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ƏZİZ MÜƏLLİMLƏR!

Azərbaycan tarixini tədris edən müəllimin işində əsas  sənəd Azərbaycan
Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanmış  Azərbaycan tarixi
fənn proqramı, yəni kurikulumudur. Sizə təqdim olunmuş «Azərbaycan
tarixi» dərsliyi, eləcə də müəllim üçün metodik vəsait hazırlanarkən VIII sinif
«Azərbaycan tarixi» fənni üzrə verilmiş standartlar nəzərə alınmışdır. Dərs -
lik dəki materiallar şagirdlərin yaş xüsusiy yətlərinə uyğunlaşdırılmışdır. Eyni
zamanda tarixi keçmişin müasir dövrlə əlaqələndirilməsi, tədris materialla -
rının aktuallığı, bu materialların şagirdlərin marağına uyğunlaşdırılması üçün
səy göstərilmişdir. Tarixin öyrənilməsinin həyatla əlaqələndirilməsi əsaslı
surətdə nəzərə alınmış, sual və tapşırıqlar buna xidmət etmişdir. Həmçinin
fəal-interaktiv təlim mühiti yaratmaq üçün müxtəlif mənbələr, materiallar,
şəkil və illüstrasiyalar, xəritə və sxemlərdən ge niş istifadə  edilmişdir. Şa gir -
din müstəqil olaraq müəyyən bilik və baca rıq lara yiyələnməsi üçün dərslikdə
bütün amillər nəzərə alınmışdır. Ha zır lanmış dərslik: 

♦ təlim marağını gücləndirir, şagirdləri axtarışlara, yeni məlumatlar əldə
etməyə sövq edir;

♦ məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir; 
♦ tətbiqi xarakter daşımaqla zəruri həyati bacarıqların formalaşmasına

zəmin yaradır;
♦ fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya  imkanlarını genişləndirir;
♦ fəal təlim şəraitinin yaradılmasını tələb edir;
♦ şagirdlərin fərqli idraki imkanlarının nəzərə alınmasına şərait yaradır.
Metodik vəsaitdə müasir metodik  tələblər nəzərə alınmış, dərsliklə işin

səmərəli qurulması üçün müəyyən tövsiyələr verilmişdir. Bütün mövzuların
reallaşdırılması üçün sual və tapşırıqlar tərtib edilmişdir. Bu vəsaitdə tarixi
hadisələrin əlaqələri, qanunauyğunluğu, mənası, mahiyyəti və əhəmiyyəti öz
əksini tapmışdır. Tarix dərslərində mühakimə nəzəri nəticələri açıb göstərmək
işinə xidmət edir və şagirdlərə tarixi təfəkkürlə məşğul olmağı öyrədir. Bu
işin də həyata keçirilməsi yollarını metodik vəsaitdən istifadə etməklə
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müəyyənləşdirə bilərsiniz. Müəllim üçün metodik vəsait sizə öz işinizi qur -
mağa – dərsi planlaşdırmağa, qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasına
köməklik göstərəcəkdir. Metodik vəsaitdə hər bir mövzunun tədrisi ilə bağlı
tövsiyələr öz əksini tapır. Bu tövsiyələr bizim tərəfimizdən sizə istiqamət ver -
mək üçün tərtib olunmuşdur. Verilmiş standartların tələblərini aşmamaq şərti
ilə öz sinfinizin, məktəbinizin, regionunuzun imkan və şəraitinə müvafiq
strategiyanızı müəyyənləşdirə bilərsiniz. Ümidvarıq ki, hazırladığımız  dərs -
lik və metodik vəsait bu işdə sizə düzgün istiqamət verəcəkdir.

Dərslikdə «Azərbaycan tarixi» fənn kurikulumunun məzmununa daxil
olan bütün məzmun standartları 4 bölmədə birləşən 29 mövzuda reallaşdı -
rıl mışdır. Onu da qeyd edək ki, kurikulum islahatı ilə əlaqədar olaraq «Azər -
bay  can tarixi» fənninin dərs saatları çoxaldılmış, hər iki yarımildə iki saat
vaxt verilməklə tədrisi nəzərdə tutulmuşdur. Ümidvarıq ki, sizə verilmiş
29 möv zu vasitəsilə standartların reallaşdırılması üçün yetərincə imkan
olacaq dır. Dərslikdəki hər bir mövzu aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır:

A. Motivasiya. Bu mərhələ şagirdlərin fəallaşdırılmasına, araşdırılacaq
mövzuya marağın artırılmasına imkan açır. Şagirdin dərslikdəki  A blokuna
da xil olan materiallarla tanış olması onun fəallaşmasına, eləcə də mexaniz -
min işə salınmasına xidmət edir.

B. Yeni biliklər. Mövzu ilə bağlı izahatlar, dərsin əsas məzmunu dərsliyin
bu hissəsində verilir.

C. Sual və tapşırıqlar. Maraq yaradan hadisələrin araşdırılmasına yönəl -
miş tədqiqat xarakterli sual və tapşırıqlardan ibarətdir. Standartda nəzər də
tutulmuş bilik və bacarıqların formalaşmasına xidmət edir.

D. Xəritə, sxem və cədvəllər. Xəritənin köməyi ilə baş vermiş dəyişik -
likləri, eləcə də ölkələrin ərazilərini  müəyyən etməkdə yardımçı olur. 

E. Şəkillər və illüstrasiyalar. Tarix dərslərində ən maraqlı məqamlardan
bi ri dir. Şagird öyrəndiyi dövr və hadisəni sxem, cədvəl və illüstrasiyanın
köməyi ilə tam təsvir edir. 

F. Mənbələr və məlumatlar. Müxtəlif hadisə və proseslərə aid mənbələr,
əlavə məlumatlar nəzərdə tutulur.
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Azərbaycan XVI əsrin ikinci yarısı –

XVII əsrdə

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin ortalarında

1555-ci il Amasiya sülhünə görə Azərbaycan
Səfəvi dövlətinin itirdiyi ərazilər

Portuqaliyanın işğal etdiyi ərazi

Paytaxt

Bəylərbəyilik mərkəzi

Digər şəhər və yaşayış məntəqələri

Qalalar

Səfəvi dövlətinin sərhədləri (vassal ərazilər daxil
olmaqla)

D
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ÚßËÀËÈËßÐ ÙßÐßÊÀÒÛ. 
ØÀÙ Û ÀÁÁÀÑÛÍ ÙßRÁÈ ÓÜÓÐËÀÐÛ

Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû. ÕÂÛ ÿñðèí ñîíó – ÕÂÛÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèí äÿ
Îñìàíëû èìïåðèéàñûíûí øÿðã âèëàéÿòëÿðèíè, î úöìëÿäÿí éåíè èøüàë
åäèëìèø Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíè õàëã ÷ûõûøëàðû áöðöäö. Àúëûã, ñîé -
üóí ÷óëóã, äÿùøÿòëè äàüûíòûëàð, âåðýèëÿðèí àðòûðûë ìàñû, ìÿ ìóðëàðûí
ãÿääàðëûüû éåðëè ÿùàëè íèí ôÿàë ìöãàâè ìÿ òèíÿ ñÿáÿá îëäó. Òàðèõÿ
Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû àäû àëòûíäà äàõèë îëìóø áó õàëã ÷ûõûø ëàðû àäûíû
ÕÂÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Òîãàòäà öñéàíà áàø÷ûëûã åäÿí Øåéõ Úÿëàë-
äàí àëìûøäûð. Ñîíðàêû äþâðäÿ Îñìàíëû èìïåðèéàñûíûí òÿðêèáèíÿ ãà-
òûëìûø Àçÿðáàéúàí òîð ïàã ëàðûíäà èøüàë÷û ùàêèìèééÿò îðãàíëàðûíà
ãàðøû öñéàíëàð äà Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû àäû èëÿ ìÿøùóð îëìóøäóð.

1591-úè èëäÿ Òÿáðèç ÿùàëèñèíèí öñéàíû áàø âåðäè. Òÿáðèç öñéàíû
Àçÿðáàéúàíäà Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêà òû íûí èëê áþéöê ÷ûõûøû èäè. 

ÕÂÛÛ ÿñðèí èëê èëëÿðèíäÿ Øÿðãè Àíàäîëóäà âÿ Àçÿðáàéúàíäà
äàùà äà ýåíèøëÿíÿí Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû ôåîäàë þçáàøûíàëûüûíà âÿ
àìàíñûç èñòèñìàðà ãàðøû éþíÿëìèøäè. Úÿ ëàëè ëÿ ðèí Àçÿðáàé úàí äà
ìÿãñÿäè ùÿì äÿ Îñìàíëû èøüàëûíäàí ãóðòóëìàã èäè. Úÿ ëàëèëÿð ùÿ-
ðÿêàòû Èñòàíáóëäàí Èðÿâàíà, Áàüäàä äàí Äÿðáÿíäÿ ãÿäÿð îëàí
òîðïàãëàðû ÿùàòÿ åòìèøäè.

Àçÿðáàéúàí äàêû Úÿëàëè äÿñòÿëÿ ðèí    äÿí áèðèíÿ Êîðîüëó áàø÷ûëûã
åäèðäè. Î, Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòûíûí ÿí ýþðêÿìëè íöìàéÿíäÿñè èäè.
Êîð îü ëóíóí ÿñë àäû Ðþâøÿí îëìóøäóð. Êîðîü ëó íóí âóðóøìàëàðäàêû

20

Sÿ fÿvi—Os manlû möharibÿlÿriíèí éåíè ìÿðùÿëÿñè
nÿ ilÿ nÿ ticÿ lÿndi? 

Ìÿðêÿçè ùàêèìèééÿòè ýöúëÿíäèðÿí,
îðäóíó éåíèäÿí ãóðàí Øàù Û Àááàñ
Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí ÿðàçè áöòþâëöéöíö
òÿìèí åòìÿê óüðóíäà ìöáàðèçÿéÿ
áàøëàäû. Áó ìÿãñÿäèíÿ ÷àòìàã ö÷öí
î, Àçÿðáàéúàíäà ýåíèøëÿíÿí Úÿëàëè-
ëÿð ùÿðÿêàòûíäàí äà èñòèôàäÿ åòäè.

A
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ìÿðäëèê âÿ øö úàÿòè, êà-
ñûáëàðûí äîñ  òó, çöëì -
êàð  ëàðûí äöø   ìÿíè îë -
ìàñû îíó õàëã ãÿùðÿ-
ìàíûíà ÷åâèð ìèø äè.

Øàù Û Àááàñ Îñ ìàí -
 ëû äþâëÿòèíè Àçÿðáàé-
úàíäàí ñûõûøäûðûá ÷û õàð -
ìàã ö÷öí öñéàí ÷ûëà ðûí
ãöââÿñèíäÿí éà ðàðëàí -
ìà üà ÷àëûøûð äû. Î, Îñ -
ìàí ëû àüàëûüûíäà ãàëàí
âè ëàéÿò ëÿð äÿ ìö áàðèçÿ
àïà ðàí Úÿëàëè äÿñ òÿëÿ ðè -
íÿ Ñÿ ôÿ âè ìöëê ëÿ ðèíäÿ
ñûüûíàúàã âåðèð, ãîðõ-
ìàç âÿ úÿñóð öñ  éàí ÷ û -
ëàðû þç ãîøó íó íà ãÿáóë åäèðäè. 1608-úè èëäÿ èñÿ Úÿëà ëèëÿð øàùûí
èúàçÿñè èëÿ ×ó õóðñÿÿä áÿé ëÿð áÿ éèëèéèíÿ êþ÷öá éåðëÿøäèëÿð.

Qalibiyyÿtli möharibÿlÿr dþvrö. ßðà çè áö òþâ  ëö éö  íöí áÿðïàñû
èñòè ãà ìÿ òèí äÿ èëê àääûì äþâëÿòèí øÿðã ñÿðùÿä   ëÿ  ðèíäÿ àòûë  äû. 1599-cu
il dÿ Øeybanilÿr mÿü lub edildi vÿ Xo ra san ge ri qaytarûldû.

1603-cö ildÿ Tÿbrizÿ yaxûn la øan øah ordusu ös yan etmiø xal -
qûn kþmÿyi ilÿ øÿhÿri îs manlû lar dan azad etdi.  

21

Xalq hərəkatında iştirak edən 60-a qədər Cəlali dəstəsinin ən məşhuru
xalq qəh rə manı Koroğlunun başçılıq etdiyi dəstə idi. Koroğlu Osmanlı
ağa  lı ğına, feodal zül mü nə, tacir və sələmçilərin soyğunçu əməllərinə

qar  şı cə sa rətli və barışmaz mü barizəsi ilə ümumxalq məhəbbəti qazanmışdı.
Son də rə cə cəsur və qorxmaz, ağıllı və tədbirli, səxavətli və mərd igid olduğuna
gö rə onun haqqında dastan qo şulmuş, əfsanəvi qəhrəmana çevrilmişdi. 

“Koroğlu” dastanında adıçəkilən Giziroğlu Mustafa bəy, Kosa Səfər və Tan     rı -
ta nımaz da üsyan başçısı kimi yenilməz igidlər olaraq tanınırdılar.

Sizcə, «Koroğlu» dastanı real tarixi necə əks etdirir? Fikrinizi əsaslandırın.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
xanımı Mehriban Əliyeva «Koroğlu» abidəsinin

açılışında (Bakı, 2012-ci il)

?
«Êîðîüëó» äàñ òàíûíäà Àçÿðáàéúàíëà áàü ëû ùàíñû ùàäèñÿëÿð 
òÿñ âèð îëóíìóøäóð?

B

E

C

F
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Øimala äîüðó hÿrÿkÿt edÿn Ãûzûlbaølar Culfa vÿ Nax÷ûvanû
dþyöøsöz ýåðè àëäûëàð. Ordubad ÿhalisi ös yan qaldûräû. Îðäóáàä-
ëûëàð øÿhÿrÿ daxil olan Sÿfÿvi ordu s unu bayram sevinci ilÿ qar -
øûladûëàð. Sÿfÿvi ordusuna gþs tÿr diê ëÿðè yardûmû nÿzÿrÿ alan Øah
I Ab bas ordu badlû larû bötön dþvlÿt ver gi  lÿ rindÿn azad etdi.

Äàùà ñîíðà Ãûzûlbaø ordusu Èrÿvana ya xûn laøäû. 1604-úö èëäÿ
øÿùÿð àçàä åäèëäè. Ñÿôÿâè îðäóñó éöðöøö äà âàì åòäèðèá Ãàðñà ãÿäÿð
ÿðàçèëÿðè òóòäó. Áó çàìàí Îñìàíëû îðäóñóíóí éöðöø õÿáÿðè éàéûëäû.
Îs man  lû ordusunun höcumunu eøi dÿn Øah I Abbas Tÿb riz istiqa mÿ -
tin  dÿ geri ÷ÿkiläè. Îñìàíëûëàðà ãàðøû ÿíÿíÿâè «éàíäûðûëìûø òîð ïàã»
òàê òè êàñû òÿòáèã åäèëäè. Ýåðè ÷ÿêèëÿí øàù îðäóñó øÿhÿr vÿ kÿnd lÿrè
boøalòäû, îñìàí ëûëàðûí ÿlinÿ ke÷ÿ bilÿcÿk nÿ var sa, mÿhv e ò  di. Àðàç-
áîéóíäàêû ÿùàëè Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí øÿðã âèëà éÿòëÿðèíÿ êþ÷öðöëäö.

Øah I Ab ba sûn ÿñàñ ìÿã   ñÿäè îñ  ìàíëûëàðûí þëêÿíèí è÷ÿðèëÿðèíÿ
äîüðó èðÿëèëÿìÿñèíèí ãàðøûñûíû àë ìàã èäè. Áóí äàí áàø ãà, Øàù Û Àá -
áàñ èãòèñàäè ìÿã ñÿä äÿ ýö äöð äö. Î, Øÿðã  äÿí Àâðîïàéà ýåäÿí ÿñàñ
òèúàðÿò éîëóíó Îñìàíëû äþâ ëÿ òèíèí ÿðàçèñèíäÿí Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí
ÿðàçèñèíÿ — Èran kþrfÿzi limanlarûna êþ÷öðìÿê èñòÿéèðäè.

1605-úè èëäÿ Òÿáðèçäÿí áèð ãÿäÿð àðàëû, Ñóôèéàí àäëàíàí éåðäÿ
áàø âåðÿí äþéöøäÿ Øàù Û Àááàñûí òÿòáèã åòäèéè ãÿäèì òöðê ùÿðáè
òàêòèêàñû — «Òóðàí òàêòèêàñû» íÿòèúÿñèíäÿ Ñÿôÿâèëÿð ãàëèá ýÿë äè.
Áó äþéöø ìö ùàðèáÿ íèí ñîíðàêû ýåäèøèíÿ ùÿëëåäèúè òÿ ñèð ýþñ òÿð äè. 

1605—1607-úè èëëÿðäÿ Ãà ðà  áàü, Ýÿí  úÿ, Øèðâàí àçàä åäèë  äè âÿ
áö òöí Àçÿðáàé úàí òîð ïàãëà ðû îñ ìàíëûëàðäàí ýåðè àëûíäû. Ardûnca

22

?
Øàù Û Àááàñûí êþ÷öðìÿ ñèéàñÿòè Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí èãòèñàäè
ùÿéàòûíà íåúÿ òÿñèð åäÿ áèëÿðäè?

?
«Éàíäûðûëìûø òîðïàã» òàêòèêàñû ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàðûí ýåäèøèíÿ
íå úÿ êþìÿê åäÿ áèëÿðäè?

“Turan taktikasına” görə qoşun aypara şəklində düzülürdü. Bu dü -
zü  lüşdə məqsədyönlü olaraq mərkəz zəif, cinahlar isə güclü olurdu.
Düşmən zəif mərkəzə hücum etdiyi zaman güclü cinahlar düşməni əhatə

edir, qoşunu mü ha sirəyə alıb darmadağın edirdi.

Hansı döyüşlərdə bu taktikadan istifadə edilmişdir?

B

C

F
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Loró* vÿ Tiflis qalalarû tutul du, Øÿðãè Ýöðúöñòàí âÿ Daüûstan
éåíèäÿí Sÿfÿvi dþvlÿtinÿ tabe edildi.

Èêèíúè Èñòàíáóë âÿ Ìÿðÿíä ìöãàâèëÿëÿðè. Øàù Û Àááàñ ãÿëÿáÿ-
ñèíè ðÿñìèëÿøäèðìÿê ö÷öí îñìàíëûëàðëà ñöëù ìöãàâèëÿñè áàüëàìàüà
úÿùä åòäè. Îñìàíëû äþâëÿòè èñÿ Àçÿðáàéúàíûí èòèðèëìÿñè èëÿ ðà çû ëàø -
ìà éàðàã ùÿð âÿúùëÿ 1590-úû èë ñöëùöíöí øÿðò ëÿ  ðèíè ñàõëàìà üà ÷à-
ëûøûð, ìöãàâèëÿ áàüëàìàüà òÿëÿñìèðäè. Óçóí òÿðÿä äöä ëÿð äÿí ñîíðà
Îñìàíëû òÿðÿôè ñöëù äàíûøûã ëàðûíà áàøëàìàüà ðàçû îëäó.

1612-ci ildÿ Sÿfÿvi vÿ Osmanlû dþvlÿtlÿri ara sûn da Èstan bul da
ye ni ñölh möqavilÿsi baülandû. Os manlû sultanû Amasiya söl hö ÿsa   -
sûnda möÿy yÿn olunmuø sÿr hÿdlÿ rin bÿrpasû øÿrtini qÿbul etdi. Áó
ñöëù äÿ ìþùêÿì äåéèëäè âÿ óçóí ÷ÿêìÿäè. Ìöãàâèëÿíèí áàü ëàí ìà -
ñûíäàí äþðä èë ñîíðà ñÿðùÿä ìöáàùèñÿñèíÿ ýþðÿ Îsmanlû or dusu
Èðÿâàíà ùöúóì åòäè. Ñÿôÿâè ãöââÿëÿðè Îñìàíëû ãîøóíóíó ìöùàñèðÿéÿ
àëàðàã Èðÿâàíäàí ÷ÿêèëìÿéÿ ìÿúáóð åòäè. 

1618-ci ildÿ îsmanlûlar ye  ni dÿn Azÿrbaycana höcum edib Tÿb -
riz vÿ ßr dÿbilÿ qÿdÿr irÿ lilÿdilÿr. Hÿmin dþvrdÿ Krûm xanû da
Azÿr baycana qoøun yeritdi, ëakin Sÿfÿvi qoøunlarû Sûnûq kþr pö
adlû yerdÿ Osmanlû—Krûm qöv vÿlÿrini aüûr mÿülubiyyÿtÿ uüratdû.

1618-ci ildÿ Mÿrÿnddÿ yeni sölh möqavilÿsi imzalandû. Bu
sölhÿ gþrÿ, 1612-ci ildÿ Èstanbulda baülanmûø sölh möqavilÿsinäÿ
möÿyyÿn edilmiø sÿrhÿdlÿr bÿrpa edildi.

ÕÂÛÛ ÿñðèí 20-úè èëëÿðèíäÿ Îñ ìàí ëû èìïå ðà òîðëóüóíäà áàø âå -
ðÿí äàõèëè ÷ÿêèøìÿëÿð èìïåðèéàíû ñèéàñè âÿ èãòèñàäè áþùðàí ãàð øû -
ñûíäà ãîéäó. Áó âÿ çèééÿòäÿí èñ òèôàäÿ åäÿí Øàù Û Àá áàñ Áàü äàä,
Ìî ñóë, Êÿð  áÿëà, Íÿúÿô øÿ ùÿð ëÿðè äÿ äàõèë îëìàãëà, áöòöí Èðàãû
éåíèäÿí Ñÿôÿâè äþâëÿòèíÿ òàáå åòäè.

Ùþðìöçöí àçàä åäèëìÿñè. Ùÿëÿ ÕÂÛ ÿñ ðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ñÿ-
ôÿâèëÿðèí Îñìàíëû äþâëÿòè èëÿ ìöùàðè áÿ àïàðìàñûíäàí èñòèôàäÿ
åäÿí Ïîðòóãàëè éà Èðàí êþðôÿ çèíèí áàøëûúà ëèìàíû îëàí Ùþðìöçö
èøüàë åòìèøäè. Øàù Û Àá áàñ Ùþðìöçö àçàä åò   ìÿê ö÷öí ùÿðáè äèï -

23

?
ÕÂÛÛ ÿñðèí 20-úè èëëÿðèíäÿ Øàù Û Àááàñ íÿ ö÷öí ùÿðáè
ÿìÿëèé éàòëàðà áàøëàäû? Áó àääûì ùàíñû Îñìàíëû ñóëòàíûíûí
ôÿàëèé éÿòè èëÿ îõøàðäûð?

! Àìàñèéà ñöëùöíöí øÿðòëÿðèíè õàòûðëàéûí.

* Ëîðó — Àçÿðáàéúàíûí éàøàéûø ìÿñêÿíëÿðèíäÿí áèðè. ÕÛÂ ÿñð äÿ äàüûäûëìûøäûð.

B

C

C
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ëî ìà òèê òÿäáèðëÿð ýþð   äö. Áóíóí ö÷öí î, Èí -
ýèë  òÿ ðÿ âÿ Ïîðòóãàëèéà àðàñûíäàêû ñè éàñè-èãòè -
ñàäè ðÿ  ãà   áÿòäÿí èñòè ôàäÿ åòäè. 1621-úè èëäÿ Ñÿ -
      ôÿ âè äþâëÿòè èëÿ Èí  ýèëòÿðÿ àðàñûíäà «ÿáÿäè
äîñò  ëóã» ùàããûíäà ìö ãàâèëÿ áàü ëàíäû. Ñÿ -
ôÿâè ãîøóíó ií ýè ëèñ ùÿð áè äîíàíìàñûíûí êþ-
ìÿéè èëÿ 1622-úè èëäÿ Ùþð ìö  çö àçàä åòäè.

24

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVII əsrin əvvəllərində 

1622-ъи илдя Португалийадан
эери алынмыш ярази

1603–1612-ъи иллярдя османлы -
лар дан эери алынмыш яразиляр

1599-ъу илдя Шейбанилярдян
азад едилмиш яразиляр

Црэянъ щакиминин Хорасана йцрцшц

Бялх щакиминин Хорасана йцрцшц

Шащ Ы Аббасын йцрцшляри

Османлы ордусунун йцрцшляри

Сяфяви ордусунун Ирага йцрцшляри

Şah Səfi
!

Øàù Û Àááàñ òÿðÿôèíäÿí Ùþðìöçöí
àçàä åäèëìÿñèíèí Ñÿôÿâè äþâëÿòè ö÷öí
ÿùÿìèééÿòèíè èçàù åäèí.

E

C

E
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1. Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòûíà àèä òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.
2. Sÿfÿvi—Îsmanlû möharibÿsinin ö÷öíúö mÿrhÿlÿsi

hansû illÿrè ÿùàòÿ åòìèøäèð?
3. 1603-cö ildÿ Øàù Û Àááàñ öñéàí÷ûëàðûí êþìÿéè èëÿ

ùàíñû øÿùÿðè òóòäó?
4. Êþ÷öðìÿ siyasÿtiíèí hÿrbi vÿ iqtisadi mÿqsÿdlÿri íÿ èäè?
5. 1612-ci il Èstanbul möqavilÿsiíèí øÿrtlÿrini øÿrh edin.
6. Sÿfÿvi—Osmanlû möharibÿlÿri zamanû imzalanmûø möqavilÿlÿri äÿô-

òÿðèíèçÿ ÷ÿêäèéèíèç úÿäâÿëäÿ ýþñòÿðèí.

7. Àâðîïàäà 1453-cö ildÿ, Àçÿðáàéúàíäà 1639-cu ildÿ baø ver   miø ha -
di sÿlÿrin oxøar nÿticÿlÿrini ýþñòÿðèí.

8. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

9. Øàù Û Àááàñûí ùÿðáè óüóðëàðûíà àèääèð:

Ìöãàâèëÿíèí àäû Òàðèõè Øÿðòëÿðè

1612 1618 1622 16391603

Ãÿñðè-Øèðèí* ìöãàâèëÿñè. Øàù Û Àá   áà  ñ äàí ñîíðà Sÿ fÿvi tax tûna
îíóí nÿ vÿsi Sÿ fi (1629—1642) ke÷di. Ùÿ ìèí èë Îñìàí  ëû îð    äó ñó Ñÿ -
ôÿ âè òîð ïàã ëà ðû íà ùö úóì åò äè. Ìöùàðèáÿ åäÿí òÿðÿôëÿðäÿí ùå÷ áè -
ðè hÿð áè ÿìÿëèééàòëàð äà ìöòëÿã öñòöíëöê ãàçà íà áèëìÿäè.

1639-cu ildÿ Qÿsri-Øirindÿ sölh möqavilÿsi baü landû. Fa si lÿ lÿrlÿ
yöz ildÿn ar tûq davam etmiø Sÿfÿvi—Os manlû mö  haribÿsi ba øa ÷at dû.
Möqa vi lÿyÿ ÿsasÿn Àìàñèéà ñöëùöíöí øÿðòëÿðè áÿðïà åäèë äè. Ùÿì÷èíèí
Áàüäàä, Áÿñðÿ, Êÿðêöê, Àùûñêà âÿ Âàí äàõèë îë ìàã ëà, Øÿðãè Àíà -
äîëó Îñìàíëû äþâëÿòèíÿ âåðèëäè, Èðÿâàí Ñÿôÿâè äþâ ëÿòèíäÿ ãàëäû. 

