç bir səy göstər-
mirdi. Erməni şovinistlərinin bütün sahələrdə azərbaycanlılara qarşı yürütdüyü 
qərəzli və ayrı-seçkilik siyasəti maarif sahəsində də özünü qabarıq şəkildə gös- 
tərirdi. Pedaqoji texnikumda ana dilində kitab, dərslik və dərs vəsaitlərinə, tədris 
proqramlarına və s. ləvazimatlara böyük ehtiyac olduğu halda, Ermənistan Xalq 
Maarif Komissarlığı bu tələbatı ödəmək istəmirdi. Demək olar ki, Ermənistanın 
Xalq Maarif Komissarı Aşot Hovanesyanın 1920-ci il, 17 dekabr tarixli əmrin 
də təhsilin ana dilində aparılması, məktəblərin dövlət ixtiyarına keçərək pulsuz 
olması, yeni tipli sovet məktəblərinin zəhmətkeş balalarının üzünə açıq olması – 
bütün bunlar ilk növbədə ermənilər üçün nəzərdə tutulurdu.

Sovet Ermənistanının daşnak hakimiyyəti Erməni Pedaqoji Texnikumunu 
müstəqil bina ilə təmin etdiyi, hərtərəfli diqqət və qayğı göstərdiyi halda, İrə-
van Türk (Azərbaycan – H.Ə.)  Pedaqoji Texnikumu  bu diqqət və qayğılardan 
məhrum idi. Bu ayrı-seçkilik siyasəti bir tərəfdən Ermənistanda Sovet hakimiy-
yətinin öz spesifik xüsusiyyətlərinə malik olduğunu göstərirdisə, digər tərəfdən 
də erməni kommunistlərinin sözdə bir, əməldə tamamilə əks prinsiplərdən çıxış 
etməsində özünü büruzə verirdi, çünki başqa respublikalardan fərqli olaraq, Er-
mənistanda sosial mühitin, partiya həyatının, milli siyasətin iki tərəfi – görünən 
və görünməyən tərəfləri var idi.

Görünən tərəf – “proletar beynəlmiləlçiliyi”, “bolşevizm ideyalarının həyata 
keçirilməsi”, görünməyən tərəf – rəsmi Ermənistan rəhbərliyinin açıq surətdə hə-
yata keçirdiyi şovinist, antitürk siyasəti idi.

Yarandığı ilk günlərdən İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.) Pedaqoji Texniku-
mu çox böyük çətinliklərlə üz-üzə qalmışdı. Qeyd etdiyimiz kimi, milli maarifimi-
zin inkişafını hər vasitə ilə əngəlləməyə çalışan erməni şovinistlərinin bu sahədə 
nəzərdə tutduqları məkrli məqsədlərindən biri gələcəkdə İrəvan Türk (Azərbay-
can – H.Ə.) Pedaqoji Texnikumunun fəaliyyətinin dayandırılmasına zəmin hazır-
lamaqdan ibarət idi.

Texnikumun ilkin fəaliyyət dövrünə nəzər saldıqda pedaqoji heyətin, tədri-
sin təşkili və s. sahələrdə müəyyən irəliləyişlərin baş verdiyi məlum olur. Qeyd 
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etmək lazımdır ki, dünya şöhrətli alim, akademik Yusif Məmmədəliyev əmək 
fəaliyyətinə ilk dəfə bu texnikumda başlamışdı. O, 1926–1927-ci illərdə bu təhsil 
ocağında kimya, biologiya fənlərini tədris etmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.) Pedaqoji Texnikumu yalnız tədris müəssisə-
si kimi fəaliyyət göstərmir, eyni zamanda, İrəvanda Azərbaycan ədəbiyyatının, 
mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında və formalaşmasında da böyük rol oy- 
nayırdı.

“Azərbaycan elminin görkəmli nümayəndələrindən olan akademik Budaq 
Budaqov, AMEA-nın müxbir üzvü Zərifə Budaqova, professorlar Nəriman Əli-
yev, Yusif Yusifov, Nəzər Paşayev, Fərhad Fərhadov, Əli Fərəcov, Süleyman 
Məmmədov, Abbas İsmayılov, Qurban Bayramov, Həmid Əliyev, Cəfər Cəfərov, 
yazıçı və icitmai xadim Məhərrəm Bayramov, filologiya elmləri namizədi Həmid 
Əfəndiyev, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Qasım Mustafayev, filo-
logiya elmləri namizədi Sabir Səfərov, pedaqoji elmlər namizədi, dosent Nəri-
man Kazımov, şair Abbas Tahir, əməkdar rəssam Cabbar Quliyev, hüquq elmləri 
namizədi Nəriman Yusifov, filologiya elmləri namizədi, uzun müddət “Azərbay-
can məktəbi” jurnalının baş redaktoru olmuş Zəhra Əliyeva, filologiya elmləri 
namizədi, dosent Kövsər Tarverdiyeva, ictimai xadim Həbib Həsənov, ictimai xa-
dim Qəşəm Aslanov, qabaqcıl təhsil işçiləri Tapdıq Əmiraslanov, Cumayıl Mər-
danov, Məmmədəli Məhərrəmov, əməkdar müəllim Şəfiqə Məhərrəmova və bir 
çox başqaları bu məktəbin məzunları olmuşlar” [Mərdanov M., 2011].  

1935-ci ildə Məmməd Səid Ordubadi, Mikayıl Müşfıq, Mehdi Hüseyn və 
başqalarından ibarət nümayəndə heyəti İrəvanda səfərdə olarkən pedaqoji texni-
kumun müəllim və tələbə kollektivi ilə görüş keçirmişlər. M.S.Ordubadi texni-
kumun müəllim və tələbə heyəti qarşısında çıxış edərkən bu tədris ocağının fəa-
liyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.)  
Pedaqoji Texnikumu bizdə böyük intibahlar yaratdı. Türk mədəniyyətinin nə qə-
dər böyük inkişafda olduğunun canlı şahidi olduq”.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir çox görkəmli ziyalıları – Cəlil Məmmədqu-
luzadə, Əli Nazim, Mir Cəlal, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Sabit Rəhman, Səməd 
Vurğun, Əbülhəsən, Nigar Rəfibəyli, Mikayıl Rəfili, Vəli Xuluflu, Süleyman 
Rüstəm və başqaları bu təhsil ocağının qonağı olmuşlar. İrəvan Türk (Azərbay-
can–H.Ə.) Pedaqoji Məktəbi yarandığı gündən 1947-ci ilin ortalarına qədər 1370 
nəfər orta ixtisas təhsilli pedaqoji kadr hazırlamışdır. Pedaqoji məktəbin fəaliy-
yətini ardıcıl izlədikdə aydın olur ki, müxtəlif vaxtlarda bu təhsil ocağına rəh-
bərlik etmiş Mehdi Kazımovun, Bəhlul Yusifovun, Həbib Məhəmmədzadənin, 
Əsgər Cəfərovun və məktəbin müəllimlərindən Məmməd Həsənovun, Əyyub 
Babayevin, Rəziyyə İsmayılovanın, Sadiq Heydərzadənin, Zərri Qurbanovanın, 
Təvəkkül Kərimovun, Həbib Əkbərovun, Hüseyn Əliyevin, Cəfər Ələkbərovun, 
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Şura Fərhadovanın, Surə Babayevanın, Raziyə Abdullayevanın və başqalarının 
fədakar əməyi sayəsində tələbələrin yüksək təhsil səviyyəsi təmin edilirdi. 

1949-cu ilə qədər fəaliyyət göstərən İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.) Pe-
daqoji Məktəbi yalnız tədris müəssisəsi deyil, eyni zamanda, Qərbi Azərbaycan-
da ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişafında, formalaş-
masında və qorunmasında çox böyük rol oynayan bir maarif ocağı olmuşdur. 
Bolşevik cildinə girmiş erməni daşnaklarının məkrli siyasəti nəticəsində təhsil 
tariximizin ən şanlı səhifələrindən birini təşkil edən böyük, şərəfli, tarixi bir yol 
keçmiş bu təhsil ocağı da kollektiv şəkildə deportasiyaya məruz qalaraq, 1949-cu 
ildə Azərbaycanın Xanlar rayonuna köçürülmüş, 1972-ci ilə qədər burada fəaliy-
yət göstərmişdir. 

1927-ci ildə Ermənistan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin nəzdində təşkil 
olunmuş Azərbaycan bölməsinin canlandırılması və genişləndirilməsində də bu 
tədris ocağının böyük xidmətləri olmuşdur.

1930-cu ildə ümumi icbari təhsilin tətbiq edilməsi istər məktəblərin, istərsə 
də orada təhsil alan şagirdlərin sayının sürətlə artmasına təkan verdi. Müəllim 
kadrları çatışmadığından pedaqoji texnikumun tələbələri növbə ilə İrəvan qəza-
sında fəaliyyət göstərən 1-ci dərəcəli türk məktəblərində, kəndli evində, qadınlar 
klubunda müəllim kimi fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycan məktəblərində müəl-
lim kadrlarına olan ehtiyacı, qismən də olsa, aradan qaldırmaq üçün hətta İrəvan 
9 illik türk məktəbini bitirənləri də müəllim kimi işləməyə göndərirdilər.

1918–1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlıların kütləvi şəkildə 
soyqırımına məruz qalması İrəvan ədəbi-mədəni mühitinin tənəzzülə uğramasına 
səbəb oldu. Ədəbi-mədəni mühitin görkəmli nümayəndələrinin bir çoxu məhv 
edilmiş, bir hissəsi isə amansızcasına qətlə yetirilməkdən xilas olmaq üçün Tür- 
kiyə, İran, Azərbaycan, Orta Asiya ölkələrinə və başqa dövlətlərə üz tutmuşdular. 
Bununla da İrəvanda yaşlı nəslə mənsub ziyalılar qalmadığından nəsillər arasında 
sələf-xələf münasibətləri tamamilə pozulmuşdu. Şübhəsiz, bütün bunlar İrəvan 
ədəbi məktəbinin yaradıcı potensialına təsir etməyə bilməzdi.

Nəticə / Conclusion

Ümumiyyətlə, inqilabdan sonra İrəvanda Azərbaycan əbədi-mədəni mühiti-
nin canlanması, inkişafı və formalaşmasında İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.) 
Pedaqoji Texnikumunun müəllim və tələbə kollektivinin müstəsna xidmətləri ol-
muşdur. 

Erməni şovinizmi əhatəsində qalarkən qarşılaşdığı bütün çətinliklərə, ma-
neələrə baxmayaraq, İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.) Pedaqoji Texnikumu təh-
sil sistemində öz uğurları ilə mövqeyini daha da möhkəmləndirə bilmişdi. Bu 
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texnikum Cənubi Qafqazda ali məktəb səviyyəsində böyük uğurlar qazanmışdı. 
İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.)  Pedaqoji Texnikumu 1934-cü ildə Ümumittifaq 
texnikumları yarışında birincilik qazanaraq, pul mükafatına layiq görülmüşdü.

Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan məktəblərində müəllim kadrlarına 
böyük tələbat olduğu halda, yüzlərlə azərbaycanlı müəllim və tələbələrə “bəy”, 
“xan”, “mülkədar”, “qolçomaq”, “kulak”, “mövhumatçı”, “millətçi” və s. damğa-
ları vurulur və onlar təhsil müəssisələrindən xaric edilirdilər. Azərbaycanlı ziyalı-
lar nəinki repressiyaya, həmçinin fiziki terrora da məruz qalırdılar.

Texnikumun məzunu olmuş görkəmli alim, akademik Budaq Budaqov milli 
pedaqoji kadrların hazırlanması işində böyük xidmətləri olmuş bu təhsil ocağı 
haqqında yazır: “İrəvan Pedaqoji Məktəbi, oraya toplanmış müəllimlərin pedaqo-
ji ustalığı, ensiklopedik biliyi və hazırlanan kadrların savadının pedaqoji məktəb 
səviyyəsindən universitet tələbələri səviyyəsinə qədər qaldırılması bu məktəbə, 
haqlı olaraq, şərəf, şöhrət, nüfuz gətirmişdi. İrəvan Türk (Azərbaycan – H.Ə.) 
Pedaqoji Məktəbinə qəbul olunmaq ən yüksək müsabiqəli ali məktəbə qəbul 
olunmaqdan çətin idi. Məktəbdə olan daxili intizam, yığcamlıq, yüksək təhsil 
vermək ənənəsi, yaxşı oxuyanların hörmətini layiq olduğu səviyyəyə qaldırmaq 
bizi valeh edirdi”. 

Bu tarixi dövr ərzində çar və sovet Rusiyasının İrəvan Xanlığının bazasında 
yaratdıqları İrəvan quberniyasında Ermənistan SSR, sonralar Ermənistan Res-
publikası daim dağıdıcılıqla məşğul olmuş, bu ərazilərin müsəlman-türk siması-
nın ləğv olunması üçün hər cür vandallığa əl atmışlar.

Onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, cənab İlham Əliyevin 30 avqust, 2006-cı ildə İrəvan Azərbaycan Dram 
Teatrının 125 illik yubileyinin, 29 dekabr, 2006-cı il də İrəvan mahalı, Uluxanlı 
məktəbinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncamları, o cümlədən 
Qarabağın müxtəlif bölgələrinə etdiyi səfərlər zamanı İrəvan, Göyçə, Zəngəzur 
və digər qədim yurd yerlərimizlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər, eyni zamanda, topo-
nimlərimizlə bağlı ortaya qoyduğu konkret faktlar – “Qeqarkunik yox – Göyçə”, 
“Vardenis yox – Basarkeçər”, “Yerasx yox – Arazdəyən”, “Sünik yox – Zəngə- 
zur”, “Tavuş yox – Dilican”, “Vayoçdzor yox – Dərələyəz”, “Lori yox – Dağ 
Borçalı”, “Ararat yox – Zəngibasar” deyə bildirməsi bir daha təsdiq edir ki, ta-
rixin danılmaz və inkaredilməz həqiqətlərini, milli-mənəvi dəyərlərimizi heç 
vaxt unutmamalıyıq!

