
Mövzu: 3     Azərbaycan dili tədrisinin tarixi və ilk dərsliklər 

Plan  

1. Azərbaycan dili tədrisinin tarixi barədə 

2. İlk dərsliklər və onların müəllifləri 

3. I və II Müəllimlər qurultayı və onların irəli sürdüyü məsələlər 

   Azərbaycanda məktəb və təlim qədim tarixə malikdir. Güman etmək olar ki, 

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi Azərbaycan ədəbi dilinin yaranması ilə bağlıdır. 

Şübhəsiz, Azərbaycan dilində şeir yaratmış İ.Həsənoğlu, İ.Nəsimi, M.Füzuli kimi 

sənətkarlar Azərbaycan dilində təhsil görmüşlər. 

  Prof. A.Abdullayev Övliya Çələbinin “Səyahətnamə” əsərindəki məlumatı təhlil 

etdikdə aşağıdakı qənaətə gəlir:“1647-ci ildə tək bir Təbriz şəhərində 47 mədrəsə, 

600 məhəllə məktəbi, Şamaxı şəhərində isə 7 mədrəsə, 47 məhəllə məktəbi var idi”.  

Deməli, Azərbaycanın digər böyük şəhərlərində də belə böyük məktəblər olmuşdur. 

Bu məktəblərdə ilk dərs vəsaitləri “Çərəkə”,“Quran”, S.Şirazinin “Gülüstan” və 

“Bustan”... əsərlərindən ibarət olmuşdur. 

   Ümumiyyətlə, məktəb dərsliksiz təsəvvür edilə bilməz. Azərbaycanda məktəblər 

yarandığı kimi, burada istifadə ediləcək dərsliklər də yaradılmışdır. Azərbaycanda 

1920-ci ilədək yaradılmış dərslikləri və dərs vəsaitlərini bugünkü dərsliklər 

səviyyəsinə qaldıra bilmərik. Əsl dərslik stabil proqrama istinad etməli və bir növ 

təlim sənədi kimi rəsmi  təsdiq edilməlidir. 1920-ci ilədək yazılmış dərslik və dərs 

vəsaitlərini iki qismə bölmək olar.  

1.Savad təliminə xidmət edən dərsliklər 

2.Oxu materiallarının toplandığı dərsliklər 

 Birinci qism dərslik və dərs vəsaitləri uşaqlara savad, oxuyub-yazmağı öyrətmək 

işinə xidmət etmişdir. 

İkinci qism dərsliklər əsasən oxu materiallarından və nəsihətamiz məsələlərdən 

ibarətdir. 

Bu dərsliklər  savad təlimi materiallarını özündə geniş şəkildə əks etdirir. Belə 

dərsliklərə  M.F.Axundovun 1839-cu ildə sövti üsulla(“sövti” ərəbcə səs deməkdir) 

tərtib etdiyi “Əlifba” kitabını,  Aleksey Osipoviç Çernyayevskinin 1882-cü ildə çap 

etdirdiyi “Vətən dili” kitabını misal göstərmək olar. Rəşid bəy Əfəndiyev 1889-cu 

ildə  “Uşaq bağçası” dərsliyini çap etdirir. 1901-ci ildə isə “Bəsirətül ətfal”  

(“Uşaqların gözüaçıqlığı”) adlı oxu - qiraət kitabını Bakıda nəşr etdirir. 

   1893-cü ildə Mirzə Sadiq ibn Molla Əsədulla  Təbriz şəhərində “Kitabçeyi 

ədəbiyyə” adlı dərslik yazıb çap etdirir. Burada oxuya və yazmağa kömək edən 

dərslər olduğu kimi, bir çox tərbiyəvi əhəmiyyətli bədii parçalar da var. Burada 

valideynlər üçün verilmiş məsləhətlər böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. 

   M.Abbas Mollazadə  1907-ci ildə  38 səhifə həcmində  “Türk dili” yaxud “Türkcə 

qiraət”  adlı kitab yazıb Gəncədə çap etdirmişdir. 



   Şair və müəllim Əbdülxaliq Qafarzadə (Cənnəti) 1909-cu ildə Bakıda iki hissəli 

dərslik nəşr etdirmişdir. Kitabın ikinci hissəsi fars dilindədir. Ona görə də bu dərslik 

mollaxanalarda bir neçə il Azərbaycan və fars dili dərsliyi kimi istifadə edilmişdir. 