Òÿáðèçèí
ïàéòàõò

åëàí 
åäèëìÿñè

Ùþðìöçöí
àçàä 

åäèëìÿñè

Õîðàñàíûí
ãàéòàðûë-

ìàñû

Øåéáàíèëÿð
äþâëÿòèíÿ

ñîí 
ãîéóëìàñû

Àìàñèéà 
ñöëù 

ìöãàâèëÿ-
ñèíèí

èìçàëàíìàñû

* Ãÿñðè-Øèðèí — Èðàíûí ãÿðáèíäÿ Êèðìàíøàù ÿéàëÿòèíäÿ éåðëÿøÿí øÿùÿð
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VIII SÈNÈF «AZßRBAYCAN TARÈXÈ» FßNNÈ ÖZRß
MßZMUN STANDARTLARI

VIII sinfin sonunda şagird:

• Azərbaycan və dünya ölkələrində baş vermiş mühüm hadisə, proses və
təzahürləri əlaqələndirir və tematik-sinxron cədvəllər hazırlayır;

• Azərbaycanda insanların həyat tərzində baş vermiş dəyişikliklərin
səbəblərini mənbələr əsasında araşdırır, nəticələri təqdim edir;

• Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və təbii amillərini ölkənin ictimai,
iqtisadi və siyasi vəziyyəti ilə əlaqələndirir;

• Mərkəzləşmiş dövlətin inkişaf xüsusiyyətlərini, dövlətlərarası münasi -
bətdə Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir;

• Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin
fəaliyyətini dəyərləndirir;

• Yeni ictimai-iqtisadi münasibətlər şəraitində Azərbaycan mədəniy yə -
tinin inkişafına təsir edən amilləri şərh edir, mədəni nailiyyətləri dəyər -
ləndirir.

Məzmun xətləri üzrə əsas və altstandartlar

1.  Tarixi zaman

Şagird:

1.1. Xronologiya ilə bağlı tarixi anlayışları mənimsədiyini nümayiş
etdirir.

1.1.1. Azərbaycan və dünya ölkələrində baş vermiş mühüm hadisə, proses
və təzahürlərin sinxronluğunu izah edir.

1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlqələndirilməsinə dair tematik-
sinxron cədvəllər hazırlayır.

1.2.  Mənbələr üzərində tədqiqat bacarıqları nümayiş etdirir.

1.2.1. Dövrə aid hadisə, proses və təzahürləri verilmiş yazılı mənbələrlə
əlaqələndirir.

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
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1.3. İnsanların həyat tərzindəki dəyişiklikləri sivilizasiyalarla
əlaqələndirir.

1.3.1. Azərbaycan ərazisində  yaşamış  insanların  həyat tərzi və məşğu -
liy yətlərində baş vermiş dəyişiklikləri izləyir və onların səbəblərini
izah edir.

2. Tarixi məkan

Şagird:

2.1. Azərbaycan ərazisinin təbii-coğrafi şəraitini tarixi hadisə, proses
və təzahürlərlə əlaqələndirir.

2.1.1. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və təbii amillərini   təsərrüfatın, ic-
timai münasibətlərin inkişafı və ölkənin siyasi vəziyyəti ilə
əlaqələndirir.

2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.

3. Dövlət

Şagird:

3.1. Azərbaycan ərazisində dövlətlərin yaranması, inkişafı və tənəzzülü
ilə bağlı bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir.

3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan tor paq la -
rının birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.

3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyini dəyər-
ləndirir.

3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem
və cədvəllər qurur. 

4. Şəxsiyyət

Şagird:

4.1. Tarixi şəxsiyyətləri dövr baxımından qiymətləndirir.
4.1.1. Azərbaycan  dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiy yət -

lərin (Şah I İsmayıl, Şah I Təhmasib, Şah I Abbas, Nadir şah, Qu -
ba lı Fətəli xan, Hacı Çələbi) fəaliyyətini dəyərləndirir.

4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər ha zır -
layır.
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5. Mədəniyyət

Şagird:
5.1. Mədəniyyət və sivilizasiyaları qiymətləndirir.
5.1.1. Yeni ictimai-iqtisadi münasibətlərin mədəniyyətə təsirini dəyər lən -

dirir.
5.1.2. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına təsir edən amilləri şərh edir.
5.1.3. Azərbaycanın mədəni nailiyyətlərini əks etdirən cədvəllər ha -

zırlayır.

VIII sinif üzrə məzmun standartlarının şərhi

15

1. Tarixi zaman

Standartlar Məzmun Açar sözlər

1.1.1. Azərbaycan
və dünya ölkə lə -
rin də baş vermiş
mühüm hadisə,
proses və təza -
hürlərin sin xron -
luğunu izah edir.

Azərbaycan və dünya ölkələrində baş
vermiş, qarşılıqlı münasibətdə olan
mühüm hadisə, proses və təzahürlərin
sinxronluğunu, müxtəlif ölkə və
yaxud tarixi prosesin müxtəlif
cəhətlərinə aid olan tarixi faktların
eyni zamana düşməsini izah edir.

Xronologiya,
sinxronluq

1.1.2. Hadisə və
proses lə rin zamana
görə əlaqə lən di ril -
mə sinə dair
tematik-sinxron
cədvəllər
hazırlayır.

Dünya ölkələrində baş verən hadisə və
proseslərin zamana görə Azərbaycanla
əlaqələndirilməsinə dair tematik-sin -
xron cədvəllər hazırlayır.

Tematik-
sinxron
cədvəllər

1.2.1. Dövrə aid
hadisə, proses və
təzahürləri
verilmiş yazılı
mənbələrlə
əlaqələndirir.

Dövrə aid hadisə, proses və
təzahürləri həmin dövrdə yazılmış
mənbələrlə  əlaqələndirir və təhlil
edir.

Övliya
Çələbi,
neft, ticarət,
mənbə
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Standartlar Məzmun Açar sözlər

1.2.2. Öyrəndiyi
dövrə aid yazılı
mənbələri təhlil
edir, nəticələrini
təqdim edir.

Mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan
dövlətinin yaranması və onun
tarixi əhəmiyyəti haqqında
internetdən, ensiklopediyadan,
ilk qaynaqlardan, tarixi 
ədə biyyatlardan və
dərsliklərdən materiallar
toplayıb ümu miləşdirərək
nəticələrini  plan əsasında
təqdim edir. 

Mərkəzləşmiş
dövlət,
onun əlamətləri,
tarixi əhəmiyyəti,
imperiyaya
çevrilməsi 

1.3.1. Azərbay can
ərazisində yaşamış
insanların həyat
tərzi və məşğuliy -
yətlərində baş
vermiş dəyi şik -
likləri izləyir və
onların səbəblərini
izah edir. 

XVII əsrdə Azərbaycanda
mövcud olan torpaq mülkiyyəti
formalarının əvvəlki dövrlərdə,
xüsusən XVI əsrdə olduğundan
az fərqlənməsini, ölkədə dövlət
torpaqları (divan); şah və onun
ailəsinin xüsusi torpaq mülkiy -
yəti (xalisə); hərbi və mülki
məmur lara məxsus şərti torpaq
sahələri (tiyul); məscidlər və dini
idarələrə məxsus torpaq ları
(vəqf); xüsusi mülkiyyətdə olan
torpaqları (mülk); icma torpaqları
(camaat) kimi torpaq mülkiyyəti
for ma larının mahiyyətini izah
edir. XVII əsrin ikinci yarısında
divan və xalisənin aparıcı
mülkiyyət forması olmasını,
kənd təsər rü fatının Azərbaycan
iqtisadiy ya tında əsas yer
tutmasını, təsərrüfatın əsasını
əkinçilik və maldarlığın təşkil
etməsini, cəmiyyətin başlıca
istehsalçısı və vergi verən
təbəqəsinin kəndlilər olmasını,
kəndlilərin müxtəlif
mükəlləfiyyətlər yerinə yetirmə -
sini, Azərbaycanda kəndli qrup -
larının XVII əsrdə də mövcud
olmasının  səbəblərini izah edir.

Mülkiyyət
formaları –  divan,
xalisə, soyurqal,
vəqf, mülk,
camaat; vergilər,
hakim zümrə,
kəndli qrupları:
rəiyyət, rəncbər
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2. Tarixi məkan

2.1.1. Azərbay -
canın coğrafi
mövqeyi və təbii
amillərini tə sər -
rüfatın, ictimai
münasibətlərin
inkişafı və ölkənin
siyasi vəziyyəti ilə
əlaqələndirir. 

Ölkədə baş vermiş ictimai-
si yasi proses lərlə əlaqədar
olaraq təsərrüfat həyatının
inkişafı və ya zəifləməsini 
şərh edir. Həm çinin siyasi
proseslərin nəticəsi olaraq
basqınların, eləcə də tez-tez
baş vermiş müharibələrin
ölkənin həyatına ciddi zərbə
vurması kimi məsələləri 
əla qə ləndirir. 
Bütün bu prosesləri ölkənin
stra teji baxımdan mühüm
ərazidə yer ləşməsi, əsas ticarət
yolları nın bu ərazidən keçməsi
və təbii sərvətlərin zənginliyi
ilə əla qə lən dirməklə izah edir.

Coğrafi və strateji
mövqe, təsərrüfat,
sahələrin inkişafı,
təbii sərvətlər,
ticarət əlaqələri

2.1.2. Xəritələrdəki
məlumatlara
əsasən sxem və
cədvəllər tərtib
edir. 

Azərbaycanın XV–XVIII
əsrlə rə aid xəritələrindən
istifadə edərək aşağıdakı
məzmunda cədvəllər
hazırlayır:
1. XV–XVIII əsrlərdə
Azərbay can ərazisində
bir-birini əvəz etmiş dövlətlər
(müstəqil və iş ğalçı dövlətləri
xronoloji ar dı cıllıqla
göstərməklə).
2. Azərbaycan ərazisindən
ke çən beynəlxalq ticarət
yolları.

Ərazi, ticarət
yolları, tarixi
sxemlər, cədvəl,
xrono logiya, xəritə
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3. Dövlət

3.1.1. Mərkəz -
ləşmiş dövlətin
yaranması və
tənəzzülü,
Azərbaycan
torpaqlarının
birləşdirilməsi
uğrunda
mübarizənin
xüsusiyyətlərini
şərh edir. 

Feodal pərakəndəliyinin
ölkənin ayrı-ayrı hissələri
arasında təsərrüfat əlaqələrinə
mane olması və məhsuldar
qüvvələrin inkişafını ləngitməsi,
feodal hakimlərin özbaşınalığının
artması, xalq kütlələrinin
vəziyyətinin ağırlaşması,
ticarət əlaqələrinin pozulması
Azərbaycan torpaqlarının
birləşdirilməsi uğrunda
mübarizəni, mərkəz ləş miş
dövlətin yaranmasını zəruri
etdiyini və bu işin Sə fəvilər
tərəfindən müharibə yo lu ilə
yerinə yetirildiyini, lakin bu
yüksəlişin uzun müddət
davam etmədiyini şərh edir.

Mərkəzləşmiş
dövlət, Səfəvilər
dövləti, tənəzzül

3.1.2. Dövlət -
lərarası mü na -
sibətlərdə
Azər baycanın
mövqeyini
dəyərləndirir. 

Azərbaycanın dünya ölkələri ilə
dip lo ma tik münasibətlərə girmə sini,
həm ticarət, həm də siyasi
əlaqələrin qurul ma sını, bu yolda
səmərəli addım ların atıl  masını
dəyərləndirir. Səfəvilər döv lə ti nin
os manlılarla münasi bətinin
pis ləş məsi, həmçinin bundan
istifadə edən Avropa ölkələrinin
Azərbaycanla daha ya xından
əlaqələr qurmasını qiymət lən di rir.

Diplomatik əlaqə,
Səfəvi–Osmanlı
münasibəti, siya sət

3.1.3. Dövrlə bağlı
mənbələrdən əldə
etdiyi məlumatlar
əsasında sxem və
cədvəllər qurur.

İnternetdən, ensiklopediya lar dan
öyrənilən, dövrlə bağlı digər
mənbələrdən əldə etdiyi 
mə lumatlar əsasında  sosial-
iq tisadi inkişaf, vergi və
mü kəl lə fiyyətlər və s. məsələlərlə
bağlı sxem və cədvəllər qurur.

Vergi və
mükəlləfiyyət,
sosial-iqtisadi
inkişaf
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4. Şəxsiyyət

4.1.1. Azərbaycan
dövlətçiliyində
mühüm rol
oynamış tarixi
şəxsiy yət lərin
(Şah I İsmayıl,
Şah I Təhmasib,
Şah I Abbas, Nadir
şah, Qubalı Fətəli
xan, Hacı Çələbi)
fəaliyyətlərini
dəyərləndirir.

Azərbaycan dövlətçiliyində
mühüm rol oynamış tarixi
şəxsiyyətlərin (Şah I İsmayıl,
Şah I Təhmasib, Şah I Abbas,
Nadir şah, Fətəli xan Əfşar,
Hacı Çələbi, Qubalı Fətəli xan,
Pənahəli xan, Ağa Məhəmməd
şah Qacar, Hüseynəli xan,
Heydərqulu xan, Cavad xan,
İbrahimxəlil xan, Ağa
Məhəmməd şah Qacar,
Sadıq xan, Həsən xan və b.)
dövlətçiliyin qorunması,
inkişafı və möhkəmlən -
dirilməsində, xarici təcavüzə
qarşı  xalqın mübarizəsinin
təşkilində, mövcud sərhədlərin
qorunub saxlanılması
istiqamətində görülmüş
işlərdə, sosial-iqtisadi
məsələlərdə və s. sahələrdə
fəaliyyətlərini dəyərləndirir.

Dövlətçiliyin
qorunması, xarici
işğala qarşı
mübarizə, sosial-
iqtisadi məsələlər

4.1.2. Tarixi
şəxsiyyətlər
haqqında
müqayisəli sxem
və cədvəllər
hazırlayır.

Tarixi şəxsiyyətlərin dövlət -
çiliyin möhkəm lən dirilməsi,
sosial-iqtisadi problemlərin
həlli ilə bağlı fəaliyyətinə dair
müqayisəli sxem və cədvəllər
hazırlayır.

Tarixi şəxsiyyətlər,
xarakterik
cəhətlər, sxem,
cədvəl, dövlətçilik
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5. Mədəniyyət

5.1.1. Yeni 
ictimai-iqtisadi
münasi bət lərin
mədəniyyətə
təsirini 
dəyər ləndirir.

Yeni ictimai-iqtisadi
münasibət lərin XVII əsrin
ikinci yarısı – XVIII əsrdə
ölkədə elm və mə dəniyyətin
inkişafında müəyyən canlanma
yaratmasına,  kitab xanalara
marağın artmasına, in cəsənətin
inkişaf etməsinə, ölkə də
məktəblərin, məscidlərin, 
kar   vansaraların tikilməsinə,
şə hər salmada baş verən 
dəyi şik liklərə, beləliklə,
özünəməxsus luğunu qoruyub
saxlayan Azər baycan
mədəniyyətinin Sə fəvi
dövlətinə daxil olan başqa
xalqlarla sıx əlaqə şəraitində
inkişaf etməsinə və zəngin ləş -
məsinə təsirini dəyərləndirir.

İctimai-iqtisadi
münasi bətlər,
maarif və elm,
ədəbiyyat, 
incə sənət 

5.1.2. Azərbaycan
mədəniyyətinin
inkişafına təsir
edən amilləri şərh
edir.

Mədəniyyətin inkişafına təsir
edən amilləri müəyyənləşdirir.
Vahid dövlətin olması,
dövlətin təhsilə, elmə və
maarifə qayğı göstərməsini,
həmçinin kitabxanaların
açılması, məktəb və
mədrəsələrin tikilib istifadəyə
verilməsini, şairə, alimə
göstərdiyi qayğını
mədəniyyətin inkişafına təsir
edən amillərdən biri kimi 
şərh edir.

Mədrəsə, maarif,
elm, mədəniyyət

5.1.3. Azərbay -
canın mədəni nai -
liy yətlərini əks
etdirən cədvəllər
hazırlayır.

Azərbaycanın maarif, elm,
ədəbiyyat, incəsənət, memarlıq
sahəsində nailiyyətlərini əks
etdirən cədvəllər hazırlayır.

Maarif, elm,
incəsənət,
memarlıq



«Ümumi təhsil pilləsində dövlət standartları və proqramları (kuriku -
lumları)» sənədi və onun əsasında hazırlanmış Azərbaycan tarixi kurikulumu
fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin geniş  tətbiqini nəzərdə tutur. Ənənəvi
təlimdə şagirdlərə faktlar toplusu verilir və onları əzbərləmək tələb olunur.
Nəticədə isə şagirdlər həyatda onlara lazım olmayan  məsələləri öyrənməli
olurlar. Onlar çox vaxt cəmiyyətdə və öz kollektivlərində baş verən pro -
seslərdən baş çıxara bilmirlər. İnteqrativ kurikulum isə fənn sahələrinin kom -
binasiyasını özündə əks etdirməklə şagirdi obyektə deyil, subyektə çevirir.
Burada təhsilin məqsədinə hadisə və təzahürləri öyrənmək və bilmək deyil, həm
də əldə olunmuş bilik, bacarıq və dəyərlərdən müxtəlif situasiyalarda istifadə
etmək, araşdırmaları təkmilləşdirmək, anlama, birbaşa şəxsi iştirak daxildir. Belə
kurikulum şagirdlərə öyrənmə zamanı müxtəlif fənlər arasında bilik və kon -
sepsiya səviyyəsində dəyərli əlaqələr yaratmaqda köməklik göstərir.

Digər fənn kurikulumları kimi, «Azərbaycan tarixi» kurikulumu da bilik -
lərin fənlər vasitəsilə təşkil olunmuş konsepsiyasına əsaslanır. Bu yanaşmaya
görə şagird məktəbdə  tədris olunan fənlər vasitəsilə müxtəlif sahələr üzrə
seçilmiş məzmunu öyrənməli və tətbiq etməyi bacarmalıdır. Azərbaycan
tarixinin inteqrativ kurikulumu aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətlərə malikdir:

– təlimin fəal cəlbedici və əyləncəli olması;
– çoxlu hissələrə bölünməməsi;
– məzmununun sadə, əhatəli və anlaşıqlı olması;
– fənlərinin sayının çox olmaması (iki, üç və dörd fənn);
– eyni konsepsiyanın iki müxtəlif fəndə öyrənilməsi;
– təlimin müxtəlif mərhələlərinin əlaqələndirilməsi (şaquli inteqrasiya);
– yüksək nailiyyət səviyyəsinin və intellektual bacarığın inkişafının sti -

mul laşdırılması.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan tarixinin məzmunu yüksək dərə -

cədə inteqrativdir. Çünki hər növbəti tarixi mərhələnin hadisə və təzahürləri
müəyyən dərəcədə əvvəlki hadisələrlə bağlıdır və ondan asılıdır. Buna görə
də şaquli inteqrasiya prinsipi gözlənilmədən tarixi gedişi anlamaq mümkün
deyil. Həmin prinsipin gözlənilməsi «Azərbaycan tarixi» fənninin əsas xü -
susiyyətlərindən biridir. Digər tərəfdən Azərbaycan tarixi ölkəmizin əra zi -
sində yaşamış və yaşayan insanların həyatının bütün sahələrini və təzahürlərini
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əhatə etdiyi üçün onun başqa fənlərlə, başqa bilik sahələri ilə yüksək bağlılığı
var dır. Buna görə də «Azərbaycan tarixi» fənninin hər mərhələsində üfüqi
in teqrasiya gözlənilməlidir. Bu şagirdlər tərəfindən fənnin məzmununun
mənim sənilməsinin zəruri şərtlərindən biridir. Azər bay can tarixinin tədrisində
iki tip inteqrasiya tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Birinci tipə fənn daxilində
(şaquli və üfüqi) inteqrasiya, ikinci tipə isə fənlərarası (üfüqi) inteqrasiya
daxildir. Birinci tip inteqrasiya özündə aşağıdakı modelləri birləşdirir:

– fraqmentləşdirilmiş (hissələrə bölünmüş) inteqrasiya;
– əlaqəli inteqrasiya;
– sıxlaşdırılmış (iç-içə yerləşdirilmiş) inteqrasiya.
Kurikulumun ənənəvi planlaşdırma və təşkili modeli olan fraqmentləşmiş

inteqrasiya digər fənlərdə olduğu kimi, «Azərbaycan tarixi»ndə də  müstəqil
tədris sahəsidir. Ümumi orta və tam orta təhsil pillələrində «Azərbaycan tarixi»
ayrıca fənn kimi tədris olunur. Bu modeldə  fraqmentlənmə olmasına bax -
mayaraq, «Azərbaycan tarixi» fənni daxilində tədris prioritetlərini sistemli
təşkil etmək, üst-üstə düşmə və yüklənmə hallarını azaltmaq üçün inteqrasiya
mövzularının, bacarıqların və konsepsiyaların sıra ilə qeyd olunması və
dəyərləndirilməsi ilə başlana bilər. Məsələn, VII sinifdə «Albaniya erkən orta
əsrlərdə» və «Atropatena erkən orta əsrlərdə» mövzuları bu qəbildəndir. Belə
ki erkən orta əsrlərdə Albaniya və Atropatena Sasanilər imperiyasının tər ki -
bində olduğundan onların hər ikisində baş vermiş hadisə və təzahürlərdə
oxşarlıq çoxdur. Bu mövzuların  inteqrasiyası şagirdlərə Azərbaycan tarixinin
həmin dövrünü tam halda dəyərləndirməklə yanaşı, hadisə və təzahürlər
arasında oxşar və fərqli prosesləri müqayisə edərək səbəb-nəticə əlaqələrini
müəyyənləşdirmək imkanı verir. Bu inteqrasiya modeli məzmun, konsepsiya
və bacarıqların şaquli əlaqələndirilməsinin sadə forması da ola bilər. Məsələn,
VII sinifdə Azərbaycan tarixindən «Ərəb xilafəti dövründə sosial-iqtisadi və
siyasi vəziyyət» mövzusunda verilmiş  məzmun, konsepsiya və bacarıqlar
VIII–IX siniflərdə iqtisadi məsələlərlə bağlı mövzuların tədrisi zamanı
əlaqələndirilir. Əsas torpaq mülkiyyəti formaları kimi divan, iqta,  mülk, vəqf
və icma mülkiyyəti anlayışları bütün siniflərdə müvafiq mövzularda öyrənilir.
Onlar haqqında əvvəllər əldə olunmuş bilik və bacarıqlara istinad etməklə
şagirdlər daha ətraflı bilik və bacarıqlar əldə etmək, müqayisələr aparmaqla
torpaq mülkiyyəti formalarında baş vermiş dəyişiklikləri izləmək və onların
səbəb və nəticələrini müəyyənləşdirmək imkanı əldə edirlər.
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Əlaqəli inteqrasiya  modeli «Azərbaycan tarixi» fənni daxilində diqqəti

mövzulara, bacarıqlara və konsepsiyalara yönəldir. Bu modeldə fənn daxi -

lin dəki mövzular, bacarıqlar və konsepsiyalar arasındakı əlaqələr aydın şə -

kildə qurulur. Məsələn, insanlar arasında bərabərsizliyin yaranmasının  nə ti-

cəsi  olaraq sosial qrup və təbəqələrin meydana çıxması ilk dövlət qu rumla -

rının və dövlətlərin yaranması ilə, onlar  da öz növbəsində xalqın fiziki və

mə nəvi varlığının qorunması üçün tariximizin bütün  mərhələlərində müs -

təqil dövlətçiliyə malik olmaq, onu qorumaq və möhkəmləndirmək uğrunda

mübarizə, son nəticədə isə dövlətçiliyin inkişafı, Şərqdə, bütün türk-islam

dünyasında ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriy yə -

tinin yaradılması ilə  əlaqələndirilir. Bu modelin üstünlüyü ondadır ki, hər

bir sinifdə, hər bir təhsil mərhələsində dövlətçilik və onun qorunması kon -

sep siyası  əlaqələndirilir, sistemləşdirilir və genişləndirilir. Bu da öz növ bə -

sində fənn daxilində mövzuların və bacarıqların əvvəlkilərə istinad olunaraq

yenidən nəzərdən keçirilməsinə və mənimsənilməsinə gətirib çıxarır.

Sıxlaşdırılmış (iç-içə yerləşdirilmiş) modelə  çox vaxt «yuva» modeli də

deyirlər. Azərbaycan tarixinin inteqrativ kurikulumunda bu modeli açıq

şəkildə əlaqələndirmələrin və ya kombinasiyaların qurulması yolu ilə tətbiq

etmək mümkündür. Bu modelin tətbiqi əsas diqqətin fənnin daxilində çox -

şaxəli bacarıqlara (sosial bacarıq, düşünmə bacarığı və məqsədyönümlü ba -

carıq) yönəldilməsinə şərait yaradır. Məsələn, müəllim sasanilərin, ərəb lərin

və monqolların Azərbaycan torpaqlarına köçürmə siyasətini şagirdlərin diq -

qətində saxlamaqla yanaşı, Rusiya hakim dairələrinin erməniləri Azər bay -

canın şimal torpaqlarına köçürməsi siyasətinin doğurduğu demoqrafik siyasi

və iqtisadi problemlərin onlar tərəfindən müəyyənləşdirilməsinə, o dövrə aid

sənədlərin təhlili  əsasında «Azərbaycan torpaqlarına köçürülmələr: nəticə

və reallıqlar» mövzusunda esse yazılmasına  nail ola bilər. Bu modelin tətbiqi

eyni vaxtda müxtəlif  sahələrə diqqətin yönəldilməsinə, əhatəli və məqsəd -

yö nümlü bilik əldə olunmasına şərait yaradır.

İnteqrasiyanın ikinci  tipi fənlər arasında tətbiq olunur. Bu zaman Azə r -

bay  can tarixinin ümumi orta və tam orta təhsil pillələrində Ana dili, Oxu, Ri -

yaziyyat, Ümumi tarix, Coğrafiya, Kimya, Biologiya, Həyat bilgisi, Musiqi,

Təsviri incəsənət fənləri ilə inteqrasiyası mümkündür. Azərbaycan tarixinin

inteqrativ kurikulumunda fənlər arasında inteqrasiyanın aşağıdakı modellərini

tətbiq etmək mümkündür:
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– ardıcıl (sıralanmış model);

– ümumi (ortaq model);

– zəncirvari (hörülmüş) model.

«Azərbaycan tarixi»nin inteqrativ kurikulumunda «Ümumi tarix»lə inte q -

 rasiyası daha çox ardıcıl (sıralanmış) modelin tətbiqi nəticəsində müm kündür.

Bu fənlərdə çoxlu oxşar böl mə lər və mövzular vardır ki, onlar ayrı-ayrılıqda

tədris olunur. Lakin onları elə planlaşdırmaq olar ki (bunun üstün cəhəti

həmin fənlərin eyni müəllim tərəfindən tədris olunmasıdır), əlaqəli kon sep -

siyalar, biliklər, bacarıqlar eyni çərçivədə və eyni vaxtda öyrənilsin. Bu cür

inteq ra siyanın həyata keçirilməsi üçün kurikuluma dair sənədlərdə məzmun

hökmən balans laş dırıl ma lıdır. «Azərbaycan tarixi» və «Ümumi tarix» fənləri

üzrə oxşar mövzular, əsasən, aşağı da kı lardır: «İbtidai dövr», «İlk dövlət

qurumları», «Manna dövlətinin xarici siyasəti», «Urartu və Aş şurla müna -

sibətlər», «Azərbaycan ərazisində İskit padşahlığı», «Azərbaycan tor paqları

Mi diya və Əhəməni imperiyalarının tərkibində», «Atropatena və Albaniyanın

Roma iş ğal larına qar şı mübarizəsi», «Albaniya və Atropatena erkən orta

əsrlərdə», «Azərbaycan Ərəb xilafətinin tər kibində», «Azərbaycan Böyük

Səlcuq, Monqol və Hülakü imperatorluqlarının tər kibində», «Əmir Teymurun

və Toxtamışın Azərbaycana yürüşləri», «Azər bay can Əfşarlar və Qa carlar im -

pe riyalarının tərkibində», «Azərbaycan Birinci və İkinci Dünya mühari bə ləri

illərində», «Azər baycan beynəlxalq müna sibətlər sistemində (1991–2006-cı

illər)», «Azər baycanın neft stra tegiyası» və s. Bu zaman fənlər ayrı ol sa da,

biliklər, konsepsiyalar və bacarıqlar əlaqəli şəkildə öyrənilir.

