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Резюме. В статье  исследуется сущность про-

светительской деятельности видного просве-

щенного интеллектуала Сейида Азим Шир-

вани, которая является одним из ведущих 

направлений в его богатейшем творчестве. 
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XIX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitinin ən böyük şəxsiyyətlərindən biri Seyid 

Əzim Şirvanidir.  Onun zəngin yaradıcılığı müxtəlif istiqamətli tədqiqatların problemi olmuş 

və bu gün də olmaqdadır. Bütün aradşırmalarda bu görkəmli ədib daha çox şair kimi 

təhlillərin faktına çevrilmişdir. Ancaq S.Ə. Şirvani yaradıcılığında təhlilə gətirilməli 

istiqamətlərdən birini maarifçi görüşlərinin, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin aydınlaşdırılması 

təşkil edir. Zəngin ədəbi-mədəni irslə yaddaşlara öz adını yazmış qabaqcıl dünyagörüşlü 

sənətkar elmin, mədəniyyətin, təhsilin, məktəblərin inkişafına da töhfələrini vermişdir.  

Şirvan ədəbi-mədəni mühitinin zənginləşməsində və yeni düşüncəyə köklənməsində 

mütərəqqi dünyagörüşlü bu şəxsiyyət müstəsna xidmətlərlə səciyyələnir. Müxtəlif 

mövzularda yazdığı lirikası, mənzum hekayələri, təmsilləri, satiraları, dərslikləri və s. bunun 

bariz göstəricisidir. Ümumiyyətlə, XIX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni, pedaqoji fikir tarixində 

xüsusi mərhələdir. Buraya siyasi mühitin əlavələrini etdikdə məsələnin mahiyyəti daha da 

böyüyür. Çar Rusiyasının Qafqazı istilası, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri, ictimai-

siyasi mühitdə gedən proseslər bütün tərəfləri ilə ədəbi-mədəni mühitə də öz təsirini göstərdi. 

Daha doğrusu, Qafqaz xalqlarının psixologiyasını öyrənmək istiqamətində tədbirlər 
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görülməyə başladı. İdarəçilikdə yerli əhalidən müəyyən məmurların yetişdirilməsi prosesinə 

üstünlük verildi. Bütün bunlar bir zərurət kimi qabaqcıl dünyagörüşlü ziyalıların milli 

təəssübkeşlik duyğularına köklənməsi üçün əsas oldu. 

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı sırf tarixi reallığın zərurəti olaraq meydana 

çıxmışdır. A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, İ.Qutqaşınlı kimi maarifpərvər ziyalılar xalqın elm, 

təhsil, məktəb problemini başlıca olan kimi qarşıya qoydular. A.Bakıxanovun rəngarəng 

mövzularda yazılmış əsərləri, məsələn, “Nəsihətlər”i bunun nəticəsi olaraq ortaya çıxdı. 

Görkəmli ədib xüsusi olaraq vurladı ki, “mən nə qədər axtardımsa uşaqların təlimi üçün elə 

bir kitab tapa bilmədim ki, o asan və anlaşılan  bir dil ilə onların əxlaq gözəlliyinə dəlalət 

etsin. Bəzi işlənməkdə olan kitablar o qədər qarışıq-dolaşıq ibarələrlə yazılmışdır ki, 

müəllimlərin çoxu özləri onları  dərk edə bilmirlər. Bəzi kitablar isə o qədər uzun və 

pərakəndədir ki,  onları anlamaq çox çətindir. Bu kitablarda “uşaqlıqda öyrədilən elm daşa 

qazılmış şəkil kimidir” zərbül-məsəlinin məzmunundan qəflət olunur” [2, s.68]. M.F. 

Axundov, S.Ə. Şirvani, H. Zərdabi, M. Şahtaxtlı, M. Mahmudbəyov, T. Bayraməlibəyov, H. 

Mahmudbəyov, S.M. Qənizadə, S. Vəlibəyov, S.S. Axundov, A.O. Çernyayevski, R. 