   1912-ci ildə Mirzə Hüseyn Həsənzadə Yerevani Tiflisdə “Tamam əlifba” adlı 

dərslik nəşr etdirir. 38 səhifəlik bu kitab I sinif üçün yazılmış əlifba dərsliyidir. 

   1919-cu ildə Əhməd Rasim “Müxtəsər sərfi-türki” adlı 55 səhifəlik dərslik nəşr 

etdirmişdir. Bu kitab da ana dili təliminə xidmət üçün yazılmışdır.  

1857-ci ildə şair və müəllim Mirzə Nəsrullah “Kitabunnəsaeh” (“Nəsihətlər” kitabı) 

dərsliyini tərtib edir.  

1866-cı ildə L.M.Lazarev “Türk dilinin müqayisəli müntəxabatı” (Osmanlı və 

Azərbaycan ləhcələri) adlı dərsliyini Moskvada çap etdirmişdir. Kitab ruslara 

Azərbaycan və osmanlı dilini öyrətmək məqsədilə yazılmış qiraət materiallı dərslikdir. 

   Lakin ilk dəfə XIX əsrin II yarısında  Xələfi Mirzə Məhəmməd Əfşar öz dilimizdə 

“Fənni-sərfi-türki” dərsliyini yazmışdır. Dərsliyin birinci hissəsi morfologiya, ikinci 

hissəsi isə sintaksisi əhatə edir. 

   1883-cü ildə Səid Ünsizadə nəzmlə yazdığı 98 səhifəlik dərsliyi Tiflisdə nəşr 

etdirir. Kitabda müxtəlif tərbiyəvi sahələrə aid şeir parçaları verilmişdir. 

   1870-ci ildə S.Ə.Şirvani yeni üsullu “Üsuli-cədid” məktəbini açır.Bundan sonra 

digər maarifçilər də yeni üsullu məktəblər açmağa başlayır.  Belə məktəblərə Şuşada 

Mir Möhsün Nəvvabın, Lənkəranda şair, müəllim Mirzə İsmayıl Qasirin, İrəvanda 

Mirzə Kazım Əsgərzadə Müttəlenin, 1892-ci ildə və 1894-cü ildə Naxçıvanda 

Məhəmməd Tağı Sidqinin “Əxtər” (Ulduz) və Təbrizdə Mirzə Həsən Rüşdiyyənin 

1895-ci ildə açdığı “Üsuli-cədid” məktəblərini misal göstərmək olar. 

  S.Ə.Şirvani 1878-ci ildə  “Rəbiül-ətfal” (“Uşaqların baharı”) dərsliyini və  

“Məcmuəyi asari-Hacı Seyid Əzim Şirvani” adlı dərslik tərtib etmişdir. 

 1894-cü ildə Qafqaz müsəlmanlarının Şeyxülislamı Əbdülsalam Axundzadə 

“Xətti-təliq və nəstəliq”(“Sərməşq”) adlı əsərini yazır.Ondan 1907-ci ilə kimi istifadə 

olunur.Əsərdə yazı nümunələrilə yanaşı güclü tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra 

hikmətli sözlər də verilmişdir. 

   Mirseyfəddin Seyidov Şirvaninin 1902-ci ildə Tiflisdə çap  etdirdiyi   “Xəzainul 

ətfal”  adlı kitabı da diqqətəlayiqdir. 

   Hacı Mirzəağa Mirmöhsünzadənin (Naseh)  1911-ci ildə Bakıda  çap etdirdiyi 

“Hədiyyətül-ətfal” adlı 51 səhifəlik dərsliyində 43 müxtəlif məzmunlu mənzum parça 

verilmişdir.  

  Haqqında söz  açdığımız bu dərslik və dərs vəsaitləri ana dilinin ibtidai təlimi dövrü 

üçün yazılmış dərsliklərdir. 

    Bütün bunlarla bərabər həm ruslara, həm də azərbaycanlılara Azərbaycan dilini 

öyrətmək üçün də dərsliklər yazılmışdır. Buna prof. Mirzə Kazım bəyin  1839-cu ildə 

rusca yazdığı 556 səhifəlik “Qrammatika tureçtskoqo-tatarskoqo yazıka”(“Türk-



tatar dilinin qramatikası”) kitabını misal göstərmək olar.O,3 hissədən ibarət 

qrammatika dərsliyidir. 