İrəvan qəza məktəbi, progimnaziya və gimnaziyası, nəhayət, İrəvan Müəl-
limlər Seminariyası həm də ölkəmizin bütün regionlarında mədəni-maarifçilik 
fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Qərbi Azərbaycan ziyalıları olaraq, Azərbaycanda 
həm ictimai-pedaqoji hərəkatın, həm də onun simasında müsəlman dini kimliyin-
dən etnik kimliyə keçidin, son nəticədə isə milli müqəddəratı təyinetmə prosesi-
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nin layiqli xələfləri və sələfləri olmuşlar.
Bu il bu təhsil müəssisələrinin bəzilərinin yaranmasından 140, bəzilərindən 

isə 190 il keçir. Həmin təhsil müəssisələrinin yubileylərinin keçirilməsi həm 
xalqımızın keçmiş ictimai, mədəni, maarifçi irsinə ehtiram olardı, həm də 44 
günlük Vətən müharibəsində müzəffər Ali Baş Komandan, prezident İlham Əli-
yevin qətiyyəti sayəsində erməni qəsbkarlığına “dur!” deməsi ilə yeni siyasi ta-
rixi situasiyaya dəstək olardı. İndi əsas vəzifə Ermənistan Respublikasının həmin 
ərazilərdə bizim tarixi kimliyimizi silmək üçün apardığı siyasətə İrəvan məktəb-
lərinin yubileylərini keçirməklə layiqli cavab vermək olar.

Məqalənin aktuallığı. Həm ictimai-siyasi, həm milli-maarifçilik baxımın-
dan, həm də İrəvan ziyalılarının o zaman ölkəmizin müstəqilliyi və inkişafı yo-
lunda göstərdikləri xidmətlərin qiymətləndirilməsi baxımından bu yubileylərin 
dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi beynəlxalq aləmdə  siyasi əhəmiyyətə malik-
dir. Bu səbəb İrəvan Müəllimlər Seminariyası ilə bağlı elmi tədqiqatları aktual-
laşdırır.

Məqalənin elmi yenliyi ondan ibarətdir ki, burada İrəvan Müəllimlər Semi-
nariyasının keçdiyi tarixi yol, o cümlədən milli təhsil tariximiz haqqında məlumat 
verilməklə yanaşı, erməni və rus mürtəce siyasətçilərinin təsiri altında azərbay-
canlıların öz tarixi torpaqlarında sıxışdırılması, onların təhsil alması üçün süni 
maneələrin yaradılması, öz doğma yurdlarından didərgin salınması prosesinin bir 
mərhələsi tarixi sənədlərlə təqdim olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə irəli sürülən fikirlər Azərbaycan 
təhsili, pedaqogika tarixi problemlərinin sistemli şəkildə izah olunmasına is-
tiqamət verir. Milli təhsil tariximizi, o cümlədən Azərbaycan tarixini araşdıran 
tədqiqatçılar, müəllimlər, tələbələr öz tədqiqatlarında bu məqalədən etibarlı mən-
bə kimi istifadə edə bilərlər.
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Annotasiya. Məqalədə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının yarandığı 
tarixi şərait təhlil olunur, onun yaranması, fəaliyyəti, Azərbaycan təhsil 
tarixində yeri və rolu məsələlərindən bəhs edilir. Elmi tədqiqatlara, 
mənbələrə əsaslanaraq, seminariyada təhsilin məzmunu, azərbaycanlı 
müəllimlərin fəaliyyəti və tələbələrin təhsil prosesində iştirakı, onların 
maarifçilik istiqamətində gördükləri işlər barədə məlumat verilir. XIX 
əsrin ikinci yarısında yaranmış İrəvan Müəllimlər Seminariyası bu 
bölgədə maarifçiliyin inkişafında böyük rol oynamışdır. Seminariyanın 
məzunları Cənubi Qafqazın müxtəlif regionlarında ibtidai məktəblərdə 
müəllimlik etmiş, geniş dünyagörüşünə malik ziyalılar idi. Onlar 
Azərbaycanda demokratik ruhlu şəxsiyyətlərin formalaşmasına təsir 
göstərmişlər. Seminariyanın azərbaycanlı məzunlarının bir çoxu sonralar  
görkəmli elm, təhsil, mədəniyyət xadimləri olmuş, Azərbaycan tarixində 
özlərinə məxsus yer tutmuşlar. 
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Giriş / Introduction
 

Hər bir xalqın, cəmiyyətin inkişafında onun təhsil ənənələrinin, maarifpərvər 
və maarifçilik mövqeyinin böyük rolu vardır, çünki cəmiyyəti yaşadan, onun in-
kişafına təkan verən ideyalar, ilk növbədə, təhsil müəssisələrində aşılanır, müxtə-
lif sahələr, istiqamətlər üzrə mütəxəssislər burada yetişir və həmin kadrların 
fəaliyyəti yalnız yaşadıqları kiçik sosial mühitdə deyil, bütövlükdə cəmiyyətdə 
hərəkətverici qüvvəyə çevrilir. Müxtəlif tarixi dövrlərdə fərqli ideologiyaların 
hakim olmasına baxmayaraq, qazanılmış biliklər cəmiyyətin həyatında müəyyən 
təsir gücünə malik olmuş, insanları yaşamaq uğrunda mübarizəyə səsləmişdir. Bu 
baxımdan, Azərbaycan təhsil tarixinin XIX yüzilliyin ikinci yarısı – XX yüzilli-
yin əvvəllərinə aid olan dövrü bütövlükdə Vətən tarixində xüsusi mərhələ təşkil 
edir. Elmi ədəbiyyatlarda bu dövr həm də maarifçilik hərəkatının geniş vüsət al-
dığı, seminariyaların, gimnaziyaların, yeni tipli məktəblərin yarandığı dövr kimi 
səciyyələnir. 

Əsas hissə / Main Part

Tarixi mənbələr təsdiq edir ki, Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal 
edildikdən sonra burada yeni idarəçilik sistemi yarandı və bu sistem müstəm-
ləkəçi xarakter daşıyırdı. Yeni yaradılan məktəblərdə təhsilin məzmunu da yeni 
sistemin ideologiyasına uyğun formalaşdırılırdı. Çarizm öz siyasətini həyata ke-
çirməyə qadir olan kadrların hazırlanması məqsədini qarşıya qoymuşdu. XIX yü-
zillikdə Cənubi Qafqazda baş verən hadisə və proseslərlə bağlı sənədlərdə, çara 
ünvanlanan məktublarda ifadə olunan fikirlər də bunu təsdiqləyir. Məsələn, ad-
miral Mordvinovun hələ 1816-cı il, iyunun 19-da imperiyanın mərkəzi hökumə-
tinə ünvanladığı müraciətinə diqqət edək. O yazırdı: “Belə xalqları silah gücü ilə, 
həmişəlik ram etmək mümkün deyil. Təhsilli xalqa nisbətən, savadsız, dəliqanlı 
xalqı idarə etmək üçün ona ehtiyac hiss etdiyi bəzi şeyləri vermək gərəkdir. Bu 
xalqlarda yeni arzular, yeni ehtiyaclar, yeni adətlər yaratmaq, onları bizim təsəv-
vürümüzə, zövqümüzə, ehtiyaclarımıza yaxınlaşdırmaq vacibdir. İlk növbədə isə 
bizim məktəbləri Cənubi Qafqaz şəhərlərinə aparıb çıxarmaq lazımdır. O vaxt 
nəinki onlarla dostlaşacağıq, həm də daimi düşmənçiliyi artırmağa səbəb olan 
süngü və mərmilərimizin heç bir vaxt çatmadığı sərvətli dağları təpələrinə qədər 
fəth edəcəyik. Bu yerlərin maarifinə 100 min manat pul xərcləməklə, sərhədlə-
ri qorumaqda böyük ordunu saxlamağa sərf olunan milyonlarla manata qənaət 
edilər” [Qəza məktəbləri, https://az.wikipedia.org/wiki/]. 

Göründüyü kimi, burada, əslində, işğala məruz qalmış xalqın –azərbaycan-
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lıların heysiyyətinə toxunulur, xalqa qarşı alçaldıcı ifadələr işlədilir, onu fəth et-
mək yolları təklif olunur.

Həmin məktəblərdə Azərbaycan dilində təhsil almaq imkanının olmaması, 
buna qarşı ciddi maneələrin yaradılması millətin inkişafına da mənfi təsir göstə-
rirdi, lakin bu çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanın milli mədəniyyəti inkişaf 
edir, maarifçi ziyalılar nəsli yetişirdi.

Ümumiyyətlə, tarixən İrəvanda elmə, təhsilə, ədəbiyyata böyük maraq ol-
muşdur. Hələ İrəvan Müəllimlər Seminariyasının yaranmasından əvvəlki dövr-
lərdə bu şəhər Şərq dünyasının böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi ta-
nınmışdı. İrəvan gəncləri ədəbiyyatla, poeziya ilə çox ciddi məşğul olurdular. 
Onlar Azərbaycan və bütövlükdə Şərq ədəbiyyatının, poetik fikrinin görkəmli 
nümayəndələrinin, o cümlədən Nizami, Xaqani və başqa klassiklərin əsərlərini 
əzbər bilir, onları təhlil etməyi  bacarırdılar.

Əlbəttə, o zaman Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, İrəvanda da 
məscidlərin nəzdində mollaxanalar, mədrəsələr fəaliyyət göstərmiş və burada da 
milli təfəkkürlü insanlar, müdrik şəxsiyyətlər yetişmişdir.

XIX yüzilliyin əvvəllərində çar Rusiyası Cənubi Qafqazı işğal etdikdən 
sonra bu bölgənin idarəçilik sistemi dəyişdi, o cümlədən təhsilin idarə olunma-
sı məsələləri ilə bağlı qərarlar qəbul edildi. Rusiya Maarif Nazirliyinin 1829-cu 
il, 2 avqust tarixli qərarı ilə Cənubi Qafqazda qəza məktəblərinin yaradılmasına 
başlandı. İrəvanda qəza məktəblərinin yaranması 1831-ci ilin mart-oktyabr ayla-
rında nəzərdə tutulmuşdu, lakin bu proses bir qədər ləngidi və məktəb 1832-ci il,  
yanvar ayının 14-də açıldı. İrəvan qəza məktəbi 1869-cu ildə progimnaziya kimi 
fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu progimnaziya əvvəl dörd sinifli, sonra isə beş 
sinifli olmuşdur. Burada azərbaycanlılardan başqa ruslar, ermənilər, yəhudilər və 
almanlar da təhsil alırdılar [Cəfərov C., 2017].

Qeyd etməliyik ki, İrəvan maarifçilik mühiti ilə bağlı Azərbaycanda bir sıra 
elmi araşdırmalar aparılmışdır. Bu tədqiqatlar pedaqogika, təhsil tarixinin öyrənil-
məsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan H.M.Əhmədov, F.A.Rüstə-
mov, H.B.Bayramov, Ə.M.Zeynalov, R.L.Hüseynzadə, C.Ə.Cəfərov, C.V.Al-
lahverdiyev və başqalarının araşdırmalarını qeyd edə bilərik. İlk dəfə akademik  
H.M.Əhmədov İrəvan təhsil mühitini araşdırarkən bu bölgəni Qərbi Azərbaycan 
kimi göstərmiş və bu anlayışın daha geniş bir ərazini əhatə etdiyini, İrəvan maarif-
çiliyinin təsir dairəsini əsaslandırmışdır [Əhmədov H., 2012].

Elmi araşdırmalar göstərir ki, XIX yüzilliyin ikinci yarısında Cənubi Qafqaz-
da yeni tipli məktəblər şəbəkəsinin genişlənməsi, seminariya və gimnaziyaların 
yaradılması bölgədə maarifçilik mühitinin inkişafında mühüm rol oynadı. Bu 
barədə Ağayev Ə., Bəşirov V., Əhmədov H., Mərdanov M. və Mustafa Nazimin 
tədqiqatlarında geniş araşdırmalar aparılmışdır. 
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Bu dövrdə yaradılmış yeni tipli təhsil müəssisələrindən biri də İrəvan Müəl-
limlər Seminariyası idi. Bu seminariya “Kutaisi və İrəvan quberniyalarında müəl-
limlər seminariyalarının təşkil edilməsi haqqında” Rusiya imperiyası Dövlət Şu-
rasının 1880-ci il, 20 oktyabr tarixli qərarı əsasında yaradılmışdı [Tsarst vovaniye 
qosudarya. Polnoye sobraniye Zаkоnov Rossiyskoy İmperii]. 

1881-ci il, noyabrın 8-də İrəvan Müəllimlər Seminariyasının açılışı oldu və se-
minariya fəaliyyətə başladı. Bu seminariya açılarkən təhsilalanların sayı 42 nəfər 
olmuşdur.  Fəaliyyətə başladığı dövrdən 1914-cü ilədək olan müddətdə semina-
riyanı 63 nəfər, 1915-ci ildə isə 22 nəfər azərbaycanlı bitirmişdi. Seminariyanın 
nəzdində hazırlıq sinfi, nümunəvi ibtidai məktəb fəaliyyət göstərirdi. Tələbələr 
pedaqoji təcrübəni burada keçirdilər. Mövcud əsasnaməyə görə, seminariyada 
yalnız oğlanlar təhsil ala bilərdilər. Tədqiqatlar göstərir ki, Yakob Stepanoviç Şu-
şevski ilk direktor təyin edilmiş, M.Q.Qambarov, M.B.Qazızadə, Mixail Klepov 
və başqaları isə müəllim kimi fəaliyyətə başlamışlar. Elmi araşdırmalardan aydın 
olur ki, seminariya əvvəlcə əlverişli şəraiti olmayan və illik icarə haqqı 5 min rubl 
olan birmərtəbəli binada yerləşirdi. 1905-ci ildə isə seminariya İrəvan şəhərindəki 
Daşlı küçədə yerləşən üç mərtəbəli binaya köçürülür. Həmin bina sonralar Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutuna verildi [Allahverdiyev C., 2022; Zeynalov Ə., 2011].

Seminariyada digər millətlərin nümayəndələri ilə yanaşı, azərbaycanlılar da 
təhsil alırdılar. Burada təhsil alan azərbaycanlılar arasında İrəvandan başqa Bakı-
dan, Naxçıvandan, Dağıstandan, Tiflisdən və digər yerlərdən gələnlər də var idi 
[Cəfərov C., 2017].

Aparılmış tədqiqatlarda seminariya yaradılarkən burada Azərbaycan bölmə-
sinin də təşkil olunması  barədə məlumatlara rast gəlinməyib, lakin digər fənlərlə 
yanaşı (rus dili, hesab, həndəsə, tarix, coğrafiya, musiqi və s.) burada  şəriət dərs-
ləri və Azərbaycan dili fənninin də tədris olunması, bu fənlərin ştat cədvəli ilə 
bağlı məlumatlar vardır [Tsarstvovaniye qosudarya. Polnoye sobraniye Zакоnov 
Rossiyskoy İmperii]. Araşdırmalar göstərir ki, 1883-cü ildən etibarən uzun müd-
dət Axund Məmmədbağır Qazızadə də (tam adı: Axund Molla Məhəmmədbağır 
Hacı Molla Mehdi oğlu Qazızadə) burada Azərbaycan dili fənnindən və ilahiy-
yatdan (şəriətdən) dərs demişdir.

