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Təranə RÜSTƏMOVA 

 
A.O.ÇERNYAYEVSKİNİN “VƏTƏN DİLİ” DƏRSLİYİNDƏ TƏMSİL 

 
Açar sözlər: təmsil, dərslik, məktəb, tərcümə  
Key words: a fable, a school, a text-book, translation 
Ключевые слова: басня, учебник, школа, перевод 

 
Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı dərsliklər bugünümüzə qədər uzun və 

mürəkkəb bir yol keçmişdir.  
Klassik dövrdən üzü bəri istər şair və yazıçılarımız, istərsə də qabaqcıl 

ziyalılarımız ana dilimizi qəliz ərəb və fars ifadələrindən təmizləyib səlis bir dil 
şəklinə salmaq üçün böyük əmək sərf etmişlər.  

Orta əsrlərdə pedaqoji mühitdə ərəb və fars dillərinin hakim mövqeyi ana 
dilində dərs vəsaitləri hazırlamaq işinə maneə törətmiş, uşaqlar üçün bədii 
əsərlər yazmaq təşəbbüsünün qarşısını almışdır.  

Xatırladaq ki, qədim dövrdən XIX əsrə qədər Azərbaycanda tədris 
müəssisələri əsasən mollaxana və mədrəsələrdən ibarət olmuşdur. Burada 
dərslər plansız şəkildə aparılır, “Çərəkə” və “Quran”da yazılmış ərəbcə mətnlər 
hecalama üsulu ilə öyrədilirdi. XIX əsrin yarısına, bəzi yerlərdə isə sonuna 
qədər uşaqlar mexaniki və şüursuz olaraq ərəb dilini əzbərləməyə çalışırdılar. 
“Quran” ayələrindən sonra şagirdlər “Gülüstan”, “Bustan”, “Tarixi-Nadir” 
kimi kitabları oxuyurdular.  

XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda baş verən əlamətdar hadisələrin 
içərisində yeni, dünyəvi məktəblərin açılması, məktəb və maarif hərəkatınn 
canlanması, maarifçi-realist ədəbiyyatın inkişafı xalqın mədəni həyatına 
əhəmiyyətli təsir göstərməyə başladı.  

XIX əsrin sonlarına doğru Azərbaycanın bəzi şəhərlərində yeni üsullu 
məktəblər açıldı. “Üsuli-cədid” adlanan bu tədris ocaqları ovaxtkı dövlət 
məktəbləri qaydasında təşkil olunmuşdu. Fərq yeni məktəblərdə dərslərin ana 
dilində keçirilməsində, rus dilinin isə ayrıca bir fənn kimi tədris edilməsində 
idi.  

Azərbaycan ziyalılarını illər boyu düşündürən məsələ həm rus 
məktəblərindən, həm mollaxanalardan fərqli yeni üsullu məktəb açmaq və 
azərbaycanlı uşaqları ora cəlb etmək idi. Bu məqsədlə Seyid Əzim Şirvani 
1870-ci ildə Şamaxıda, Həsənəli Qaradaği Şuşada, Məhəmmədtağı Sidqi 1892-
ci ildə Ordubadda və sonralar Naxçıvanda, Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği 
Şuşada, Mirzə İsmayıl Qasir Lənkəranda, Mirzə Ələkbər Sabir 1909-cu ildə 
Şamaxıda və başqaları “Üsuli-cədid” adlanan məktəblər açaraq Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatını yeni üsulla tədris edirdilər.  

XIX yüzilliyin 30-cu illərindən etibarən Cənubi Qafqazın iri şəhərlərində 
və əsasən qəza mərkəzlərində təsis edilən dövlət məktəblərinin tədris planına 
Azərbaycan dilinin rəsmən daxil edilməsi ana dilində yeni dərslik və tədris 
vəsaitlərinin yaranması ilə nəticələndi. Həmin dərslik və tədris vəsaitləri başqa 
millətlərdən olan şagirdlər üçün də nəzərdə tutulmuşdu. Bu yeni metodu 
Azərbaycanda dərslik tərtibinin birinci mərhələsi hesab etmək olar.  
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Dərs vəsaitlərinin tərtibinin ikinci dövrü isə XIX əsrin 80-ci illərindən 
başlayaraq meydana gələn xalq məktəbləri ilə əlaqədar olaraq yalnız 
azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulurdu [3].  