Əfəndiyev, E. Sultanov, C. Məmmədquluzadə, M.Ə. Sabir, M. Hadi, A. Səhhət, H.K. Sanılı 

və s. kimi ziyalılar mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün gərəkli fəaliyyətə 

başladılar.  

Şamaxı pedaqoji mühitinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olan S.Ə.Şirvani yeni tipli 

məktəblərin yaranmasının başlanğıcını qoyanlar sırasındadır. Çar Rusiyası buna qədər  

məqsədli olaraq rusdilli məktəblər açmaq yolunu tutdu. Şuşada (1830), Şəkidə (1831), Bakıda 

(1832), Gəncədə (1833), Şamaxıda (1937) və s. yaranan məktəblərin mahiyyətində siyasi 

məqsəd və məram vardı. Ancaq bu proses düşünülmüş nəticəni vermədi, daha doğrusu, milli 

düşüncəli ziyalıların yetişməsi ilə nəticələndi. Onlar bütün mahiyyəti ilə xalq və millət üçün 

gərəkli olan məsələlərin həllinə kökləndilər. Milli ruhda ziyalı nəslinin yetişdirilməsinin 

gərəkliyini dərk eləməklə bu işin ümumi ruhuna kökləndilər. Dərslik, məktəb, müəllim 

çatışmamazlığı məsələsini diqqət önünə gətirdilər. “Azərbaycanda  yeni tipli məktəblərin 

açılması az sonra həmin məktəblərdə milli dili tədris etməyin zərurətini ortalığa çıxardı. Lakin 

o zaman Azərbaycan dilində  nə tədris proqramı,  nə də dərslik var idi. Milli dilin tədrisi isə 

həmin dildə dərslik yaratmaq ehtiyacını qarşıya qoydu. Əlbəttə bu asan məsələ deyildi. Elə 

buna görə də xeyli müddət gözləmək lazım gəldi. M.Ş.Vazehlə Qriqoryevin “Kitabi-türki” 

(1950) adlı dərsliyi bu ehtiyacın nəticəsi kimi meydana gəldi” [5, s.4-5]. Bu zamanında 

ehtiyacları ödəmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi, lakin getdikcə daha yeni 

dərsliklərə, müəllim, məktəb azlığının aradan qaldırılmasına ciddi zərurət yaranırdı. Böyük 

maarifçi H. Zərdabinin “balalarımızın başa düşəcəyi əsərlər yaradaq” çağırışı da həmin 

zərurətdən yaranmışdı. M.F. Axundovun H. Zərdabiyə ünvanladığı məlum-məşhur məktub (1 

yanvar 1877-ci il) bütün mahiyyəti ilə dövrün problemlərini ifadəyə köklənmişdir. “Bizə de 

görək elmi harada öyrənək və kimdən öyrənək və hansı dildə öyrənək... müəlliməlri  haradan 

alaq? Türki və farsi və ərəbi dillərində bilən müəllimlər yoxdur” [1, s.254]. Bütünlükdə 
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dövrün problemlərini əks etdirən bu məktub həm də həll olunası problemlər üçün həyəcan 

siqnalı idi. S.Ə. Şirvani də bir şair, yaradıcı kimi  fəaliyyətinin mühüm hissəsini bu istiqamətə 

yönləndirdi. Uşaqlar üçün yazdığı poetik örnəklər, eləcə də təhsilə, elmə, maarifə çağırış dolu 

şeirləri, mənzumələri, “Rəbiül-ətfal” (1878), “Tacül-kütüb” (1883) dərslikləri [9] sırf 

reallıqdan meydana gəlmişdi.  