A.M.Qazızadə 1853-cü ildə İrəvanda anadan olmuş, İrəvan progimnaziyasını 
bitirmiş və elmi biliklərə dərindən yiyələnmiş müəllim kimi tanınmışdır. XIX əs-
rin sonu –XX əsrin əvvəllərində A.M.Qazızadə seminariyada Azərbaycan bölmə-
sinə rəhbərlik etmişdir. O, seminariyada təhsil alanlar üçün “Ana dili” dərsliyinin 
həmmüəlliflərindən biri olmuşdur. Qeyd edək ki, bu dərsliyi İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının bir neçə əməkdaşı birlikdə hazırlamış və 1911-ci ildə Tiflisdə, 
Azərbaycan dilində nəşr etdirmişlər. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyası ibtidai məktəblər üçün Azərbaycan dili müəl-
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limləri hazırlasa da, həmin müəllimlərin əksər hallarda Azərbaycan dili müəlli-
mi kimi işləmələrinə icazə verilmirdi. XX əsrin əvvəllərində mədəni-maarif cə-
miyyətlərinin açdıqları kurslarda, Bakı quberniyası və Dağıstan vilayətinin xalq 
məktəbləri müdirliyi kurslarında, Yelizavetpol mədrəsəsində və H.Z.Tağıyevin 
Qızlar məktəbində Azərbaycan dili müəllimləri hazırlanırdı. Məhz bu kursları və 
məktəbləri bitirənlər Azərbaycan dili müəllimi kimi fəaliyyətə başlaya bilərdilər. 
Qeyd edək ki, 1915-ci ildə açılmış qadın pedaqoji kurslarında da Azərbaycan dili 
müəllimlərinin hazırlığı həyata keçirilirdi.

Tarixdən məlumdur ki, Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyası İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasından əvvəl yaranmışdır. Rusiya imperatoru II Alek-
sandrın 1875-ci il, 08 aprel tarixli fərmanı ilə təsis edilən və Qori şəhərində 
yerləşən Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyası bütövlükdə Cənubi Qafqaz üzrə 
təşkil edilmişdi. Burada təhsil alanlar ibtidai məktəblərdə müəllim kimi fəaliy-
yət göstərə bilərdilər [Uchitelskiye seminarii. Kavkazskiy kalendar nа 1890 q]. 
Ümumiyyətlə, bu seminariyanın açılmasında  məqsəd ibtidai məktəblər üçün pe-
daqoji kadrlar hazırlamaq idi. Seminariyanın Azərbaycan bölməsi isə 1879-cu 
ildə yaradılmışdır.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının direktoru olmuş Mixail Alekseyeviç Mi-
ropiyev (1898–1902) hər iki seminariyanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi. 
O, İrəvan Müəllimlər Seminariyasını “Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının 
kiçik bacısı” adlandırmışdı. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyası Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasından 
5 il sonra yaranmasına baxmayaraq, qısa müddətdə böyük işlər gördü. Seminari-
yanın İrəvanda yaradılması, İrəvan bölgəsində yaşayan əhalinin böyük əksəriy-
yətinin azərbaycanlı olması burada xalqın maariflənməsi, Azərbaycanın böyük 
ziyalılarının, maarifçilərinin yetişməsi üçün əlverişli zəmin yaratmışdı. Bu semi-
nariyada ilk pedaqoji təhsillərini almış və sonradan görkəmli maarifçilər kimi ta-
nınmış Həmid bəy Şahtaxtinski, Haşım bəy Nərimanbəyov, Haşım bəy Vəzirov, 
Tağı bəy Şəfiyev, Vahid Musabəyov, Fərrux Ağakişibəyov, İbadulla Muğanlinski 
və başqaları Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinin görkəmli nümayəndələri sırasın-
dadırlar.

Tədqiqatlar göstərir ki, İrəvan Müəllimlər Seminariyası böyük hazırlıq qrupu 
və birinci siniflə fəaliyyətə başlamışdı. Hər il seminariyanın hazırlıq qrupuna və 
birinci sinfinə qəbul elan edilirdi. Birbaşa ikinci və üçüncü siniflərə qəbula icazə 
verilmirdi. Müxtəlif millətlərin nümayəndələrinin təhsil aldığı İrəvan Müəllim-
lər Seminariyasının ilk buraxılışı 1884-cü ildə olmuşdur [Hüseynzadə R. https://
www. aqra. az/az/ir%]. 

Bu seminariyanı 1884–1895-ci illərdə 123 nəfər  tələbə bitirmişdir. Bunlar-
dan 25 nəfəri  azərbaycanlı, 10 nəfəri gürcü, 8 nəfəri isə rus və digər xalqların 
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nümayəndələri idi. XX yüzilliyin əvvəllərində (1905–1910-cu illərdə) bu se-
minariyada təhsil alan 20 azərbaycanlı tələbə üçün təqaüd ayrıldığı məlumdur 
[Mustafa Nazim. https://iravan.preslib.az/elm_ve_tehsil.html; Аliev E.S. http://
clio-caucasus.org/ assets/files/]. Bu, Azərbaycanda müəllim çatışmazlığının ara-
dan qaldırılması ilə bağlı idi. 

Qeyd edək ki, seminariyada 1915–1918-ci illərdə 64 nəfər (1915/1916-cı təd- 
ris ilində 19, 1916/1917-ci tədris ilində 22, 1917/1918-ci tədris ilində 23 nəfər) 
azərbaycanlı təhsil almışdır [Аliev E.S. http://clio-caucasus.org/ assets/files/]. 
Bütövlükdə seminariyanın fəaliyyəti dövründə 149 nəfər azərbaycanlı bu təhsil 
müəssisəsinin məzunu olmuşdur.

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi 
kimi, İrəvan Müəllimlər Seminariyası çar hakimiyyətinin bölgədəki maraqları 
naminə yaradılsa da, onun 40 ilə yaxın müddətdə hazırladığı, müasir dünyagörü-
şünə və düşüncə tərzinə malik, yüksək ixtisaslı milli müəllim kadrları pedaqoji fi-
kir salnaməsinə yaddaqalan səhifələr yazmışdır. Bu seminariya İrəvan mahalında 
azərbaycanlıların ədəbi-ictimai, elmi-mədəni həyatı, ənənəvi dolğunluğunun və 
canlılığının qorunub saxlanılmasında təqdirəlayiq xidmətlər göstərmişdir [İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı., 2021].

Araşdırmalar göstərir ki, çar Rusiyasının XIX yüzilliyin ikinci yarısı – XX 
yüzilliyin əvvəllərində təhsil sahəsində islahat aparmaq niyyəti həqiqi mənada 
əhalinin maariflənməsinə istiqamətlənməmişdi, çünki əhali maarifləndikcə, yeni 
təhsil müəssisələri yarandıqca ölkədə demokratik qüvvələrin formalaşması, yeni 
demokratik ideyaların meydana çıxması üçün əlverişli zəmin yaranırdı. Bu qüv-
vələr imperiyada mütləq monarxiya idarəçilik sisteminə qarşı çıxır, ədalət, xalqın 
azadlığı uğrunda mübarizə aparır, cəmiyyətdə humanist idealların bərqərar olma-
sına çalışırdılar. Bu mübarizədə qeyri-rusların, türklərin, müsəlmanların fəallaş-
ması mütləqiyyəti çox narahat edirdi, çünki türklərin, müsəlmanların sayca çox-
luğu, onların milli özünüdərkə qayıdışı, soy-köklərinə, adət-ənənələrinə, torpağa, 
yurda bağlılığı çarizmi təşvişə salırdı. Onların təhsil almaları, milli şüurunun 
oyanması imperiyanın hakim dairələrini qıcıqlandırır, mütləqiyyət monarxiyası-
nın maraqlarına uyğun gəlmirdi.

Araşdırmalardan aydın olur ki, çar hökumətinin Cənubi Qafqazda təhsillə 
bağlı atdığı hər bir addımın, həyata keçirmək istədiyi islahatların mahiyyətində 
həm də zəmanənin tələbindən doğan məcburiyyət olmuşdur, çünki Rusiya işğal 
etdiyi bölgələrdə öz mövqeyini möhkəmləndirmək üçün dayaq məntəqələrini ya-
ratmaq, yerli əhalinin içərisindən çıxmış kadrlar yetişdirmək, onların vasitəsi ilə 
öz siyasətini daha rahatlıqla yeritməkdə maraqlı idi. Eyni zamanda, yerli əhalini 
kənd təsərrüfatı peşələrinə yiyələndirmək adı altında təhsilə cəlb etmək, onların 
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milli ruhunu məhv etmək, onlardan yalnız işçi qüvvəsi kimi istifadə etməklə daha 
məkrli planlarını həyata keçirməyə çalışırdı. Ona görə də Cənubi Qafqazda yara- 
dılan yeni təhsil müəssisələrində, o cümlədən İrəvan Müəllimlər Seminariyasın-
da ana dilinin – Azərbaycan dilinin tədrisinə razılıq verilməsi də uzunmüddətli 
mübarizənin nəticəsində mümkün olmuşdu. Çarizmin müstəmləkəçilik siyasə-
tinə baxmayaraq, açılan təhsil müəssisələrində, o cümlədən İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasında milli ruhlu şəxsiyyətlər yetişir,  formalaşırdı. Onlar öz fəaliyyət-
lərində milli maarifçilik ideyalarının yayılmasında, xalqın milli şüurunun oyan-
masında, milli ayrı-seçkiliyə, milli ədavəti qızışdıranlara qarşı mübarizədə böyük 
rol oynadılar.

Cəmiyyətdə demokratik ideyaların getdikcə güclənməsi çarizm üçün təhlükə-
li hesab olunurdu. Çar hökuməti 26 fevral, 1905-ci ildə Qafqaz canişinlik siste-
mini bərpa etməklə bu bölgədə hərbi-polis rejimini daha da möhkəmləndirməyə 
çalışırdı. Həmin dövrdə general-adyutant, qraf İ.İ.Vorontsov-Daşkov Qafqaz 
canişini vəzifəsinə təyin olundu. Beləliklə, təqib və cəza mexanizmləri daha da 
gücləndirildi. Bütün bunlara baxmayaraq, belə ağır ictimai-siyasi mühitdə İrəvan 
Müəllimlər Seminariyası öz fəaliyyətini davam etdirirdi.

Elmi araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, Azərbaycanın böyük ədi-
bi, mütəfəkkiri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı və baş redaktoru Cə-
lil Məmmədquluzadə də İrəvanda olmuş (1906-cı il, iyun), İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının müəllim və tələbə kollektivi ilə, burada yaşayan azərbaycan-
lı ziyalılarla görüşmüş, maarifçiliyin inkişafı məsələləri ilə bağlı müzakirələr 
aparmışlar. Bu görüş “Molla Nəsrəddin” jurnalının İrəvanda təbliği işində və 
nəticə etibarilə, maarifçiliyin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə rol oynamışdır 
[Cəfərov C., 2017].

Tədqiqatlar göstərir ki, Birinci Dünya Müharibəsi illərində, 1915-ci ildə 
İrəvan Müəllimlər Seminariyası Armavirə köçürülmüş və Rusiya imperiyasının 
süqutundan bir müddət sonra da (1918-ci il, avqustun 6-na qədər) orada fəa-
liyyət göstərmişdir [Səfərov R. http://milliarxiv.gov.az/ru/milli-tehsil-tariximiz-
de-izi-qalan-tedris-ocaqlari-qori-ve-i-revan-muellimlerseminariyalarinin-mil-
li-tehsil-tariximizdeki-yeri-ve-rolu-haqqinda; Aliev E.S., http://clio-caucasus.
org/assets/files/]. 

1918-ci ildə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım nəticə-
sində seminariya fəaliyyətini dayandırmışdır. Hətta müəllimlərin və tələbələrin 
də bir hissəsi soyqırıma məruz qalmışdı. Onlardan sağ qalanları doğma yurdla-
rını tərk etməyə, Türkiyə və Azərbaycana sığınmağa məcbur olmuşdular. Çox 
təəssüf ki, çar Rusiyasının xarabalıqlarında yaranan sovet Rusiyası da erməniləri 
dəstəkləmiş və azərbaycanlıların qədim ata-baba torpaqlarında yaradılmış erməni 
dövlətini hər zaman himayə etmişdir.
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Qeyd etməliyik ki, seminariya sonralar öz adı ilə bərpa olunmasa da, 1924-cü 
ildə onun xələfi olan İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu açıldı. 1925-ci ildə isə bu 
texnikuma Nəriman Nərimanovun adı verildi. Bu təhsil müəssisəsi də azərbay-
canlı ziyalıların yetişməsində mühüm rol oynadı. Qeyd edək ki, dünya şöhrətli 
Azərbaycan alimi, akademik Yusif Məmmədəliyev gənc yaşlarında (1928–1930-
cu illər) burada müəllim işləmişdir. 1949-cu ildə Qərbi Azərbaycanda – doğma 
yurdlarında yaşayan azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarından (indiki Ermə-
nistandan) deportasiya olunarkən həmin texnikum da Azərbaycanın Xanlar rayo-
nuna köçürüldü və 1972-ci ilə qədər orada fəaliyyət göstərdi.

Ümumiyyətlə, seminariya öz adı ilə – İrəvan Müəllimlər Seminariyası adı ilə 
37 il (1881–1918 illər) fəaliyyət göstərmiş və bu müddət ərzində Azərbaycan təh-
sil tarixində silinməz izlər qoymuşdur. İlk növbədə, İrəvanda azərbaycanlılardan 
ibarət maarifçilər mühiti formalaşmışdı. Görkəmli maarif xadimləri, ziyalılar ye-
tişmiş və maarifçilik missiyalarını ləyaqətlə davam etdirmişlər. Bu seminariyanın 
formalaşdırdığı maarifçilik mühiti, əslində, maarifçilik hərəkatında mühüm rol 
oynamışdır. Dünyəvi təhsil almış seminaristlər milli ənənələri qorumaqla yanaşı, 
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya çatdırılması, bəşəri dəyərlərə yiyələnmə-
yin əsas yolunun milli dəyərlərdən keçdiyinin əsaslandırılmasında və bu sahədə 
praktik işlər görməklə Azərbaycan mədəniyyətinə, təhsil tarixinə böyük töhfələr 
vermişlər. O zaman yaranan bütün seminariyalarda təhsil ödənişli, pullu olsa da, 
bəzi tələbələr dövlət hesabına təhsil alırdılar. Birinci tədris ili üçün 210, sonrakı 
illərdə (ikinci və üçüncü tədris illərində) isə hər il 180 manat təhsil haqqı ödəni-
lirdi [Zeynalov Ə., 2011].