Ümumi  model iki müxtəlif fənni vahid istiqamət üzrə bir araya gətirir.

Bu modelin də Azərbaycan tarixindən inteqrativ kurikulumda tətbiqi imkanı

genişdir. Ümumi model üzrə yanaşmaya əsasən inteqrasiya apara bilmək

üçün fənn müəllimləri təlim prosesinə fənlərarası mövqedən yanaşaraq

fənbirləşmə yığıncaqlarında əsas konsepsiyaları, bacarıq və dəyərləri müəy -

yənləşdirirlər. Bu daha çox «Azərbaycan tarixi» və «Ədəbiyyat» fənlərinin

tədrisində mümkündür. Məsələn, ədəbiyyat müəllimi «Kitabi-Dədə Qorqud»

dastanının təhlilini bir konsepsiya kimi seçə bilər. Bu yolla ədəbiyyat və tarix

müəllimləri komanda formasında fəaliyyət göstərərək şagirdlərə ümumi

cəhətləri göstərə və ümumi əlamətləri müəyyənləşdirmə prosesinə kömək

edə bilərlər. Məsələn, VII sinifdə Azərbaycan tarixindən «Türk tayfalarının

Azərbaycan xalqının təşəkkülündə rolu» mövzusunu tarix və ədəbiyyat
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müəllimləri komanda şəklində tədris edə bilərlər. Azərbaycan xalqının tə şək -

külündə mühüm rol oynamış ikinci və üçüncü etnik axınlar tarix müəllimi

tərəfindən şərh olunduqdan sonra ədəbiyyat müəlliminin istiqamətvericiliyi

ilə şagirdlər  belə bir nəticəyə gəlirlər ki, ikinci etnik axın zamanı Azər bay -

cana gələn türkmənşəli hun tayfaları ilə yanaşı, oğuz türkləri daha çox üs -

tünlük təşkil etmişlər. Bu  mühüm tarixi faktı təsdiq edən ən etibarlı yazılı

mənbə isə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanıdır. Dastanın ayrı-ayrı boylarından

məlum olur ki, xalqımızın soykökündə duran  güclü və nüfuzlu Ağqoyunlu

və Qaraqoyunlu tayfaları VI əsrin sonu–VII əsrin əvvəllərində Dərbənd keçi -

din dən və Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərindən tutmuş Zəncanadək

uzanan tarixi Azərbaycan torpaqlarının müxtəlif bölgələrində məskunlaş mış -

lar. Azərbaycan tarixinin tədrisi zamanı inteqrasiya olunmuş modellər Azər -

baycan tarixinin inteqrativ kurikulumunda fənlərarası  möv zuların üst-üs tə

dü şən  konsepsiyaları və onların məlum olan xüsusiyyətləri əsasında tətbiq

olu nur. Ümumi model elm sa hələri üzrə üst-üstə düşən bacarıqlar, konsepsi -

yalar və dəyərlər üzərində qurulur. Bu model fənn sahələrini sinergetik bir -

ləşdirir, yəni bir fənn üzrə biliklər digər fəndən ayrılmır, bölünmə  yalnız

fərqləndirilən məzmunun və ya anlayı şın tədrisində baş verir. Bu model inteq -

ra siya fənlərinin  məzmu nun dan əlaqəli fikirləri seçib ayırmaq nəticəsin də

yaranır. Azərbaycan tarixin dən  inteqrasiya olunmuş modelə uyğun gələn

müəyyən dərs nümu nə ləri vardır. Onlara «Azərbaycanın neft strategiyası»

(Azərbaycan tarixi, kimya və biologiya müəllimləri tərəfindən aparılır) və

«Xəzər dənizi və onun prob lemləri» (Azərbaycan tarixi, coğrafiya və biolo -

giya müəllimləri tərə findən aparılır) mövzularını misal göstərmək olar. Söylə -

nilən mülahizələri nəzərə ala raq, müəllimlərə kömək məqsədilə Azərbaycan

tarixi üzrə fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya cədvəlini təqdim edirik.
Unutmayın ki, inteqrativ standartlar şagirdin  sinfinə uyğun olmalıdır.

Məsələn, siz standartları araşdırarkən VIII sinifdə oxuyan şagirdə IX sinfin
standartını inteqrasiya üçün seçə bilməzsiniz. Yəni yaş xüsusiyyətləri yenə
də öz əksini tapmalıdır.
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Verilmiş inteqrasiya cədvəlindən istifadə etməklə VIII sinif «Azər -
baycan tarixi» fənni üzrə inteqrasiya imkanlarınızı reallaşdıra bilərsiniz.
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Standart İnteqrasiya imkanları

1.1.1. Azərbaycan və dünya ölkələrində
baş vermiş mühüm hadisə, proses və
təzahürlərin sinxronluğunu izah edir.

Ü-t. 1.1.2.

1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana
görə əlqələndirilməsinə dair tematik-
sinxron cədvəllər hazırlayır.

Ü-t. 1.1.3.

1.2.1. Dövrə aid hadisə, proses və
təzahürləri  verilmiş yazılı mənbələrlə
əlaqələndirir.

Ə.1.3.2.;
Ü-t. 2.1.2.

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mən -
bələri təhlil edir, nəticələrini təqdim
edir.

Ə. 1.1.4.;
Az-d.  3.1.3.;
İnf. 3.3.2.

1.3.1. Azərbaycan ərazisində yaşamış
in sanların  həyat tərzi və
məşğuliyyətlərində baş vermiş
dəyişiklikləri izləyir və onların
səbəblərini izah edir.

Ü-t. 2.1.1.;
Az-d. 2.2.3.

2.1.1. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və
təbii amillərini   təsərrüfatın, ictimai
münasibətlərin inkişafı və ölkənin
siyasi vəziyyəti ilə əlaqələndirir.

Ü-t. 2.1.1.;
C. 3.2.3.;
H-b. 1.2.1.

2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən
sxem və cədvəllər  tərtib edir.

Ü-t. 2.1.2.;
C. 3.2.4.

3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması
və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının
birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin
xüsusiyyətlərini şərh edir.

Ü-t. 3.1.1.;
C. 3.2.1.;
H-b. 2.1.2.

3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə
Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir.

Az-d. 2.2.3.;
H-b. 2.1.2., 2.2.1.



27

Standart İnteqrasiya imkanları

3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə 
etdiyi məlumatlar əsasında sxem və
cədvəllər qurur. 

Ü-t. 3.1.3.

4.1.1. Azərbaycan  dövlətçiliyində
mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin
(şah I İsmayıl, şah I Təhmasib, şah
I Abbas, Nadir şah, Qubalı Fətəli xan,
Hacı Çələbi, Pənahəli xan, Cavad xan,
Hüseynəli xan, Həsən xan, Heydərqulu
xan və b.) fəaliyyətlərini dəyərləndirir.

Ü-t. 4.1.1.;
Az-d. 2.2.3.

4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında
müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Ü-t. 4.1.2.;
İnf. 3.3.2.;
Az-d. 1.2.4.

5.1.1. Yeni ictimai-iqtisadi
münasibətlərin mədəniyyətə təsirini
dəyərləndirir.

Ü-t. 5.1.2.;
Az-d. 2.2.3.

5.1.2. Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafına təsir edən amilləri şərh edir.

Ü-t. 5.1.2.

5.1.3. Azərbaycanın mədəni
nailiyyətlərini əks etdirən cədvəllər
hazırlayır.

Ü-t. 5.1.3.;
Ə. 3.1.2.;
Mus.1.1.1.;
T-i.1.3.1.



Yeni kurikulumlarda təlim strategiyaları anlayışının işlənilməsi və peda -
qoji prosesin təşkilində ondan daha səmərəli şəkildə istifadə olunması, ilk
növbədə, əsas pedaqoji  anlayışlardan biri kimi onun müasir baxımdan izahını
tələb edir. Başqa sözlə, təhsilə təkcə proses, yaxud sadəcə nəticə kimi deyil,
daha geniş mənada  yanaşılması lazım gəlir. Xüsusən təhsilin xarakteri ona
bir neçə mövqedən yanaşmağı tələb edir. Belə ki, təhsilə dəyər, sistemli pro -
ses, nəticə kimi yanaşılması günün tələbidir. 

İlk növbədə, təhsilə özündə dili, milli mentaliteti, bacarıqları, adət-ən ə -
nələri ehtiva edən dəyər kimi baxılır. Bu dəyərlərin formalaşmasında şəx -
siyyətin istiqamətləndirilməsi və mədəniyyətlilik, kollektivçilik, sistemli lik,
bütövlük əsas aparıcı prinsiplər kimi çıxış edir.

Gözlənilən nəticələri ilə fərqlənən bu pillələr bir-birini tamamlayır və
ardıcıl sıralanmaqla təhsilin ümumi sistemini təşkil edir. Ona görə də təhsilə
bir sistem kimi baxılır. Bu zaman demokratikləşmə, humanistləşdirmə, dife -
rensiasiya, fərdiləşmə, sosiallaşma, variativlik və inklüzivlik aparıcı prinsip
kimi əsas rol oynayır.

Təhsil insanı sosiallaşma prosesində ümumbəşəri və milli dəyərlərə
yiyələnmənin davamlı bir fəaliyyəti kimi əhatə etdiyindən ona həm də proses
kimi yanaşılır. Təhsil  bütövlükdə müəllim və şagird fəaliyyətinin yekunu ol -
duğundan ona  həm də nəticə kimi baxılır.

«Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hazır -
lan mış, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun
tarixli, 103 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ümumi təhsil pilləsinin dövlət
standartları və proqramları (kurikulumları)» sənədində qeyd edildiyi kimi,
«Ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviy -
yəsi ümumi təhsilin hər bir səviyyəsi üzrə təsdiq olunmuş təlim nəticələri və
fənləri üzrə məzmun standartları ilə müəyyən edilir». Onlar aşağıdakı tələb -
ləri ehtiva edir:

– fərdin, dövlətin, cəmiyyətin maraq və tələbatının ödənilməsi;
– təhsilin nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik prinsipləri

əsasında qurulmasına didaktik zəmin yaradılması;
– təhsilalanların həyati bacarıqlara yiyələnməsinin prioritet hesab edil -

məsi;
– keyfiyyətli təhsil almaq üçün hamıya bərabər imkanların yaradılması;
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– təhsil səviyyələri üzrə təhsil proqramlarında (kurikulumlarda) varisliyin
təmin olunması;

– şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq standartların
müəyyən edilməsi üçün etibarlı əsas yaradılması;

– təhsilalanların sağlamlığının qorunması məqsədilə ağırlaşdırıcı tədris
materiallarının təlim prosesinə gətirilməsinin qarşısının alınması. 

Bu tələblər əsasında hazırlanmış fənnin məzmununu, fəndaxili və fən lər -
arası inteqrasiyanı, müəllim və şagird nailiyyətlərinə dair texnologi ya ları,
şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məsələlərini özündə ehtiva edən
Azərbaycan tarixi kurikulumu respublikanın ümumtəhsil məktəblərində dərin
biliyə, bacarıq və vərdişlərə, yüksək intellektə, geniş dünyagörüşünə malik
olan, onu daim inkişaf etdirməyə çalışan şəxsiyyət formalaşdırmağa xidmət
edəcəkdir. Tarixin öyrənilməsinin əsas məqsədi cəmiyyətin siyasi və mədəni
dəyərlərinin gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Ölkədə hansı siyasi şəraitin
mövcudluğundan asılı olmayaraq, tarixin, xüsusilə də Azərbaycan tarixinin
tədrisi olduqca zəruridir. Çünki burada əhali uzun müddət öz doğma tarixini
sərbəst öyrənmək, həmçinin dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək
imkanından məhrum olmuşdur.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin tədrisi və
təbliği məsələlərini diqqət mərkəzində saxlayaraq 2000-ci ilin sentyabr
ayında Bakı şəhərinin Nərimanov rayonundakı 82 nömrəli tam orta məktəbdə
keçirilən toplantıda demişdir: «Müstəqil Azərbaycanın hər bir gənci məktəb -
də təhsil alaraq, öz xalqının, millətinin qədim zamanlardan indiyə qədər olan
tarixini gərək yaxşı bilsin». Həmin fikri inkişaf etdirərək Azərbaycan Res -
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Yevlax şəhərindəki 1 nömrəli
tam orta ümumtəhsil məktəbinin yeni binasının açılışındakı çıxışında  uşaq -
larımıza tariximizin daha dərindən öyrədilməsini  tövsiyə etmişdir.

Tarixin öyrənilməsi  məktəblilərə müxtəlif fikir, mövqe və konsepsiyaları
sərbəst təhlil etmək, eləcə də sərbəst nəticə çıxarmaq və kollektivdə işləmək
kimi bacarıq və vərdişlər aşılayır ki, bu da yeni demokratik cəmiyyətdə tam
dolğun həyati səviyyəyə malik yeni şəxsiyyət yetişdirməyə imkan verir.

Beləliklə, məktəbdə Azərbaycan tarixinin tədrisinin əsas məqsədi şagird- 
lərdə aşağıdakı  bilik və bacarıqları formalaşdırmaqdan ibarətdir:

– şagirdləri Azərbaycan və ümumdünya tarixinin hadisə və faktları, həm -
çinin cəmiyyətin inkişafının əsas prosesləri ilə tanış etmək;

– şagirdlərdə tarixi mənbə növləri, onların xüsusiyyətləri haqqında tə -
səvvür, təhlil vərdişləri formalaşdırmaq;
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– şagirdlərdə keçmiş və müasir dövr hadisələrini sərbəst təhlil etmək,
səbəb-nəticə əlaqələrinin açılması, faktların ümumiləşdirilməsi, mək -
təb də tarixin öyrənilməsi zamanı əldə olunan biliklərdən cəmiyyətin
müasir vəziy yətinin təhlili və qiymətləndirilməsində istifadə bacarığını
inkişaf etdirmək;

– gənc Azərbaycan vətəndaşında Vətənə məhəbbət və onun gələcəyinə
məsuliyyət hissləri tərbiyə etmək;

– məktəblilərdə fəal həyat mövqeyi, vətənpərvərlik, digər xalqlara,
ümumbəşəri humanist dəyərlərə hörmət hissi formalaşdırmaq;

– məktəblilərdə bəşəri, mənəvi və mədəni nailiyyətlərə əsaslanan dəyər
və əqidə  prinsipləri formalaşdırmaq;

– Azərbaycan və bütün dünya xalqlarının ənənələrinə, mədəniyyətinə
qarşı humanizm və hörmət hissləri tərbiyə etmək.

Təlimin səmərəliliyi təmin olunmaqla:
a) şagirdlər  özünütəhsil və refleksiya təcrübəsi əldə etməli, sinifdə onla -

rın tətbiqi təmin edilməli;
b) məktəblilərin öz öyrənmə fəaliyyətinin nəticələrini təqdimat, esse,

layihə, veb-sayt formasında təqdim etmək təcrübəsinin tətbiqinə
nail olu nmalı;

c) təlimin proqnozlaşdırılan nəticələrinin maksimum reallaşdırılmasına
nail olunmalı;

– tarix təliminin müasir həyatla əlaqəsi təmin edilməli;
– tarix üzrə dərs və dərsdənkənar işin vəhdəti təmin olunmalı;
– dərsdə bütün didaktik prinsiplərin optimal nisbətdə həyata keçirilməsi

təmin edilməli.
Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan

tarixi üzrə fənn kurikulumlarında təlim strategiyaları aşağıdakı məsələləri
əhatə etməlidir:

– təlim prosesi və onun təşkili prinsipləri;
– təlimin təşkilində istifadə olunan forma və metodlar;
– Azərbaycan tarixi fənni üzrə təlimin planlaşdırılması.

30



«Təhsil haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu humanistlik,
demokratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik,
fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik, varislik, liberallaşma və inteqrasiya prinsiplə -
rinin təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri olduğunu bəyan
etmiş, öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli ənənələrinə və demokratik
prin siplərinə, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətən -
daş və şəxsiyyət yetişdirməyin təhsilin əsas məqsədi olduğunu qərarlaşdır -
mışdır. Qanun, həmçinin təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi
tə ləb  ləri müəyyən etmişdir. 

Azərbaycanda təlim prosesi daima ardıcıl olaraq inkişaf edir və müxtəlif
zamanlarda özünəməxsus xarakter kəsb edir. Şəxsiyyətyönümlü təhsil siste -
min də pedaqoji prosesin mərkəzində duran müəllim və şagirdlərin funksi ya -
ları dəyişir. Onların fəaliyyəti əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələrə əsasən
qurulur. Müəllim kurikulumlara uyğun inteqrasiya olunmuş planlarla yanaşı,
yeni texnologiyalar hazırlayır, yaxud mövcud olanların içərisindən ən
münasiblərini seçir. Bu texnologiyaların müəyyən olunmasında müəllim və
şagird şəxsiyyəti təlimin aparıcı subyekti kimi çıxış edir.  Müna sibətlər «sub -
yekt + subyekt» formasına uyğun üfüqi istiqamətdə quru lur. Bu zaman şa -
gird  lər öz təfəkkürlərinin, düşüncələrinin, müəllimlər isə şagirdin inkişafı
üçün şəraitin təşkilatçısı olurlar. Müəllimlərin rəhbərlik funksiyası dəyişir,
informasiya vermək sahəsindəki fəaliyyəti məhdudlaşır. O, daha çox sinif
şəraitində təlim fəaliyyətini əlaqələndirən, istiqamətləndirən məsləhətçi kimi
şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətini, fəal yaradıcılığını təşkil edən subyektə
çevrilir. Pedaqoji prosesin düzgün qurulmasında mühüm didaktik prinsiplərə
istinad olunur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş
«Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)»
haqqında sənəddə ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkilində aşa -
ğıdakı prinsiplərin əsas götürülməsi nəzərə alınmışdır: 

– pedaqoji prosesin tamlığı – pedaqoji prosesdə təlimin məqsədləri kom -
p leks şəkildə (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) həyata keçirilir, real
nəticələrlə yekunlaşan müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir;
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– təlimdə bərabər imkanların yaradılması – bütün şagirdlərə eyni təlim
şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə
alınmaqla tənzimlənir;

– şagirdyönümlülük – şagird pedaqoji prosesin mərkəzində dayanır.
Bü tün tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatının ödənilmə -
sinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının
inkişafına yönəldilir;

– inkişafyönümlülük – şagirdlərin əqli fəallığı izlənilir, nailiyyətləri təhlil
edilir, bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi tənzimlənir;

– fəaliyyətin stimullaşdırılması – pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv
qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliy -
yə tin dəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etiba -
rilə şagird lərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi
tə min olunur; 

– dəstəkləyici mühitin yaradılması – pedaqoji prosesin münasib maddi-
texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edil -
məsi keyfiyyətinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün əlverişli və
təhlükəsiz təlim şəraiti yaradır.

«Azərbaycan tarixi» fənninin tədrisində bu prinsiplərlə yanaşı, xüsusi
metodik prinsiplərin də müəyyən olunması didaktik cəhətdən əhəmiyyətli
hesab edilir.

Tarix təlimi şagirdlərə cəmiyyətin inkişafı, xalqların tarixi haqqında bol-
bol informasiya verməkdən daha çox onları həmin informasiyalardan baş
açmaq, zehni və əməli fəaliyyətlərini məntiqi-elmi əsaslarla təşkil etmək,
cəmiyyətdə öz yerini tutmaq bacarığı ilə silahlandırmalıdır.  Tarixin təlimi
prosesində şagirdlər cəmiyyətin həyatında və ölkənin idarə olunmasında fəal
iştirak etməyə hazırlanmalıdırlar. «Tarix» fənni məktəblilərə müxtəlif rəylər,
baxışlar və konsepsiyaları təhlil etməyi öyrətməli, öz baxışına zidd olan
rəylərə hörmətlə yanaşmağa qabil olan şəxsiyyət tərbiyə etməlidir. Bu cür
vəzifələrin həll edilməsi tarix təlimi metodikasının üzərinə düşür. 

Yeni vəzifələrin yerinə yetirilməsinə kömək edən vasitə və üsulların ta -
pıl ması müasir dövrün tarix təlimi metodikasının ən mühüm problem lə rin -
dəndir. Hazırkı şəraitdə köhnə baxışlarla, ənənəvi təlim üsullarına əsaslan -
maqla bu vəzifələri yerinə yetirmək mümkün deyil.

Müasir didaktikada, şübhəsiz, elə bir vahid metod yoxdur ki, onu həmişə
və hər yerdə tətbiq etmək mümkün olsun. Buna görə də müxtəlif dərs forma -
ları və üsullarının seçilməsi müəllimin təcrübəsi və arzusundan asılı olaraq
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məhz onun ixtiyarına buraxılır. Müəllim gələcək dərsin məntiqini özü müəy -
yən etməlidir. Tarixin təlimi yaradıcı işdir, müəllim şagirdlərin qəlbinə və
şüuruna öz yolunu tapmalıdır. 

Təlimin təşkili formaları və metodları təlim prosesinin qanunauy ğun luqları
əsasında müəyyən edilir. Bu qanunauyğunluqlar təlim prosesinin aşağıdakı
komponentləri arasında – ümumi, sabit və təkrarlanan əlaqələrdə təzahür edir.

1. Təlimin məqsədləri.
2. Təlimin məzmunu.
3. Şagirdlərin dərketmə imkanları.
4. Müəllimin öyrətmə və şagirdlərin öyrənmə fəaliyyəti, onun təşkili

formaları, üsulları və vasitələri.
5. Təlimin nəticələri.
Təlim prosesinin idarə edilməsi müəllimdən bu komponentlərin, amillərin

mühüm əlamətlərini, onların hər birinin tərkib hissəsini və bir-biri ilə
əlaqələrini bilməsini tələb edir.

Hər bir tarix dərsində şagirdlər tarix təhsilinə daxil olan biliklər sistemi -
nin müəyyən elementlərini qavrayır, başa düşür, yadda  saxlamaq üçün
müəyyən təmrinlər edir və ya tətbiq edirlər. Tarix təliminin əsasında faktlar
durur. Tarixi faktları öyrətmədən şagirdlərin təsəvvüründə keçmişin canlı
mənzərəsini yaratmaq, keçmişin və ya müasir dövrün ictimai həyat hadi -
sələrinin elmi izahını vermək mümkün deyil. Tarixin elmi izahını verə bilmək
üçün isə şagirdlər faktları, onların əlaqə və münasibətlərini təhlil etməli,
materialdan mühüm cəhətlərini ayırmalı və ümumiləşdirməli, tarixi anlayışlar
sistemi, ictimai inkişafın qanunları və dünyagörüşü ideyaları haqqında
biliklərlə silahlanmalıdırlar.  Hər bir tarix dərsinin  məqsədi hansı tarixi təsəv -
vürlər, obrazlar yaradılmalı, hansı tarixi anlayışlar və ya onların əla mətləri,
hansı qanunlar və ya onların konkret təzahürü, hansı dünyagörüşü ideyaları
öyrənilməli və mənimsənilməlidir kimi suallara konkret cavab lardan ibarətdir.

Tarix təlimi prosesində şagirdlərdə öyrədilən hadisə və təzahürlərə müəy -
yən münasibətlər formalaşır, mənimsənilmiş biliklər vasitəsilə gerçək aləmi
qiymətləndirmək bacarığı yaranır, elmi dünyagörüşünün əsasında duran
yanaşmalar, qiymətlər, fərdi baxışlar sistemi əmələ gəlir və s. 

Tarix təlimi prosesində müəyyən şəxsiyyətin formalaşması sahəsində
tərbiyə işi bir-biri ilə sıx surətdə bağlı olan üç istiqamətdə aparılır: ümum -
bəşəri, milli və sosial dəyərlərə yiyələnmək. Odur ki, təlim məqsədlərində
təhsil vəzifələri ilə yanaşı, şəxsiyyətin formalaşması istiqamətində qarşıda
duran vəzifələr də konkret göstərilməlidir. 
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Təlimin həm təhsil, həm də tərbiyə məqsədlərinin reallaşması  inkişafet -
di rici məqsədin düzgün müəyyənləşdirilməsindən və dərsdə həyata  keçi -
rilməsindən asılıdır. Bu da şagirdlərin təlimi, tərbiyəsi və inkişafının vəh  -
də tindən irəli gəlir. 

İnkişafetdirici məqsəd dedikdə şagirdlərin inkişafı sahəsində dərsdə əldə
ediləcək nəticənin konkret olaraq göstərilməsi başa düşülür. 

Azərbaycan tarixinin təlimi prosesində şagirdin bir şəxsiyyət kimi
aşağıdakı cəhətləri inkişaf etdirilməlidir:

1) tarix materialının öyrənilməsi üçün şagirdlərdə diqqətin inkişaf et -
dirilməsi;

2) tarixin təlimi prosesində şagirdlərin qavrayış, hafizə, təxəyyül, təfək -
kür, məntiq və nitqinin inkişaf etdirilməsi;

3) şagirdlərin zehni fəaliyyət çevikliyinin, müxtəlif çətinlik səviyyəsində
olan təlim məsələlərinin nəzəri bilikləri tətbiq etməklə həll etmək qa -
bi liyyətinin inkişaf etdirilməsi, müxtəlif bacarıq və vərdişlərin
formalaş dı rılması.

Təlimin həm tərbiyə, həm də təhsil məqsədlərinin həyata keçirilməsi
inkişafetdirici məqsədlərin nə dərəcədə düzgün qiymətləndirilməsindən və
reallaşdırılmasından asılıdır. Təhsilsiz tərbiyə olmadığı kimi, inkişafsız da
nə təhsil, nə də tərbiyə mümkündür. 

Təlimin məqsədi onun məzmunu ilə qırılmaz əlaqədədir. Təsadüfi deyil
ki, cəmiyyətdə müəyyən dəyişikliklər baş verdikdə təlimin məzmununda
müvafiq dəyişikliklər edilir. Hər bir müəllim dərsə hazırlaşarkən təlim
məqsədlərini müəyyənləşdirdikdən sonra məzmunda müvafiq dəyişikliklər
edir, məqsədəuyğun olaraq məzmunu müəyyən edir.

Hər bir dərsin məqsədləri, onun məzmunu müəyyənləşdirilərkən sinif də -
ki şagirdlərin dərketmə imkanları nəzərə alınmalıdır. Dərsin məqsəd və
məzmunu şagirdlərin dərketmə imkanlarına nə qədər uyğun olarsa, təlimin
nəticəsi də bir o qədər uğurlu olacaq, qarşıya qoyulan məqsəd reallaşdırı -
lacaq, sinfin zəif, orta və qüvvəli şagirdləri yeni materialın məzmununu
asanlıqla dərk edəcəklər. Təlimin düzgün müəyyən edilmiş, məqsədəuyğun
təşkil edildiyi şəraitdə fənnin məzmunu dərsdən-dərsə şagirdlərin dərketmə
imkanlarını inkişaf etdirir.

Şagirdlərin dərketmə imkanları təkcə dərsin və məzmunun müəyyən -
ləşməsinə təsir  göstərmir. Məlumdur  ki, növbəti dərsin məzmunu işlənib
ha zırlanarkən müəllim onun öyrədilmə və öyrədilməsi metodlarını da müəy -
yənləşdirir. Müəllimin öyrətmə, şagirdin öyrənmə üsulları məktəblilərin
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dərketmə imkanlarına müvafiq olaraq seçilir. Deməli, şagirdlərin dərketmə
imkanları təlimin komponenti ilə sıx bağlıdır. Təlimin nəticəsi dərsin
reallaşdırılmış məqsədləri kimi başa düşülür. O, dərsin sonunda şagirdlərin
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi, habelə tərbiyə edilməsi sahəsində
müəllimin nailiyyətlərini göstərir. 