Bəllidir ki, 1852-ci ildə Mirzə Şəfi Vazeh Tiflis gimnaziyasının Şərq dilləri 
üzrə müəllimi İ.Qriqoryevlə birlikdə “Kitabi-türki” adlı dərslik yazmışdı. Hicri 
1272-ci ildə (1855-56-cı illərdə) İ.Qriqoryevin səyi nəticəsində Vazehin 
olümündən sonra nəşr olunan “Kitabi-türki” xətti-nəsx, nəstəliq xətti, şikəstə-
nəstəliq xətti və şikəstə xətti nümunələri əsasında Mirzə Şəfinin əlyazmasına 
əsasən daşbasmada çap olunmuşdur.  

Dərslik əsasən üç fəslə bölünür. I fəsildə “Hikmətlər və nəsihətlər” adı 
altında ayrı-ayrı cümlələr şəklində nəsihət və hikmətamiz sözlər verilir. 
Dərsliyin “Hekayətlər” hissəsinin bir qismi tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan 
təmsillərdən ibarətdir. “Hekayəti-tısbağa və əqrəb”, “Zalım padişahın adil 
olması”, “Sövdagər və oğlanları” və s. göstərmək olar.  

II fəsildə müəllif “Qarabağnamə” və “Dərbəndnamə”dən, III fəsildə isə 
Füzulinin qəzəllərindən, “Leyli və Məcnun” dan parçalar verir [1].  

Azərbaycan xalq maarifinin inkişafından, dilimizin tədris tarixindən və 
yeni üsulda ilk milli dərs kitablarının yaranmasından söhbət düşəndə Aleksey 
Osipoviç Çernyayevskinin adı xalqımız tərəfindən böyük ehtiramla yad edilir. 
Cənubi Qafqazda xalq müəllimləri hazırlayan ilk seminariyanın Azərbaycan 
şöbəsinin təşkili və rəhbərliyi, sövti üsulla ilk Azərbaycan dərsliyinin 
hazırlanması, rus yazıçı və şairlərinin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcümələri 
məhz onun adı ilə bağlıdır.  

 Firidun bəy Köçərli 1910-cu ildə “Zakavkazye” qəzetində dərc etdirdiyi 
məqalələrinin birində onun xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək belə yazırdı: 
“Mərhum Çernyayevski... gözəl pedaqoq idi, sadə xalqın və uşaqların danışdığı 
Azərbaycan dilini də yaxşı bilirdi. Azərbaycan xalq məsəllərini heç kəs öz 
danışığında onun qədər yerli-yerində işlətmirdi. Ana dilində savad öyrətmək 
üçün öz dərsliyini tərtib edərkən o, bir pedaqoq kimi yararlı material seçməyi 
və bu materialı canlı uşaq dilində tərtib etməyi bacarırdı” [4, 242].  

A.Çernyayevski ilk təhsilini Şamaxı qəza məktəbində almışdı. Sonralar 
maddi çətinlik üzündən təhsilini davam etdirmək imkanı olmadığından o, şəxsi 
mütaliə yolu ilə biliyini artırırdı. Azərbaycan dilini uşaqlıqdan mükəmməl 
öyrənən, fars və ərəb dilləri ilə tanış olan A.Çernyayevski ərəb əlifbasında 
oxuyub yazmaqla Şərq mədəniyyəti, elmi, ictimai-pedaqoji, ədəbi fikri ilə 
yaxından tanış olur.  

  XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Bakı qubernatoru M.P.Kol-
yubakinin təşəbbüsü ilə bir sıra rus kəndlərində, o cümlədən Mərəzə kəndində 
ilk xalq məktəbi təsis edilir. Lakin məktəbdə dərs demək üçün müəllim 
olmadığından bu işi A.Çernyayevski böyük həvəslə təmənnasız olaraq öz 
üzərinə götürür. Digər məktəblərdən fərqli olaraq, burada oğlanlar və qızlar bir 
yerdə təhsil alırdılar. Bəzi mənbələrə görə, burada 81 şagird təhsil alırdı, 
onlardan 4 nəfəri qız idi [2, 54].  