   S.M.Qənizadə 1902-ci ildə “Samouçitel tatarskoqo yazıka, 1-ya, 2-ya çast” adlı  

elmi əsərini nəşr etdirir. Kitab ruslara Azərbaycan dilini öyrətmək məqsədilə 

yazılmışdır.  

   1902-ci ildə İslam bəy Qəbulov “Qəvaidi lisani-türki” adlı bir dərslik yazır və 

Bakıda çap etdirir. Məzmunu 12 dərsdən ibarət olan bu dərslikdə fonetika, 

morfologiya və sintaksisin bəzi məsələləri əhatə olunmuşdur.  

   Qafur Rəşad Mirzəzadə  və Məmmədsadıq Axundzadə  1910-cu ildə  Bakıda 

“Rəhbəri-sərf” adlı dərslik nəşr etdirirlər. 66 səhifəlik dərslikdə ən çox morfologiya 

əhatə olunmuşdur.  

Görkəmli metodist müəllim Mahmudbəy Mahmudbəyov 1907-ci ildə “Türk 

əlifbası və ilk qiraət”,1909-ci ildə A.Səhətlə birlikdə “Türk dilinin təlimi üçün 

üçüncü ilə məxsus qiraət kitabı ”nı və 1911-ci ildə orfoqrafiya ideyalarını müdafiə 

edən “İmlamız”kitabını nəşr etdirir. 

   Firidun bəy Köçərli  1912-ci ildə Bakıda “Balalara hədiyyə” kitabını nəşr etdirir. 

O, 102 səhifədən ibarətdir. Birinci hissədə 42 tərbiyəvi mətn, ikinci hissədə 33 

mənzum parça , sonunda isə atalar sözü və tapmacalar verilmişdir.   

   Bu dövrdə dərslik yazan görkəmli ziyalılarımızdan biri Abdulla Şaiq olmuşdur. 

O,1910-cu ildə  ibtidai məktəblərin 1-ci sinfi üçün sövti üsulla  “Uşaq gözlüyü” 

dərsliyini yazıb Bakıda nəşr etdirir. 1912-ci ildə yuxarı sinif şagirdləri üçün “Gülzar” 

adlı ədəbiyyat və  M.Mahmudbəyov, S.S.Axundov, F.Ağazadə və  başqaları ilə 

birlikdə “İkinci il” dərsliyini yazıb Bakıda çap etdirir.  A.Şaiq “Türk ədəbiyyatı”, 

“Milli qiraət kitabı” və s. dərsliklərində müəllifidir. O, uşaqlar üçün əsərlər yazır və 

“Dəbistan”, “Məktəb”, “Rəhbər” jurnallarında nəşr etdirirdi. 

   Azərbaycanın maarifpərvər ziyalıları və qabaqcıl müəllimlərinin, şəxsən Həsən bəy 

Zərdabinin təşəbbüsü ilə 1906-cı il avqustun 15-də Bakı şəhərində N.Nərimanovun 

sədirliyi altında Birinci Müəllimlər qurultayı çağırıldı. Gündəlik məsələlərdən biri 

Azərbaycan dili fənninin proqramını müzakirə etmək idi. Bu məqsədlə A.Şaiq, 

S.S.Axundov, Həsən bəy Zərdabi və başqa müəllimlərin iştirakı ilə xüsusi komissiya 

yaradıldı 20 avqust 1906-cı il tarixli iclasında məktəblərdə ana dili fənninin ağır 

vəziyyətdə olmasının səbəbləri açıqlanır: 

1.Dərslərin sayının və vaxtının azlığı 

2.Azərbaycan dilinin məcburi fənn olmaması 

3.Ümumi Azərbaycan dilinə riayət edilməməsi 

4.Məktəb müdirlərinin Azərbaycan dilinə etinasız yanaşması 

5.Şagirdlərin Azərbaycan dilinə az əhəmiyyət verməsi 

6.Bəzi valideynlərin Azərbaycan dilinə həqarətlə baxması və s. 

Bu nöqsanları tezliklə aradan qaldırmaq üçün qurultay aşağıdakıları qərara alır: 



a)Azərbaycan dilini tədris edən müəllimlərin hüququnu başqa fənn müəllimlərinin 

hüququ ilə bərabərləşdirmək 

b)Azərbaycan dili dərslərinin məktəbdə məcburi fənn kimi keçilməsinə nail olmaq 

c)Azərbaycan dili dərslərinin həftəlik sayını artırmaq 

 İkinci Müəllimlər qurultayı 1907-ci il avqustun 25-də Bakı şəhərində çağırılır. 