Hər bir dərsin məzmununun məqsədəuyğun istiqamətdə işlənilməsinə nail
olmaq üçün müəllim məktəbdə tarix təhsilinin məzmununun ümumi
mənzərəsi ilə tanış olmalıdır. Məktəb tarix kursunun məzmununu təşkil edən
tarix materialları iki əsas qrupa bölünür:

1) faktik material;
2) nəzəri material.
Bunlar bir-biri ilə sıx, dialektik əlaqədədir: faktlar olmadan nəzəri ma -

terialın başa düşülməsi, mənimsənilməsi mümkün deyil. Təkcə onu qeyd et -
mək kifayətdir ki, nəzəri material əsasında tarixi faktlar qruplaşdı rıl ma saydı,
şagirdlərin tarixi bilikləri dərk olunmamış, emosionallığına, cazibə dar lığına
və s. cəhətlərinə görə  yadda qalmış faktlar yığınından ibarət olardı. 

Tarix təhsilinin məzmunundakı faktlar iki qrupa bölünür:
1) əsas faktlar;
2) qeyri-əsas faktlar.
Əsas tarixi faktlar məktəblinin tarixi biliklərinin bünövrəsini təşkil edir.

Təlimdə əsas tarixi faktların yerini, bunlarla iş üsullarını düzgün müəyyən -
ləşdirmək üçün onları da iki qrupa bölürlər:

1) fakt-hadisə;
2) fakt-təzahür.
Bu və ya digər xalqın, ölkənin tarixində konkret yerdə  baş vermiş təkrar

olunmayan faktlar metodik ədəbiyyatda hadisə adlandırılır. Məsələn, Babəkin
başçılığı ilə xalqın azadlıq hərəkatı, Bakıda 1904-cü il dekabr tətili.

Tarix kurslarının məzmunundakı bəzi faktlar isə müxtəlif xalqların,
ölkələrin tarixində  təkrarlanır. Bunlar tipik faktlar hesab olunur və metodik
ədəbiyyatda təzahürlər adlanırlar. Məsələn, ibtidai insanların od əldə etməsi,
qul alveri, feodal malikanəsində və s.

Tarixi coğrafiya, xronologiya, statistika və s. materiallar qeyri-əsas faktlar
qrupuna aid edilir. Bu faktlar da təhsil-tərbiyə və inkişaf cəhətdən mühüm
əhəmiyyətə malikdir. 

Tarix kurslarındakı nəzəri materiallar isə dörd qrupa bölünür:
1) müxtəlif ümumiləşdirmə dərəcəsinə malik anlayışlar;
2) mühüm səbəb-nəticə əlaqələri;
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3) ictimai inkişafın qanunauyğunluqları;
4) nəzəri nəticələr.
Nəzəri materialların bu elementləri, qrupları arasında sıx əlaqə vardır.

Tarixi anlayışların formalaşmasına nail olmadan hər hansı tarixi prosesi
təşkil edən hadisə və təzahürlər arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini aşkara
çıxar maq, aydınlaşdırmaq mümkün deyil. Səbəb-nəticə əlaqələrinin başa
düşül məsi hadisə, təzahür və proseslərin qanunauyğunluğunun mənimsə -
nil mə sinə kömək edir. Qanunauyğunluqların mənimsənilməsi nəzəri nəti -
cələrin başa düşülməsində, tarixi faktların qiymətlən diril məsində, mü hüm
əlaqələrin, səbəblərin,  nəticələrin səciyyələndiril məsin də şagirdlərin fəal
iştirakını təmin edir. 

Təlim məqsədlərinin kompleks şəkildə yerinə yetirilməsi üçün nəzəri
material elə işlənilməlidir ki, müxtəlif inkişaf səviyyəsinə malik şagirdlər
onu dəqiq, aydın tarixi anlayışlar, qanunlar və dünyagörüşü  ideyaları şəklin -
də mənimsəyə bilsinlər. 

Bu  zaman müəllim sinifdə şagirdlərin dərketmə imkanlarını nəzərə alma -
lıdır. Şagirdlərin dərketmə imkanları təlim prosesinin mühüm komponent -
lərindən biridir. Hər hansı təlim materialının öyrədilməsi sahəsində müəllimin
gördüyü işin nəticəsi şagirdlərin dərketmə imkanlarının nəzərə alınıb-alın -
ma masından asılıdır. 

Şagirdlərin dərketmə imkanları bir tərəfdən məktəblinin yaş dövründən
asılıdırsa, digər tərəfdən şagirdlərdə tarixi biliklərin, tarixi təfəkkürün, öyrən -
mə üsullarının və tarixi biliklərlə araşdırma aparmaq bacarığının inkişaf
səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Şagirdlərin dərketmə imkanları nə qədər yük -
səkdirsə, təlim bir o qədər səmərəli olur. Təlimin təşkili formaları, müəlli -
min öyrətmə, şagirdlərin isə öyrənmə üsul və vasitələri  təlimin məqsədinə,
məz mununa və şagirdlərin dərketmə imkanlarına uyğun olaraq seçilir. Bu
uyğunluq nə qədər çox olarsa, təlimin nəticəsi də bir o qədər uğurlu olar.
Təlimin nəticəsi dərsin reallaşdırılmış məqsədləri  kimi başa düşülür. O dərsin
sonunda şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək sahəsində müəl -
limin nailiyyətlərini göstərir.
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Müasir dövrdə müəllimin qarşısında duran əsas problemlərdən biri
şagird marağı nəzərə alınmaqla təlim prosesinin təşkilidir. Dərsin məz -
munu ilə onun metodikası arasındakı qarşılıqlı təsiri aydın başa düşmədən
yüksək keyfiy yət li dərslər qurmaq mümkün deyil. Metodik ədəbiyyatda
bir müddət belə bir fikir də yayılmışdır ki, «dərsin məzmunu onun meto -
dikasını müəyyən edir». Məsələyə belə bir yanaşma isə təlimdə şablon çu -
luğun yaranmasına gətirib çıxarır. Əgər metodika, həqiqətən də, av tomatik
ola raq dərsin məz munu ilə müəyyən edilərsə, onda o bütün mək təblərin
sinif lərində eyni ol ma lıdır. Digər tərəfdən belə bir yanaşma tarixin meto -
dikasını pedaqoji elm ki mi inkar edir, onu tarixin məzmunun dan irəli gələn
yekrəngliyə çevirir.

Düzdür, dərsin məzmunu onun metodikası üçün əsasdır. Məsələn, hərbi
yürüşləri, döyüşləri öyrənərkən xəritə və sxemlərdən istifadə etmədən
ötüşmək olmaz, qeyd edilən məsələlərin obrazlı, emosional təsviri üçün bədii
əsərlərdən nümunələr gətirilməlidir və s. Lakin bu əsərlər, sxem və xəritələr,
cədvəllər, eləcə də onlarla işin məqsədləri, müəllimin tətbiq etdiyi üsullar
müxtəlif ola bilər.

Yuxarıda deyilənlərdən isə belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, məzmun
dərsin metodikasını heç də tam müəyyən etmir. Təlimdə bu və ya digər
metodikadan istifadə edilməsinin müəyyənləşdirilməsi bir sıra amillərlə –
dərsin məqsədləri, şagird və müəllimlərin təcrübə səviyyəsi, vaxt məsələsi,
şagirdlərin imkanları, müəllimin şəxsiyyəti, metodikanın inkişaf səviyyəsi
və s. ilə bağlıdır. Şagirdi tanımaqla, dərsin məqsədlərini aydın təsəvvür et -
məklə, digər faktların bütün məzmununu nəzərə almaqla dərsin metodikasını
məq sədəuyğun müəyyən etmək olar.

Təlim meydana gəldiyi ilk gündən müasir zamanadək formalaşmış, təs -
di qini tapmış və geniş yayılmış işin ümumi forması kimi mövcuddur. Əya -
nilik üçün həmin formaları sxem şəklində veririk:
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Müəllim üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, fəal və interaktiv təlim metod -
larının məzmununun açıqlanması məqsədəmüvafiq hesab edilir.

1. FƏAL METOD

Bu metod müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanır. Dərsin
gedişində müəllim və şagirdlər bir-birləri ilə qarşılıqlı əlaqədə birgə fəaliyyət
göstərirlər. Burada şagird passiv dinləyici deyil, dərsin fəal iştirakçısıdır. Əgər
passiv dərsdə aparıcı sima və dərsin meneceri müəllimdirsə, fəal dərsdə
müəllim və şagirdlər bərabərhüquqlu tərəfdaşlardır. Passiv metod qarşılıqlı
əlaqələrin avtoritar stilinə əsaslanırsa, fəal dərsdə  demokratik əhvali-ruhiyyə
hökm sürür. Çoxları fəal və interaktiv təlim metodları arasında heç bir fərq
görmür, onları eyni metod hesab edirlər. Lakin onlar arasında müəyyən fərq
vardır. İnteraktiv metoda təlimin daha müasir metodu kimi yanaşmaq
lazımdır.
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2. İNTERAKTİV METOD

«İnteraktiv» latın sözü olub, «qarşılıqlı fəaliyyət», «qarşılıqlı əlaqəyə

əsas lanan» mənasını verir. İnteraktiv metod fəal təlimdən fərqli olaraq,  təlim

pro sesində təkcə müəllimlə şagird arasında deyil, habelə şagirdlərin özləri

ara sında dominant rolunu oynayır. İnteraktiv dərslərdə müəllimin rolu şagird -

lərin fəaliyyətini dərsin məqsədlərinin həyata keçirilməsinə istiqamətlən dir -

məkdən ibarətdir. Burada müəllim fasilitator, şagird tədqiqatçı rolunda olur.

Problem-situasiyanın yaradılmasından sonra tədqiqata cəlb olunmuş şagirdlər

mənbələri tənqidi cəhətdən qiymətləndirir, nəticələr çıxarmağı və onları

əsaslandırmağı, müqayisələr aparmağı, mövqeyini müdafiə etməyi bacarır.

Şagirdlərin yerinə yetirdiyi interaktiv tapşırıq və çalışmalar isə  dərsin əsasını

təşkil edir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, fəal (interaktiv) təlim metodu dərsin keyfiy -

yə tini artırmağın güclü vasitəsi ola bilər. Bu metod dərsi şagirdlər üçün daha

maraqlı və cəlbedici edir. Fəal təlim həm məzmunun öyrənilməsini, həm də

tətbiqin səmərəliliyini artırır və şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini daha da

fəallaşdırır.

Standartlar nəticəyönümlü və şagirdyönümlü olduğundan onların

reallaş dı rıl masında fəal təlim metodlarından istifadə edilməsi qaçılmazdır.

Çünki fəal təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil

prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən

təlimi nəzərdə tutur.

Fəal təlim müasir şəraitdə pedaqoji prosesin qurulmasına yeni yanaş -

ma dır. Belə yanaşma tərzində təlim şagirdlərin təkcə yaddaşının yeni elmi

biliklərlə zənginləşməsinə deyil, həm də təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə,

ən mühüm bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasına yönəldilir. Bu zaman

şagirdlər açıq sual vermək, problemləri araşdırmaq, tədqiqat aparmaq və

müzakirə etmək imkanı qazanırlar. Onlar təlim materiallarının mənimsə -

nil məsi prose sin də fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini, qanunauy -

ğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı, ümumiləşdirmələr aparmağı

öyrənirlər.

Beləliklə, şagirdlər həm tədris, həm də sosial xarakterli problemlərin müs -

təqil həllinə cəlb olunur, müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadə edir,

sistematik olaraq müstəqil şəkildə bilik ehtiyatını artırırlar.
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Fəal-interaktiv təlim metodlarının xarakterik xüsusiyyətləri:
1. Diqqət, ilk növbədə, şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına yönəl -

dilir.

2. Müəllim təlim fəaliyyətinin əlaqələndiricisi, şagirdlərin məsləhətçisi

və köməkçisi  kimi çıxış edir.

3. Problemin həlli  prosesində şagirdlər fəal tədqiqatçı olur.

4. Bilik və bacarıqlar şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilir.

5. Müəllim-şagird, şagird-şagird arasında əməkdaşlıq üçün şərait ya -

ranır.

6. Dərsin inteqrativ təşkilinə üstünlük verilir.

7. Qeyri-standart dərslərin təşkilinə geniş yer verilir.
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İş formaları dedikdə kollektiv, qruplarla, cütlərlə və fərdi işlər  nəzərdə
tutulur. Fəal təlimdə ən çox cütlərlə və qruplarla işə yer ayrılmasına bax -
mayaraq, kollektiv və fərdi işin reallaşdırılması da təlim prosesində
zəruridir.

Kollektiv iş – Bu forma şagirdlərin kolektivdə işləməsinə imkan yara -
daraq onların düşüncə tərzinin formalaşmasına, kollektivlə birlikdə qərarlar
qəbul edilməsinə, sinfin əməkdaşlığı nəticəsində yaranmış müxtəlif fərziyyə -
lərdən düzgün nəticə çıxarılmasına xidmət edir. «Azərbaycan tarixi» fənn
kurikulumunun tədrisində ən səmərəli formalardan biri də kollektivlə işdir
ki, şagirdlər dərsin motivasiya mərhələsində problemin həlli üçün birgəfəaliy -
yət göstərir.

Fərdi iş – Bu iş forması şagirdlərin fərdi potensial imkanlarını üzə çıxar -
maq üçün ən səmərəli iş formalarından biridir. Şagird fərdi olaraq tədqiqata
cəlb olunur. O öz imkanlarını göstərməkdən ötrü sərbəst düşünərək, sərbəst
qərarlar verməyə çalışır. Bu iş formasının tətbiqi mütəmadi olaraq aparılarsa,
şagirddə fərdi keyfiyyətlər aşkarlanır və formalaşır. 

Qruplar və cütlərlə iş – Təlim prosesinin səmərəliliyi şagirdlərin fərdi
və kollektiv fəaliyyətinin üzvi şəkildə uyğunlaşdırılmasından əhəmiyyətli
dərəcədə asılıdır. Bu mənada təlimin qrup forması daha geniş imkanlara
malikdir. İlk dərslərdə qarşıya şagirdlərin  təhlil, tarixi fakt və hadisələri mü -
qayisə etmək və aydınlaşdırmaq bacarıqları sahəsindəki boşluğu doldurmaq
vəzifəsi çıxır. Bu məqsədlə də şagirdlər dərsliyin mətni və müvafiq sənədlərlə
müstəqil işləyir, abzaslara sərlövhələr verir, mətnə dair suallar hazırlayır,
plan, cədvəl və sxem tərtib edir, bu və ya digər tarixi təzahürü müxtəlif
mənbələr əsasında müqayisə edirlər.

Beləliklə, şagirdlər müxtəlif mənbələrlə işi cütlərlə daimi tərkibdə davam
etdirərək birgə fəaliyyət vərdişləri əldə edirlər. Daimi cütlərlə iş dərsin müx -
təlif mərhələlərində (sorğu, ev tapşırıqlarının yoxlanılması, yeni materialın
öyrədilməsi və möhkəmləndirilməsi) bütün dərs boyu təşkil olunur. Məsələn,
xanlıqların siyasi quruluşu və daxili siyasəti ilə bağlı mövzuların tədrisi za -
manı interaktiv təlimin bu iş formasını tətbiq etmək mümkündür. Dərsin baş -
lanğıc hissəsində müəllim Qarabağ, Quba və Şəki xanlıqlarının siyasi qu ru-

41

«AZƏRBAYCAN TARİXİ» FƏNN KURİKULUMUNUN
TƏDRİSİNDƏ İŞ FORMALARININ TƏTBİQİ



luşu və daxili siyasətinin səciyyəvi cəhətlərini izah edir. Sonra isə hər bir
cütlüyə müxtəlif variantlarda tapşırıqlar yazılmış vərəqlər paylanır.

Dərsliyin mətninə, Qarabağ, Quba və Şəki xanlıqlarına dair əlavə
mənbələrə istinad edərək XVIII əsrin ikinci yarısında hər bir xanlığın siyasi
quruluşunu və daxili siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini aşağıdakı plan
əsasında müəyyənləşdirin:

1. Dövlət quruluşu.
2. Hakimiyyətdə təmsil olunmuş sosial qrup və təbəqələrin nümayən dələri.
3. Sosial qrup və təbəqələr arasında münasibətlər.
4. Görkəmli dövlət xadimləri və onların fəaliyyətlərinin səciyyələn di -

rilməsi.
5. Ən mühüm islahatlar (tədbilər), onların xarakteri və əhəmiyyəti.
Bu zaman sinif otağının quruluşuna uyğun olaraq müəllim birinci sırada

əyləşmiş cütlərə Qarabağ,  ikinci sıradakı cütlərə Quba, üçüncü sıradakı cüt -
lərə isə Şəki xanlığı ilə bağlı tapşırıq variantları (A, B, C) paylayır və onlara
həmin suallara cavab hazırlamağı tapşırır.

Şagirdlər cüt-cüt işləyərək verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsində bir-
birlərinə kömək edir, öz işlərinin nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparırlar.
Sonra isə hər bir cərgədəki cütlər qarşılıqlı yoxlamalar keçirir, öz nöqteyi-
nəzərlərini müqayisə edir və əlaqələndirirlər. Nəticədə müəllim kollektiv işin
bu formasından  istifadə edərək sinfin bütün şagirdlərinin dərsin başlıca
məqsədinin həyata keçirilməsində fəal iştiraklarını təmin etmiş olur.

Azərbaycan tarixi dərslərində cütlərlə iş birtərəfli və ikitərəfli xarakter
daşıya bilər. Birtərəfli iş onunla səciyyəvidir ki, bir tərəf rəhbərlik edir, kömək
göstərir, digər tərəf icraçı rolunu oynayır, köməyi qəbul edir. İkitərəfli iş
prosesində vəzifələr bərabər əsaslarla bölünür. Fəaliyyətin müxtəlif növlə -
rində rəhbərlik və tabeçilik funksiyaları növbələşir. Cütdə birləşən uşaqların
inkişaf səviyyəsi təxminən bərabər olmalıdır ki, fəaliyyətinin məqsədinin
yerinə yetirilməsində bir-birlərini başa düşsünlər, əməkdaşlığa nail olsunlar,
qarşılıqlı olaraq öz məsuliyyətlərini dərk etsinlər.

Cütlərlə iş zamanı kollektiv əməkdaşlıq vərdişlərinə yiyələnmiş şagirdlər -
lə interaktiv təlimin nisbətən daha mürəkkəb forması olan qruplarla işə
keçmək olar. Qrup işinin müvəffəqiyyəti, hər şeydən əvvəl, qrupun tərkibi
ilə bağlıdır. Qrup öz tərkibinə görə güclü və ya zəif şagirdlərdən ibarət ola
bilər. Bu zaman müəllim tapşırığı səviyyəyə əsasən verir. Təcrübə göstərir
ki, qrup həm güclü, həm orta səviyyəli, həm də zəif şagirdlərdən ibarət ol -
duqda daha yaxşı nəticə verir.
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Tədris olunan mövzunun xarakterindən asılı olaraq sinif qruplara bölünür.
Məqsəddən asılı olaraq hər qrupda 3 nəfər, ən çoxu 6 nəfər ola bilər. Təsadüfi
qruplaşmalardan da istifadə mümkündür. Birdən beşədək hər bir rəqəm
6 kartoçkaya yazılır, kartoçkalar qarışdırılıb üzüaşağı stolun üstünə qoyulur.
Şagirdlərin hərəsi bir kartoçka götürür. Kartoçka nömrələri eyni olan şagirdlər
bir qrupda birləşirlər. Hər qrup dəyirmi stol arxasında əyləşir və özü lider seçir.

VI sinifdə Azərbaycan tarixi dərsində «Azərbaycan ərazisində ən qədim
insan məskənləri» mövzusunu tədris edərkən qruplara aşağıdakı tapşırıqlar
verilir: qruplardan biri dünyanın və Azərbaycanın siyasi xəritəsində ən qədim
insanların yaşadıqları yerləri müəyyənləşdirməklə məşğul olur. İkinci qrup
onlara təqdim olunmuş insan tiplərini, ən qədim insanların maddi qalıqlarını
əks etdirən şəkilləri fərqləndirir və təsnif edir. Üçüncü qrup Azərbaycan
ərazisində yaşamış ən qədim insanların yaşadıqları məskənlərdən birinin
(Azıx, Tağlar, Damcılı) təsvirini hazırlayır. Dördüncü qrup dərsliyin mətnin -
dən çətin anlaşılan sözləri seçir və onların izahını verir, zaman oxunda ən
mühüm hadisələri yerləşdirir. Beşinci qrupun tapşırığı isə daha qeyri-adidir:
plastilindən ən qədim insanların obrazlarını və kollektiv yaşayış səhnəsini
əks etdirən illüstrasiya hazırlayır. Altıncı qrup «Qədim ovçuların bir günü»
mövzusunda kiçikhəcmli esse yazır.

Qruplarda iş zamanı şagirdlər yarışdıqları üçün hər biri – ən zəifi, ən utan -
cağı da fəallıq göstərir. Qrupun hər bir üzvü bacarığını meydana çıxar mağa,
qru punun qələbəsini təmin etməyə çalışır.

Cütlərlə iş zamanı şagirdlər dərs prosesində iki-iki işləyib, təlim tapşırıq -
larının yerinə yetirilməsində birgə fəaliyyət göstərirlər. Bu onlara bir-birini
daha yaxşı başa düşməyə, əməkdaşlıq etməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə
imkan yaradır.

Bir sıra hallarda şagirdlər kiçik qruplarda birləşir və hər hansı problemi
həll etmək üçün birgə fəaliyyətə cəlb olunurlar. Qrup işi şagirdlərə öz fikirlə -
rini qiymətləndirməyə imkan yaradır. Bundan əlavə, eyni bir məsələ ilə bağlı
müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər.

Fəal təlim zamanı istifadə olunan üsullar təlim strategiyalarının qurulma -
sında və təhsilin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli yer tutur. Pedaqoji ədə -
biyyatda onların müxtəlif növlərinin olduğu göstərilir. Məsələn, beyin həm -
 ləsi, öz mövqeyində dayan, diskussiya, oyun fəaliyyətli dərslər, layihə ha -
zırlığı, anket sorğusu vərəqələri və müşahidə, mühazirə, müzakirə və s.

Tarix dərslərində interaktiv metoddan istifadə edilməsi prosesində müəllim -
lərə kömək  məqsədilə bir sıra nümunələrin verilməsini müvafiq hesab edirik.
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«Beyin həmləsi»

Bu, kollektiv müzakirənin əhəmiyyətli üsuludur. Onu pedaqoji ədəbiy -
yatda bəzən «Əqli hücum», «Beyin fırtınası» üsulu da adlandırırlar. Prob le -
min həlli bütün iştirakçıların  öz rəylərini bildirməsi yolu ilə tapılır.

«Beyin həmləsi» hər hansı problemə aid ideyaların birgə axtarışıdır.
Şəxsiyyətin inkişafı üçün bu üsul ən əhəmiyyətli üsullardan biridir. Bu
üsuldan Azərbaycan tarixi dərslərində düzgün istifadə olunduqda, şagirdlərin
yaradıcı təfəkkürünün inkişafına gətirib çıxarır.

«Beyin həmləsi»nin əsas prinsipi çox sadədir. Müəllim sinfin qarşısında
məsələ qoyur və bütün iştirakçılara bu məsələ barədə öz fikirlərini bildirməyi
təklif edir. Bu mərhələdə heç kimin başqasının ideya və ya fikirlərini tənqid
etməyə, yaxud da onları qiymətləndirməyə hüququ yoxdur.

Təcrübə göstərir ki, «Beyin həmləsi»nin köməyi ilə bir neçə dəqiqə
müddətində onlarla yeni ideyalar əldə etmək olar. İdeyaların çoxluğu bu
üsul üçün əsas məqsəd deyil, lakin bu problemin ən optimal həllinin
tapılması, yaxud sadəcə olaraq ən səmərəli qərarın çıxarılması üçün şərait
yaradır.

Bu üsulun tətbiqi zamanı şagirdlər bəzən müəllimin ağlına belə gəlməyən
orijinal ideyalar irəli sürə bilərlər. «Beyin həmləsi»nin keçirilməsi üçün bir
sıra qaydalara əməl etmək lazımdır:

♦ irəli sürülən ideyalar qiymətləndirilmir və tənqid olunmur;
♦ məqsəd keyfiyyət deyil, kəmiyyətdir: nə qədər çox ideya olsa, o qədər

yaxşıdır;
♦ istənilən ideyanı inkişaf etdirmək olar;
♦ ən orijinal, qeyri-adi ideyalar xüsusilə dəstəklənir;
♦ bütün ideyalar lövhədə və ya vatman kağızında müəllim tərəfindən

qeyd olunur.
«Beyin həmləsi» qoyulmuş problemin çıxılmaz həllini tapmağa imkan

verir. Bu üsul öz qüvvələrinə əmin olmayan şagirdlərin stimullaşdırılması
üçün əhəmiyyətli vasitədir.
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BİBÖ – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim
BİBÖ aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
1. Problem müəllim tərəfindən elan edilir.
2. Müəllim lövhədə 3 sütundan ibarət cədvəl çəkir və aşağıdakı bölmələri

qeyd edir: – Bilirəm/İstəyirəm bilim/Öyrəndim.
3. Şagirdlər problemlə bağlı bildiklərini söyləyir və cavablar birinci sü-

tunda qeyd olunur.
4. Həmin məsələ ilə bağlı bilmək istədikləri isə ikinci sütuna yazılır.
5. Dərsin sonunda bir daha həmin cədvələ diqqət yetirilir və mövzu ilə

bağlı öyrəndikləri üçüncü sütunda qeyd edilir.
Məsələn: «Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə» mövzu -

sunu tədris edərkən motivasiya mərhələsində BİBÖ üsulundan istifadə edə
bilərsiniz. 

Anlayışın çıxarılması

Bu üsul oyun-tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq
yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb
olu nan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və 
giz lədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır
və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş anlayışı
tapırlar. 

Əgər şagirdlər anlayışı tapmaqda çətinlik çəksələr, müəllim əlavə olaraq
yeni xüsusiyyətlər sadalayır. 

Şagirdlər öz fərziyyələrini dedikdən sonra müəllim bu tapmacanın tapılıb-
tapılmamasını  hamıya çatdırır və kartda yazılan sözləri açıqlayır.

Məsələn: «Süquta aparan yol» mövzusunun tədrisi zamanı dərsin moti-
vasiya mərhələsində bu üsuldan istifadə edilə bilər.

Venn diaqramı

Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini
müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur.

Venn diaqramından istifadə aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:
1. Müqayisə olunacaq əşya və hadisələr müəyyənləşdirilir.
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2. Kəsişən dairələr çəkilir (ortada yazmaq üçün yer saxlanır).
3. I və II dairədə müqayisə olunacaq obyektlər qeyd olunur.
4. Şagirdlər təlimatlandırılır (təlimatda nəyin müqayisə olunacağı və

dairələrdə oxşar və fərqli cəhətlərin necə qeyd olunacağı barədə danışılır).
5. Müqayisə olunan obyektlər təsvir edilir (fərqli cəhətlər sağ və sol

tərəfdə, oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd olunur).
6. Müqayisə nəticəsində fikirlər ümumiləşdirilir.
Məsələn: «İqtisadi vəziyyət. Sənətkarlıq. Ticarət» mövzusunun tədrisi

za manı Venn  diaqramından istifadə oluna bilər.

Ziqzaq

Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən
mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür
(əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər qrupdakı eyni
rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır. Öyrəniləcək mətn
qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir. Ekspert
qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qavramalı və öz əvvəlki
qrupuna qayıdaraq öyrəndiyi hissəni onlara danışmalıdır. Müəllim informa -
siyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər.