Mənbələrdə seminariyanın müsəlman şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmiş 
Məhəmmədbağır Qazızadə, Rəşid bəy Şahtaxtinski, Həmid bəy Şahtaxtinski və 
Cəfər bəy Cəfərbəyovun adları qeyd edilir. Onların Azərbaycan pedaqoji fikir 
tarixində, maarifçilik hərəkatının inkişafında, azərbaycanlı ziyalıların, maarifpər-
vərlərin yetişməsində böyük xidmətləri olmuşdur. Mənbələrdə şəriət müəllimi 
olan M.B.Qazızadənin həm də Azərbaycan dili müəllimi kimi fəaliyyət göstər-
məsi xüsusi qeyd edilmişdir. Məhz bu fəaliyyətin nəticəsi idi ki, İrəvan və Nax-
çıvan təhsil mühitində Əziz Əliyev, Mustafa Topçubaşov, Cabbar Məmmədzadə, 
Həmid bəy Xəlil oğlu Şahtaxtinski, İbadulla Muğanlinski və digər görkəmli icti-
mai, elm, mədəniyyət xadimləri, görkəmli ziyalılar yetişmişdir. Onların fəaliyyəti 
Azərbaycan tarixində, o cümlədən təhsil tarixində xüsusi yer tutur. Bu insanların 
bəziləri İrəvan Müəllimlər Seminariyasında təhsil almasalar da, seminariya mə-
zunlarının işlədikləri məktəblərdə onlardan dərs almışlar. Bu da bütövlükdə təhsil 
mühitində İrəvan Müəllimlər Seminariyasının oynadığı rolu diqqətə çatdırmaq 
üçün əsaslı göstəricidir.

Mənbələrdən aydın olur ki, İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məzunların-
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dan Şəmsəddin bəy Mahmudbəyov İrəvan mahalının Uluxanlı kənd məktəbində 
müdir (1903–1917), Əhməd Həşimov Çobankərə kəndində, Şıxəlibəy Firudinbə-
yov, Mirzə Məhəmməd Axundov İrəvan məktəblərində, Tağı bəy Şəfiyev Naxçı-
vanın Nehrəm kəndində müəllim işləmişlər [Cəfərov C., 2017]. 

Nəticə / Conclusion

Adlarını qeyd etdiyimiz görkəmli şəxsiyyətlərin hər birinin həyatı Azərbay-
can gəncləri üçün örnək olmalıdır. Xalqımızın milli ruhunun, mentalitetinin qo-
runması belə şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti, onların xidmətləri, cəmiyyətə 
verdikləri töhfələrlə sıx bağlıdır. Ona görə də İrəvan Müəllimlər Seminariyasın-
da təhsil alan, işləyən və ümumiyyətlə, bu təhsil mühitinin təsiri ilə formalaşan 
görkəmli şəxsiyyətlərin  həyatı, yaradıcılıq irsi bir dəyər xəzinəsidir. Bu dəyər 
xəzinəsi böyüməkdə olan nəsillər üçün milli mücadilə, milli özünüdərk məktəbi, 
Vətən, xalq, dövlət və dövlətçilik ruhunu aşılayan zəngin mənbədir. Bu şəxsiy-
yətlərin hər birinin həyatı və fəaliyyəti ayrıca tədqiqat mövzusu, o cümlədən pe-
daqoji tədqiqat mövzusu ola bilər.

Ümumiyyətlə, İrəvan Müəllimlər Seminariyası Azərbaycan tarixinin, o cüm-
lədən təhsil tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Seminariya Azərbaycan 
xalqının milli maarifçilik hərəkatının inkişafında böyük rol oynamışdır. Xalqın 
milli mənlik şüurunun formalaşmasında, təhsil, elm və ədəbiyyatın inkişafında 
seminariyanın azərbaycanlı müəllimlərinin, məzunlarının göstərdikləri xidmət-
lər çox əhəmiyyətli olmuşdur. Müasir dövrdə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 
Azərbaycan cəmiyyətinə verdiyi töhfələr elmi-pedaqoji baxımdan daha dərindən 
araşdırılmalı, həmin dövrün pedaqoji fikir tarixi sistemli şəkildə təhlil və tədris 
olunmalıdır.

 Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanın təhsil tarixi, pedaqoji fikir tarixi bütöv-
lükdə Vətən tarixinin tərkib hissəsidir. Bu istiqamətdə elmi araşdırmaların aparıl-
ması təhsil və pedaqoji fikir tariximizin daha dərindən öyrənilməsinə xidmət edir. 
Bu problem bu gün də aktualdır və Azərbaycan  təhsil tarixində İrəvan Müəllim-
lər Seminariyasının yeri xüsusi qeyd olunur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan təhsil tarixində İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının yeri, rolu araşdırılmış və onun təhsil tariximizə,  
Azərbaycan cəmiyyətinə verdiyi töhfələr tədqiq olunmuşdur. Qeyd olunur ki,  
İrəvan Müəllimlər Seminariyası çar hakimiyyətinin bölgədəki maraqlarını tə-
min etmək üçün  yaradılsa da, onun 40 ilə yaxın müddətdə hazırladığı, müasir 
dünyagörüşünə və düşüncə tərzinə malik, yüksək ixtisaslı milli müəllim kadrları 
pedaqoji fikir salnaməmizə yaddaqalan səhifələr yazmışlar. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə əksini tapmış ideyalar, irəli sü-
rülən fikirlər, təklif olunan tövsiyələr Azərbaycan təhsili, pedaqogika tarixi prob-
lemlərinin sistemli şəkildə izah olunmasına istiqamət verir. Bu fikirlər tədris re-
surslarının hazırlanması üçün də əhəmiyyətlidir və ali, orta-ixtisas məktəblərində 
tətbiq oluna bilər.
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Annotasiya.  Məqalədə İrəvan xanlığının çar Rusiyasında və sovet 
dövründə “erməniləşdirilməsi” prosesi kontekstində Azərbaycan milli 
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Seminariyası yalnız tədris müəssisəsi kimi deyil, eyni zamanda İrəvanda 
Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında və 
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Giriş /  Introduction

Azərbaycan xalqının maarifçilik tarixində böyük rol oynamış İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasını 1881–1918-ci illər arasında – 37 illik fəaliyyəti dövründə 
400-dən çox məzun bitirmişdi ki, onlardan 70-ə yaxını azərbaycanlı olmuşdur.

1918-ci ildə İrəvanda azərbaycanlıların soyqırımı ilə əlaqədar bağlanmaq 
məcburiyyətində qalan məktəbin fəaliyyətini yenidən davam etdirmək mümkün 
olmadı, lakin irəvanlı ziyalılar öz mübarizələrini sovet hakimiyyəti illərində də 
davam etdirərək, bu məktəbin fəaliyyətinin bərpa olunması üçün ciddi səy göstə-
rirdilər.

1921-ci il, dekabr ayının 17-də Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığının 
verdiyi əmrə əsasən, köhnə tipli məktəblər ləğv olunaraq, məzmunca yeni tip-
li sovet məktəblərinin təşkilinə başlanıldı. Beləliklə, Azərbaycan məktəblərinin 
yeni məzmunda təşkili istiqamətində ilk addımlar atıldı: birillik, ikiillik və xüsusi 
məktəblər ləğv edildi. Yeni tipli məktəblər təşkil olunaraq fəaliyyətə başladı.

Müəllim çatışmazlığı problemini, qismən də olsa, aradan qaldırmaq üçün 
Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının razılığı əsasında İrəvandan Bakıya, 
müxtəlif ali təhsil müəsisələrinə 1923-cü ildə 16, 1925-ci ildə isə 38 nəfər pe-
daqoji təhsil almaq üçün göndərilmişdi. Zəhra Abbasova, Tacirə Bağırova kimi 
gənclər Azərbaycan Ali Pedaqoji İnstitutunu bitirdikdən sonra İrəvana qayıdaraq, 
maarifin inkişafına öz töhfələrini verirdilər [Allahverdiyev  C., 2014].

Bu istiqamətdə bir çox tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, müəllim kadr-
larına olan tələbat ödənilmirdi.

Əsas hissə /  Main part

EK (b) PMK-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Azsaylı xalqlar şöbəsinin müdi-
ri Bala Əfəndiyevin, EXMK-nın Azlıqda qalan millətlər bürosunun rəhbəri Meh-
di Kazımovun, “Zəngi” qəzetinin məsul redaktoru Mustafa Hüseynovun və başqa 
qeyrətli azərbaycanlı ziyalıların erməni şovinist dairələri qarşısında təkidli tələbi, 
ciddi səyi, siyasi və milli iradəsi sayəsində 1924-cü il, oktyabr ayının 15-də İrə-
van Türk Pedaqoji Texnikumu açıldı [Allahverdiyev C., 2014].

Texnikumun ilk fəaliyyət dövrünə nəzər saldıqda məlum olur ki, Mehdi Ka-
zımov direktor və rus dili müəllimi, Bala Əfəndiyev ictimaiyyat müəllimi, Əsgər 
Əsgərzadə ana dili müəllimi, Cəmil Əliyev təbiət müəllimi, Kərim Məhərrəmov 
isə texniki işlər üzrə köməkçi kimi fəaliyyət göstərmişlər. Bu təhsil ocağı 1925-
ci ildə Nəriman Nərimanov adına İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu adlandırıldı 
[Mahmudov Y., Mustafazadə F., və b., 2010].
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İrəvanda, Qərbi Azərbaycanda milli mək-
təblərimizin ana dilində kitab, dərslik, dərs vəsaiti, tədris proqramları və s. lə-
vazimatlarla təmin edilməsinə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı yaxından 
kömək göstərirdi.

Texnikumun ilkin fəaliyyət dövrünə nəzər saldıqda pedaqoji heyətin, tədri-
sin təşkili və s. sahələrdə müəyyən irəliləyişlərin baş verdiyi məlum olur. Qısa 
müddət ərzində bu maarif ocağının ətrafına Əşrəf Bayramov, Əsgər Əsgərzadə, 
Bülbül Kazımova, Miryusif Mirbabayev, Məhəmməd Əzimzadə, İsmayıl Baba-
yev kimi ziyalılar toplaşmağa başladılar. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya şöhrətli 
alim, akademik Yusif Məmmədəliyev də ilk əmək fəaliyyətinə bu texnikumda 
başlamışdır. O, 1926–1927-ci illərdə bu təhsil ocağında kimya, biologiya fənlə-
rini tədris etmişdir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu təkcə tədris 
müəssisəsi kimi deyil, eyni zamanda İrəvanda Azərbaycan ədəbiyyatının, mə-
dəniyyətinin, incəsənətinin inkişafı və formalaşmasında da böyük rol oynayırdı.

1929-cu ildə pedaqoji texnikuma 32 nəfər qəbul olunmuşdu. Onlardan 16 
nəfəri oğlan, 16 nəfəri isə  qız idi. Bunlardan 6 nəfəri – İrəvan, 3 nəfəri – Dilican, 
2 nəfəri – Dərələyəz, 1 nəfəri – Meğri, 4 nəfəri – Gümrü, 3 nəfəri – Zəngəzur, 3 
nəfəri – Nor-Bəyazid, 3 nəfəri – Üçmüədzin bölgəsindən, 3 nəfəri isə uşaq evinin 
şagirdlərindən idi [Xanlar rayon Dövlət Arxivi].

Ümumiyyətlə, texnikumun təşkilində və müəyyən uğurlara nail olmasında bu 
tədris ocağının ilk direktoru olmuş Mehdi Kazımovun böyük xidmətləri olmuş-
dur. Sonralar bu məktəbə müxtəlif dövrlərdə Bəhlul Yusifov, Həbib Məhəmməd-
zadə, Əsgər Cəfərov rəhbərlik etmişlər. 

Mehdi Kazımov 1890-cı ildə, İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. O, İrəvan 
oğlan gimnaziyasını bitirdikdən sonra bir müddət İrəvandakı müsəlman oğlan 
məktəbinin müdiri və qızlar məktəbində rus dili müəllimi kimi fəaliyyət göstər-
mişdir. 1922-ci ildə Ermənistan Xalq Maarif Komissarlığının nəzdində  təşkil 
olunmuş  Azlıqda qalan millətlər bürosunun müdiri təyin edilmişdi. 1923-cü ilin 
yanvar ayında Moskvada keçirilən azsaylı xalqların  I Ümumrusiya qurultayında 
iştirak etmişdir.

M.Kazımov ömrünün əlli ildən artıq bir dövrünü, bütün qüvvəsini yorulma-
dan, fədakarcasına İrəvanda Azərbaycan maarifinin, mədəniyyətinin inkişafına 
sərf etmişdir. 1949-cu ildə İrəvan Pedaqoji Məktəbinin Azərbaycanın Xanlar ra-
yonuna köçürülməsi ilə əlaqədar olaraq M.Kazımov da ailəsi ilə birlikdə Xanlar 
rayonuna deportasiya edilmiş, 1949–1950-ci illərdə həmin təhsil ocağında rus 
dili fənnini tədris etmişdir. 1951–1953-cü illərdə indiki Azərbaycan Dövlər Pe-
daqoji Universitetində rus dili müəllimi vəzifəsində çalışmış, 1954-cü ildə Bakı 
şəhərində vəfat etmişdir [Mahmudov Y., Mustafazadə F., və b., 2010]. Görkəmli 
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maarif fədaisinin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin xüsusi tədqiqata ehtiyacı vardır.
1932-ci ildə Bəhlul Yusifov texnikuma direktor təyin olunduqdan sonra bu 

tədris ocağının həyatında ciddi dönüş baş verir. 
Bəhlul Yusifov 1903-cü ildə Vedibasarda anadan olmuşdur. 1933-cü ildən 

1942-ci ilə qədər pedaqoji texnikumun direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1940-cı 
ildə təhsil sahəsindəki xidmətlərinə görə “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq 
görülmüşdür. 

1946-cı ildə B.Yusifov aspiranturaya daxil olur və 1952-ci ildə namizədlik 
dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alır. 1950-
ci ildən Neft və Kimya İnstitutunda müəllim, dosent, kafedra müdiri vəzifələrin-
də çalışmışdır. Ömrünün böyük bir hissəsini elmə, təhsilə, milli pedaqoji kadrla-
rın hazırlanmasına həsr etmiş, mahir təşkilatçı, böyük insan B.Yusifov 1984-cü 
ildə dünyasını dəyişmişdir.