Görkəmli maarifpərvər ziyalı tarixi-mədəni prosesin  axarını lazımı qədər dərinliklə 

duymaqla yanaşı, həm də bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində özü nümunəyə 

çevrildi. XIX əsrin 70-ci illərində Şamaxıda yeni tipli məktəbin yaranması sahəsində gərəkli 

addımlar atdı. Ədəbi-mədəni, elmi-pedaqoji mühit S.Ə.Şirvaninin bu işini hadisə kimi 

qiymətləndirdi. “Gündəlik tədris prosesi, şagirdlərin mənəvi ehtiyacları S.Ə.Şirvanini bir 

ziyalı, həmçinin özünün  şəxsi bacarığı olan bədii istedad sahibi kimi uşaqlar üçün ana dilində 

əsərlər yazmağa və dərslik yaratmağa sövq etdi. Beləliklə, Seyid Əzim  özü xalq balaları üçün 

bədii əsərlər yazaraq  həmin əsərlərdən ibarət “Rəbiül-ətfal” (1878), “Tacül-kütüb” (1883) 

kimi iki dərslik tərtib etdi. Bu dərsliklərdəki olan bədii nümunələrlə maarifpərvər şair 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının bünövrəsini qoymuş oldu” [5, s.4-5]. Əlbəttə bu mədəni 

hərəkat həmişə çoxalan istiqamətdə getmiş, “Əkinçi”, “Kəşkül”, “Ziya” və s. mətbuat 

orqanları bu sahədə bir tribuna olaraq ziyalı mühitini hərəkətə gətirmişdir. H. Zərdabi, 

Ünsüzadə qardaşları (Cəlal və Səid), A.O. Çernyayevski, S. Vəlibəyov, M. Mahmudbəyov, H. 

Mahmudbəyov, R. Əfəndiyev və başqaları  bu yolda gərəkli addımlar atmışlar. Zaqafqaziya 

müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin yaranması (1879)  milli dildə dərsliyin 

yaranmasını zərurətə çevirdi. A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili” (1882), R.Əfəndiyevin 

“Uşaq bağçası” (1898), “Bəsürətül-ətfal” (1901) və s.  məktəb, təhsil, dərslik problemi 

sahəsində görülən işlərin dönməzliyini göstərdi. 

Seyid Əzimin Şamaxı şəhər məktəbində, həm də özyünün açdığı məktəbdə dərs deməsi, 

H. Zərdabi ilə əlaqələrinin yaranması, Şamaxıda Məhəmməd Səfanın (şair)  evində yaradılan 

“Beytüs-Səfa” məclisinə rəhbərlik etməsi, Qarabağda, Bakıda fəaliyyət göstərən ədəbi 

məclislərlə bağlantıları, “Əkinçi”, “Ziya”, “Kəşkül” qəzetinin səhifələrində çıxışı onun ədəbi-

mədəni mühütdə nüfuzunun göstəricisi idi. “Şirvan xanlığının tarixi” əsəri üzərində apardığı 

iş, xanlığın tarixini yazmağa çalışması, “Təzkirə” yaratmaq fəaliyyəti, öz əsərlərindən ibarət 

“Divan”ı  yaratması və s. görkəmli maarifçi ziyalının fəaliyyətinin zənginlik tərəflərini 

aşkarlayır. Fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birisi  xalqın təhsil sahəsində problemlərinin 

aradan qaldırılması idi. “S. Əşirvani XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında şair kimi özünün 

əvəzsiz yerini tutmuşdur, lakin onun zəngin fəaliyyətində mühüm bir hissəni məktəb, təhsil, 

elm, təlim haqqında qənaətları tutur. O, maarifçi ziyalı kimi Şirvan ədəbi-mədəni mühitinin 

yaddaşına, eləcə də Şamaxı məktəb tarixinə adını həm də müəllim kimi yazdırmışdır” [4, 

s.54]. Maarifçi ədibin zəngin pedaqoji fəaliyyətində olanları bir neçə istiqamətdə təhlilə 

gətirmək zərurəti yaranır. 

a) şeirlərində maarifçilik ideyalarının təbliği; 
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b) müəllim kimi pedaqoji fəaliyyəti; 

c) yeni tipli məktəb yaratmaq istəyinin məqsəd və məramı; 

ç) dərslik yaratmaq təşəbbüsü və dərslikləri; 

d) “Əkinçi”, “Ziya”və “Kəşkül” qəzetlərində çıxışlarının məramı və s. 