Karusel

Dərsdən əvvəl iri ağ kağızlarda (vatman) mövzuya aid suallar yazılır.
Müəllim qruplara müxtəlif sual yazılmış bir kağız verir. Qrup üzvləri sualı
oxu yur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəllimin kö -
məkliyi ilə qruplara ötürülür. «Karusel» kimi kağızlar bütün digər qruplardan
keçərək axırda öz qrupuna qayıdır. Müəllim bu kağızları yazı lövhəsinə ya -
pışdırır və bütün sinif cavabları müzakirə edir. Məsələn: «Süquta aparan yol»
mövzusunun tədrisində bu üsuldan istifadə etmək məqsədəuy ğundur.

Akvarium

Bu üsulun həyata keçirilməsinin bir çox yolları vardır. Onlardan birini
qeyd edək. Şagirdlər 2 qrupa bölünür. Qrup bölgüsündən öncə diskussiyanın
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aparılması üçün müəyyən qaydalar ağ vərəqdə qeyd olunaraq asılır. Buraya
bir-birinin sözünü kəsməmək, reqlamentə əməl etmək, məqsəddən uzaqlaş -
ma maq və s. aid ola bilər. 2 qrup dairə şəklində düzülür. Birinci qrup daxil -
dəki dairəni, ikinci qrup isə ətrafdakı dairəni təşkil edir.

Daxili dairənin iştirakçıları araşdırılacaq problemi müzakirə edib, prob-
lemin xeyrinə arqumentlər gətirməlidir. Vaxt bitdikdən sonra müzakirənin
davamını ətraf qrup aparır. Onlar isə əks arqumentlər gətirməyə çalışırlar.
Ümumilikdə isə verilən vaxt müddətində problemin müzakirəsi aparılmalıdır,
hər qrup öz mövqeyini müdafiə etmək üçün öz nəticəsini elan edə bilər. Bu
üsulun tətbiqində vahid fikir əsas deyil. Əsas odur ki, şagirdlərdə müzakirə
etmək qabiliyyəti formalaşdırılsın. Məsələn, şagirdlərə «Şah Abbasın isla -
hatları ölkənin inkişafına səbəb oldumu?» fikri «akvarium»da müzaki rəyə
qo yu lur. Bu zaman daxili qrupun fikirləri müsbət faktlara əsaslanmalıdır.
Onlar qoyulmuş fikri müdafiə etməli, partiyaların cəmiyyətin həyatında
oynadığı rol haqqında lehinə arqumentlər gətirməlidir. Xarici qrup isə bunun
tam əksini reallaşdırmalıdır.

İNSERT

Bu üsul dərslikdəki mətnin aktiv fəaliyyətlə, yəni şagirdin öz münasibə -
tini bildirərək oxunmasıdır. Şagird mövzudakı fikirlərə münasibətini qəbul
edilmiş işarələrlə («�» – bu məlumat mənə məlum idi, «–» – bu məlumat
mənim əvvəllər bildiyimi inkar edir, «+» – bu məlumat mənim üçün yenidir,
«?» – bu məsələyə dair əlavə məlumat almaq istərdim) bildirir. Dərslikdəki
mətn oxun duqdan sonra ümumiləşdirmələr aparılır və qeyd olunur.

Diskussiya

Diskussiya müsahibənin spesifik forması olub kollektiv müzakirə
deməkdir. Müəllim və şagirdlər üçün əlverişli olan bu üsul onların tarixi
hadisə, təzahür və proseslərə münasibətlərinin necə olduğunu öyrənməyə im -
kan verir. Bu zaman şagirdlərin  diskussiya mədəniyyəti (danışanı dinləmək,
sözünü kəsməmək, çıxış etmək istədikdə icazə istəmək və s.) aşkara çıxır.
Qrup formasında keçirilən diskussiyalar zamanı aşağıdakı vəzifələr həyata
keçirilir:
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1) diskussiya iştirakçıları tərəfindən real şərait təhlil edilir;
2) qoyulmuş problem ətrafında bacarıqlar formalaşdırılır;
3)  digər iştirakçılarla əlaqəli fəaliyyət vərdişləri inkişaf etdirilir;
4) müxtəlif problemlərin həllinə dair çoxvariantlı qərarların qəbulu nü -

mayiş etdirilir.
Azərbaycan tarixinin tədrisində diskussiya üsulunu müxtəlif formalarda

tətbiq etmək olar:
♦ dəyirmi masa (mövqelər öz fikirlərini sərbəst söyləyirlər);
♦ ekspertlər qrupu (mikroqruplarda müzakirələrdən sonra nəticələrin

qrupların müzakirəsinə verilməsi);
♦ forum (qrup auditoriya ilə fikir mübadiləsi aparır);
♦ debat;
♦ mühakimə-dərs.
Diskussiya zamanı şagirdlərin riayət etməli olduqları qaydalar:

– danışanı dinləmək;
– eyni zamanda bir nəfər danışa bilər;
– çıxış etmək istədikdə əlini qaldırmaq;
– danışanın sözünü kəsməmək;
– bir kəslə razılaşmadıqda fikir söyləmək deyil, fikri tənqid etmək;
– hamını diskussiyada iştiraka həvəsləndirmək.

Layihə hazırlığı

Layihə – şagirdlərin müxtəlif mövzularla bağlı müəyyən müddət ərzində
hazırladıqları və sonra  təqdim etdikləri  müstəqil tədqiqatlardır. Azərbaycan
tarixinin tədrisində layihələr çox faydalıdır, çünki:

– ayrı-ayrı tarixi faktlar və hadisələrin digər məktəb fənləri və ətraf aləmlə
əlaqəsini göstərməkdə şagirdlərə yardımçı olur;

– hər hansı bir fəaliyyətin həyata keçirilməsində, vaxtların və işlərinin qrafik
üzrə müəyyənləşdirilməsi şagirdlərin daxilən təşkilatlanmasına şərait yaradır;

–  müəllimin rəhbərliyi altında təlim prosesini idarə etməyə şagirdlərə
im   kan verir;

– şagirdlərin həm biri-biriləri, həm də başqaları ilə məktəbdənkənar qar -
şılıqlı fəaliyyətinə imkan yaradır;

– tarixi hadisə və təzahürlərin hər hansı bir məqamını daha da dərindən
öyrənməyə şərait yaradır, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyi öyrədir,
sosial və yaradıcı tədqiqat vərdişləri aşılayır;
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– şagirdlərə geniş mənada vərdişlər qazanmağa, tədqiqatlarını və öz
fikirlərinin nəticələrini müzakirə etməyə yardımçı olur ki, bu da
müstəqil düşüncəli şəxs üçün mühüm keyfiyyətdir.

Mühazirə

Tarix dərslərində geniş istifadə olunan üsullardan biri də mühazirə dərs -
lərdir. Mühazirə məlumatın şagirdə ötürülmə üsuludur. Bu üsuldan mövzu
ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması üçün istifadə etmək
məqsədəuyğundur. Belə qısa mühazirələr 10–15 dəqiqə ərzində aparılır.

Mühazirə ilə bağlı aşağıdakı məsələlərə nəzər yetirmək məqsədəmü -
vafiqdir:

– mühazirənin məqsəd və vəzifələrinin  dəqiq müəyyənləşdirilməsi;
– plan tərtib edilməsi və onun şagirdlərə paylanması (və ya lövhədə yazıl ması);
– əyani və texniki vasitələrdən istifadə edilməsi;
– mühüm mühazirə prosesinin verbal (suallar vermək) və vizual (şagird -

lərin sifətlərinin ifadəsini və jestlərini müşahidə etmək) tənzimlənməsi.

Sorğu vərəqləri və müsahibə

Bu üsullar araşdırılan məsələ ilə bağlı fakt və hadisələr haqqında müəyyən
qrupların ictimai rəyini öyrənmək məqsədilə aparılır. Sorğu vərəqi araşdırılan
məsələ ilə bağlı tərtib edilir və burada suallar qoyulur. Sorğuda iştirak edənlər
bu vərəqi müstəqil doldurur. Müsahibə isə araşdırılan məsələ ilə bağlı
məlumat almaq üçün aparılır. Bu üsullardan istifadə edərkən aşağıdakı mər -
hə lələrin gözlənilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir:

♦ problemi müəyyən etmək;
♦ işi təşkil etmək (sorğu və ya müsahibə keçirmək üçün suallar hazır -

lamaq);
♦ məlumatları toplamaq (sualların cavablarını toplamaq);
♦ əldə edilmiş məlumatları təhlil etmək və ümumiləşdirmək.
Müəllimlər təklif olunan metodik üsullara və dərs modellərinə istinad

edərək, onları tədrisdə tətbiq edə və ya tarix dərsi üzrə öz dərs  modellərini
hazır laya bilərlər. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir didaktikada  digərlərinin
zə rərinə hər zaman və hər yerdə tətbiq edilə biləcək yeganə üsul və tədris
modeli yoxdur. Buna görə də dərs aparılmasında üsul və model seçimi müəl -
limin öz öhdəsinə düşür, onun istək və təcrübəsindən asılı olur. Buradan belə
bir nəticə çıxır ki, verilən tövsiyələrə bir qədər yaradıcı yanaşılmalıdır.
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Tarixi məlumatın şagirdlərin yaddaşında möhkəmləndirilməsində mü -

hüm vasitələrdən biri də xəritələrlə işdir. Xəritələrlə iş mühüm hadisələri

məkanla (hadisə yeri ilə), həmçinin müasir dövrlə əlaqələn dirməyə imkan

verir.

Şagirdlərə müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsi olan tapşırıqlar verilir:

1. Xəritədə dünyanın hansı hissəsi təsvir olunur?

2. Öyrənilən ölkənin ən şimal, cənub, şərq və qərb nöqtələrini müəy -

yənləşdirin.

3. Xəritə üzrə öyrənilən ölkənin və ya yerin təbii şəraitini təsvir edin.

4. Ərazinin təbii şəraitinə əsasən buranın yerli əhalisi üçün hansı fəaliyyət

növü daha sərfəli olardı?

5. Mühüm ticarət yollarının, hərbi yürüşlərin, dəniz ekspedisiyalarının və s.

marşrutların hansı ölkələrdən keçdiyini xəritədə müəyyən edin.

6. Problemin həlli üçün xəritələrin müqayisəli təhlilindən istifadə

edin.

7. Müqayisədə öz mövqeyinizi  xəritənin köməyi ilə əsaslandırın.

8. Göstərilən ərazidə hansı müasir ölkələrin yerləşdiyini müəyyənləşdirin.

Bu prosesdə fəallıq növləri: qruplarda xəritə üzrə fikir mübadiləsi, xəritə

haqqında rəy, kontur xəritələrlə iş, xəritənin yaradılması (əgər proqramda

xəritə yoxdursa) və s. ibarətdir.

«Zaman oxu» ilə işin təşkili tarix fənninin şagirdlərə öyrədilməsində ən

əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Şagirdlərə müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsi

olan tapşırıqlar verilir:

1. «Zaman oxu»nda hansı tarixlər qeyd olunub?

2. Niyə görə orada məhz bu tarixlər göstərilib?

3. Bu tarixlərdən hansı ən ilkindir (sonuncudur)?

4. Ən ilkin (son) tarixdən bu günə kimi neçə il keçib?

5. «Zaman oxu»nda göstərilən bir hadisə ilə digəri arasında neçə il ötüb?

6. «Zaman oxu»nda bir neçə hadisədən hansı ən tez (və ya gec) baş verib?
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Dərslikdə yoxdursa «zaman oxu»nun  ilk mənbələr, ədəbiyyat, xəritələr

və digər sənədlərdən götürülmüş tarixlər hesabına tərtib edilməsi və onunla

işin təşkili vacib məsələlərdən biridir.

«İşgüzar hay-küy» nə üçün lazımdır?

Müəllimin uzunmüddətli çıxışından sonra dərsin tempini dəyişmək üçün

«ümumi hay-küy» məsləhət görülür. Bu üsul şagirdlərə iki-üç nəfərlik qrup -

larda söhbət aparmaq imkanı verir. 

Şagirdlərə bildirilir ki, onların indicə eşitdikləri və ya gördükləri haqda

fikirlərini  söyləmək üçün beş dəqiqə vaxtları var. Onlar hansı hislər keçirdik -

lə rini, nə düşündüklərini söyləyə, başa düşmədiklərini isə bir-birindən soruşa

bilirlər. Bundan sonra qrup və ya cütlüklərdən fikirlərini bütün siniflə bö lüş -

məyi və ya suallar verməyi xahiş etmək olar. Bu fəaliyyət iştirakçıları eyni

zamanda fəal işə qoşmağın ən səmərəli modelidir. 

İştirakçılar üçün stullar iki dairəvi cərgədə düzülür. Daxili cərgədə –

şa girdlər arxaları dairənin mərkəzinə doğru otururlar. Kənar cərgədə –

şagirdlər üzləri dairənin mərkəzinə doğru yerləşir. Müəllimin işarəsi ilə

kənar cərgənin bütün şagirdləri sağdakı stula keçir və qarşılarında yeni

rəqib olur. Şagirdlər cüt lüklərdə eyni zamanda diskussiya aparırlar. Onlar

yeni rəqiblə qarşılaş maq la yeni-yeni dəlillər eşidirlər, deməli, yeni cavab -

lar axtarmalı olurlar. Dövrə sona çatana kimi şagirdlərin dəlillər sistemi,

bir qayda olaraq, «itilə nir», eləcə də onlar müxtəlif tərəfdaşlarla ünsiyyət

təcrübəsi qazanmış olurlar.

Debat «Müzakirə» dərs modeli

İki rəqib komanda iştirak edir – dəqiq müəyyənləşdirilmiş tezis, məsələn:

«Gələcəkdə Azərbaycanın çiçəklənməsi labüddür» və ya «Azərbaycan neftin

çıxarılmasından zərər görmüş və gələcəkdə də yalnız zərər görəcəkdir»

tezislərindən birini təsdiq edən və inkar edən tərəflər.

Hər komandadan üç spiker çıxış edir: təsdiq edən tərəfdən T1, T2,

T3 spikerlərin hər biri öz tezisinin müddəalarını müdafiə və təsdiq

etməlidir; inkar edən tərəfdən isə İ1, İ2, İ3 spikerləri həmin tezisi inkar

etməlidir.

Debatda çıxışların ardıcıllığı və vaxt cədvəli: 0000
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Debatlarda şagirdlərdən bir nəfər taym-kiper (vaxtölçən) rolunu ifa edir. O,
vaxta nəzarət edir və vaxtın sonuna yarım dəqiqə qalmış, üstündə «30 saniyə»
yazılmış vərəqə və ya lövhəni qaldırır. Sinfin qalan şagirdləri debatların
gedişini müşahidə edir və  tərəflərin dəlillərini aşağıdakı cədvəldə qeyd edir:

52

Spiker Vaxt Rol

T1 3 dəq.
Tezisi izah edir, təsdiq edən tərəfin dəlillərini
təqdim edir.

İ3 T1-ə 2 dəq.
İ3 dəlillərin əhəmiyyətini azaltmaq üçün T1-ə sual
verir. T1 cavab verir.

İ1 3 dəq. Bütün mümkün dəlilləri irəli sürür.

T3 İ1-ə 2 dəq.
T3 İ1-ə onun dəlillərinin əhəmiyyətini azaldan
suallar verir. İ1 cavab verir.

T2 2 dəq.
İ1-in dəlillərini rədd edir, sübutlar gətirir, təs diq -
edici xətti gücləndirir.

İ1 T2-yə 2 dəq. İ1 T2-yə çarpaz suallar verir, T2 cavab verir.

İ2 2 dəq.
T1 və T2-nin dəlillərini inkar edir, inkar edən xətti
gücləndirir.

T1 İ2-yə 2 dəq. T1 İ2-yə sual verir. İ2 cavab verir.

T3 3 dəq.
Rəqiblərinə son cavabını təqdim edir: onların də -
lillərini inkar edir və təsdiqedici xəttin sübut larını
gücləndirir.

İ3 3 dəq.
Rəqiblərinə son cavabını təqdim edir: onların də -
lillərini inkar edir və təsdiqedici xəttin sübutlarını
gücləndirir.

Təsdiqedici tərəfin dəlilləri İnkaredici tərəfin dəlilləri



Debatların sonunda dəlillərin inandırıcılığı, spikerlərin mübahisə aparmaq
qabiliyyətləri müzakirə edilir və nəticədə qələbə tərəflərdən birinə verilir.
Debat formasında dərs üçün münsiflər heyətinin əvvəlcədən seçilməsi məq -
sədəuyğundur. Münsiflər heyəti komandaların iştirakçılarını qiymətləndirir
və debatların nəticələrini yekunlaşdırır.

Mənbələrin öyrənilməsi və onlar əsasında tarixi hadisənin müəyyənləş -
diril məsi olduqca vacib əhəmiyyətə malikdir. Mənbələrin öyrənilməsi üzrə
dərs müxtəlif bilik mənbələri ilə işi təşkil etməyə, şagirdlərə tarixi faktların
təhlili, təsnifatı və sistemləşdirilməsi üsullarını, onların ümumiləşdirilməsini
və öz mövqeyinin əsaslandırılmasını öyrənməyə təkan verir. Belə dərslər
şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətini stimullaşdırır. 

Bunun bir modelini – «Biz tarix dərsliyi yazırıq»  formasında göstərək.
Şagirdlərə müəyyən mövzu üzrə mənbələr kompleksinin öyrənilməsi

əsasında müstəqil şəkildə dərsliyin bir paraqrafını və ya kiçik bir hissəsini
yazmaq təklif olunur.

1. Müəllim dərsin mövzusunu, problemi söyləyir və tapşırığı izah edir.
2. Şagirdlər kiçik təlim quruplarına bölünürlər və ilkin məlumatların təd -

qi qi əsasında «tarix dərsliyi» üçün material seçirlər.
Qrupların iş qaydası aşağıdakı kimi ola bilər:
a) paraqrafın başlığını və ya planını dürüst ifadə etmək, mövzunun açıl -

ması üçün hansı yarımbəndlər nəzərdən keçirilməlidir?
b) qısa müəllif mətni yazmaq;
c) xronoloji-hadisə sırasını açmaq;
ç) məqsədəuyğun sayılsa, mənbələrdən parçalar götürmək;
d)  xəritə, illüstrasiyalar tapmaq;
e) «zaman oxu»nu tərtib etmək;
3. Hər bir qrup işin yekunlarını sinfə təqdim edir.

53

МЯНБЯЛЯРИН ЮЙРЯНИЛМЯСИ ЦЗРЯ ДЯРСЛЯР



İllüstrasiyalar dərslik və ya dərs üçün yaraşıq deyil, həm də şagirdlər üçün
əlavə məlumat mənbəyi olmalıdır. Buna görə də illüstrasiyalarla iş üçün
suallar və tapşırıqlar təklif edilməlidir.

İllüstrasiyanın təsviri və ondan məlumat alınması
Müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsi olan tapşırıqlar:
1. İllüstrasiyaya əsasən tarixi dövrü və məkanı (hadisə yerini) müəyyən edin.
2. Göstərilmiş tarixi hadisələri və onların iştirakçılarını, şəraiti, mühiti

təs  vir edin.
3. İllüstrasiyada əks olunan tarixi dövrün tipik nümayəndələrini müəyyən -

ləş dirin (geyim, davranış xüsusiyyətləri).
4. Süjet və detallara görə əsər müəllifinin əsas fikrini aydınlaşdırın.
5. İllüstrasiya materiallarının növünü və onun müəllifinin əsas ideyasına

müvafiqliyini müəyyənləşdirin.
6. Şəkilaltı mətni (əgər varsa) illüstrasiyanın məzmunu ilə tutuşdurun.
7. İllüstrasiya üzrə hekayə hazırlayın.

İllüstrasiyalarla iş zamanı şagirdlərin fəallıq növləri:
1. İllüstrasiya üzrə ümumi söhbət.
2. İllüstrasiyaya imza toplamaq.
3. «Bərpaçının» vərəqəsinin tərtib olunması.
4. Cütlərdə «rəssamla» müsahibə.
5. Cütlərdə sualların qoyuluşu.
İllüstrasiyaların dərk olunması və tətbiqi.

Müxtəlif mürəkkəblik səviyyəsi olan tapşırıqlar:
1. Sizcə, illüstrasiya naturadan çəkilib, yoxsa sonradan yaradılıb?
2. Əgər o sonradan yaradılıbsa, onun mənbəyi nə olub?
3. İki və daha artıq eyni planlı illüstrasiyanı müqayisə edin.
4. Müxtəlif tip illüstrasiyalarda hadisələrin obrazlı əksini müqayisə edin.
5. Müxtəlif illüstrasiyalarda məzmunu və dəyərləndirici əlaqələri təyin edin.
6. İllüstrasiyanın dəyərlər sistemini və subyektivlik səviyyəsini müəy -

yən edin.
7. Müxtəlif planlı illüstrativ materialları qiymətləndirin və nəticə çıxarın.
8. Problemin həlli üçün illüstrasiya və mənbələrin müqayisəli təhlilindən

istifadə edin.

54

ИЛЛЦСТРАСИЙА ЦЗЯРИНДЯ ИШ



9. Öz mövqeyinizi illüstrasiyanın köməyi ilə əsaslandırın.
Fəallıq növləri:
1. Qruplarda illüstrasiyalar üzrə fikir mübadiləsi aparmaq.
2. Cütlüklərdə mübahisə etmək.
3. Şəklin yaranması haqqında  hekayə tərtib etmək.
4. İllüstrasiyalar haqqında rəy yazmaq.

Planlaşdırma aparmadan heç bir səmərəli işə nail ola bilmərik. Bütün
sahələrdə olduğu kimi, tədrisdə də planlaşdırma əsasdır. Kurikulum islahatı
həyata keçirilən zaman hər bir müəllim planlaşdırmaya böyük diqqət ayır -
malı, nəticələr əldə etmək üçün planını dəqiq tutmalıdır. 

Bildiyiniz kimi, planlaşdırmanın 2 növü vardır: gündəlik və prespektiv. 
Müəllim dərsə hazırlaşarkən, ilk növbədə, sinif üzrə təlim nəticələrini və

alt-standartları nəzərə almalıdır. Hər bir standartın reallaşdırılması üçün
mövzular vasitəsilə  şagirdlərdə bilik və bacarıqlar formalaşdırılır. Siz gündə -
lik plan nümunəsini hazırlayarkən standarta uyğun məqsədlərin çıxarılmasını
da unutmayın. Məqsədlər şagirdyönümlü olmalı, şagirdə ünvanlanmalıdır.
Bunun ardınca tədris zamanı tətbiq ediləcək forma və üsullar müəyyən
edilməlidir. Sizin seçdiyiniz üsullar kor-koranə yazılmamalı, dərs müddətində
tətbiqi reallaşdırılmalıdır. Bəzən müəllimlər gündəlik plan nümunəsində
forma və üsulların adını yazsa da, onu dərsin gedişində reallaşdırmır. Buna
görə də bəzən yazılı şəkildə hazırladıqları plandakı nəticə dərsin sonunda şa -
girdlərdən alınmır. Standartlar əsasında dərsin reallaşdırılması zamanı təlim-
tərbiyə və inkişafetdirici məqsədlər müəyyənləşdirilməlidir. Bu məqsədlərin
həyata keçirilməsində seçilmiş resurslar və inteqrasiya imkanları mütləq
nəzərdə saxlanılmalıdır. Bundan sonra dərsin mərhələləri başlanır. Fəal dərs -
də dərsin aşağıdakı mərhələləri vardır:

I mərhələ: motivasiya, problemin qoyulması

Fənnin tədrisi prosesində hər bir tədqiqat problemin müəyyənləşdiril -
mə si ilə başlayır. Əsl problem  həmişə çoxsaylı fərziyyələr, ehtimallar do -
ğurur və bunları yoxlamaq üçün ilk növbədə, tədqiqat sualının forma laş -
dı rıl ması lazım gəlir. Çünki tədqiqat sualı yeni biliklərin kəşf olunmasında
bələdçi kimi çıxış edir.
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Bu mərhələdə şagirdlər düşünməyə, idraki fəallığa sövq edildiyindən, o
həm də motivasiya adlandırılır.

Dərsdə motivasiyanın uğurlu alınması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl edil -
mə si tövsiyə edilir:

– motivasiya üçün seçilən material qeyri-adi, maraqlı olmalı;
– fərziyyələri yoxlamaq, tədqiqat aparmaq və yaradıcılıq üçün  imkan

verməli;
– müəllim şagirdlərə yönəldici suallar verməli, fərziyyələri irəli sürərkən

onları həvəsləndirməli;
– tədqiqat sualı təlim standartlarına əsasən müəyyənləşdirilməli və dərsin

məqsədinə  yönəldilməli;
– müxtəlif audiovizual vasitələrlə şagirdlərin diqqətini çəkərək maraq

oyatmalı;
– motivasiya mürəkkəb olmamalı, dərsin çox hissəsini aparmamalı;
– motivasiya tədqiqat sualının ortaya qoyulması ilə bitməlidir.

II mərhələ: tədqiqatın aparılması

Dərsin məqsədinə və tədqiqat sualına uyğun iş üsulları seçilir. Tədqiqat
sualına cavab verməyə kömək edəcək faktları tapmaq üçün məqsədyönlü iş
aparılır. Şagirdlərə müxtəlif çalışmalar verilir. Əgər bu zaman qrup işləri
verirsinizsə, qrup tapşırıqlarının həcmi və səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Bəzən
qrup bölgüsü aparılır tədqiqat işi vaxtı müəllim iş vərəqləri paylayır. İş
vərəqlərindəki tapşırıqlar biri digərindən asanlıq və çətinliyinə görə fərqlənir.
Bir qrup asan tapşırığı 5 dəqiqəyə həll edir, digər qrup isə 15 dəqiqə vaxt
ayırsa da, işini bitirə bilmir. Bütün bunları nəzərə almaqla işinizi səmərəli
qur mağa çalışın. Beləliklə, tədqiqat sualına cavab tapmaq  üçün zəmin ya -
ranır. Tədqiqat toplanmış faktlar əsasında təqdimatların hazırlanması ilə bitir. 

Tədqiqat müxtəlif formalarda: kollektiv, qruplarla, cüt şəklində və fərdi
qaydada aparıla bilər.

III mərhələ: məlumatın mübadiləsi

Verilmiş problemə aid tədqiqat üçün ayrılmış vaxt bitdikdən sonra müəl -
lim tapşırığın icrasının başa çatdığını bildirir. Bundan sonra şagirdlər infor -
masiyanın təqdimatına başlayır, əldə etdikləri yeni informasiyaları digər
iş ti rakçılarla bölüşürlər. Həmin təqdimatların əks olunduğu iş vərəqləri
lövhədən asılır.
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IV mərhələ: məlumatın müzakirəsi 

Mövcud mərhələnin məqsədi yeni əldə edilmiş informasiyanı  sistemləş -
dirmək və qrupların hazırladıqları təqdimatlar arasındakı əlaqəni üzə çı xa r -
maqdır.     

Bu mərhələdə müəllim köməkçi suallardan istifadə etməklə əldə olunmuş
faktların  məqsədyönlü müzakirəsini təşkil edir. Məlumat, sxem, qrafik, cəd -
vəl, təsnifat və s. formalarda təqdimatlar dinlənilir. Nəticədə tədqiqat sualına
cavab aydınlaşır.

V mərhələ: nəticə və ümumiləşdirmə

Aparılan tədqiqatdan sonra  nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin
köməyi ilə yeni bilikləri, əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin
ilkin fərziyyələri ilə müqayisə edərək ümumiləşdirir. Hamı tədqiqat sualına
cavab verildiyinə əmin olur. 

VI mərhələ:  yaradıcı tətbiqetmə və  ya ev tapşırıqları

Yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini
artırır. Bu məqsədlə şagirdlərə həyatla əlaqəli praktik tapşırıqlar verilir. Əgər
yaradıcı tətbiqetməni dərhal icra etmək mümkün olmursa, o sonrakı dərslərdə
həyata keçirilir.

Dərsdə alınmış bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi üçün ən
geniş yayılmış sərbəst iş forması ev tapşırıqlarıdır. 