1942-ci ildə B.Yusifov texnikumun direktoru vəzifəsindən azad edilir. Onun 
yerinə İrəvan Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikumunun direktoru Həbib 
Məhəmmədzadə təyin edilir. O, bu vəzifədə 1948-cı ilə qədər işləmişdir. Məlu-
mat üçün onu da qeyd edək ki, Həbib Məhəmmədzadə İrəvanın məşhur Məhəm-
mədzadələr nəslinin nümayəndələrindən idi. Sonrakı tədris illərində pedaqoji 
məktəbin böyük nailiyyətlər qazanmasında bilavasitə onun direktoru, istedadlı, 
geniş dünyagörüşlü, təşkilatçılıq bacarığı ilə seçilən Həbib Məhəmmədzadənin 
böyük xidmətləri olmuşdur. Həbib Məhəmmədzadənin ciddi fəaliyyəti sayəsində 
1943/1944-cü dərs ilində məktəbdə bir sıra nailiyyətlər əldə edilmişdi [Mahmu-
dov Y., Mustafazadə F., və b., 2010].

1947-ci ildə Həbib Məhəmmədzadə məktəbin direktoru vəzifəsindən azad 
edildi, onun yerinə coğrafiya müəllimi Əsgər Cəfərov direktor təyin olundu, la-
kin o, bu vəzifədə cəmi 1 il 6 ay işləyə bildi.

1947-ci ilə qədər fəaliyyət göstərən İrəvan Azərbaycan  Pedaqoji məktəbi 
yalnız tədris müəssisəsi kimi deyil, eyni zamanda Qərbi Azərbaycanda ədəbiy-
yatımızın, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin inkişafında, formalaşmasında və 
qorunmasında çox böyük rol oynamışdır.

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Qori Seminasiyasının Azərbaycan şö-
bəsi  Gürcüstanın sovetləşməsi nəticəsində ləğv edildikdə onun orada, yəni Qori-
də pedaqoji məktəb kimi fəaliyyət göstərməsinə imkan vermədilər. Son nəticədə 
şöbənin müdiri, xalqımızın görkəmli maarifçi-ziyalısı Firudun bəy Köçərli onu 
Azərbaycanın Qazax şəhərinə köçürə bildi və həmin məktəb sonralar Qazax Pe-
daqoji Məktəbi adı altında fəaliyyətini davam etdirdi. 

Ermənistan azərbaycanlıları İrəvanın paytaxt elan edilməsi ilə seminariyanın 
İrəvanda qalması uğrunda hər cür müqavimətə qarşı əzmlə mübarizə aparırdılar. 
50 ilə yaxın bir dövrdə həm erməni şovinizminin tarixi Azərbaycan torpaqlarını 
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erməniləşdirmək siyasətinə qarşı çıxırdılar, həm də pedaqoji məktəbin azərbay-
canlı övladlarının maariflənməsi, savadlı gənc nəslin yetişməsi kimi şərəfli bir 
missiyasını fədakarlıqla davam etdirirdilər. İkinci Dünya müharibəsinin başlan-
ması ilə məktəb yeni təhlükələrlə üzləşdi. Müəllimlər və yuxarı yaşlı tələbələr, 
demək olar ki, hamısı müharibəyə göndərildi. Məktəbin öz fəaliyyətini dayandır-
maması üçün qadın və yaşlı kişi müəllimlər əsl fədakarlıq nümayiş etdirirdilər. 
Nəhayət, İrəvan pedaqoji məktəbi Sovet dövlətinin rəhbəri Stalinin əmri ilə Er-
mənistan azərbaycanlılarının  Azərbaycanın Kür-Araz ovalığına köçürülməsi ilə 
bağlı SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il, dekabrın 23-də “Ermənistan SSR-dən 
kolxozçuların və başqa əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçü-
rülməsi haqqında” qərarına və 1948-ci il, martın 10-da isə həmin qərara əlavə 
olaraq qəbul edilən “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və digər azərbaycanlı-
ların Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi ilə əlaqədar tədbirlər 
haqqında” qərarına əsasən, 100 minə yaxın azərbaycanlı tarixi-etnik torpaqların-
dan deportasiya olundular. 1947-ci il qərarından sonra məktəb öz fəaliyyətini da-
vam etdirə bilmədi və Gəncə yaxınlığına, Xanlara, yəni indiki Göygöl rayonuna 
köçürüldü. İrəvan Müəllimlər Seminariyasının mənəvi varisləri olaraq, Xanlar 
Pedaqoji Məktəbi adı altında onun fəaliyyətinin üçüncü dövrü başlandı.

Aşağıda adları qeyd olunan şəxslər müxtəlif illərdə İrəvan Müəllimlər Semi-
nariyasında direktor vəzifəsində çalışmışlar: 

1948-ci ildən 1950-ci ilə qədər Cəfərov Əsgər Məmməd oğlu; 1950-ci ildən 
1951-ci ilə qədər Cəfərov İsa Qara oğlu; 1951–1965-ci illərdə Şirinov Tarix Şəm-
din oğlu; 1965–1968-ci illərdə İsmayılova Suğra Qoca qızı; 1968–1970-ci illərdə 
Məmmədov Adil İsmayıl oğlu, nəhayət, 1970-ci ilin aprelindən həmin ilin iyu-
luna qədər Quliyev Qəzənfər məktəb direktoru vəzifəsində çalışmışdır. Bağırov 
Muqbil, İsmayılova Raziyə, Babayeva Sura və Məmmədov Adil həm də uzun 
müddət tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışmışlar. 

Bütün çətinliklərə baxmayaraq, fəaliyyətini davam etdirən Xanlar Pedaqoji 
Məktəbində 1954-cü ildə I kursdan II kursa 28 nəfər, II kursdan III kursa 29 nəfər, 
III kursdan IV kursa 53 nəfər tələbənin keçməsi haqqında direktorun əmri vardır. 
1956/1957-ci tədris ilində məktəbin yataqxanasında 99 tələbə yaşayırdı.

Pedaqoji məktəb Xanlarda fəaliyyətinə 9 müəllim, 47 tələbə ilə başlamışdı. 
Onlardan Mehdi Kazımov – pedaqogika, psixologiya və rus dili; Muqbil Bağırov 
– ana dili və ədəbiyyat; Raziyə İsmayılova – tarix; Məmməd Həsənov – fizi-
ka-riyaziyyat; Surə Babayeva – coğrafiya və hüsnxətt; Bəşir Məmmədov – bədən 
tərbiyəsi və idman; Məmməd Əsədov – sinifdənkənar bədii dərnəklər müdiri; 
Sadıq Heydərzadə – təbiətşünaslıq fənləri üzrə müəllimi kimi fəaliyyətə başla-
mışlar. Sonralar 11 nəfər müəllimlə tədrisə davam edən məktəbi 1970/1971-ci 
tədris ilində 50 nəfər bitirmişdir ki, bunlar sonuncu məzunlar olmuşlar. Onların 
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adları aşağıdakılardır:
Abbasova Həqiqət Cəmil qızı; Allahverdiyeva Şükür Həsən qızı; Bağırova 

Əsli Gəncə qızı; Vəliyeva Sevil Nəriman qızı; Əlinur Tahir Muxtar oğlu; Əliyev 
Firudin Həsən oğlu; Rəşidə Rəcəb qızı; Əskərova Lətifə Əsəd qızı; Əsədova Ta-
milə Məmmədəli qızı; Zeynalov Vahid Əbdüləli oğlu; Zamanova Məzmurə İbra-
him qızı; İsmayılov Təhməz Heydər oğlu; İbrahimov Hidayət Əli oğlu; İmamver-
diyeva Fatima Hüsüqulu qızı; Məmmədov Tofiq Rum oğlu; Məmmədova Səfurə 
Qoşqar qızı; Məmmədova Pəri Rüstəm qızı; Abbasova Zərifə Abdulla qızı; Ba-
ğırlı Xalidə Cəlil qızı; Rzayeva Südabə Yunis qızı; Səmədova Yamən Əli qızı; 
Sadıqova Təzəgül Sərdar qızı; Tapdıqov Oruc Hüseyn oğlu; Hüseynov Əli Dəmir 
oğlu; Həşimova Həqiqət Abdulla qızı; Hacalıyeva Rəfiqə Alı qızı; Hüseynova 
Fəridə Hüseyn qızı; Hüseynova Moruq Fərman qızı; Cəfərova Şəhla Cəfər qızı; 
Cabbarlı Gülgəz Ağababa qızı; Şirinova Ərkinaz Nəriman qızı; Şabanova Şəfiqə 
Ziya oğlu; Məmmədova Əntiqə Əjdər qızı; Əliyev Teymur Dəmir oğlu; İsmayı-
lov İsfəndiyar Müslüm oğlu; Qasımova Elmira Kazım qızı; Qasımova Qənfilə 
Ziyad qızı; Rzayev Valeh Ağaməmməd oğlu; Nəbiyev Valeh Bəhlul oğlu; Asla-
nova Müharib Vəli qızı; Babayeva Səmayə Qara qızı; Bikəli Xədicə Allahqulu 
qızı; Əliyeva Madura Habil qızı; Nəbiyeva Rəna Seyid qızı; Qənbərova Gözəl 
Bilal qızı; Nəcəfova Gülnar Aslan qızı; Şahverdiyeva Mübarizə İsmayıl qızı; Ca-
vadov Hafiz Teymur oğlu; Məmmədova Lətifə Abbasəli qızı; Vəliyeva Mehri 
Hümbət qızı [Xanlar rayon Dövlət Arxivi]. 

1971-ci ildə buraxılış imtahanı zamanı milliyətcə erməni olan mühasib Zina-
ida Arakelova və kassir Tamara Martirosovanın fitvaları ilə müəllimlər arasında 
gərginlik yüksək həddə çatdığı üçün məktəb öz fəaliyyətini Azərbaycan SSR ali 
və orta ixtisas təhsil nazirinin 21 iyun, 1971-ci il, 201 saylı əmri ilə dayandırdı.

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının  məzunlarından Azərbaycan Dövlət Pe-
daqoji Universitetinin Pedaqogika kafedrasının professoru Abbas İsmayılovu, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kafedra müdiri, tarix elmlər dokto-
ru, professor, Əməkdar elm xadimi Süleyman Məmmədovu, görkəmli ictimai və 
dövlət xadimi Qəşəm Aslanovu xüsusilə qeyd etməliyik.

Süleyman Abbas oğlu Məmmədov 30 dekabr, 1932-ci ildə Qərbi Azərbay-
canın Vedibasar mahalının Xalisa kəndində anadan olmuşdur. 1939–1945-ci il-
lərdə Vedi rayonunun Xalisa kənd yeddiillik məktəbində, 1947-ci ildə Avşar kənd 
məktəbinin 8-ci sinfində oxumuşdur. 1948-ci ildə İrəvan Pedaqoji Məktəbinə qə-
bul olunmuş azərbaycanlıların İrəvandan deportasiyası zamanı Xanlar rayonuna 
köçürülən həmin məktəbi 1951-ci ildə bitirmişdir. 1951–1952-ci illərdə Xalisa 
kənd yeddiillik məktəbində müəllim işləmişdir. 1954–1959-cu illərdə Azərbay-
can Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır. 1959–1960-cı illər-
də Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun Orta əsrlər tarixi şöbəsində baş laborant, 
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1960–1962-ci illərdə kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmiş, 1960–1961-ci illərdə 
Ermənistan EA Dilçilik İnstitutunda qədim erməni dili üzrə təhsil almışdır. 1962–
1965-ci illərdə Ermənistan EA Tarix İnstitutunun məqsədli aspirantı olmuşdur. 
Həmin institutda 6 sentyabr, 1966-cı ildə “XVII əsrin sonu–XVIII əsrin birinci 
30 illiyində Azərbaycan və erməni xalqlarının tarixi əlaqələri” mövzusunda na-
mizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Sonrakı illərdə Azərbaycan EA Tarix 
İnstitutunun Azərbaycanın Rusiya və Qafqaz xalqları ilə əlaqələri tarixi şöbəsin-
də kiçik elmi işçi (1966), Orta əsrlər tarixi şöbəsində kiçik elmi işçi (1966–1971), 
ADPU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim (1971–1975), dosent 
(1975–1985), professor (1984–2017) vəzifələrində işləmişdir.

23 mart, 1983-cü ildə Azərbaycan EA Tarix İnstitutunun Müdafiə Şurasında 
“Azərbaycan XV–XVII əsrin birinci yarısı mənbələrdə” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1986-cı ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında 
AAK tərəfindən ona professor elmi adı verildi. S.Məmmədov APİ-nin nəzdin-
də fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının elmi katibi (1975–1985), Azərbaycan 
EA Tarix İnstitutunun Dissertasiya Şurasının üzvü (1987–2003), Təhsil Prob-
lemləri İnstitutunun Dissertasiya Şurasının üzvü (2000–2009), BDU-nun tarix 
fakültəsində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının sədr müavini (2003–2006) 
olmuşdur. 17 fevral, 1989-cu ildə müsabiqə yolu ilə ADPU-nun Azərbaycan ta-
rixi kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. O, Moskva, İstanbul, Samsun, 
London, Ankara, Naxçıvan, Tbilisi, Bakı, Kutaisi, Batumi şəhərlərində keçirilən 
beynəlxalq konfransların iştirakçısı olmuşdur. 26 dekabr, 2006-cı ildə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, cənab İ.Əliyevin sərəncamı ilə ona Əməkdar elm 
xadimi fəxri adı verilmiş, 25 may, 2012-ci ildə “İrəvan xanlığının tarixi” kita-
bının həmmüəllifliyinə görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 2005–2012-
ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın Ekspert Şu-
rasının üzvü olmuşdur. Elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə ADPU Elmi Şurasının 
qərarı ilə 2007–2011-ci illərdə “İlin alimi” müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. 10 
cildlik ASE-nin və 2 cildlik Naxçıvan Ensiklopediyasının müəlliflərindən biri-
dir. Onun 5 monoqrafiyası, 5 ali məktəb üçün, 16 ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliyi, 400-dən artıq elmi və publisistik məqaləsi nəşr olunmuşdur. “XVII əsrin 
II yarısı – XVIII əsrin birinci otuz illiyində Azərbaycan və erməni xalqlarının ta-
rixi əlaqələri” (1977) və “Azərbaycan XV–XVIII əsrin I yarısında qaynaqlarda” 
(1993) adlı monoqrafiyaları Nyu-York Konqres Akademiyasının kitabxanasına 
düşmüşdür. Professor S.Məmmədov Azərbaycanda qədim erməni dili üzrə ye-
ganə mütəxəssis olub. Onun elmi rəhbərliyi ilə 14 nəfər namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmişdir. Haqqında “S.Məmmədovun biblioqrafiyası” (2014) kitabı nəşr 
olunmuşdur. 30 iyun, 2018-ci ildə, Bakı şəhərində vəfat edib.