A.Çernyayevskinin pedaqoji fəaliyyətinin məhsuldar dövrü XIX əsrin 70-ci 
illərinin axırından başlayır. 1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyasının 
nəzdində Azərbaycan şöbəsinin açılmasında A.Çernyayevskinin xüsusi 
xidmətləri vardır. O, Azərbaycan kəndlərində işləmək üçün xalq müəllimləri 
hazırlayan ilk məktəbin əsasını qoymuşdur.  
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 A.Çernyayevski elə həmin ilin yayında təkbaşına Azərbaycanın bütün iri 
şəhərlərini gəzərək, az-çox savadı olan, şəhər məktəblərində təhsil almış 
azərbaycanlı gəncləri seçərək seminariyada təhsil almağa cəlb etdi [5, 78]. 
1881-ci ildə cəmi üç nəfər azərbaycanlı seminariyanı bitirib xalq müəllimi 
adına layiq görüldü.  

Onun xidmətləri sırasında başlıca yeri azərbaycanlılar üçün hazırladığı 
“Vətən dili” dərsliyi tutur. “Vətən dili” dərsliyini yazmazdan əvvəl o, bu 
sahədə Azərbaycanda görülmüş bütün işləri: çap olunmuş qrammatika, lüğət, 
oxu kitabları ilə tanış olmuş, sanballı bir dərslik yaratmağa nail olmuşdur.  

“Vətən dili” dərsliyi tərtib baxımından rus elmi pedaqogikasının banisi 
K.D.Uşinskinin “Родное слово” dərsliyinə də əsaslanır. Onun “Rodnoye 
slovo”, “Detskiy mir” dərslikləri, bu dərsliklərə yazdığı rəhbərliklər, təlim 
metodları ilə əlaqədar əsərləri nəinki Rusiyada, Azərbaycanda da xalq 
maarifinin, təlim-tədris işinin inkişafına təkan vermişdi. Cənubi Qafqazda və 
Rusiyanın daxili quberniyalarında rus dilində təhsil almış gənclərin qabaqcıl 
dəstəsi rus mədəniyyəti və pedaqogikasıının təsiri altında Azərbaycanda elm və 
mədəniyyəti, məktəb və xalq maarifini inkişaf etdirirdilər.  

İki hissədən ibarət (I cild, 1882; II cild, 1888) “Vətən dili” dərsliyi həm 
tarixi, həm də məzmun, struktur baxımından sonrakı dövrlərdə yaranmış 
Azərbaycan dərsliklərinin bünövrəsini təşkil edir. XIX əsrin II yarısında 
yazılmış bu dərslik bir neçə nəsil ziyalının yetişməsində müstəsna rol 
oynamışdır. Dərslik ibtidai sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulduğundan olduqca 
sadə, bəsit, didaktik materiallar əsasında tərtib olunmuşdur.  

Birinci sinif şagirdləri üçün “Vətən dili” dərsliyinin I hissəsi, II və III sinif 
şagirdləri üçün “Vətən dili ” dərsliyinin II hissəsinin işlənib hazırlanması XIX 
əsrin sonlarında Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində dönüş nöqtəsi, yeni 
mərhələnin başlanğıcı hesab oluna bilər.  

 
Uşaqlar, hazırlaşın, durun gedin məktəbə, 
Təlim alıb oxuyun, adət edin ədəbə.  
Həmd eləyin Allaha, dərs oxuyun, bəhs edin,  
Allah tənbəl kimsəni sevməz, məktəbə gedin [7,15].  

 
“Vətən dili” dərsliyinin istər özündən əvvəl, istərsə də həmin dövrü əhatə 

edən illər ərzində ərsəyə gəlmiş dərsliklərlə müqayisəsinə ehtiyac qalmır. 
Çünki bu dərsliklə böyüyüb boya-başa çatmış, savad almış neçə-neçə ziyalı-
mızın adlarına nəzər salmaq kifayət edər: F.Köçərli, S.Vəlibəyov, Ü.Hacıyev, 
M.Maqomayev, M.Mahmudbəyov, S.S.Axundov, C.Məmmədquluzadə və b.  

M.F.Axundovun “Təmsilat”ından sonra XIX əsrin sonlarında Azərbaycanın 
mədəni həyatında mühüm hadisələrdən biri olan “Vətən dili” kitab-dərsliyinin 
nəşri ikinci azərbaycandilli kitab idi. XX əsrin əvvəllərində böyük 
maarifçilərimiz ibtidai siniflər üçün yaratdıqları dərsliklərdə “Vətən dili”ni 
özlərinə nümunə götürmüşdülər. Eyni zamanda “Vətən dili” dərsliyi uşaq 
ədəbiyyatının dil üslubunu da yaratdı [7, 17].  

İlk dəfə olaraq bu dərslikdə Azərbaycan dilinin qrammatik qaydaları 
haqqında məlumat verilir, qiymətli mülahizələr irəli sürülür.  