Refleksiya və qiymətləndirmə 

Refleksiya – təlim prosesinin bütün mərhələlərini təhlil etməyə və onu
dərindən başa düşməyə imkan verir. Qiymətləndirmə şagirdlərin təlimdəki
nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsi prosesidir. Qiymətləndirmə konkret meyar -
lar üzrə aparılmalıdır. Müəllim şagirdləri əvvəlcədən bu meyarlarla tanış
etməlidir.

Perspektiv planlaşdırma əsas məqsədləri müəyyənləşdirmək və onlara
nail olmaq üçün hər bir müəllimin özünəməxsus fəaliyyət istiqamətidir.
Bildiyiniz kimi, kurikulum islahatına görə müəllimlər illik planlaşdırma
aparmaqda tam sərbəstdirlər. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, məhz hər bir
məktəbin yerləşdiyi regiondan, onun infrastrukturundan, maddi-texniki
bazasından və s. asılı olaraq «Ümumi tarix» fənn kurikulumunda nəzərdə
tutulmuş məzmun standartları müxtəlif cür reallaşdırıla bilər. Planlaşdırma
aparılarkən yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, şagirdlərin fərdi xüsusiyyət lə -
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rinin, öyrənmə tərzlərinin də nəzərə alınması olduqca vacib şərtdir. Eyni bir
regionda, eyni bir məktəbdə, lakin ayrı-ayrı VIII siniflərdə «Azərbaycan
tarixi» fənnindən dərs deyən müəllimlərin illik planlaşdırmaları müxtəlif ola
bilər. Lakin bu planlaşdırmanı kor-koranə aparmaq qeyri-mümkündür. Bunun
üçün müəyyən bacarıqlarınız olmalıdır. Bunlar aşağıdakılardır:  

♦ Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki  tədris vahidi və mövzular
üzrə dəqiqləşmələrin aparılması üçün «Azərbaycan tarixi» fənn
proqramında (kurikulumunda) nəzərdə tutulan məzmun standartlarının
dərslikdə hansı mövzularda reallaşdırıldığını və bu mövzuların hansı
tədris vahidlərində birləşdirildiyini müəyyən etməniz vacibdir. Bu, eyni
zamanda dərsliklə tanışlıq xarakteri daşıyır. Bu, illik planlaşdırmanı
düzgün apara bilməniz üçün demək olar ki, ilkin addımdır.

♦ Tədris vahidlərinin  və mövzuların ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi
mühüm bacarıqlardan biridir. Mövzuların ardıcıllığı dedikdə sadədən
mürək kəbə, məntiqi və xronoloji ardıcıllıq nəzərdə tutulur. Bu ardıcıllı -
ğı müəy yən ləşdirərkən bir neçə prinsip  nəzərə alınmalıdır ki, bunun
da birincisi məzmun ardıcıllığı baxımından sadədən mürəkkəbə, asan -
dan çətinə doğru getməkdir. Bunun üçün əvvəlcə dərslikdə verilən ardı -
cıl lığa diqqət yetirməli, bu ardı cıllıq sizi müəyyən səbəblərdən qane
et mirsə (tədris ilində baş verəcək mü hüm hadisələr, fənlərarası inteq rasiya
və s. baxımdan), özünüz mövzuların ardıcıllığını müəyyən etməlisiniz. 

♦ İnteqrasiya imkanlarının müəyyən edilməsi planlaşdırma aparmaq üçün
müəllimə lazım olan bacarıqlardan biridir. «Azərbaycan tarixi» özündə
beş məzmun xəttini birləşdirdiyinə görə onun bir çox fənlərlə («Ümumi
tarix», «Ədəbiyyat», «Həyat bilgisi», «Coğrafiya» və s.) inteqrasiyası
mümkündür. MMV-də sizlərə təqdim olunmuş illik planlaşdırma
cədvəlində «Azərbaycan tarixi» məzmun standartlarının digər fənlərlə
inteqrasiya imkanları göstə ril mişdir. Bu inteqrasiya imkanları məzmun
standart larını reallaşdırmamıza imkan yaradır. Siz sinfi nizdəki şagirdlə -
rin səviyyəsini, maraqlarını, resurs ları nızı nəzərə alaraq  özü nüz in teq -
ra siya imkanları müəyyənləşdirə bi lər si niz. Bunun üçün: 

– reallaşdıracağınız standartı həyata keçirmək üçün hansı fənnin kömə -
yinə ehtiyac olduğunu özünüz üçün müəyyənləşdirin;

– seçdiyiniz fənnin məzmun standartlarını nəzərdən keçirin. Siz yalnız
VIII sinif məzmun standartları ilə inteqrasiya yarada bilərsiniz.

İnteqrasiya üçün «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə seçdiyiniz standarta
müvafiq standartı müəyyənləşdirərək illik dərs planında qeyd etməniz vacib -
dir. Bundan sonra müəyyənləşdirdiyiniz inteqrasiya imkanına müvafiq ola -
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raq istifadə edəcəyiniz resurslarda, şagirdlərə təqdim edəcəyiniz  tapşı rıq la -
rı nızda bunu nəzərə almalısınız.

Əlavə resursların seçilməsi mövzunu, inteqrasiyanı müəyyənləşdirdikdən
sonra aparılmalıdır.  

Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsünün aparılması mühüm baca -
rıq lardan biridir. Tədris planına əsasən VIII sinifdə «Azərbaycan tarixi» fən -
ni nin tədrisinə  ayrılan saatdan kənara çıxmamaq şərti ilə daha vacib, eyni
zamanda şagirdlərin çətin qavradıqları mövzulara çox, asan mövzulara isə
az vaxt ayıra bilərsiniz. Perspektiv planlaşdırma aşağıdakı cədvəl əsasında
hazırlanmalıdır.

Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri müəllimin fəaliy -
yəti, bu fəaliyyətin şagirdlərin tələbatına nə dərəcədə cavab verməsi, habelə
ku rikulumda, planlaşdırmada və dərsliklərdə müvafiq dəyişikliklərin aparıl -
ma sı zərurəti haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şagirdin biliklərə yiyələn -
mək, onlardan istifadə etmək, nəticə çıxarmaq bacarıqları haqqında
məlumatların toplanması prosesi kimi qəbul edilir və aşağıdakı məqsədlərə
xidmət edir:

♦ şagirdin irəliləyişlərinin (geriləmələrinin) izlənilməsi (monitorinqi); 
♦ təlim prosesində qərarların qəbulu;
♦ şagirdin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi;
♦ kurikulumun qiymətləndirilməsi.
Qiymətləndirmə və təlim proseslərinə təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olan iki

tərəfi kimi baxılır. Sistemli proses olan qiymətləndirmə – təlim  nəticələri ilə
maraqlı tərəflər arasında səmərəli əks-əlaqə vasitəsi kimi aşağıdakı kompo -
nent ləri əhatə etməklə qurulur:
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♦ Qiymətləndirmə  məlumatları. Bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və
təlimə münasibətlərini, müəllimin hazırlıq səviyyəsini, fənn kurikulum -
la rının xarakterik cəhətlərini, təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən
məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.

♦ Məlumatların toplanması. Bu proses testlərin keçirilməsi, şagird
tapşırıqlarının yoxlanılması, sinifdə müsahibələrin aparılması, fənn
kuriku lum larının icra keyfiyyətinin, şagirdlərin və müəllimlərin fəaliy -
yətlərinin mü şahidəsi, qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənədlərinin
təhlil edilməsi kimi üsullarla həyata keçirilir.

♦ Qiymətləndirmə nəticələri. Həmin nəticələrdən tədris prosesinin
planlaşdırılması və istiqamətləndirilməsi, qiymət ballarının hesablan -
ması, müqayisələrin aparılması, təhsil sənədlərinin və lisenziyaların
verilməsi, təhsilin bir pilləsindən digərinə keçilməsi, pedaqoji nəzəriy -
yə lərin formalaş dı rılması, təhsil siyasətinin qurulması və onun təsirli -
li yinin monitorinqinin aparılması, təlim resurslarının bölgüsü, kuri ku-
 lumun və tədrisin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsində istifadə olunur,
eyni zamanda geniş ictimaiyyəti məlu matlandırmaq məqsədi daşıyır.

Qiymətləndirmə standartları. Bu standartlar təhsilin keyfiyyətini  qiy -
mətləndirmək üçün əsas meyarları təyin edir, şagird nailiyyətlərinin və təhsil
imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün istifadə olunan qiymətləndirmə
üsulları və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir, qiymətvermə prosesinin
qanuniliyinə zəmanət verir. 

Bütün növ qiymətləndirmələrin aparılmasında aşağıdakı prinsiplərə riayət
olunur:

♦ məqsədəuyğunluq;
♦ nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının  qarşılıqlı dəyərləndirilməsi;
♦ toplanılmış məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının

təmin olunması;
♦ qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əmək -

daşlıq;
♦ təlim fəaliyyətində qiymətləndirilmə nəticələrinin inkişafetdirici rolu -

nun təmin olunması.
Hazırda kurikulumun tətbiqi ilə əlaqədar olaraq qiymətləndirmə ənənə -

vi dən fərqlənir. Məktəbdaxili qiymətləndirmə diaq nos tik (ilkin səviyyənin
qiymət lən dirilməsi), formativ (fəaliyyətin qiymətləndirilməsi), summativ
(kiçik, böyük və yekun) qiymətləndirmələrdən ibarətdir.  

Diaqnostik qiymətləndirmədən istifadə etməklə öz təlim strategiyanızı
müəyyənləşdirə bilərsiniz. Bu qiymətləndirməni reallaşdırmaq üçün dərs ili -
nin, tədris vahidlərinin  əvvəlində tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Şagirdlərin
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bilik və bacarıqlarını müəyyən etməkdən ötrü, eyni zamanda şagird bir
ümumi təhsil müəssisəsindən  digərinə gəldikdə, sinfi dəyişdikdə və digər
zəruri hallarda  onun bilik və ba ca rıqları haqqında məlu mat toplamaq, şagirdə
fərdi yanaşmanı təmin etmək məqsədilə  aparılır.

Diaqnostik qiymətləndirmənin aparılması üçün aşağıdakı üsul və vasitə -
lər dən istifadə edə bilərsiniz:

Bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi sənədlərdə qeyd olunmur, yazılı
qeydlər  sinif və  şagird portfoliosunda saxlanılır, nəticələr barədə valideynlər,
sinif rəhbəri və digər fənn müəllimləri məlumatlandırılır. 

Formativ qiymətləndirmə zamanı qəbul edilmiş standartların reallaşması -
na istiqamətlənən irəliləyişlərin monitorinqi sinifdə hər bir şagirdin inkişa -
fının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir. Müəllim
belə monitorinq vasitəsilə tədris prosesini tənzimləyir, bütün şagird lərin
irəliləyiş lərini təmin edir, eyni zamanda uğur qazana bilməyən şagirdlərin
ehtiyac la rını öyrənərək, onlara əlavə köməklik göstərir. Bu qiymətləndirmə
fənni tədris edən müəllim tərəfindən məzmun standartlarından irəli gələn
təlim məqsədləri əsasında hazırlanmış meyarlar üzrə dərs ili ərzində müntə -
zəm olaraq aparılır.

Bir məzmun standartı dərslikdəki bir neçə mövzuda reallaşdığına görə
həmin standartlardan çıxan qiymətləndirmə  meyarları növbəti müvafiq dərs -
lər də də istifadə edilir. Müəllim qiymətləndirmə meyarlarına uyğun dörd-
səviyyəli rubriklər (I–IV səviyyə) hazırlayır. Zəruri hallarda rubriklər 3 və
ya 5 səviyyədə tərtib oluna bilər. Sizə təqdim olunan nümunələrdə 3 və ya
4 səviyyədən istifadə edilmişdir. 
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Üsullar Vasitələr

Tapşırıqvermə Çalışmalar 

Müsahibə 
(şifahi yoxlama)

Müəllimin qeydiyyat vərəqi (şagirdlə,
müvafiq hallarda qrup, yaxud siniflə aparılan
sifahi yoxlama zamanı müəllimin öyrənmək
(diaqnoz qoymaq) istədiyi məsələnin
yazıldığı vərəq)

Valideynlərlə və
digər fənn müəllim -
ləri ilə əməkdaşlıq

Söhbət və müəllimin sorğu vərəqi (şagirdin
evdə və ya məktəbdəki fəaliyyəti ilə bağlı
suallar yazılmış vərəq)

Söhbət Şifahi söhbət

Müşahidə Gündəlik müşahidə



Məsələn:

Standart: 5.1.1. Yeni ictimai-iqtisadi münasibətlərin mədəniyyətə təsirini
dəyərləndirir.

Qiymətləndirmə meyarları:  dəyərləndirmə

Formativ qiymətləndirmənin aparılması üçün aşağıdakı üsul və vasitələr -
dən istifadə edə bilərsiniz:
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I səviyyə II səviyyə III  səviyyə IV  səviyyə

Yeni ictimai-iq -
tisadi mü nasi bət -
lərin mədə  -
niy  yə tə təsirini
dəyər lən dir mək -
də çətinlik çəkir.

Yeni ictimai-
iqtisadi müna si -
bətlərin mədə -
niyyətə təsirini
müəllimin köməyi
ilə dəyərləndirir.

Yeni ictimai-iq ti -
sadi mü nasi bət lə -
rin mədəniy yətə
təsirini asanlıqla
dəyər lən dirir, lakin
faktlarda bəzi
səhvlər edir.

Yeni ictimai-
iqtisadi
münasibətlərin
mədəniyyətə
təsirini asanlıqla
dəyərləndirir.

Üsullar Vasitələr

Müşahidə Müşahidə vərəqləri

Şifahi sual-cavab
Şifahi nitq bacarıqları üzrə  qeydiyyat
vərəqi

Tapşırıqvermə Çalışmalar

Valideynlərlə və digər fənn
müəllim lə ri ilə əməkdaşlıq

Söhbət, sorğu vərəqi (şagirdin evdə və
ya məktəbdəki fəaliyyəti ilə bağlı suallar
yazılmış vərəq)

Layihə
Şagirdlərin təqdimatı və müəllim
tərəfindən müəyyən olunmuş meyar
cədvəli

Rubrik
Nailiyyət səviyyələri üzrə
qiymətləndirmə  şkalası

Şifahi və yazılı təqdimat Meyar cədvəli

Test Test  tapşırıqları

Özünüqiymətləndirmə Özünüqiymətləndirmə vərəqləri



Özünüqiymətləndirmə

Bu qiymətləndirmə fərdi qiymətləndirmədir. Dərsin sonunda hər bir şa -
gird öz fəaliyyətini bu cədvələ əsasən qiymətləndirə bilər.

Cütlərlə iş zamanı qiymətləndirmə

Bu qiymətləndirmədən cütlərlə iş zamanı istifadə etmək olar. Dərsin sonunda
cütlərə aşağıda göstərilən cədvəl paylanılır. Bu cədvəldən istifadə etməklə hər
bir şagird həm özünün, həm də yoldaşının fəaliyyətini qiymət ləndirə bilər.

Qrup işlərinin qiymətləndirilməsi

Qruplarla işin qiymətləndirilməsi üçün meyar cədvəli hazırlanır. Qrup -
ların fəaliyyətini aşağıdakı meyarlara əsasən qiymətləndirmək olar.

Yekun (summativ) qiymətləndirmə standartların mənimsənilməsi istiqa -
mə tində şagirdlərin əldə etdiyi irəliləyişləri dəyərləndirir. Bu qiymətləndirmə
il ərzində bəhs və ya bölmələrin, həm də tədris ilinin sonunda qiymətləndirmə
standartlarına əsasən həyata keçirilir. Summativ qiymətləndirmənin nəti cə -
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ləri rəsmidir və keçirildiyi tarixdə sinif jurnalında qeyd olunur.  Summativ
qiy mətləndirmənin aparılması üçün yalnız test üsuluna üstünlük verməməli,
aşağıdakı üsul və vasitələrdən də istifadə olunmalıdır:

Məktəbdaxili qiymətləndirmə əvvəlki kimi diaqnostik, formativ və sum-
mativ olmaqla üç növdən ibarət olacaqdır. Əsas dəyişiklikər summativ qiy -
mətləndirmələr və onların formatı ilə bağlıdır. Ümumi təhsil pilləsində
BSQ-lər IV, IX və XI siniflərdə bütün fənlərdən keçiriləcək.

Ümumi təhsil müəssisələrinin V–VIII siniflərində ümumi orta təhsil
səviyyəsi üçün nəzərdə tutulmuş buraxılış imtahanı fənləri üzrə böyük sum-
mativ qiymətləndirmə aparılır.

Lisey və gimnaziyalarda V–VIII siiflərdə ümumi orta təhsil səviyyəsi
üçün nəzərdə tutulmuş buraxılış imtahanı fənləri ilə yanaşı, müəssisənin
Pedaqoji Şurasının qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş maksimum 3 fənn üzrə
BSQ-lər keçirilə bilər.

Yarımil qiymətləri böyük summativ qiymətləndirmə aparılmayan fənlər üzrə
KSQ ballarının ədədi ortası və ona uyğun qiymətə («5» ballıq) əsasən yazılır.

BSQ aparılan fənlər üzrə isə yarımil balı

düsturuna əsasən çıxarılır və həmçinin «5» ballıq şkala ilə də qiymət ləndirilir.
Summativ qiymətləndirmədə iştirak etməyən şagirdlər üçün yeni, lakin

sinif üçün istifadə olunan tapşırıqlarla eyni səviyyəli qiymətləndirmə vasitə -
ləri hazırlanır.

Qiymətləndirmə standartları 4 səviyyədə müəyyən olunur.
♦ Birinci səviyyə – aşağı
♦ İkinci səviyyə – orta
♦ Üçüncü səviyyə – yüksək
♦ Dördüncü səviyyə – ən yüksək 
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Üsullar Vasitələr

Yoxlama yazı işləri Yoxlama yazı işləri üzrə  qeydiyyat vərəqi

Layihə Şagirdlərin təqdimatı və müəllim tərəfindən
müəyyən edilmiş meyar cədvəli

Şifahi sorğu Şifahi sorğu üzrə  qeydiyyat vərəqi

Test Test  tapşırıqları

Tapşırıqvermə Tapşırıq, çalışma və laboratoriya işləri

Yaradıcılıq və əl işləri Fənlərə müvafiq olaraq  rəsmlər, hazırlanan
məmulatlar və digər əl işləri



Qiymətləndirmə vasitələri hazırlanarkən aşağıdakılar nəzərə alınır
suallar çətinlik səviyyəsinə görə aşağıdakı kimi hazırlanır: 

♦ 1-ci səviyyə üzrə suallar – 20% 
♦ 2-ci səviyyə üzrə suallar – 30%
♦ 3-cü səviyyə üzrə suallar – 30%
♦ 4-cü səviyyə üzrə suallar – 20%
Əgər 30 sual hazırlanarsa, bu sualların 20%-i birinci səviyyəli suallar, 30%-i

II səviyyəli, 30 %-i III səviyyəli, 20% isə 4-cü səviyyəli suallar olmalıdır.
Summativ qiymətləndirmə ballarının 5 ballıq şkala ilə uyğunlaşdırılması

aşağıdakı cədvəl üzrə aparılır:

Hörmətli müəllimlər!
Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatı ilə əlaqədar olaraq təlim və tədrisə yanaşmalar də yiş -

mişdir. Bu baxımdan bir çox yeniliklər təhsil strategiyamızda öz əksini tapır. Sizə təqdim ol-
unan Azərbaycan tarixi üzrə dərslik komplekti Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
mək təblərində «Azərbaycan tarixi» fənninin fəlsəfəsini, bu fənnin təlimi sahəsində fəaliyyətləri
əks etdirən konseptual sənəd olan kurikulum əsasında tərtib olunmuşdur. Fənn kurikulumlarının
tətbiqi ilə əlaqədar olaraq bir sıra fənlərin tədris saatlarında dəyişiklik olmuşdur. Bu baxımdan
«Azərbaycan tarixi» fənninin VIII sinifdə tədrisi üçün həftədə 2 saat nəzərdə tutulmuşdur.

Ənənəvi təhsil sistemində bu fənn üzrə VIII siniflərdə saat bölgüsü ilin birinci yarısında həftədə
iki saatla, ikinci yarısında isə bir saatla nəzərdə tutulmuşdur. Hazırlanmış yeni tədris planında isə
«Azərbaycan tarixi» fənn kurikulumunun tətbiqi reallaşdırılacaq. VIII sinifdə hər iki yarımildə fənnin
tədrisi həftədə 2 saatla nəzərdə tutulub. Bu baxımdan sizə təqdim olunan mövzuların tematik plan -
laşdırılmasına əsasən prespektiv planlaşdırmanızı həftdə iki saat olmaqla nəzərə almalısınız. Stan -
dartların reallaşdırılması üçün müəyyən olunmuş mövzulara ayıracağınız vaxt sizdən asılıdır. Siz
sinfinizin səviyyəsinə uyğun bəzi mövzuların çətinliyini nəzərə alıb iki və ya daha artıq saat ayır -
maqda sərbəstsiniz. Mövzu sizin üçün vasitədir. Əsas odur ki, sinif üzrə verilmiş Azərbaycan tarixi
üzrə məzmun standartları tədris ilinin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıqlarına çevrilə bilsin. 

Seçdiyiniz standartlardan və strategiyanızdan  asılı olaraq inteqrasiya imkanlarını müəyyən
etməkdə Müəllim üçün Metodik Vəsaitin əvvəlində təqdim edilən fənlərarası  inteqrasiya cədvəli
kö məyinizə çatacaqdır. Resursların seçilməsində sərbəstsiniz. Mövzuya və standarta uyğun məqsə -
dinizi reallaşdırarkən müxtəlif resurslardan istifadə edə bilərsiniz. 

Vəsaitdə qiymətləndirmə ilə bağlı verilən tövsiyəyə əsasən kiçik və böyük summativ qiymətlən -
dirmələrin vaxtını özünüz müəyyən edə bilərsiniz.

QEYD. Dərs nümunələrinə uyğun verilmiş tövsiyələrin əksəriyyətində 1 saatlıq dərsin
planına uyğun model verilsə də, siz sinfin səviyyəsindən asılı olaraq 1 saatlıq dərslərə 2 və ya
daha artıq dərs saatı ayıra bilərsiniz. Bu zaman seçdiyiniz standart və məqsədlər fərqli ola
bilər. Sizə təqdim olunan perspektiv planlaşma sadəcə tövsiyə  xarakteri daşıyır.
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Bal aralığı 5 ballıq şkala üzrə qiymət

0-30 2 (qeyri kafi)

31-60 3 (kafi)

61-80 4 (yaxşı)

81-100 5 (əla)
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Mövzular Mövzuların adları Məzmun
standartı Saat

Diaqnostik qiymətləndirmə 1

Tədris vahidi: Azərbaycan XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə

1-ci mövzu Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar tərəfindən işğalı 3.1.2. 2

2-ci mövzu Şah I Abbasın islahatları 3.1.1.; 4.1.1. 2

3-cü mövzu Cəlalilər hərəkatı. Şah I Abbasın hərbi uğurları 1.2.1.; 3.1.3. 2

4-cü mövzu XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə sosial-iqtisadi
və ictimai həyat 1.3.1.; 2.1.1. 2

5-ci mövzu Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində 3.1.3. 2

6-cı mövzu XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti 5.1.1.; 5.1.2. 2

Ümumiləşdirici təkrar 1

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

Tədris vahidi: Azərbaycan XVIII əsrin birinci yarısında

7-ci mövzu XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi və
siyasi vəziyyət 1.2.1.; 3.1.1. 2

8-ci mövzu Rusiyanın Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə
hazırlaşması 1.1.1.; 1.2.2. 1

9-cu mövzu Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya tərəfindən
bölüşdürülməsi 2.1.2.; 3.1.2. 1

10-cu mövzu
Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı
dövlətlərinin hakimiyyəti altında 

1.1.2.; 1.2.2.;
3.1.2. 1

11-ci mövzu Azərbaycan torpaqlanın azad edilməsi 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 1

12-ci mövzu Əfşar imperiyasının yaranması 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

13-cü mövzu XVIII əsrin 30–40-cı illərində üsyanlar 1.1.2. 2

14-cü mövzu Əfşar imperiyasının süqutu 1.2.2.; 3.1.1.;
4.1.2. 2

Ümumiləşdirici təkrar 1

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

Tədris vahidi: Azərbaycan XVIII əsrin ikinci yarısında

15-ci mövzu Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

16-cı mövzu Azərbaycanın cənub xanlıqları 2.1.2.; 3.1.1. 2

17-ci mövzu Şimal-Şərqi Azərbaycan dövləti – Quba xanlığı 1.2.2.; 3.1.1.;
4.1.1. 1

18-ci mövzu Quba xanlığının birləşdirmə siyasətinin ikinci
mərhələsi 3.1.1.; 3.1.2. 1

VIII sinif «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə tematik planlaşdırma
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Mövzular Mövzuların adları Məzmun
standartı Saat

19-cu mövzu Qarabağ – bəylərbəyilikdən xanlığa 1.2.2.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

Ümumiləşdirici təkrar 1

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

20-ci mövzu Qərbi Azərbaycan xanlıqları 1.1.2.; 1.2.2.;
2.1.2. 2

21-ci mövzu İkihakimiyyətli xanlıqlar 1.1.2.; 2.1.2. 2

22-ci mövzu Bakı, Lənkəran və Dərbənd xanlıqları 1.1.2.; 2.1.2. 2

23-cü mövzu Camaat, sultanlıqlar və məlikliklər 1.1.2.; 2.1.2. 2

Ümumiləşdirici təkrar 1

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

24-cü mövzu Ağa Məhəmməd xan Qacarın birləşdirmə siyasəti 3.1.1.; 4.1.1.;
4.1.2. 2

25-ci mövzu XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda ictimai
həyat 1.2.2.; 2.1.1. 1

26-cı mövzu İqtisadi vəziyyət. Sənətkarlıq. Ticarət 1.2.2.; 1.3.1.;
5.1.1. 1

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

Tədris vahidi: Azərbaycan XIX əsrin əvvəllərində

27-ci mövzu Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarının işğalına
başlaması 3.1.2.; 3.1.3. 1

28-ci mövzu Car-Balakənin və Gəncə xanlığının Rusiya
tərəfindən işğalı 1.2.2.; 3.1.3. 1

29-cu mövzu Qarabağ, Şəki və Şamaxı xanlıqlarının Rusiya
tərəfindən işğalı 1.2.2.; 3.1.3. 1

30-cu mövzu Bakı, Dərbənd və Quba xanlıqlarının işğalı 1.2.2.; 4.1.2. 1

31-ci mövzu Gülüstan müqaviləsi 1.2.2.; 3.1.3. 2

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1

32-ci mövzu Rusiyanın Azərbaycanda müstəmləkə rejimi
yaratması 1.2.2.; 3.1.3. 1

33-cü mövzu Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının işğalı 1.2.2.; 3.1.3. 1

34-cü mövzu Türkmənçay müqaviləsi 1.2.2. 2

35-ci mövzu
XVIII əsrdə və XIX əsrin əvvəlində 
Azərbaycan mədəniyyəti

5.1.2.; 5.1.3. 1

36-cı mövzu
Qarabağa ermənilərin köçürülməsi və əhalisinin
etnik tərkibinin dəyişdirilməsi haqqında...