Abbas Məhəmməd oğlu İsmayılov 1927-ci ildə, Qərbi Azərbaycan, Kras-
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noselo rayonunun Ardanış kəndində anadan olub. 1936–1942-ci illərdə Arda-
nış kənd orta məktəbində oxuyub. 1942-ci ildə natamam orta məktəbi qurtaran 
Abbas İsmayılov təhsilini yarımçıq qoyub, cəbhəyə gedənləri əvəz etmək üçün 
kolxozda işləməyə başlayır. Sonra hərbi komissarlıq tərəfindən Kirovakan şəhə-
rindəki kimya zavodunda işləməyə göndərilib. O, həmin zavodda 1946-cı ilin 
avqust ayına qədər işləyib. 1947–1951-ci illərdə İrəvan Pedaqoji Məktəbində iş-
ləmişdir. İrəvan Pedaqoji Məktəbi 1948-ci ildə Xanlar rayonuna (indiki Göygöl) 
köçürülmüşdü. 1951–1955-ci illərdə Salyan rayonunun Parça-xalac kənd yeddi-
illik məktəbində direktor, 1956–1959-cu illərdə Novxanıda, 1959–1960-cı illərdə 
Bakıdakı 30 №-li beynəlmiləl orta məktəbdə tədris hissə müdiri işləyib. O, ta-
rix-coğrafiya fənlərini tədris etməklə yanaşı, ictimai əsaslarla tarix üzrə metodist 
işləmiş, müəllim və valideynlər qarşısında tərbiyənin müxtəlif problemləri ilə 
bağlı mühazirələr oxumuşdur.

1960–1963-cü illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin Pedaqogika-psixologiya ka-
fedrasında pedaqogikanın tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə əyani aspirantu-
ra təhsili alıb. Professor Ə.Seyidovun rəhbərliyi altında 16 aprel, 1965-ci ildə                                
V.İ. Lenin adına APİ-nin Elmi Şurasında “Günüuzadılmış qrup tərbiyəçilərinin I–
IV sinif şagirdləri ilə işinin məzmunu və metodları” mövzusunda namizədlik dis-
sertasiyasını müdafiə edib. 16 oktyabr, 1965-ci ildə ona SSRİ Ali və Orta İxtisas 
Təhsili Nazirliyi yanında AAK tərəfindən pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcə-
si verilib. 24 dekabr, 1963-cü ildə APİ-nin Pedaqogika kafedrasına müəllim, 21 
mart, 1967-ci ildə dosent vəzifəsinə seçilib. 24 yanvar, 1968-ci ildə ona SSRİ Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi yanında AAK tərəfindən pedaqogika kafedrası 
üzrə dosent elmi adı verilib. İnstitut Həmkarlar Təşkilatının (1967–1969) və fizi-
ka-riyaziyyat fakültəsinin partiya təşkilatının büro üzvü (1966–1969) olub. Res-
publikada ilk dəfə V.İ.Lenin adına APİ-də ictimai peşələr fakültəsi təşkil edib və 
onun dekanı (1968–1972) olub. Ayrı-ayrı vaxtlarda riyaziyyat və tarix fakültələ-
rində “Gənc pedaqoqlar” dərnəyinə rəhbərlik edib.

14 yanvar, 1985-ci ildə APİ-nin Ümumi pedaqogika kafedrasına professor 
vəzifəsinə seçilib. SSRİ Xalq Təhsili Dövlət Komitəsi yanında AAK tərəfindən 
13 dekabr, 1990-cı ildə ona Ümumi pedaqogika kafedrası üzrə professor elmi adı 
verilib.

“V.İ.Lenin nümunəsində gənclərin kommunist tərbiyəsi” (1987), “Pe-
daqogika tarixindən seminar və yoxlama işlərinə dair metodik göstəriş” (1984), 
“Tələbələrin ideya-siyasi tərbiyəsi” (1988), “Pedaqogika tarixindən tələbələrin 
müstəqil işlərinə dair” (1989), “Görkəmli sovet pedaqoqları yeni tipli ictimai tər-
biyə ocaqları və ailə tərbiyəsi haqqında (1989), “Şifahi xalq ədəbiyyatında tər-
biyə məsələləri” (1976), “Günüuzadılmış qruplarda tərbiyəçi işinin məzmunu” 
(1975), “Günüuzadılmış qruplarda tərbiyə məsələləri” (1992, F.Rüstəmovla bir-
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likdə) kitabları, 100-dən artıq elmi və publisistik məqaləsi nəşr olunub.
“SSRİ maarif əlaçısı”, “Azərbaycan SSR maarif xadimi” döş nişanları, Azər-

baycan SSR Maarif Nazirliyinin, Respublika “Bilik” cəmiyyətinin və ADPU-nun 
Fəxri fərman və diplomları ilə təltif edilib. 

15 yanvar, 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.
Qəşəm Novruz oğlu Aslanov 10 aprel, 1934-cü ildə, Qərbi Azərbaycanın 

Göyçə mahalı,  Basarkeçər rayonunun Kəsəmən kəndində anadan olub. 1949-cu 
ildə kənd yeddiillik məktəbini bitirdikdən sonra Xanlar Pedaqoji Texnikumunda 
oxumuşdur.

15 oktyabr, 1959-cu ildə Basarkeçər rayon komsomol komitəsinin birinci ka-
tibi, 1962-ci ildə rayonlar arası “Sevan” qəzetində redaktor vəzifələrində çalışıb. 
1962-ci ildə Basarkeçər rayon partiya komitəsi katibinin ideoloji iş üzrə müavini 
seçilib. 1966-cı ildə SSRİ Jurnalistlər İttifaqına üzv qəbul olunub. 1966–1968-ci 
illərdə Moskvada, Ali Partiya məktəbində oxuyub.

1968-ci ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində inspek-
tor, 1970–1972-ci illərdə “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin baş redaktoru, 1972–
1975-ci illərdə Şuşada birinci katib, 1975–1984-cü illərdə Abşeron və İsmayıllı 
rayonlarında birinci katib vəzifəsində işləyib. “Saymazovun salamı”, “Qeyrətin 
nağılları” adlı kitabları çap olunub, “Eloğlu” imzası ilə şeirlər yazıb.

1984-cü ildə avtomobil qəzasında  həlak olub və  Fəxri Xiyabanda dəfn edil-
mişdir.

 
Nəticə / Conclusion

Göründüyü kimi, İrəvan Müəllimlər Seminariyası, eləcə də onun mənəvi ar-
dıcılları olan İrəvan Pedaqoji Texnikumu, nəhayət Xanlar Pedaqoji məktəbi daim 
erməni təhdidləri ilə qarşılaşsa da, şanlı bir yol keçmiş, xalqımızın ən çətin döv-
ründə – çar və sovet Rusiyasının işğalı dövründə məqsədli şəkildə bizim düş-
mənimizə çevrilmiş ermənilərin fitnəkarlığını dəf edərək, xalqımızı çox böyük 
məsuliyyətlə  “Azərbaycan davası” adlı milli mücadiləyə hazırlamışdır. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının başladığı ictimai-maarifçi hərəkat Sovet 
Rusiyası dönəmində də öz fəaliyyətini dayandırmamış, yeni formada “Nəriman 
Nərimanov adına İrəvan Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu” və “Göygöl Pedaqoji 
Məktəbi” adları altında bir əsrə yaxın fəaliyyət göstərmiş, azərbaycanlıların Er-
mənistanda hüquqlarının müdafiəçisi olmuş, orta ixtisaslı pedaqoji kadr hazırlığı 
tarixinə öz imzasını qızıl hərflərlə yazmışdır. Bizə elə gəlir ki, “İrəvan” ifadəsinin 
milli-siyasi-tarixi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, İrəvan Seminariyasının “İrəvan Ali 
Müəllimlər Seminariyası” adı altında respublikamızda fəaliyyətinin yenidən tə-
min edilməsi çox aktual əhəmiyyət kəsb edir.
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Məqalənin aktuallığı. İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 illik yubile-
yi ilə bağlı keçirilən tədbirlər bu seminariyanın fəaliyyətini, o cümlədən azər-
baycanlı müəllim kadrlarının hazırlanmasında rolunun yenidən araşdırılmasını 
gündəmə gətirir. Seminariyanın Azərbaycan maarifçilik tarixindəki xidmətləri, 
müəllim çatışmazlığının qismən də olsa, aradan qaldırılmasındakı fəaliyyətinin 
tədqiqi zamanı seminariyanın azərbaycanlı millətindən olan müəllim heyətinin 
yaşadığı çətinliklər haqqındakı faktlar ortaya çıxır. Bu isə yüz illərlə davam edən, 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri milli zəmində olan cinayətkarlığı-
nın bu gün də aktual olduğunun göstəricisidir.   

Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, çar Rusiyasının, sonra isə Sovet 
dövlətinin tərkibində olan xalqlara, o cümlədən Azərbaycan xalqına olan ikili 
münasibət təhlil olunur. Bu ikili münasibət  erməni-azərbaycanlı, müsəlman-xris-
tian münasibətlərində dəqiq tarixi faktlarla sübuta yetirilir. Həmçinin məqalədə 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məşhur məzunları  haqqında yeni məlumatlar 
verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə Azərbaycanın təhsil tarixi ilə ma-
raqlanan tədqiqatçılar, elmi işçilər, müəllimlər, tələbələr üçün ətraflı məlumat 
mənbəyidir. Onlar bu məqalədən Azərbaycan təhsil tarixi haqqında biliklərini ar-
tırmaq, dünyagörüşlərini formalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, XIX əsrin əvvəllərində çar Ru-
siyası tərəfindən İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisi işğal olundu. 
Xanlıqların ərazisində erməni vilayəti yaradıldı. 1849-cu il, iyun ayının 
9-da müstəqil İrəvan quberniyası təşkil olundu. Naxçıvan qəzası İrəvan 
quberniyasının tərkibinə daxil edildi. Naxçıvanda xeyli dünyəvi ibtidai 
məktəblər yaradıldı, lakin həmin məktəblərdə dərs deyə biləcək müəllim 
kadrları çatışmırdı. Ümumiyyətlə, İrəvan quberniyasında ibtidai mək-
təbləri müəllim kadrları ilə təmin etmək məqsədi ilə 1881-ci ildə İrəvan 
Müəllimlər Seminariyası açıldı. Seminariya nəinki İrəvan quberniyasın-
da, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda maarifçiliyin inkişafında mühüm rol 
oynadı. 1881–1918-ci illərdə yeni nəsil müəllim kadrları hazırlığı sahə-
sindəki missiyasını şərəflə başa vurdu. Məqalədə seminariyanın naxçı-
vanlı məzunlarının bəzilərinin pedaqoji fəaliyyətləri haqqında məlumat 
verilmişdir. 
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Giriş / Introduction

Cənubi Qafqazda baş verən maarifçilik hərəkatında İrəvan Müəllimlər Semi-
nariyasının xüsusi yeri olmuşdur. 140 il bundan əvvəl İrəvan şəhərində fəaliyyətə 
başlayan İrəvan Müəllimlər Seminariyası Azərbaycanın təhsil və pedaqoji fikir, 
maarifçilik, milli-mədəniyyət tarixinin parlaq səhifələrindən biridir.

Pedaqoji elmlər doktoru, Əməkdar elm xadimi, professor Fərrux Rüstəmo-
vun təbirincə desək, hər bir millət gələcəyə öz tarixinin çiynində gedir: “Keçmişi 
bilməmək yalnız indi baş verənlərin dərkinə deyil, həm də gələcəyə nüfuz etmək 
təşəbbüslərinə mane olur. Keçmiş bu günlə bağlı olduğu kimi, gələcəklə də sıx 
bağlıdır. Yalnız bu günü deyil, gələcəyi də dərindən dərk etmək, qiymətləndir-
mək baxımından keçmişi yaxşı öyrənməli və sələflərimizin yaratdıqları mənəvi 
dəyərlərə sahib çıxmalıyıq. Bu baxımdan İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 140 
illiyinin qeyd edilməsi ilə bağlı ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncam mühüm 
elmi-pedaqoji, siyasi-ideoloji, mədəni-mənəvi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sərən-
cam İrəvan mahalında azərbaycanlıların min illər boyu yaratdığı tarixi irsə sahib 
çıxmaqla yaddaşımızı bərpa etməyə və strateji hədəflərə nail olmağa yönəlib” 
[Rüstəmov F., 2022].

1881-ci ilin noyabr ayında fəaliyyətə başlayan İrəvan Müəllimlər Semina-
riyası çar hökumətinin bölgədəki maraqları naminə yaradılmasına baxmayaraq, 
onun 40 ilə yaxın bir müddətdə hazırladığı müasir dünyagörüşlü, yüksək ixtisaslı 
milli müəllim kadrları  azərbaycanlıların üstünlük təşkil etdiyi İrəvan mahalında 
ədəbi-ictimai, elmi-mədəni həyatın dolğunluğunun qorunub saxlanılmasında təq-
dirəlayiq xidmətlər göstərmişlər. 

Əsas hissə / Main part

XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası tərəfindən İrəvan və Naxçıvan xanlıqla-
rının ərazisi işğal olundu. 1828-ci il, mart ayının 21-də işğal edilmiş xanlıqların 
ərazisində erməni vilayəti yaradıldı [Əmrahov Z., 2022]. Vilayət İrəvan, Naxçı-
van əyalətlərinə və Ordubad  dairəsinə  bölündü. 1833-cü ildə vilayətin inziba-
ti-ərazi strukturunda və idarəetmə sistemində dəyişikliklər edildi. İrəvan əyaləti 
İrəvan, Şərur, Sürməli və Sərdarabad dairələrinə bölündü. Naxçıvan əyalətinin və 
Ordubad dairəsinin quruluşu olduğu kimi saxlanıldı. 1840-cı il, aprel ayının 10-
da qəbul edilən “Zaqafqaziya diyarının idarəsi üçün təsisatlar” qanununa əsasən, 
Naxçıvan əyaləti Naxçıvan qəzasına, İrəvan əyaləti İrəvan qəzasına çevrilərək, 
mərkəzi Tiflis şəhəri olan Gürcü-İmereti quberniyasına tabe edildi. 

1849-cu il, iyun ayının 9-da çar I Nikolayın fərmanı ilə İrəvan və Naxçıvan 
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qəzaları Tiflis quberniyasının tərkibindən çıxarıldı və müstəqil  İrəvan quberni-
yası yaradıldı. Quberniyanın ərazisi 5 qəzaya bölünmüşdü: 1) İrəvan qəzası; 2) 
Yeni Bəyazid qəzası; 3) Naxçıvan qəzası; 4) Ordubad qəzası; 5) Aleksandropol 
qəzası.

1828-ci ildən başlayaraq, Rusiya İrandan 40 min və Osmanlı dövlətindən 
84600 ermənini köçürərək, işğal etdiyi İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazilə-
rinə yerləşdirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, bu ərazilərdə yerli xalq olan azər-
baycanlılar öz dominantlığını qoruyub saxladılar. 