 A.Çernyayevski əlifba və oxu dərsliyi kimi istifadə edilən “Vətən dili”ni o 
dövrdə məktəblərdəki müasir dərsliyə ehtiyacı nəzərə alaraq hazırlamışdı. 
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Dərsliyin I hissəsi 1882-ci ildə Tiflisdə daş basmaxanasında Rəşid bəy 
Əfəndiyevin xətti ilə çap olunmuşdur.  

II və III sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan “Vətən dili” dərsliyinin II 
hissəsi 1888-ci ildə A.O.Çernyayevski və S.H.Vəlibəyovun tərtibi ilə Tiflisdə 
“Kəşkül” mətbəəsində çap olunmuşdur. Tərtibçilərin II hissəyə yazdığı geniş 
müqəddimədə Həsənəli ağa Qaradağinin xidmətləri xüsusi olaraq vurğulanır: 
“Bu kitabçada dərc olunan şeir və nəzmə dair təmsilatın çoxusu zəmanə 
şairlərinin möhtərəmi Həsənəli xan Qaradağinin inşadıdır və təmsillər məşhur 
Krılov basnilərindən tərcümədir” [7, 21].  

1880-ci il Qafqaz Təhsil Dairəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilində qiraət 
kitabları tərtib etmək üçün Tiflisdə keçirilən ziyalılar müşavirəsinin fəal 
iştirakçısı olan H.Qaradaği A.Çernyayevski ilə yaxından tanış olmuş, öz şeir və 
hekayələri ilə yanaşı, İ.A.Krılovdan tərcümə etdiyi 60-a qədər təmsili də ona 
göndərmişdir [6, 57].  

N.V.Qoqolun “rus xalqının hikmət kitabı” adlandırdığı Krılov təmsilləri 
“Vətən dili” dərsliyində xüsusi yer tutur. M.Rəfili haqlı olaraq qeyd etmişdi ki, 
Krılovun “Vətən dili”ndə dərc olunan satirik poeziyası 80-90-cı illərin yeni 
nəslinin tərbiyəsində və Azərbaycan maarifinin inkişafında çox böyük rol 
oynamışdır. Azərbaycan ziyalılarının bütöv bir nəsli Krılov təmsilləri üzrə 
tərbiyə olunmuş və inkişaf etmişdir [5, 82].  

 İ.A.Krılovun H.Qaradağinin, R.Əfəndiyevin tərcüməsində “Qarğa və 
tülkü”, “Qurd və quzu”, “Ördək, balıq və qırxayaq”, “Tülkü və üzüm” və s. 
təmsilləri Azərbaycan dilində ilk dəfə bu kitabda çap olunmuşdur.  

Təmsillərdə insanlar, onların əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, həyatı, yaşayışı, 
bir-birlərinə, ətraf aləmə münasibəti, heyvanlar, quşlar, güllər-çiçəklər, ilin 
fəsilləri haqqında maraqlı, düşündürücü mətnlər vasitəsilə alleqoruk üsulla 
uşaqlara təqdim edilir.  

A.Çernyayevski təlim prosesini əyani metodla qurur, müxtəlif vasitələrdən 
istifadə edərək əvvəlki əzbərçilik, məzmunu bilmədən mətni, sözü öyrənmək, 
yazmağı bacarmadan əzbər oxumaq kimi mexaniki təlim metoduna qarşı 
çıxırdı.  

A.Çernyayevskinin əsasını qoyduğu təlim metodları sonralar Azərbaycan 
pedaqoji təcrübəsində daha da təkmilləşərək tətbiq edilməyə başladı.  
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Tarana RUSTAMOVA 
 

THE FABLE GENRE IN THE TEXT-BOOK “VETEN DILI” BY  
A.O.CHERNIAEVSKIY SUMMARY 

 
 In the given article the author gives a circumstantial analysis of the fable 

genre published in the text-book by A. O. Chernianevskiy and also determines 
his contribution to the development of Azerbaijani enlightenment and spiritual 
education of the Muslim children.  

 
Тарана РУСТАМОВА 

 
ЖАНР БАСНИ В УЧЕБНИКЕ А.О.ЧЕРНЯЕВСКОГО  

«ВЭТЭН ДИЛИ» 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье дан обстоятельный анализ жанра басни опубликованной в 

учебнике А. О. Черняевского, а также определяется его вклад в дело 
развития азербайджанского просвещения и духовного воспитания 
мусульманских детей.  
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