1.3.1. 1

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 1



1-ci mövzu. Azərbaycan ərazilərinin Osmanlılar
tərəfindən işğalı

9

11
Azərbaycan XVI əsrin ikinci yarısı –

XVII əsrdə

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin ortalarında

1555-ci il Amasiya sülhünə görə Azərbaycan
Səfəvi dövlətinin itirdiyi ərazilər

Portuqaliyanın işğal etdiyi ərazi

Paytaxt

Bəylərbəyilik mərkəzi

Digər şəhər və yaşayış məntəqələri

Qalalar

Səfəvi dövlətinin sərhədləri (vassal ərazilər daxil
olmaqla)
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AZƏR BAY CAN  XVI  ƏSRİN  İKİNCİ  YARISI –
XVII ƏSRDƏ

Àëòñòàíäàðò:
3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, İNSERT,
müzakirə

haqqında müxtəlif suallar da vermək olar. Sualların köməyi ilə şagirdlərin diq -
qətini problemin araşdırılmasına doğru yönləndirmək olar. Əvvəlcədən müəy -
yən etdiyiniz açar sözlərdən istifadə et məklə də şagirdlərə suallar vermək olar.
Sual lara cavab vermək üçün şagirdlərə bir neçə dəqiqə vaxt verilsə, daha düzgün
olar. Şagirdlərin verdiyi cavablar lövhədə, yaxud da flipçartda qeyd olunarsa, da -
ha məqsədəuyğun hal olar. Cavablar alındıqdan sonra şagirdləri insert üsulundan
istifadə edərək B blo kundakı mətnlə tanış edə bilərsiniz.

Tÿlim formasû:
kollektiv  və qruplarla iş

Osmanlılarla gedən mü -
haribələrdə Azər bayca -
nın mövqeyini dəyər lən -
dirin.

Тялим мягсяди

Mövzunun tədrisi zamanı
müxtəlif sualların kömə yi
ilə şagirdlərin diqqə tini
Səfəvi dövləti nin si yasi
hə yatına, eləcə də ölkədə
hərc-mərcliyə sə bəb olan
amillərə yönlən di rin. Mo-
tivasiya zamanı A blokun-
dan istifadə etməklə  dövr



ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ßÐÀÇÈËßÐÈÍÈÍ ÎÑÌÀÍËÛËÀÐ
ÒßÐßÔÈÍÄßÍ ÈØÜÀËÛ

Éåíè ìöùàðèáÿíèí áàøëàíìàñû.
1576-cû ildÿ Sÿfÿvi øahû I Tÿh ma    si bin

þlömöídÿn sonra haki  miyyÿtÿ II Ès   -
ma  yûl (1576—1577) gÿldi. Î, äþâëÿòèí

äàéàã ëàðûíûí ìþùêÿì ëÿí äèðèëìÿñè, ìÿð   -

êÿçëÿø äèðìÿ ñèéà ñÿ òèíèí ùÿéàòà êå÷èðèë-

ìÿñè ö÷öí áèð ñûðà àääûìëàð àò äû. Øàù

II Ès   ma  yûlûí áó àääûìëàðû Qû çûë áàø ÿéàí-

ëàðûíû íàðàçû ñàëäû âÿ áó ñÿáÿáäÿí øàù

ÛÛ Èñìàéûë sui-qÿsd nÿti cÿ sin dÿ þl dö -

röldö. 

10

Ìöùàðèáÿäÿí ñîíðà Ñÿôÿâè äþâëÿòèíäÿ ùàíñû ùàäèñÿëÿð
áàø âåðäè? Éåíè ìöùàðèáÿ íÿ ö÷öí áàøëàäû?

ÕÂÛ ÿñðäÿ Ñÿôÿâè âÿ Îñìàíëû
dþâ   ëÿòëÿðè àðà   ñûíäà óçóí ñöðÿí
ìö    ùàðèáÿëÿð 1555-úè èëäÿ baü   la nan
Amas  èya sölh mö qa  vi lÿ si èëÿ éå êóí -
ëàøäû. Èêè òöðê äþâëÿòè àðàñûíäà
ñöëù ìöíàñèáÿòëÿðè óçóí ñöðìÿäè. 

Şah II İsmayıl

II İsmayıl son dərəcə cəsur və qorxmaz insan idi. O, dövlətin idarəsini tamamilə
öz əlinə almağa başladı. II İsmayıl şiə-sünni məzhəbləri arasındakı ixtilafa son
qoymaq istəyirdi, lakin onun sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi bu tədbirləri
yarımçıq qoydu.

Sizcə, Şah II İsmayıl məqsədinə nail olsaydı, bunun Səfəvi dövləti üçün hansı
müsbət təsirləri ola bilərdi?
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Tədqiqat sualı qo yul duq -
dan sonra şagirdləri qrup   -
lara bölmək lazım dır. Böl -
gü apararkən da ha çevik və
maraqlı va  si  tələrə əl atmaq
şa girdlərin marağına səbəb
olar. Eyni zamanda vaxta
qənaət etmiş olarsınız. Bu
işdə rəngli stikerlər kömə -
yinizə çata bilər. Bunun
üçün şagirdlərə rəngli kart -
lardan birini seçmək təklif
olunur. Bu mövzunun real -
laş dırıl ma sı üçün daha
yax şı olardı ki, müxtəlif
rəng lərdən, məsələn, yaşıl,
sarı, narıncı, mavi, çəh rayı
və s. rənglərdən is tifadə
edəsiniz.
Qrupu 4 yerə bölməklə
onların adını mətndə olan
ifa dələrlə adlandır maq
olar. Tədqiqatın apa rıl -
ma sı üçün aşa ğı dakı tap -
şı rıq lar sizin üçün vasitə
ola bilər.

E blokuna aid şəkil və illüstrasiyaların köməyi ilə şagirdlərdə dövr haq qında tam
təsəvvürlərin for ma laş masına yardım edə bilərsiniz.
Tədqiqat isə «XVI əsrin ikinci yarısında Səfəvi imperiyasında siyasi və iq tisadi
vəziyyət necə idi?» sualı ətrafında apa rıl ma lıdır. Bunun üçün də şagirdləri tədqi -
qata cəlb etməklə müəyyən tapşırıqlar verilməlidir. 

I qrup: XVI əsrin 70-ci illərində Səfəvi dövləti nin daxili vəziyyətini təh lil edin.
II qrup: Səfəvi–Os manlı müharibələrinin ikinci mər hə ləsi zamanı nəyə görə
Şirvanı ələ keçir mək əsas amil idi? İzah edin.
III qrup: Osmanlı ordusunun Çıldır gölü yaxınlığındakı döyüşdə qələbə çal -
masına hansı amillər kömək etdi? Fikirlərinizi bildirin.
IV qrup: Osmanlı–Sə fə vi müharibəsində Azər baycanın mövqeyini də yərləndirin.
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ìÿðêÿçè ùàêè ìèé éÿò ñîí äÿðÿúÿ çÿèôëÿäè. Áóíäàí èñòèôàäÿ åäÿí Îñ -
ìàíëû ãî øó   íó 1586—1589-úó èëëÿðäÿ Àçÿðáàéúàíûí áþéöê áèð ùèñ-
ñ ÿ ñèíè èø   üàë åòäè. 

Þëêÿíèí øÿðã ñÿðùÿäëÿðèíäÿ äÿ âÿçèééÿò ýÿð ýèíëÿø      äè. Ñÿôÿâè
äþâ ëÿòèíèí îñìàíëûlarla ìöùàðè áÿ àïàðìàñûíäàí èñòè ôàäÿ åäÿí
Øåéáàíèëÿð Õî ðàñàíû èø üàë åòäèëÿð. Ñÿôÿâèëÿð äþâ ëÿòèíèí èêè úÿá-
ùÿäÿ ìöùàðèáÿ àïàðìà üà ìÿúáóð ãàëìàñû áþéöê ÿðàçè èòêèëÿðèíÿ
ñÿáÿá îëäó.

13

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin sonlarında

Португалийанын ишьал етдийи ярази

1578–1590-ъы илляр Сяфяви–Османлы
мцщарибяси zamanы Азярбайъан
Сяфяви дювлятинин итирдийи яразиляр

Шейбанилярин ишьал етдийи яразилярШейбани ордусунун йцрцшляри

Крым ханынын йцрцшляри

Сяфяви ордусунун Ширвана йцрцшц

Османлы ордусунун йцрцшляри

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə, dəyərləndirmə

Hazırlanmış cavablar təq -
dim olunduqdan sonra hər
bir qrupun işi müzakirə
edilməli və qiymətlən dir -
mələr aparılmalıdır. Nəti -
cə lərin çıxarılmasında şa -
girdin iştirakı vacibdir. C
blokundakı 4-cü tapşırıq –
Səfəvi–Osmanlı mü hari -
bələrinin mərhələlərinə
əsa sən təqdimat hazır la -
yın – ev tapşırığı kimi ve -
rilə bilər. Yaxud da sinifdə
reallaşdırılmayan tapşırıq -
lar dan biri şagirdlərə ev
tapşırığı ola bilər. Lakin ve -
riləcək tapşırıq yarım qal -
mış problemi həll et mək
üçün deyil, şagird lə rin bilik
və bacarıqlarının inkişafı
üçün şərait yarat ma lıdır.
Formativ qiymətlən dir -
mə   nin reallaşdırılması, əs -
lin də, bütün dərs boyu
apa rılma lıdır. Qiymət lən -
dirmə məqsə də uy ğun me -
yar əsasında reallaşdı -
rıl   ma lıdır.

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛÂ

Səfəvi–Osmanlı
müha ri  bə lə ri nə aid

mənbələri təhlil edir,
lakin təqdim etməkdə

çə tin lik çəkir.

Müəllimin köməyi
ilə Sə fəvi–Osmanlı
mü haribə lə ri nə aid

mənbələri köməkdən
istifadə edə rək

təqdim edir.

Səfəvi–Osmanlı
müharibə lərinə aid

mənbələri təhlil
edib, təqdim
edərkən bəzi 
səhvlər edir.

Səfəvi–Osmanlı
müharibə lərinə aid
mənbələri asanlıq la

təhlil edib
təqdim edir.
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2-ci mövzu. Şah I Abbasın islahatları

ØÀH I ABBASIN ÈÑËAHATLARI

Øah I Abbasûn hakimiyyÿtÿ gÿlmÿsi. 1587-úè èëäÿ Sÿfÿvi dþv -

lÿ tinäÿ ñàðàé ÷åâðèëèøè áàø âåðäè. Ìÿùÿììÿä Õóäàáÿíäÿ ùàêèìèé -
éÿò äÿí êÿíàðëàøäûðûëäû, îíóí îüëó 16 éàøëû Àá áàñ øàù ålàn åäèëäè.

Øàù Û Àá áàñ (1587—1629) äþâëÿòèí

âàð ëûüûíû ãîðóìàã ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ,

Îñìàíëû äþâëÿòè èëÿ ñöëù äà íû øûã ëà ðûíà

áàøëàäû. 1590-úû èëäÿ Èñòàí áóë äà  ñöëù

ìö ãà âè ëÿñè èìçàëàíäû. ÕÂÛ ÿñðäÿ Ñÿ -

ôÿ  âè—Îñìàíëû ìöùàðèáÿñèíÿ ñîí ãîéàí

áó ìöãàâèëÿíèí øÿðòëÿ ðèíÿ ÿñàñÿí, ßð-

äÿáèë, Õàë  õàë, Ãàðàäàü, Çÿí úàí, Ãÿçâèí

âÿ Ëÿíêÿðàíäàí áàøãà, áö òöí Àçÿð -

áàé úàí òîðïàãëàðû îñ ìàí   ëû ëà ðà âåðèëäè. 

1590-úû èë Èstanbul möqavilÿsi Sÿ -

fÿ vilÿ rin imza ladûüû ÿn aüûr øÿrtli

sölh mö qa vi lÿ si èäè.  Áó ìöãàâèëÿíèí

øÿðò ëÿðèíÿ ýþðÿ, Sÿ fÿ vi dþvlÿ ti þç ÿðà   -

 çè  ñèíèí õåéëè ùèñ ñÿ ñèíè èòèðäè. 

15

Şah I Abbas 

Øah I Abbas Sÿfÿvi dþvlÿtini bþhrandan necÿ
÷ûxardû?

Sÿfÿvi dþvlÿtinäÿ si yasi vÿ hÿrbi
vÿ ziy  yÿtèí aüûrlaøäûüû áèð âàõòäà
ha ki miyyÿtÿ ìþùêÿì ÿqidÿyÿ vÿ si -
yasi mþvqeyÿ ma lik îëàí Øah I Ab -
bas ýÿëäè. 42 il ùàêèìèééÿòäÿ îëìóø
Øah I Ab basûÀâðîïàäà«Áþéöê Àááàñ»
àäëàíäûðûðäûëàð.

?
Ñèçúÿ, Ãûçûëáàø ÿéàíëàðû Øàù Ìÿùÿììÿä Õóäàáÿíäÿíè 
ùàêèìèééÿòäÿí ùàíñû ñÿáÿáëÿðÿ ýþðÿ êÿíàðëàøäûðäûëàð?
Áóíóí äàõèëè âÿ õàðèúè ñÿáÿáëÿðèíè ãåéä åäèí.

Àëòñòàíäàðòlar:
3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının

birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.
4.1.1. Azərbaycan  dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin (Şah

I İsmayıl, Şah I Təhmasib, Şah I Abbas, Nadir şah, Qubalı Fətəli xan, Hacı
Çə lə bi) fəaliyyətini dəyərləndirir.

Òÿëèì öñóëó:
fasiləli oxu, 
Venn diaqramı, suallar

Şah I Abbas Səfəvi dövlətini böhrandan necə çıxardı? sualına cəlb edin. Şagirdlə -
rin bu haqda məlumatı olmasa da, onların fərziyyələrini eşitməyə çalışın. Onlara
da ha bir sualla da müraciət edə bilərsiniz: Siz hökmdar olsaydınız, belə gərgin vəziy -
yətdən çıxmaq üçün hansı addımlar atardınız? Bu sualı verməklə şagirdlərin fəal -
laş  masına imkan yaradın. Fasiləli oxu üsulunu tətbiq etməklə B blokuna aid olan

Tÿlim formasû:
fərdi və qruplarla iş

1. XVI əsrin sonlarında
Azər  baycan torpaqları uğ -
runda gedən mübari zə nin
xüsu siy yətini şərh edir.
2. Şah I Abbası Azər bay -
canın dövlətçiliyində mü -
hüm rol oynamış tarixi şəx -
 siyyət kimi dəyər lən dirir.

Тялим мягсяди

Motivasiya zamanı siz
müxtəlif açar sözlərdən,
yaxud da suallardan isti -
fa də edə bilərsiniz. Həm -
çinin şagirdləri A blo -
kun dakı materialla tanış
edin.
Onların diqqətini C blo -
kun dakı:  



72

19

* Ùþðìöç — Èðàí âÿ Îìàí êþðôÿçëÿðèíè áèðëÿøäèðÿí áîüàç. Îíóí âàñèòÿñèëÿ Ñÿ-
ôÿâèëÿð Ùèíä îêåàíûíà ÷ûõûðäûëàð.

1. Øàù Û Abbas Azÿrbaycan adlû bÿy lÿr bÿ yilik yarat-
maqla han sû mÿqsÿdè gödördö?

2. Øah I Abbasûn hansû tÿdbirlÿri mÿrkÿzi haki miy -
yÿ   tií mþhkÿm lÿíäèðèëìÿñèíÿ õèäìÿò etdi?

3. Øah Û Àbbasûn hÿrbi islahatû nÿticÿsindÿ hansû hÿrbi hissÿlÿr ya radûldû?
4. XVI ÿsrin sonunda Sÿfÿvilÿrin qarøûsûnda xarici siyasÿt sahÿ sin -

dÿ hansû vÿzifÿlÿr duruðdu? 
5. Sÿfÿvilÿr Osmanlû äþâëÿòèíÿ qarøû hansû Avropa þlkÿlÿri ilÿ ÿla qÿ -

 lÿr yaratmûødûlar?
6. Ìÿëóìàòà ÿñàñÿí Øàù Û Àááàñûí ùþêìäàð êèìè ñèéàñÿòèíè ñÿúèééÿ -

ëÿíäèðèí. Îíóí ñèéàñè, èãòèñàäè âÿ ìÿäÿíè ñàùÿëÿðäÿêè õèäìÿòëÿðèíè
úÿäâÿëäÿ ãðóïëàøäûðûí.

7. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø òàðèõëÿðÿ àèä ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1587 1590

éö  íö òÿìèí åò ìÿê èäè. Bunun ö÷ön Øeybani lÿr  èí òóòäóüó Xo  ra sanû
ãàéòàðìàã, îs  man lû  larûn iø  üal et dik lÿri tor paq larû azad etmÿk, Èðàí
êþð ôÿçèíäÿ ìö  ùöì ëè ìàí îëàí Hþr mözö* ïîðòóãàëèéàëûëàðäàí
ýåðè àëìàã, Por tu  qa liya íûí áó  ðàäàêû hege mon  lu üuna son qoy -
 maq la zûm idi. 

Øah I Ab  bas Àâðîïàíûí ãöäðÿòëè äþâ ëÿòëÿðè — Ìöãÿääÿñ Ðîìà
èìïåðè éàñû, Èngil tÿ  rÿ, Fran sa, Èspaniya vÿ Rusiya èëÿ dip lo ma tik
ÿla qÿlÿrè ýåíèø    ëÿ íäèðäè. Áó, Sÿfÿvi dþvlÿti nin bey  nÿl  xalq nö  fu -
 zu  nun art masûna tÿsir gþs tÿrdi.

Ñèéàñè Èãòèñàäè Ìÿäÿíè

hissələrlə, yəni mətnlə tanış olan şagirdləri müzakirələrə cəlb etmək dərsi daha da
fəal edər. Onlara əvvəllər öyrəndikləri  faktlardan suallar verərək müqayisələr aparın.
Yaxud da dövrlə əlaqələndirə bilərsiniz. Şah I Abbasın Azər baycanı böhrandan
çıxarma bacarı ğını Heydər Əliyevin Azərbaycanı böhran dan çıxarma cəhdləri ilə
müqayisə edin. Onlar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri Venn diaq ramının kömə -
yin dən istifadə etməklə müqayisə edin. 

III qrup: Şah I Abbası Şah I İsmayılla müqayisə edin.
IV qrup: 1590-cı il İstanbul müqavilə sinin şərtləri
Həmzə Mirzənin bağlamaq istədiyi müqavilədən
nə ilə fərqlənirdi?

Kitabda verilmiş olan Şah I
Abbasın verdiyi qə rar və
qanunlar haqqında şa gird -
lə rin  fikirlər söylə mə sinə
imkan yaradın. Sinfin sə -
viy yəsinə görə müxtəlif
suallar vermək lə şagird lə -
rin canlanma sı na səbəb
olun. Onların diqqətini E
blo kundakı Şah I Abbasın
şəklinə, eləcə də mövzu ilə
bağlı verilmiş illüstrasiya
və rəsmlərə cəlb edə bilər -
siniz. Bu, dövr haqqın dakı
təsəvvürləri daha da forma -
laşdırmağa yar dım çı ola -
caq dır.
Tədqiqatı aparmaq üçün
Şah I Abbasın Azərbay can
tarixindəki rolu nə dən iba -
rətdir? sualını ver mək olar. 
Bu tədqiqatın aparılma -
sında mövzunun sonunda
yerləşdirilən C blokunda
verilmiş tapşırıqlardan da
istifadə etmək olar. 
Bunun üçün sinfi 4 qrupa
bölmək olar.
I qrup: Şah I Abbasın
hərbi is lahatlarına aid
cəd vəl tərtib edin.
II qrup: Səfəvi ordusu od -
lu silahın olmaması üzün -
 dən hansı böyük məğ  lubiy  -
yət lə üz ləş miş di? Dəyər -
ləndirin.

Heydər Əliyev Şah I Abbas
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Şərh edin. Qrup liderlə rinin təqdimatı bitdikdən sonra müzakirə aparmaq daha
yax şı olar. 
Şagirdlərə C blokunda olan suallardan istifadə etməklə fərdi suallar ve rin. On la -
rın fərdi baca rıqlarının üzə çıxması üçün Şah I Abbasın ordu islahatı haqqında
es se  yazmalarını tapşıra bilər siniz. Vaxtın məhdudlu ğu nu nəzərə alsaq, sinifdə
ki çikhəcmli esse yazmaqla bu tapşırığı reallaşdırmaq daha yax şı olar.
F blokunda A.Ba kıxanovun əsə rin dən Şah I Ab basa aid ve rilmiş məlu matı müza -
kirə edin.
Araşdırma və müzakirə lərin nəticəsi olaraq şa girdlərə onlara maraqlı gələn istiqa -
mətlər barədə ev tapşırığı vermək olar. Mə sələn: «Şah I Abbas ba rədə əlavə mə -
lumat top la yın». Təbii ki, bu tapşırıqları ve rərkən siz sinfinizin bilik və bacarıq
səviy yə sini də nəzərə almalısınız.
Qiymətləndirmə məqsə də uyğun müəyyənləş dirilmiş meyar əsasında aparılır.
Şagirdlərə özünüqiymət lən dirmə vərəqi də pay la maq olar.

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, dəyərləndirmə

Tapşırığı tam
və düzgün

yerinə
yetirdim.

Dərsdə
diqqətli

idim.

Məntiqli
yanaş mam

var idi.

Sual-
cavabda

aktiv idim.

Əməkdaşlıq
etdim.

Etiket
qaydalarına
riayət etdim.

I II III IV

XVI əsrin
sonlarında Azər -
baycan torpaqları

uğrunda gedən
mübari zənin xüsu -

siyyətlərini şərh
etməkdə çətinlik

çəkir.

XVI əsrin sonlarında
Azər baycan

torpaqları uğ runda
gedən müba rizə nin

xüsu siy  yə tlərini
müəllimin kömə yi 

ilə şərh edir.

XVI əsrin
sonlarında Azər -
baycan torpaqları

uğ runda gedən
müba rizə nin

xüsu siy  yə tlərini
sualların kömə yi

ilə şərh edir.

XVI əsrin 
sonlarında 

Azər bay can
torpaqları uğrunda
ge dən mübarizənin

xüsusiy yətlərini
asanlıqla
şərh edir.

Şah I Abbası
Azərbay canın
dövlətçiliyində 

mü hüm rol
oynamış tarixi
şəx siyyət kimi

dəyərlən di rərkən
ciddi səhvlərə 

yol verir.

Şah I Abbası
Azərbay  canın
dövlətçiliyində 

mü hüm rol oynamış
tarixi şəx siyyət kimi

dəyərlən di rərkən
müəllim

köməyindən
istifadə edir.

Şah I Abbası
Azər bayca nın
dövlətçili yində

mü hüm rol 
oynamış tarixi
şəxsiyyət kimi

dəyər lən di rərkən
bəzi səhvlərə yol

verir.

Şah I Abbası
Azərbaycanın
dövlətçiliyində

mühüm rol 
oy namış tarixi
şəxsiyyət ki mi

asanlıqla
dəyərləndirir.
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3-cü mövzu. Cəlalilər hərəkatı. Şah I Abbasın hərbi uğurları

ÚßËÀËÈËßÐ ÙßÐßÊÀÒÛ. 
ØÀÙ Û ÀÁÁÀÑÛÍ ÙßRÁÈ ÓÜÓÐËÀÐÛ

Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû. ÕÂÛ ÿñðèí ñîíó – ÕÂÛÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèí äÿ
Îñìàíëû èìïåðèéàñûíûí øÿðã âèëàéÿòëÿðèíè, î úöìëÿäÿí éåíè èøüàë
åäèëìèø Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíè õàëã ÷ûõûøëàðû áöðöäö. Àúëûã, ñîé -
üóí ÷óëóã, äÿùøÿòëè äàüûíòûëàð, âåðýèëÿðèí àðòûðûë ìàñû, ìÿ ìóðëàðûí
ãÿääàðëûüû éåðëè ÿùàëè íèí ôÿàë ìöãàâè ìÿ òèíÿ ñÿáÿá îëäó. Òàðèõÿ
Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû àäû àëòûíäà äàõèë îëìóø áó õàëã ÷ûõûø ëàðû àäûíû
ÕÂÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Òîãàòäà öñéàíà áàø÷ûëûã åäÿí Øåéõ Úÿëàë-
äàí àëìûøäûð. Ñîíðàêû äþâðäÿ Îñìàíëû èìïåðèéàñûíûí òÿðêèáèíÿ ãà-
òûëìûø Àçÿðáàéúàí òîð ïàã ëàðûíäà èøüàë÷û ùàêèìèééÿò îðãàíëàðûíà
ãàðøû öñéàíëàð äà Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû àäû èëÿ ìÿøùóð îëìóøäóð.

1591-úè èëäÿ Òÿáðèç ÿùàëèñèíèí öñéàíû áàø âåðäè. Òÿáðèç öñéàíû
Àçÿðáàéúàíäà Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêà òû íûí èëê áþéöê ÷ûõûøû èäè. 

ÕÂÛÛ ÿñðèí èëê èëëÿðèíäÿ Øÿðãè Àíàäîëóäà âÿ Àçÿðáàéúàíäà
äàùà äà ýåíèøëÿíÿí Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòû ôåîäàë þçáàøûíàëûüûíà âÿ
àìàíñûç èñòèñìàðà ãàðøû éþíÿëìèøäè. Úÿ ëàëè ëÿ ðèí Àçÿðáàé úàí äà
ìÿãñÿäè ùÿì äÿ Îñìàíëû èøüàëûíäàí ãóðòóëìàã èäè. Úÿ ëàëèëÿð ùÿ-
ðÿêàòû Èñòàíáóëäàí Èðÿâàíà, Áàüäàä äàí Äÿðáÿíäÿ ãÿäÿð îëàí
òîðïàãëàðû ÿùàòÿ åòìèøäè.

Àçÿðáàéúàí äàêû Úÿëàëè äÿñòÿëÿ ðèí    äÿí áèðèíÿ Êîðîüëó áàø÷ûëûã
åäèðäè. Î, Úÿëàëèëÿð ùÿðÿêàòûíûí ÿí ýþðêÿìëè íöìàéÿíäÿñè èäè.
Êîð îü ëóíóí ÿñë àäû Ðþâøÿí îëìóøäóð. Êîðîü ëó íóí âóðóøìàëàðäàêû

20

Sÿ fÿvi—Os manlû möharibÿlÿriíèí éåíè ìÿðùÿëÿñè
nÿ ilÿ nÿ ticÿ lÿndi? 

Ìÿðêÿçè ùàêèìèééÿòè ýöúëÿíäèðÿí,
îðäóíó éåíèäÿí ãóðàí Øàù Û Àááàñ
Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí ÿðàçè áöòþâëöéöíö
òÿìèí åòìÿê óüðóíäà ìöáàðèçÿéÿ
áàøëàäû. Áó ìÿãñÿäèíÿ ÷àòìàã ö÷öí
î, Àçÿðáàéúàíäà ýåíèøëÿíÿí Úÿëàëè-
ëÿð ùÿðÿêàòûíäàí äà èñòèôàäÿ åòäè.

Àëòñòàíäàðòlar:
1.2.1. Dövrə aid hadisə, proses və təzahürləri verilmiş yazılı mənbələrlə əlaqə -

ləndirir.
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur. 

Òÿëèì öñóëó:
mühazirə, beyin həmləsi,
debat

A blokunda verilmiş hissəni şagirdlərə oxudun. Bu hissə sizin şagirdlər üçün mo-
tivasiya ola bilər. Bu hissəni şagirdlərə oxutduqdan sonra onlara yönləndirici su-
allar verməklə diqqətlərini problemin araşdırılması istiqamətinə yönləndirin.
Ta rixdən öyrəndikləri bir çox hadisələri, Avropanın məkrli siyasətini, qonşu döv -
lətlərin torpaqlarımıza hücumu və s. faktları şagirdlərə  özünüz mühazirə də edə
bilərsiniz. Yaxud da onların özlərindən sualların köməyi ilə ala bilərsiniz. A blo -

Tÿlim formasû:
kollektiv və cütlərlə iş 

1. Yazılı mənbələrə əsa -
sən Səfəvi–Osmanlı mü -
ha ribələrinin başa çat -
ması mərhələsini əlaqə -
lən dirir.
2. Səfəvi–Osmanlı mü -
haribələrinə aid mənbə -
lərə əsasən sxem və
cəd vəllər qurur.