1853-cü ildə İrəvan şəhərində 12850 nəfər yaşayırdı. Şəhərdə qeydə alınan 
2606 evdən 1437-si azərbaycanlılara, 1169-u ermənilərə məxsus idi. 1873-cü ildə 
İrəvan şəhərindəki evlərin sayı 2552 olmuşdur. 1873-cü ilin məlumatına görə, 
İrəvan qəzasında yaşayanların mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət idi. 
Belə ki, həmin dövrdə İrəvan qəzasında yaşayanların 54,2 %-ni azərbaycanlılar, 
36 %-ni ermənilər, 0,1 %-ni ruslar, 7,6 %-ni kürdlər, 0,2 %-ni yəhudilər, 1,9%-ni 
aysorilər təşkil edirdi.

1853-cü ilin məlumatına görə, Naxçıvan şəhərində 1334 ailədə 4410 nəfər 
yaşayırdı ki, onlardan da 2447 nəfərini azərbaycanlılar təşkil edirdilər. 1873-cü 
ilin məlumatına görə, Naxçıvan şəhərində yaşayan azərbaycanlıların sayı 6877 
nəfər idi ki, onlardan 3720 nəfəri kişi, 3157 nəfəri qadın idi. 1897-ci ildə Naxçı-
van qəzasında əhalinin ümumi sayı 100771 nəfər, 1910-cu ildə 125846, 1914-cü 
ildə 136174, 1916-cı ildə isə 136859 nəfər olmuşdur. 

Çar Rusiyası Naxçıvan xanlığını işğal edənə qədər burada ənənəvi məktəb 
və mədrəsələrin geniş şəbəkəsi mövcud olmuşdur. XX əsrin 30-cu illərindən isə 
Naxçıvan qəzasında ənənəvi məktəblərlə yanaşı, çar hökuməti tərəfindən dünyəvi 
təhsil verən təhsil ocaqları açılmışdır. 1829-cu il, avqust ayının 2-də Rusiya Xalq 
Maarif Nazirliyi tərəfindən Zaqafqaziya məktəblərinin ilk nizamnaməsi əsasında 
Zaqafqaziyada bir gimnaziya və 20 qəza məktəbinin açılması nəzərdə tutulurdu. 
Azərbaycan ərazisində qəza məktəbləri Şuşa, Gəncə, Şamaxı, Bakı, Naxçıvan, 
Ordubad, Quba şəhərlərində və Qazax stansiyasında açılmalı idi. Şuşa (1830), 
Nuxa (1831), Bakı (1832), Gəncə (1834) və İrəvanda (1832) qəza məkəblərini 
açmaq mümkün oldu [Rüstəmov F., 2022].

1835-ci ildə yeni nizamnamə qəbul edildi. Nizamnamədə Şamaxı, Naxçıvan, 
Quba, Qazax stansiyası və (Ordubad şəhərində qəza məktəbinin açılması  təxirə 
salındı) Lənkəran şəhərlərində qəza məktəblərinin yaradılması nəzərdə tutulurdu. 

1837-ci il, mart ayının 15-də Naxçıvan şəhərində qəza məktəbi yaradıldı  
[Rzayev V., 2022]. Naxçıvan qəza məktəbi Ehsan xanın oğlanları İsmayıl və Kəl-
balı xanın təşəbbüsü və himayəsi ilə, onların şəxsi evində (indi Cəmşid Naxçı-
vanskinin ev-muzeyi) açılmışdı.

1854-cü ildə Ordubad iki sinifli ibtidai məktəbi fəaliyyətə başladı. Naxçıvan 
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qəza məktəbi 1879-cu ildə üç sinifli şəhər məktəbinə çevrildi.
Naxçıvan qəza məktəbinin ilk Azərbaycan dili və şəriət müəllimi Molla Al-

lahverdi Sultanov olub. Ondan sonra məktəbdə  Azərbaycan dili və şəriət müəlli-
mi Qulubəyov Mirzə Sadıx Mirzə Kazım oğlu olub. Sonrakı illərdə qəza məktə-
bində Azərbaycan dili və şəriət fənnini Əli Tağı oğlu Hüseynzadə, Molla Nəsrulla 
Hacı Mirzəli oğlu, Mirzə Sadıx Xəlilov, Mirzə Ələkbər Süleymanov tədris edib. 
Qəza məktəbinin fəaliyyətinin genişlənməsi nəticəsində Naxçıvan qəzasında bir 
çox dünyəvi məktəblər açılsa da, həmin məktəblərdə dərs demək üçün müəllim 
kadrları çatışmırdı. 

Seminariyanın naxçıvanlı məzunlarının bəzilərinin tərcümeyi-halından bəzi 
faktlara diqqət yetirək. 

1. Həmid bəy Xəlil ağa oğlu Şahtaxtinski 1880-cı il martın 12-də Naxçıvan 
qəzasının Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini mollaxanada almış, 
III dərəcəli şəhər məktəbində oxumuşdur. 1899-cu il, iyun ayının 5-də İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının tam kursunu bitirərək, 379 nömrəli attestat almışdır. 
1899-cu il, sentyabr ayının 1-də İrəvan rus-tatar (Azərbaycan – F.A.) məktəbinə 
müəllim təyin edilmişdir. 1901-ci ildə ona İrəvan Müəllimlər Seminariyasında 
tatar dili (Azərbaycan dili – F.A.) dərslərini tədris etməyə icazə verilmiş, 1902-ci 
il, aprel ayının 9-da həmin vəzifəyə təsdiq olunmuşdu.

1907-ci il, oktyabrın 23-də öz xahişi ilə vəzifəsindən azad edilmişdi. 1907-ci 
ildə Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olunub. İkinci kursda oxu-
yarkən xəstələndiyi üçün Bakıya qayıdıb, bir il Bakı Alekseyevsk ali hazırlıq 
məktəbində müəllim işləyib. Sonra yenidən Odessaya qayıdaraq təhsilini davam 
etdirib. 1912-ci ildə universiteti bitirib. 1913-cü il, may ayının 30-da II dərəcəli 
diploma layiq görülüb. 1913-cü ildə Bakı quberniyası xalq məktəbləri direkto-
runun icazəsi ilə müəllim hazırlamaq üçün şəxsi kurs açıb. Ramanada, Alekse-
yevsk peşə məktəbində, Gəncə Müəllimlər Seminariyasında riyaziyyat müəllimi 
işləyib. Qazax və Nuxa qəzaları üzrə xalq məktəblərinin təlimatçısı olub. 1918-
ci ildə Zaqafqaziya Seymi formalaşdıqdan sonra Zaqafqaziya Hökumətinin xalq 
təhsili naziri vəzifəsində çalışıb. 1918-ci il, iyun ayının 6-da Fətəli xan Xoyskinin 
Gəncədə formalaşdırdığı ikinci və üçüncü Hökumət kabinetində H.Şahtaxtinski 
Xalq Maarifi və Dini etiqadlar nazirinin müavini olub. 1919-cu il, dekabr ayı-
nın 24-də N.Yusifbəylinin formalaşdırdığı ikinci (sayca 5-ci) hökumət kabine-
tində maarif və dini etiqadlar naziri təyin olunub. BDU-nun təşkilində önəmli 
rol oynayıb, orada müəllim, prorektor (1919–1925) işləyib. Ali Pedaqoji İnsti-
tutun yaradılması layihəsinin müəlliflərindən biri olub. Ali Pedaqoji İnstitutda, 
Bakı Xalq Maarifi şöbəsinin nəzdindəki ikiillik Müəllimlər İnstitutunda, Tibb 
İnstitutunda (1930–1940) işləyib. Pedaqoji İnstitutda pedaqogika və psixologiya 
fənlərindən dərs deyib. Həmid bəy, eyni zamanda Tiflisdəki Zaqafqaziya Uni-
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versitetinin tibb fakültəsini də bitirmişdir (1928). 1930-cu ildə,  ADU-nun 10 il-
lik yubileyində ona professor elmi adı verilmişdir. Azərbaycan Tibb İnstitutunun 
professoru olub. Azərbaycan dilində elmi terminologiyanın tərtibi üzrə komissi-
yaların sədri olmuş, yeni Azərbaycan əlifbasının və ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliklərin hazırlanmasında iştirak etmişdir. H.Şahtaxtinski repressiyaya məruz 
qalmış, 1941-ci ildə həbs edilərək sürgün edilmişdir. 1944-cü il, fevral ayının 
3-də Arxangelsk vilayətində, sürgündə həlak olmuşdur...

2. Qasım bəy Abbasqulu bəy oğlu Camalbəyov (1881–1938) 1881-ci 
ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. İlk təhsilini Naxçıvan mədrəsəsində və  
M.T.Sidqinin “Tərbiyə” məktəbində alıb. 1898–1901-ci illərdə şəhər məktəbin-
də, 1901–1904-cü illərdə İrəvan Müəllimlər Seminariyasında oxuyub. 1904-cü 
ilin sentyabrından 1912-ci ilin dekabrına qədər İrəvan quberniyasının müxtəlif 
kəndlərində müəllim işləyib. 1903–1904-cü illərdə gizli siyasi fəaliyyətə başla-
yıb. 1912-ci ildən Persiyanın Culfada yerləşən bankında tərcüməçi işləyir. Bir 
ildən sonra müvəqqəti olaraq həmin bankın Koçan (Persiya) şəhərindəki agent-
liyinə işə göndərilir, lakin bir neçə aydan sonra bankın Petroqrad idarəsindən 
gələn göstərişə əsasən işdən azad edilir. Bakıya gələrkən həbs edilərək Kras-
novodska göndərilir. Oradan Bakıya qaçmağa nail olur. Cəfər Axundov adında 
bir şəxsin yardımı ilə Bibiheybətdəki “Rapid” mexanika zavoduna yerləşir. Bir 
müddət Bakıda qeyri-leqal yaşayır. Onun Qafqazdan Rusiyaya qeyri-müəyyən 
müddətdə sürgün edilməsi haqqında hökmdən xəbər tutduqdan sonra dəniz yolu 
ilə Həştərxana gedərək, silahdaşı İbrahim Əbilovun yanında müvəqqəti sığına-
caq əldə edir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra Tiflisdə fəaliyyət 
göstərən Milli Şuranın üzvlərindən biri, sonralar isə parlamentin deputatı olub. 
Milli hökumətin Gəncədəki fəaliyyəti zamanı Milli Şuranın üzvü kimi fəaliyyət 
göstərib. 1918-ci il, iyun ayının 17-də qəbul olunmuş “Azərbaycan milli şurası-
nın ikinci müvəqqəti hökumətin heyəti haqqında qərarı”nda Milli Şuranın üzvləri 
ilə bir sırada onun da adı çəkilir.

1918-ci il, dekabr ayının 7-də açılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par-
lamentinin sosialist fraksiyasında (sosialistlər 12 deputatla təmsil olunurdular) 
təmsil olunan Qasım bəy Camalbəyov parlamentin işində fəal iştirak etmiş, 
müəssislər məclisinin çağırılması üzrə mərkəzi komissiyanın üzvü olmuşdur. 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra isə fars dilini mükəm-
məl bildiyi və əvvəllər İranın müxtəlif şəhərlərində çalışması ilə əlaqədar olaraq, 
Təbriz şəhərində Naxçıvanın ilk konsulu kimi fəaliyyət göstərib.

1938-ci il, yanvar ayının 9-da Bakıda qətlə yetirilib.
3. Tağı bəy Baxşəli bəy oğlu Səfiyev 1878-ci ildə, Baş Noraşendə (indiki 

Şərur rayonunun Cəlilkənd kəndi) anadan olub. İlk təhsilini Baş Noraşendəki 
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iki sinifli zemstvo məktəbində C.Məmmədquluzadədən alıb. C.Məmmədquluza-
dənin təklifi ilə 1889–1893-cü illərdə İrəvan Müəllimlər Seminariyasında oxu-
yub. Seminariyanı bitirdikdən sonra iki il öz kəndlərində yerləşən məktəbdə dərs 
deyib. 1895/1896-cı tədris ilindən pedaqoji fəaliyyətini C.Məmmədquluzadənin 
müdir olduğu iki sinifli Nehrəm məktəbində, ikinci müəllim kimi davam etdirib. 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının fəal yazarlarından olub. Sovet hakimiyyəti illərində 
Naxçıvan məktəblərində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Qars müqaviləsinin 
(1921) imzalanması prosesində Naxçıvanın təmsilçisi olub.1923-cü ildə Naxçı-
van Xalq Maarif Komissarlığında inspektor vəzifəsində çalışıb. “Rusca-türkcə 
lüğət”in (1929) müəllifidir. “Maarif zərbəçisi” döş nişanına layiq görülüb.

1937-ci ildə, Baş Noraşen rayonunun Cəlilkənd kəndində vəfat etmişdir
4. İbrahim Qafar oğlu Səfiyev (İbrahim Səfi) 1898-ci ildə, Naxçıvan qəzası-

nın Şərur bölgəsində anadan olub. Üç yaşında atasını itirib. İlk təhsilini Baş No-
raşen (indiki Cəlilkənd) kənd məktəbində aldıqdan sonra təhsilini İrəvan Müəl-
limlər Seminariyasında davam etdirib. 12 yaşında olarkən “Araz balıqçıları” 
adlı ilk rəsmini çəkib. 1915–1917-ci illərdə Moskva Rəssamlıq Akademiyasında 
oxuyub. Rusiyada baş verən 1917-ci il inqilabından sonra təhsilini yarımçıq qo-
yaraq Naxçıvana qayıdıb. Birinci Dünya müharibəsində Zaqafqaziya ordusunun 
tərkibində Türkiyəyə gedib və ömrünün sonuna qədər burada yaşayıb. Atatürkün 
portretini çəkən ilk rəssamlardan biridir. 1920-ci ildə Türkiyədə keçirilən Avropa 
rəssamları müsabiqəsinin mükafatını alıb. 1923-cü ildə İstanbulda Sanayi Nefise 
Mektəbini (Gözəl Sənətlər Akademiyası) bitirib. Türkiyənin məşhur rəssamı Na-
mik İsmayılın emalatxanasında «misafir talebe» olaraq çalışıb.

1924-cü ildən etibarən beynəlxalq sərgilərdə iştirak edib.11 il Avropa ölkələ-
rində yaşayıb. Türkiyə ilə yanaşı, Fransa, Avstriya, ABŞ, İsveçrə və s. ölkələrdə 
fərdi sərgiləri olub. 

1983-cü il, yanvar ayının 4-də, Oda Kule iş mərkəzinin art salonunda yüzün-
cü fərdi sərgisinin açılışı günündə, axşam qəflətən vəfat edib.