Bütün pedaqoji fəaliyyətinin məqsəd və məramını ana dilində məktəblərin yaranması, 

dərslik probleminin həlli, uşaqların təhsilinin təşkili və savadsızlığın aradan qaldırılması təşkil 

edirdi. “Gənclərin təlim və tərbiyəsində məktəbin misilsiz rolunu yüksək qiymətləndirən 

S.Ə.Şirvani ana dilində dərsliklərə böyük ehtiyac olduğunu görür və bu sahədə müəyyən iş 

görməyi müəlimin əsas vəzifəsi, borcu hedab edirdi” [6, s.91]. S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığının 

mühüm bir hissəsi didaktik məzmunu ilə seçilir ki, bu da sənətkarın maarifçilik görüşlərini 

aydınlaşdırmaq üçün mühüm məzmun daşıyır. Bu nümunələrdə aparıcı xətlərdən birini ədibin 

xalq yaddaşında olan əfsanə, rəvayət, nağıl, lətifə, atalar söz və məsəl örnəklərinə yer 

verməsidir.  Çünki bunlar bədii mətnin alınmasına, uşaqlarda əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təlqin 

olunmasına, estetik zövqün formalaşmasına əsas olur. Eyni zamanda ədib burada təlim-

tərbiyə və təhsilin səmərəsi ilə bağlı tövsiyələrini də edirdi. Məsələn, oğlu Cəfərə müraciətlə 

ünvanladığı “Cəfər, ey qönçeyi-gülüstanım” bütünlükdə ümumiləşdirici xarakteri ilə 

səciyyələnir. 

Cəhd qıl neməti-təmamə yetiş, 

Elm, təhsil qıl, məqamə yetiş – 

deyən şair bütün təfsilatı ilə həyatı, bir müəllim, ziyalı, valideyn kimi diqqət önünə 

gətirir və öz ziyalı tövsiyələrini edir. Ümumiyyətlə, S.Ə.Şirvaninin təmsilləri, öyüd, 

nəsihətləri [10] tərbiyəvi dəyərlər üzərində qurulmuş və şəxsiyyətin formalaşmasını bir 

məqsəd olaraq işarələmişdir. Məsələn, “Misir şahzadələri”, “Müctəhidin təhsildən qayıtması”, 

“Molla və çoban”, “Riyakar abid” və s. mənzum hekayələri sərgilədiyi məzmun baxımından 

mükəmməl səciyyə daşıyır və bütün zamanların hadisəsi olaraq uğurlu təsir formalaşdırır. 

Ədalət, xeyir, yaxşılıq, həqiqətpərəstlik, böyüklərə hörmət anlamında görkəmli maarifçi 

ziyalının öyüdləri müstəsna dəyər qazanır.  

Sədəfi-təbimin səmin gühəri, 

Vermə bir kimsəyə yaman xəbəri. 

Bülbül ol, ver bahardan müjdə. 

Göründüyü kimi, yüksək mənəvi dəyərlərin təlim və təbliğinə söykənən bu nümunə 

oğluna nəsihətlə deyilsə də, mahiyyətində bütünlükdə ictimai funksiya daşıması ilə 

səciyyələnir. Onu da əlavə edək ki, “XIX  yüzilliyin 20-30-cu illərindən etibarən 

Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı nəşət tapıb yayılmağa başladı. Bu hərəkatın əsas 

nümayəndələri yeni tipli məktəblərdə təhsil alanlar idi... XX əsrin ikinci yarısında daha da 

genişlənən maarifçilik hərəkatı XX yüzilliyin əvvəllərində  ictimai-mədəni və pedaqoji 

gerçəklikdə ciddi nüfuza, sirayətedici rola malik idi” [7, s.19-20]. Bunlar isə heç şübhəsiz 

ciddi mücadilənin, təhsil uğrunda aparılan prinsipial işlərin sayəsində reallaşırdı. S.Ə. Şirvani 

məhz dərslikləri, mənzum hekayələri, öyüdləri sayəsində digər müasirlərinə təsir edir və bu 
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hərəkatın uğurluluğuna kökləyirdi. “Maral”, “Allaha rüşvət”, “Xan və dehqan”, “Sadəlövh 

nökər” və s. mənzum hekayələri [10] uzun müddət dərsliklərin bəzəyinə çevrilmişdir və 

tərbiyəvi məzmunu ilə məktəblilərin dünyagörüşünün formalaşmasına yardımçı olmuşdur. 