Burada müzakirə olunan məsələlərdən biri də tədris üsulları və dərsliklərin 

vəziyyəti idi. Qurultayda Quba və Lənkəranda  Azərbaycan dilində açılmış 

məktəblərin işinə ruhanilərin maneçilik törətməsi və o məktəbləri bağlamaq istədiklər; 

Azərbaycan dili müəllimlərinin az əmək haqqı (İldə onlara 50 manat maaş verilirdi.) 

alması barədə qızğın danışıqlar gedir. 

   Avqustun 28-də keçirilən iclasda isə nümayəndələr F.Ağazadə, S.S.Axundov və 

Abdulla bəy Axundov tərəfindən, eləcə də F.Ağazadənin özünün tərtib etdiyi yeni 

əlifba layihələri müzakirə olundu. Lakin bəzi nümayəndələr əlifba məsələsinin 

qurultaya aid olmadığını və bunun ümumislam konfransında müzakirə edilməsini 

təklif etdilər. 

   1907-ci ildə kənd məktəbləri üçün müəllim hazırlamaq məqsədilə Bakıda pedaqoji 

kurs açılır və tezliklə hökumət tərəfindən bağlanır. 

   1922-ci ildə  Bakıda yeni əlifbaçılar dəstəsi yaranır. Buraya Səmədağa Ağamalı 

oğlu, Cəlil Məmmədzadə, F.Ağazadə, Məmmədağa Şahtaxtinski və  başqaları daxil 

idi. Onlar yeni latın əlifbasının dilimizə, ahəng və tələffüzümüzə uyğun olması 

barədə geniş mübahisə və müzakirələr açırlar. Azərbaycan SSR hökuməti 1922-ci il 

iyul ayının 22-də ərəb əlifbasından  yeni latın əlifbasına keçməyi qərara aldı. 

Qərarın nəticəsi olaraq 1922-ci ildə M.Mahmudbəyov, Əbdürrəhmanzadə, 

S.Axundzadə, F.Ağazadə, A.Talıbzadə, Ə.Əfəndizadə  “Yeni türk əlifbası” adlı 

dərslik nəşr etdirdilər. Bundan sonra 1924-cü ildə  Bakıda İsmayıl Hikmət, A.Şaiq, 

Səid Mirqasımzadə, Cavad Axundzadə, Cabbar Əfəndizadə, Mustafa Tofiq “Türkcə 

sərfi-nəhv” adlı dərslik nəşrinə nail oldular. 

   1925-ci il mayın 25-də Bakıda Birinci Azərbaycan Müəllimləri Qurultayı 

çağırıldı. Qurultayın 3-cü iclasında Azərbaycan xalq maarif komissarının müavini 

Cəlil Məmmədzadə məruzə ilə çıxış edərək, məktəblərdə artıq yeni latın əlifbasına 

keçməyin vaxtı çatdığını qeyd etdi və nümayəndələri bu işdə köməyə çağırdı.  

   Qurultayın 8-ci iclasında Səmədağa Ağamalı oğlu geniş məruzə edib müəllimlər 

vasitəsilə yeni əlifbanı təsdiq etmək və həyata keçirməyə ümid edildiyini bildirdi. 

   1926-cı il fevralın 26-dan martın 6-na kimi Azərbaycan SSR Elmlər  

Akademiyasının əsas binasında Birinci Ümumittifaq Türkoloji qurultayı çağırıldı. 

Burada ədəbi dilimizin, əlifba və orfoqrafiyamızın islahı və habelə ibtidai, orta və ali 

məktəblərin bütün fənləri üzrə istilahlar yaradıması kimi məsələlər müzakirə olundu. 

Yeni Azərbaycan əlifbasını qəbul etdi. 1926-cı ildən Azərbaycanın ibtidai 

məktəblərində tədris işi bu əlifba ilə həyata keçirildi. 1940-cı ildə rus qrafikası 



əsasında  yaradılmış Azərbaycan əlifbasına keçildi. Ona kiril əlifbası da deyilir. Bu 

əlifbadan 1991-ci ilə qədər istifadə olundu. 1991-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan 

Respublikası  Ali Sovetinin Milli şurası latın qrafikli  yeni Azərbaycan əlifbasını 

təsdiq etdi. 1992-ci ildən bu əlifbadan və onunla yazılmış dərsliklərdən istifadə olunur. 
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