5. Mirzə Cəlil oğlu Mirzəyev (Şürbi) 1874-cü il, fevral ayının 12-də, Nax-
çıvan şəhərində anadan olub. 1888–1892-ci illərdə İrəvan Müəllimlər Seminari-
yasında təhsil alıb. Şərur–Dərələyəz qəzasındakı Aralıq ibtidai məktəbində pe-
daqoji fəaliyyətə başlayıb.1894-cü ildə Cəlil Məmmədquluzadənin müdir olduğu 
Nehrəm məktəbində işləyib. Daha sonra pedaqoji fəaliyyətini Naxçıvan şəhər ib-
tidai məktəbində davam etdirib. 1903–1908-ci illərdə Ordubad qəzasının Vənənd 
kənd ibtidai məktəbinin, 1909–1913-cü illərdə Naxçıvan şəhər rus-tatar məktəbi-
nin müdiri olub. Kollec registratoru rütbəsinə layiq görülüb. 27 avqust, 1914-cü 
ildə Şahbuza müəllim göndərilsə də, üç ay sonra vəzifəsindən azad edlib. 

C.Məmmədquluzadənin təşviqi ilə teatr hərəkatına qoşulub, Naxçıvan teat-
rında qadın rollarını oynayıb, ədəbi-maarif tədbirlərinin təşkilində fəal iştirak 
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edib. “Şürbi” təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. Maarifçi məzmunlu şeirlərində («Elm 
və cəhalət», «Səhranişin və ayı» və s.) fanatizmi, gerilik və cəhaləti tənqid edib, 
böyümək də olan nəsli yeniliyə, elmə və maarifə çağırıb. “Molla Nəsrəddin” jur-
nalının Naxçıvan üzrə təmsilçisi kimi, jurnalın abunə və satış məsələləri ilə məş-
ğul olub, jurnala xəbərlər və məqalələr göndərib. «Şərqi-Rus” qəzetində yazıları 
nəşr olunub. Cəlil Məmmədquluzadə “Ölülər” komediyasında İskəndər obrazının 
prototiplərindən biri kimi Şürbidən faydalanıb. 

M.C.Mirzəyev (Şürbi) 1915-ci ildə, İranın Rəşt şəhərində vəfat edib.
6. İbrahim ağa Hacı Vəli ağa oğlu Şahtaxtinski 1881-ci ildə, Şahtaxtı kən-

dində  anadan olub. Şahtaxtı kəndində, Naxçıvanda, Dərələyəzdə geniş torpaq-
ların, çoxsaylı mülklərin sahibi olub. Atasından qalan var-dövlətini öz xalqının 
maariflənməsinə, təhsil almasına  və xeyriyyəçiliyə sərf edib. İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasının məzunu olan İbrahim ağa böyük maarifçi kimi tanınıb. Naxçıva-
nın ilk məktəblərindən olan Şahtaxtı kənd ikisinifli məktəbi onun himayəsində və 
şəxsi mülkündə fəaliyyət göstərib. 1913–1914-cü illərdə Bakıda jandarm idarə-
sində işləyib. 1918–1920-ci illərdə İrəvandan, erməni vandallarının zülmündən 
qaçqın düşmüş soydaşlarımıza kömək göstərib. Naxçıvanda İnqilab Komitəsinin 
sədri və ictimai təminat nazirinin müavini işləyib. 1926-cı ildən sonra İbrahim 
ağaya qarşı sistemli təzyiqlər başlayıb. Mülkləri müsadirə olunub. Həbs edilərək 
Tiflisdəki Metex qalasına göndərilib. Sonra həbsdən buraxılsa da, həyatının ağır 
günlərini yaşamalı olub. İş tapmaq məqsədi ilə Bakıya gələn İbrahim ağa qəflətən 
burada vəfat edib...

7. Mirzə Bağır  Yusif bəy oğlu Əliyev 1882-ci ildə, Naxçıvan şəhərində ana-
dan olub. Atasının Nehrəm kəndində və Naxçıvan şəhərində mülkləri olub. İlk 
təhsilini Naxçıvan şəhər qəza məktəbində alıb. İrəvan Müəllimlər Seminariyası-
nın məzunu olub. Qəza məktəbində və seminariyada rus dilini, molla yanında isə 
ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənib. 1908-ci il, sentyabr ayının 11-də İrəvan 
quberniyası xalq məktəbləri müdirinin əmri ilə Culfanın Yaycı kənd məktəbinə 
nəzarətçi (müdir) vəzifəsinə təyin edilib. Maarifin inkişafında mühüm xidmətləri 
olan Mirzə Bağır Əliyev Yaycı məktəbində müdir olmaqla yanaşı, həm də rus dili 
və hesab fənlərini tədris edib. 1909-cu ilin oktyabr ayında quberniya mərkəzin-
dən Yaycı kənd məktəbini yoxlamağa gələn inspektor Razumovski yoxlamadan 
sonra tərtib etdiyi aktda belə yazırdı: “19 sentyabr, 1909-cu ildə Yaycı məktəbini 
ziyarət etdim. Məktəbin müəllimi Mirzə Bağır Əliyevin rus dili və hesab dərslə-
rində iştirak etdim. Dərslər qənaətbəxşdir və cənab Əliyevin tədris işində səy və 
istəyi görünür”. 

1912-ci ilin aprel ayından 1916-cı ilin aprel ayına qədər Nehrəm məktəbində 
nəzarətçi (müdir) işləyib. Onun təşəbbüsü ilə məktəb təmir olunub, məktəb kita-
bxanasına Naxçıvandan və İrəvandan  xeyli kitab gətirilib. Naxçıvanın erməni tə-
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cavüzkarlarındən və xarici müdaxiləçilərdən azad olunmasında fəal iştirak edib. 
Naxçıvan Müsəlman Milli Komitəsinin (sonralar Milli Şura), Naxçıvan Araz-
Türk Cümhuriyyətinin və Müvəqqəti hökumətin katibi işləyib. “Qanlı günləri-
miz” kitabının müəllifidir. 1920-ci il, oktyabr ayının 10-da İnqilab Komitəsinin 
qərarı ilə Daxili İşlər Şöbəsinin ümumi məlumat-təlimat şöbəsinin rəisi olub.

Sovet hakimiyyəti illərində Mirzə Bağır Əliyev müəllim, hüquqşünas, vəkil 
kimi də fəaliyyət göstərib. “Səyyar” təxəllüsü ilə şeirlər yazıb. Onun qızı, Azər-
baycan SSR xalq artisti (1967), “Şöhrət” ordenli (2000)‚ Prezident təqaüdçüsü 
(1995) Zəroş Həmzəyevanın atası haqqında yazdığı “Atam haqqında bir neçə 
söz” məqaləsindən  məlum olur ki, o, 1937-ci ildə Naxçıvanın Siyasi İdarəsi tərə-
findən həbs edilib. 1938-ci il, sentyabrın 1-də Naxçıvan şəhərində qəflətən (ürək 
tutmasından) vəfat edib.

8. Həsən Səfər oğlu Səfərli  1888-ci il, noyabr ayının 23-də, Naxçıvan şəhə-
rində anadan olub. İbtidai təhsilini Naxçıvanda alıb.1913–1917-ci illərdə İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Seminariyada fəaliyyət göstərən dram 
dərnəyinin fəal üzvlərindən olub. İrəvanın teatr truppasında epizodik rollarda 
çıxış edib. Səhnəyə ilk dəfə 1909-cu ildə, Hüseyn Ərəblinskinin tamaşaya qoy-
duğu «Nadir şah» pyesindəki rolu ilə qədəm qoyub. Pedaqoji fəaliyyətə Naxçı-
vanda başlayıb. Müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı, həvəskarların teatr truppasının 
fəal üzvlərindən biri olub. 1931-ci ilə qədər Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında 
aktyor, rejissor, baş rejissor kimi çalışıb. Naxçıvanda ibtidai və orta məktəblər-
də, müəllimlər seminariyasında, pambıqçılıq texnikumunda, ikiillik Müəllimlər 
İnstitutunda dərs deyib. 18 may, 1960-cı ildə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 
Respublikasının Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülüb. 1960-cı il, iyun 
ayının 2-də Naxçıvan şəhərində vəfat edib.

9. Heydər Sadıq oğlu Vəzirov 1893-cü ildə, Naxçıvanın Nehrəm kəndində 
anadan olub. İlk təhsilini Naxçıvanda, üsuli-cədid məktəbində alıb.1913-cü ildə 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasını bitirib. Birinci Dünya müharibəsi başlananda 
qısa müddətdə hərbi məktəbdə təhsil almış və ön cəbhəyə göndərilmişdi. 1915-
ci ilin iyun ayında kiçik zabit rütbəsində Qalitsiya uğrunda döyüşlərdə iştirak 
etmiş və almanlar tərəfindən əsir alınmışdır. 1918-ci ildə hərbi əsirlər dəyişdi-
rilərkən Azərbaycana qayıtmışdır. 1918-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Milli Ordusunun kiçik komandirlər məktəbində müəllim işləmiş-
dir. 1923-cü ildə, respublika hərbi komissarı kimi, milli hərbi kadrların hazırlan-
masında göstərdiyi xidmətlərə görə «Qırmızı bayraq ordeni” ilə təltif edilmiş-
dir.1925–1927-ci illərdə Göyçay Qəza İcraiyyə Komitəsinin sədri, 1927–1933-cü 
illərdə Azərbaycan SSR Xalq Torpaq Komissarı vəzifələrində işləmişdir. Azər-
b.K(b)P-nin XII və XIII qurultaylarında MK-nın üzvü, Azərbaycan MİK (8-ci ça-
ğırış), ZSFSR MİK  (7-ci çağırış) və SSRİ MİK-in (7-ci çağırış) üzvü seçilmişdir.
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1937-ci ildə repressiyaya məruz qalmışdır...
10. Sadıq Xəlilov 1864-cü il, dekabr ayının 20-də, Naxçıvan şəhərində 

anadan olub. İbtidai təhsilini Naxçıvanda alıb. 1886-cı ildə İrəvan Müəllimlər 
Seminariyasını bitirib. Pedaqoji fəaliyyətə Yengicə kənd məktəbində başla-
yıb.1888–1892-ci illərdə Nehrəm məktəbində işləyib. 1892–1901-ci illərdə ye-
nidən Yengicə kənd məktəbinə işə qayıdıb. 1901-ci ildə Naxçıvan üçsinifli şəhər 
məktəbinə Azərbaycan dili və şəriət müəllimi təyin olunub. 1905-ci ildə ermə-
nilər tərəfindən öldürülüb...

11. Mirzə Həsən Nəsirbəyov Cəlil Məmmədquluzadə ilə bir sinifdə oxumuş, 
İrəvan Müəllimlər Seminariyasını bitirmişdir. 1914-cü ildə Bakıya  köçən Mirzə 
Həsən  İçərişəhərdə yaşamış, burada mədrəsənin nəzdində ibtidai məktəb açmış-
dır. Oğlu Məmməd Nəsirbəyov 1940-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Bakı Konserva-
toriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirmişdir. 

İrəvan Müəllimlər Seminariyasında oxuyan naxçıvanlıların sayı çox olsa da, 
biz hələlik yalnız haqlarında qısa olaraq bəhs etdiyimiz şəxsləri müəyyənləşdirə 
bilmişik. Məlum olan odur ki, seminariyanın məzunları İrəvan quberniyasında, 
o cümlədən quberniyanın Naxçıvan qəzasında maarifin və maarifçiliyin inkişa-
fında, yayılmasında, Naxçıvan sovetləşdirildikdən sonra isə burada savadsızlığın 
ləğvində, icbari ibtidai təhsilin inkişfında əsl fədakarlıq göstərmiş, yeni nəslin 
təlim-tərbiyəsində xüsusi xidmətləri ilə seçilmişlər.

Nəticə / Conclusion

Beləliklə, İrəvan quberniyasında ibtidai məktəbləri müəllim kadrları ilə tə-
min etmək məqsədi ilə 1881-ci ildə İrəvan Müəllimlər Seminariyası yaradıldı 
[Kavkazskiy kalendar na 1884 qod, 1883]. Seminariya nəinki İrəvan quberni-
yasında, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda maarifin və maarifçiliyin inkişafında 
mühüm rol oynadı. 1918-ci ildə yeni nəsil müəllim kadrları hazırlığı sahəsində öz 
missiyasını şərəflə başa vurdu [Rüstəmov F., 2022].    

Seminariyanın məzunları sırasında ölkənin dörd bir tərəfindən, o cümlədən 
Naxçıvandan, xalqımızın bir çox tanınmış şəxsiyyətləri və görkəmli ziyalıları  
olmuşdur. Seminariyanın Naxçıvan məzunlarından Həmid bəy Şahtaxtinskinin, 
İbrahim Şahtaxtlının, Tağı bəy Səfiyevin, İbrahim Səfinin, Mirzə Bağır Əliyevin 
və başqalarının adlarını çəkmək olar. İrəvanda, Naxçıvanda maarifin inkişaf etdi-
rilməsi sahəsində bu insanların böyük xidmətləri olub.

Təəssüflər olsun ki, Naxçıvanın bu maarifpərvər ziyalılarının çox hissəsi 
azərbaycanlılara qarşı  törədi lən təcavüzkar (ermənilərin iştirakı ilə) siyasətin 
qurbanı olmuş, bəziləri sürgünlərdə, bəziləri qürbətdə, bəziləri isə öz vətənlərin-
də dünyasını dəyişmişlər.
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Məqalənin aktuallığı. Məqalədə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının naxçı-
vanlı məzunlarından, onların elmi-pedaqoji, ictimai-siyasi fəaliyyətindən söhbət 
açılır. Çar Rusiyasının, tarixin sonrakı dövrlərində isə Sovet dövlətinin, ermənilə-
rin Azərbaycan xalqına qarşı münasibəti uzun illər gizli saxlanılmışdır. Bu cəhət-
dən məqalədə qoyulan problemlər, tədqiq  olunan məsələlər bu gün də aktualdır 
və geniş tədqiqatlar tələb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə İrəvan Müəllimlər Seminariya-
sının naxçıvanlı məzunlarının bir çoxunun tərcümeyi-halından bəzi faktlar təhlil 
olunur. Çar Rusiyasının Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ziyalılarına olan ikili, 
demək olar ki, düşmən münasibət bəslədiyi faktlarla göstərilir. Bu ikili yanaşma 
bir çox hallarda Azərbaycan ziyalılarının həyatı, gələcəyi və karyerası bahasına 
başa gəlirdi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalə Azərbaycanın təhsil tarixi, İrəvan 
Müəllimlər Seminariyasının naxçıvanlı məzunları ilə maraqlanan tədqiqatçılar, 
elmi işçilər, müəllimlər, tələbələr üçün geniş və qiymətli məlumat mənbəyidir. 
Onlar bu məqalədən Azərbaycan təhsil tarixi haqqında biliklərini artırmaq, dün-
yagörüşlərini formalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. 
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