“Şirvan məktəb tarixinin, eləcə də məktəb problemlərinin bütün mahiyyətini dərk edən 

S.Ə.Şirvani  dərslikləri pedaqoji fəaliyyətində bir zərurət kimi məqsədə çevirmişdi. “Rəbiül-

ətfal”ın (“Uşaqların baharı”) (1877) bütün parametrləri, orada mətnlərin düzülüşü və görkəmli 

maarifçilərin məsələlərə yanaşmaları dövr üçün son dərəcədə böyük hadisə idi. Kitabın 

“Dibaçə”sində bütünlükdə mahiyyət, onun yaranma səbəbi bir zərurət olaraq ortaya çıxdığı 

vurğulanır. “Dibaçə”, “Başlanğıc”, “Peyğəmbərin tərifi”, “Nazimin ifadəsi”, “Kitabın yazılma 

səbəbi” bu baxımdan təkcə böyük pedaqoqun düşüncələrini deyil, demək olar, dövrün özünün 

təhsil strategiyasını və onun gediləcək yollarını faktlaşdırır. “Mir Cəfərə xitab”, “Oğluma 

xitab”, “Oğluma nəsihət” başlıqları altında iyirmi beş fəsildən ibarət olan bu dərslik Şirvan 

məktəb mühitinin dinamikasını özündə ehtiva edir”  [4, s.55]. Göründüyü kimi, böyük 

pedaqoq, gərkəmli maarifçi ziyalı S.Ə.Şirvani dərslikləri, mənzum hekayələri, öyüdləri, 

oğluna müraciətləri, eləcə də mövcud problemlərin həlli üçün yazışmaları ilə gərəkli işlərə 

imza atmış və  Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinə öz töhfələrini vermişdir. Mənzum 

hekayələrindəki rəvayət xarakteri, tarixin böyük şəxsiyyətlərinin (Nuşirəvan, Rumlu İsgəndər, 

Çin padşahı, Harun, Sultan Səncər və s.) obrazlaşması tarixilik və bədiilik baxımından bir 

nümunə idi. Bütün bunlar S.Ə.Şirvaninin görkəmli maarifçi kimi pedaqoji fikir tarixində 

yerini müəyyənləşdirir. 

Nəticə. S.Ə.Şirvani zəngin yaradıcılığı ilə XIX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni, elmi-

pedaqoji fikir tarixinə adını yazmış şəxsiyyətlərdəndir. Təlim, tədris, məktəb, dərslik və s. 

sahəsindəki işləri onun fəaliyyətini mühüm bir hissəsi olub sistemli araşdırmaları 

zəruriləşdirir. 

Görkəmli şair, maarif işçisi, pedaqoq S.Ə.Şirvani dərslikləri, mənzum hekayələri, öyüd 

və nəsihətləri ilə pedaqoji fikir tarixinəı əvəzsiz töhfələr vermişdir. Yaranan nümunələr və 

mühitin ümumi axarı timsalında aparılan təhlillər dövr və məktəb tarixinin hansı prosesi 

yaşaması haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırır. 

S.Ə. Şirvaninin maarifçilik görüşlərinin bir problem olaraq təhlilə gətirilməsi bir 

istiqamətdə maarifçi ədib haqqında qənaətlərin dəqiqləşməsinə əsas olursa, digər tərəfdən 

məktəb tarixinin keçdiyi yolu müəyyənləşdirməyə imkanlar yaradır. 
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