Тялим мягсяди
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Loró* vÿ Tiflis qalalarû tutul du, Øÿðãè Ýöðúöñòàí âÿ Daüûstan
éåíèäÿí Sÿfÿvi dþvlÿtinÿ tabe edildi.

Èêèíúè Èñòàíáóë âÿ Ìÿðÿíä ìöãàâèëÿëÿðè. Øàù Û Àááàñ ãÿëÿáÿ-
ñèíè ðÿñìèëÿøäèðìÿê ö÷öí îñìàíëûëàðëà ñöëù ìöãàâèëÿñè áàüëàìàüà
úÿùä åòäè. Îñìàíëû äþâëÿòè èñÿ Àçÿðáàéúàíûí èòèðèëìÿñè èëÿ ðà çû ëàø -
ìà éàðàã ùÿð âÿúùëÿ 1590-úû èë ñöëùöíöí øÿðò ëÿ  ðèíè ñàõëàìà üà ÷à-
ëûøûð, ìöãàâèëÿ áàüëàìàüà òÿëÿñìèðäè. Óçóí òÿðÿä äöä ëÿð äÿí ñîíðà
Îñìàíëû òÿðÿôè ñöëù äàíûøûã ëàðûíà áàøëàìàüà ðàçû îëäó.

1612-ci ildÿ Sÿfÿvi vÿ Osmanlû dþvlÿtlÿri ara sûn da Èstan bul da
ye ni ñölh möqavilÿsi baülandû. Os manlû sultanû Amasiya söl hö ÿsa   -
sûnda möÿy yÿn olunmuø sÿr hÿdlÿ rin bÿrpasû øÿrtini qÿbul etdi. Áó
ñöëù äÿ ìþùêÿì äåéèëäè âÿ óçóí ÷ÿêìÿäè. Ìöãàâèëÿíèí áàü ëàí ìà -
ñûíäàí äþðä èë ñîíðà ñÿðùÿä ìöáàùèñÿñèíÿ ýþðÿ Îsmanlû or dusu
Èðÿâàíà ùöúóì åòäè. Ñÿôÿâè ãöââÿëÿðè Îñìàíëû ãîøóíóíó ìöùàñèðÿéÿ
àëàðàã Èðÿâàíäàí ÷ÿêèëìÿéÿ ìÿúáóð åòäè. 

1618-ci ildÿ îsmanlûlar ye  ni dÿn Azÿrbaycana höcum edib Tÿb -
riz vÿ ßr dÿbilÿ qÿdÿr irÿ lilÿdilÿr. Hÿmin dþvrdÿ Krûm xanû da
Azÿr baycana qoøun yeritdi, ëakin Sÿfÿvi qoøunlarû Sûnûq kþr pö
adlû yerdÿ Osmanlû—Krûm qöv vÿlÿrini aüûr mÿülubiyyÿtÿ uüratdû.

1618-ci ildÿ Mÿrÿnddÿ yeni sölh möqavilÿsi imzalandû. Bu
sölhÿ gþrÿ, 1612-ci ildÿ Èstanbulda baülanmûø sölh möqavilÿsinäÿ
möÿyyÿn edilmiø sÿrhÿdlÿr bÿrpa edildi.

ÕÂÛÛ ÿñðèí 20-úè èëëÿðèíäÿ Îñ ìàí ëû èìïå ðà òîðëóüóíäà áàø âå -
ðÿí äàõèëè ÷ÿêèøìÿëÿð èìïåðèéàíû ñèéàñè âÿ èãòèñàäè áþùðàí ãàð øû -
ñûíäà ãîéäó. Áó âÿ çèééÿòäÿí èñ òèôàäÿ åäÿí Øàù Û Àá áàñ Áàü äàä,
Ìî ñóë, Êÿð  áÿëà, Íÿúÿô øÿ ùÿð ëÿðè äÿ äàõèë îëìàãëà, áöòöí Èðàãû
éåíèäÿí Ñÿôÿâè äþâëÿòèíÿ òàáå åòäè.

Ùþðìöçöí àçàä åäèëìÿñè. Ùÿëÿ ÕÂÛ ÿñ ðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ñÿ-
ôÿâèëÿðèí Îñìàíëû äþâëÿòè èëÿ ìöùàðè áÿ àïàðìàñûíäàí èñòèôàäÿ
åäÿí Ïîðòóãàëè éà Èðàí êþðôÿ çèíèí áàøëûúà ëèìàíû îëàí Ùþðìöçö
èøüàë åòìèøäè. Øàù Û Àá áàñ Ùþðìöçö àçàä åò   ìÿê ö÷öí ùÿðáè äèï -
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?
ÕÂÛÛ ÿñðèí 20-úè èëëÿðèíäÿ Øàù Û Àááàñ íÿ ö÷öí ùÿðáè
ÿìÿëèé éàòëàðà áàøëàäû? Áó àääûì ùàíñû Îñìàíëû ñóëòàíûíûí
ôÿàëèé éÿòè èëÿ îõøàðäûð?

! Àìàñèéà ñöëùöíöí øÿðòëÿðèíè õàòûðëàéûí.

* Ëîðó — Àçÿðáàéúàíûí éàøàéûø ìÿñêÿíëÿðèíäÿí áèðè. ÕÛÂ ÿñð äÿ äàüûäûëìûøäûð.

Mətnin müzakirəsi za -
ma  nı şagirdlərin diq qə -
tini «Böyük sürgün» si -
ya sətinə yönləndirin. On -
larla bu anlayışın hansı
məq sədlə istifadə olun -
ma sını müzakirə edin.
Kö çürmə siyasətinin nə -
ticələrinin təhlili vacib -
 dir. Buna görə də köçür -
mənin  nəticəsi olaraq
Cul   fa şəhərinin öz əv vəl -
ki funksiyasını itirdiyini
təhlil edin. Suallara şa -
girdlərin cavab vermə si -
nə şərait yaradın. Mət nin
oxunuşu və mü za kirəsi
zamanı E blo kuna aid
şə kil və illüstrasiya ları
diq qətdən kənar sax la -
mayın. 

kunun sonunda yerləşdirilən – «Səfəvi–Osmanlı mü haribələrinin yeni mərhələsi
nə ilə nəticələndi?» – sualını müzakirə üçün verə bilərsiniz.
Şagirdlərin suallara cavab tapması üçün mətnlə tanışlıqları zəruridir. Mətnin
müəyyən hissəsini oxuduqdan sonra onların həmin hissələri müzakirə etməsini
tap şırmaq olar. C blokuna aid olan «Əhalisinin vergilərdən azad edilməsinin
Ordu bad üçün əhəmiyyəti nə idi?» – sualını şagirdlərə verərək onlardan cavablar
almağa çalışın. Onların söylədiyi fikirləri, təklifləri, yaxud da adları lövhədə və
ya flipçartda qeyd edərək onun əhəmiyyətliliyinin bütün sinif tərəfindən dərk
olunduğunu dəqiqləşdirin. 

Şagirdlərdə dövr haqqında tam təsəv vürlərin formalaşmasında vizual öyrənmə
bacarığı inkişaf etmiş uşaqlar üçün bu vasitə yaxşı nəticə verə bilər.
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Şah I Abbasın hərbi yürüşlərinin nəticələri tariximizdə hansı izi qoydu? Təd -
qiqat sualına cavab tapmaq üçün şagirdləri cütlərdə işlətmək olar. C blokuna aid
sualları cütlərə verə və onların yaz dıq ları cavabları müzakirə edə bilərsiniz. Ya -
xud da siz Səfəvi–Osmanlı müha ribə sinin nəticələrinə aid debat təşkil edə bi -
lərsiniz. 
Cüt işini verərkən qiymət lən dirmə aparmağı unut ma yın. Aşağıdakı meyarları nə -
zə rə alın.

Mövzunun sonunda B blokuna aid tapşırıqların sinifdə reallaşdırılmasına şərait
yarada bilərsiniz. Şagirdlərin sxem və cədvəl tərtib etmə bacarıqlarını formalaş -
dır maq üçün onlara tapşırıqlar verin. Dövrə aid əlavə mənbələr və ya məlumatları
paylayıcı material kimi şagirdlərə versəniz işin səmərəli olması üçün imkanlar
açmış olacaqsınız.
Ev tapşırığı kimi – Cəlalilər hərəkatına aid təqdimat hazırlayın – vermək olar. 
Əgər bu mövzu iki saatda reallaşdırılarsa, bu mövzunun hər mərhələsinə aid tap şırıq
verib təqdimatlar hazırlamağı tapşıra bilərsiniz. Növbəti dərsi isə şagird lərin ha -
zırladıqları təqdimata həsr etmək daha münasib olar. Təqdimatın hazır  lan   ması
zamanı siz şagirdləri cütlərlə, yaxud da qrupla işləməyə sövq edə bilərsiniz.
Bununla da təqdi matın reallaşdırılması üçün həm zaman baxımından vaxta qənaət
etmiş, həm də şa girdlərdə birgə iş bacarıqlarını formalaşdırmış olarsınız.

Qiymətləndirmə meyarları: əlaqələndirmə, sxem və cədvəlqurma

Cütlərdə
işləyən

şagirdlərin
adı

Fəallıq
səviyyəsi

(zəif, orta,
yüksək)

Əməkdaşlıq-
etmə

Qaydalara
əməl

olunması

Tapşırığın
icrası zamanı
müzakirəetmə

Ümumi
rəyə gəlmə

Ayxan

Banu

I II III IV

Yazılı mənbələrə
əsasən Səfəvi–
Osmanlı müha -
ribələrinin başa

çatması mərhələsini
əlaqə lən dir məkdə

çətinlik çəkir.

Yazılı mənbələrə
əsasən Səfəvi–

Osmanlı müha ri bə -
 lə rinin başa çatması

mərhələsini 
sualların köməyi
ilə əlaqələndirir.

Yazılı mənbələrə
əsasən Sə fəvi–

Osmanlı mühari bə-
lə rinin başa çatması

mərhələ sini
sərbəst əlaqələn -

dirərkən cüzi 
səhvlərə yol verir.

Yazılı mənbələrə
əsasən 

Sə fəvi–Osmanlı
müharibələ rinin

başa çatması
mərhələ sini

sərbəst
əlaqələndirir.

Səfəvi–Osmanlı
mühari bə lərinə aid
mən bə lərə əsasən
sxem və cəd vəl lər
qurmaqda çətinlik

çəkir.

Səfəvi–Osmanlı
mühari bə lərinə aid
mənbələrə əsasən
sxem və cədvəlləri
müəllimin köməyi

ilə  qu rur.

Səfəvi–Osmanlı
müharibə lərinə aid
mənbələrə əsasən
sxem və cədvəllər

qurarkən bəzi
uyğunsuzluğa

yol verir.

Səfəvi–Osmanlı
müharibə lərinə
aid mənbələrə

əsasən sxem və
cədvəlləri sərbəst

qurur.
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4-cü mövzu. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə
sosial-iqtisadi və ictimai həyat

XVI ßSRÈN ÈÊÈÍÚÈ YARISI — XVII ßSRDß
ÑÎÑÈÀË-ÈÃÒÈÑÀÄÈ Âß ÈÚÒÈÌÀÈ ÙßÉÀÒ

Èãòèñàäè ùÿéàòûí úàíëàíìàñû.
Ñÿôÿâè âÿ Îñìàíëû ìöùàðèáÿëÿðèíèí
áà øà ÷àòìàñû èëÿ Àçÿðáàéúàíäà ñà -
êèòëèê éà ðàí äû, òÿñÿððöôàò ùÿéàòû
äèð÷ÿëìÿéÿ áàø ëàäû. Øàù ÛÛ Àá  áà -
ñûí (1642—1666) ùà êèìèééÿòè
äþâðöíäÿ Ñÿôÿâè äþâëÿ òè íèí ñîñèàë-
èãòèñàäè èí êèøàôûíû òÿìèí åò ìÿê ö÷öí
ìöùöì òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå ÷èðèëäè.
Øàù òàõòà ÷ûõàí êèìè ðÿèééÿò âÿ
ñÿ íÿò êàðëàðûí äþâëÿò õÿ çèíÿñèíÿ îëàí
áöòöí âåðýè áîðú ëà ðû íû ëÿüâ åòäè.

ßêèí÷èëèê òÿñÿððöôàòûíûí èíêèøà -
ôû íà äèããÿò àðòûðûëäû. Äàõèëè âÿ õà -
 ðè úè òèúàðÿòèí úàíëàíìàñû ö÷öí
þíÿìëè àääûìëàð àòûëäû.

ßùàëèíèí âÿçèééÿòè. Ñÿôÿâè äþâëÿòèíäÿ áöòöí ÿùàëèéÿ ãàéüû âÿ
äèããÿò ýþñòÿ ðèëèðäè. Òÿáÿÿëÿðÿ ãàðøû ÿäàëÿòëè ñèéàñÿò éöðöäöëöð,
ÿùàëèíèí ÿðèçÿ âÿ øèêàéÿòëÿðèíÿ äÿðùàë øàùûí éàíûíäà ôÿàëèééÿò
ýþñòÿðÿí ÿäàëÿò äè âàíûíäà áàõûëûðäû. Øàù ÛÛ Àááàñ òåç-òåç ñàäÿ
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Áó äþâðäÿ Àçÿðáàéúàíäà ùàíñû òîðïàã
ìöëêèééÿò ôîðìàëàðû âÿ ñîñèàë òÿáÿãÿëÿð âàð èäè?
Èíçèáàòè èäàðÿ ñèñòåìè íåúÿ èäè?

Òÿñÿððöôàò ùÿéàòû ìö  ùà ðè áÿäÿí
ñîíðà úàíëàíäû, èíñàíëàðûí ðèôàù ùàëû
ãèñ ìÿí äöçÿëäè. Äþâðöí ÷ÿ òèí ëèêëÿðè
ñÿíÿòêàðëûüûí, òèúàðÿòèí èíêèøàôûíà
ìÿíôè òÿñèð ýþñ òÿðñÿ äÿ, èíêèøàôûí ãàð-
øûñûíû àëà áèëìÿäè. Øÿùÿðëÿð áþ  éö éöð,

ÿùàëè àð òûð, èúòèìàè ùÿéàò äÿéèøèðäè.

Şah II Abbas

Àëòñòàíäàðòlar:
1.3.1. Azərbaycan ərazisində yaşamış insanların həyat tərzi və məşğuliyyət lə rin -

 də baş vermiş dəyişiklikləri izləyir və onların səbəblərini izah edir.
2.1.1. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və təbii amillərini təsərrüfatın, ictimai mü -

nasibətlərin inkişafı və ölkənin siyasi vəziyyəti ilə əlaqələndirir.

Òÿëèì öñóëó:
kollektiv və qruplarla iş

«XVI əsrin ikinci yarısı XVII əsrdə Azərbaycanda inzibati idarə sistemi necə idi?»
suallarını şagirdlərə verməyiniz tövsiyə olunur.  Suallara cavab vermək üçün şagird -
lərə bir neçə dəqiqə vaxt verilsə, daha düzgün olar. Şa girdlərin verdiyi cavabların
lövhədə, yaxud da flipçartda qeyd olunması daha məq sədəuyğundur. Siz moti -
va si yanın qoyulmasında başqa vasi tə lərdən də isti fadə edə bilərsiniz. Məsələn,

Tÿlim formasû:
beyin həmləsi, müzakirə

1. XVI əsrin ikinci yarısı –
XVII əsrin əvvəllərində
Azər bay can əhalisinin həyat
tərzi və məş ğuliyyət in də baş
vermiş dəyi şik likləri izlə yir
və onla rın səbəblərini izah
edir.
2. XVI əsrin ikinci yarısı –
XVII əsrin əvvəllərində
Azər bay can da ictimai hə -
ya tın inkişafını təbii və si -
yasi şəraitlə əlaqələndirir. 

Тялим мягсяди

Bu mövzuya başlayarkən
şa girdlərin diqqətini A
blo  kundakı  motiva si ya -
ya yönlən  dirin. Bu za -
man moti va si yaya aid «Bu
dövrdə Azər bay can da han -
sı mülkiyyət for  ma  ları və
so sial təbəqələr var idi?»,
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o dövrün səyyahlarından olan Övliya Çələbinin vətənimiz haqqında verdiyi
məlumatdan bir hissəni oxumaqla şagirdlərə təqdim etmək olar. Bu mövzunu
tədris edərkən «Ümumi tarix» fənni ilə də inteqrasiya imkanlarınızı reallaşdırın.
Cavablar alındıqdan sonra B blokuna aid olan hissə ilə, yəni mətnlə şagirdləri
tanış edin. Bu vaxt insert üsulundan istifadə etmək ye rinə düşər. Bu üsulun
tətbiqi mətnin müzakirəli oxunuşu ilə həyata keçirilir. Bu zaman C blokundakı
sual və tapşırıqlar, həmçinin E blokundakı şəkillər, D blo kundakı sxem sizin
köməyinizə gələ bilər. Hər oxunan abzasın müzakirəsi apa rılarsa, şagird daha
səmərəli nəticə göstərər.

Tədqiqatın aparılması üçün müəllim mütləq tədqiqat sualı qoymalıdır.
Aparılan tədqiqat nəticəsində «XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda icti mai həyatın rolu nədən ibarət idi?» sualına cavab tapılmalıdır.
Bunun üçün tədqiqata cəlb edilən  şagirdlərə müəyyən tapşırıqlar verilməlidir.
Tədqiqat sualı qoyul duqdan sonra şagirdləri qruplara bölmək lazımdır. Bölgü
apararkən daha çevik vasitələrə əl atmaq şagirdlərin marağına səbəb olar. Eyni
zamanda vaxta qənaət etmiş olarsınız. Bu işdə rəngli stikerlər köməyinizə çata
bi lər. Tədqiqatı aparmaq üçün şagirdlərə rəngli kartlardan birini seçmək təklif
olunur. Qrupu 3 yerə bölməklə onlara araşdırmaq üçün tapşırıqlar vermək lazım -
dır. Sizin sinifdə internet və kompüter varsa, qrupları internetdə axtarışa sövq
edin. Bu zaman D və E blokundakı sxem və şəkillər onları istiqamətləndi rə bilər.
Əgər belə imkanınız yoxdursa, o zaman əlavə resurslar, paylayıcı mate riallar
köməyinizə çata bilər. Bunun vasitəsilə araşdırma aparıb təqdimat hazır laya bilər -
lər. Təqdimat elektron variantda, yəni slaydlar şəklində də ola bilər. Flip çartdan
istifadə etməklə şagirdlər öz bacarıqlarını təqdimat şəklində də nümayiş etdirə
bilərlər. Tapşı rıq ların verilməsi zamanı C blokundakı tapşırıqlar dan istifadə edə
bilərsiniz. 
Dərslikdəki mətn oxunduqdan sonra ümumiləşdirmələr aparılır və qeyd olunur.

I qrup:

1. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda vergiləri əks
etdirən sxem-cədvəl tərtib edin.
2. Səfəvi dövlətində tamğa kimlərdən alınırdı? Məlumat verin.

II qrup:
1. «Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin III mərhələdi» adlı sxem tərtib edin. 
2. Azərbaycan şəhərləri arasında Təbrizin fərqli mövqeyə malik olması nə ilə
əlaqədar idi? İzah edin.

� «–» «+» «?»



79

III qrup:
1. Azərbaycanda XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin əvvəllərində ictimai hə yat
necə idi? Məlumat verin.
2. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətinin ictimai
həyatına təsir edən siyasi amilləri müəyyən edin.
Hazırlanmış cavablar təqdim olunduqdan sonra hər bir qrupun işi müzakirə edil -
məlidir. Müzakirə bitdikdən sonra qrupun qiymətləndirilməsi qrup qiymətlən -
dirmə meyarı vasitəsilə aparılmalıdır. Qruplar qiymətləndirilərkən şagirdlərin
iş ti rakına imkan yaradın. 
Nəticələrin çıxarılmasında şagirdin iştirakı vacibdir. Şagirdlər dərsin sonunda
standarta uyğun qoyulmuş məqsədə çatarsa, bu sizin işinizin səmərəsindən xəbər
vermiş olur.
Mövzunun sonunda ve ril miş C blokundakı 5-ci tapşırığı – «Təbriz şəhəri və onun
tarixi ilə bağlı he kayə qurun» – ev tapşı rı ğı kimi verə bilərsiniz. 
Qiymətləndirmə məqsə də uyğun meyar əsasında reallaşdırılmalıdır.

Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, əlaqələndirmə

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəl lə rində
Azərbaycan

əhalisinin həyat
tərzi və məşğu -
liy yətində baş

vermiş
dəyişiklikləri

izləyir və onların
səbəblərini  izah
etməkdə çətinlik

çəkir.

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəllərində
Azərbaycan

əhalisinin həyat
tərzi və məş -

ğuliy yət lərində
baş vermiş də -

yişiklikləri izləyir
və onların səbəb -
lərini  izah edər -
kən köməkdən
istifadə edir.

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəllərində
Azərbaycan

əhalisinin həyat
tərzi və məş ğuliy -

yət lərində baş
vermiş də yişik -
likləri izləyir və
onların səbəb -

lərini  izah edər -
kən bəzi səhvlərə

yol verir.

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəllərində
Azərbaycan əha -
lisinin həyat tərzi
və məşğuliy yə -
tində baş vermiş

dəyişiklikləri
izləyir və onların

səbəblə rini
sərbəst izah edir.

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəllərində
Azər baycanda
ictimai hə yatın

inkişafını təbii və
siyasi şəraitlə

əlaqə lən -
dirməkdə çətinlik

çəkir.

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəllərində
Azər baycanda
ictimai həyatın

inkişafını təbii və
siyasi şəraitlə

əlaqələndirərkən
köməkdən

istifadə edir.

XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII

əsrin əvvəllərində
Azər baycanda
ictimai həyatın

inkişafını təbii və
siyasi şəraitlə

əlaqələndirərkən
bəzi səhvlərə yol

verir.

XVI əsrin ikinci
yarısı –

XVII əsrin
əvvəllərində

Azərbaycanda
ictimai həyatın

inkişafını təbii və
siyasi şəraitlə

sərbəst
əlaqələndirir. 
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5-ci mövzu. Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÁÅÉÍßËÕÀËÃ ÒÈÚÀÐßÒ
ßËÀÃßËßÐÈÍÄß

Øÿrqÿ gedÿn yollar Azÿrbaycan dan ke÷ir. XVI ÿsrdÿ ingilis
tacirlÿri ßrÿøi* Cÿnubi Qafqazûn ÿn bþyök ipÿk ÷ilik mÿrkÿzi
kimi tÿsvir edir äèlÿr. Venesiya sÿyyahû Minadoi ßrÿø dÿ «Mah mu d -
abad» adlû aü ipÿk is tehsal olun du üu haqqûnda mÿlumat verirdi.

XVI ÿsräÿ beynÿlxalq ipÿk tica rÿt yolu Culfadan ke÷irdi. Cul fa
tacirlÿri xam ipÿyi Azÿr   baycan dan Avropanûn Ams terdam, Marsel,
Venesiya kimi øÿhÿrlÿrinÿ, Îñìàíëû äþâëÿòèíÿ vÿ Hin dis ta na apa -
rûrdûlar. Bu dþvrdÿ Ordu bad, Nax ÷û van, ßylis Azÿr  bay ca nûn xarici
dþv lÿtlÿrlÿ apar dûüû ti ca rÿt ÿlaqÿlÿrindÿ vacib rol oynayaraq mö -
höm ticarÿt vÿ sÿnÿtkarlûq ìÿðêÿçlÿrinÿ ÷evrilmiødi.

Azÿrbaycanda tica rÿt dþvriyyÿsi vÿ sÿ nÿt  karlûq mÿh sullarûnûn
is teh sa lûn äa Tÿb riz xösusilÿ fÿrq lÿ  nir di. Òÿáðèç ãåéñÿðèééÿñè Þí
Asiya da ÿn bþyök þðòöëö bazar èdi. Ãåéñÿðèééÿëÿð øÿùÿð òèúàðÿòèíäÿ
ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèðäè. Áó áàçàðëàðäà, ÿñàñÿí, õàðèúè þëêÿ-
ëÿðäÿí ýÿòèðèëìèø âÿ þëêÿ ñÿíÿòêàðëàðû òÿðÿôèíäÿí ùà çûð ëàíìûø áàùàëû
ìàëëàð, õöñóñèëÿ äàø-ãàø, úÿâàùèðàò ñàòûëäûüûíäàí îíëàðà ÿùàëè àðà -
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Àâðîïà òàúèðëÿðè Àçÿðáàéúàíà íÿ ö÷öí ýÿëèðäèëÿð?
ÕÂÛÛ ÿñðèí ñîíóíäà Àçÿðáàé úàíäà èãòèñàäè
òÿíÿççöëöí ñÿáÿáëÿðè íÿ èäè?

Áó äþâðäÿ Àâðîïà äà øÿðã þëêÿëÿðè -
íÿ ìàðàã àðòìûøäû. Øÿðãèí çÿíýèí ñÿð -
âÿòëÿðèíè Àâðîïàéà äàøûìàã ö÷öí éà -
ðàíìûø èðè òèúàðÿò øèðêÿòëÿðè ñöð ÿò ëÿ ýå -
íèø ëÿíèðäè. Ëîíäîíäà òÿøêèë îëóí ìóø òè -
úà ðÿò êîìïàíèéàëàðû øÿðã þëêÿ ëÿðèíÿ þç
íöìàéÿíäÿëÿðèíè ýþíäÿðèðäèëÿð. 

* ßðÿø — iíäèêè Éåâëàõ ðàéîíóíóí Õàëäàí ãÿñÿáÿñè ÿðàçèñèíäÿ ìþâúóä îë ìóø
éàøàéûø ìÿíòÿãÿñè

Àëòñòàíäàðò:
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

və llər qurur.

Òÿëèì öñóëó:
ziqzaq, karusel, mühazirə

lər  siniz. Bu sözlər onlara yardımçı ola bilər. Şagirdlərə A blokuna aid verilmiş
sual  ları – «Avropa tacirləri Azərbaycana nə üçün gəlirdilər?», «XVII əsrin so -
nunda Azərbaycanda iqtisadi tənəzzülün səbəbləri nə idi?» – verməklə müzaki -
rəni davam etdirə bilər siniz. Siz bu mövzunun tədrisində mühazirə üsulundan
istifadə edə bilərsiniz. Səfəvi döv lətinin iqtisadi həyatı haqqında mühazirəni  şa -
girdlərin diqqətinə çatdı rın və onları C blokuna aid olan suallara yönləndirin.

Tÿlim formasû:
fərdi və qrup işi

Mənbələrin məluma tı na
əsasən Səfəvi döv lə tinin
iqtisadi əlaqələ rinə aid
sxem və cədvəl lər ha -
 zırlayır.

Тялим мягсяди

Bu dərsin tədrisi zamanı
A blokundakı hissə moti -
vasiya mərhələsi üçün
istifadə oluna bilər. Şa -
girdlərin köhnə dərslər də
öyrəndiklərini yad la rına
salın. Bunun üçün açar
sözlərdən istifadə edə bi -
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ñûíäà «øàù áàçà ðû» äà äåéèëèð äè. Azÿr   baycan tacir lÿ ri Av ro pa þlkÿ-
lÿri, Hin distan vÿ ×inlÿ geniø ti ca rÿt ÿlaqÿlÿri yaraòmûø dûlar.

Èãòèñàäè ÿëàãÿëÿðè ýåíèøëÿíäèðìÿê òÿäáèðëÿðè. Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí
õàðèúè þëêÿëÿðëÿ èãòèñàäè ÿëàãÿëÿðè ýåíèøëÿíèðäè. Èãòèñàäèééàòû
úàíëàíäûðìàã, òèúàðÿò ÿëàãÿëÿðèíè ýåíèøëÿíäèðìÿê ö÷öí äþâëÿò
ñÿâèééÿñèíäÿ èøëÿð ýþðöëäö. Øàù I Tÿhmasib Volqa—Xÿ zÿr su
yolu ilÿ tica rÿ ti canlandûrmaq, Azÿr bay canûn xam ipÿ yi ni bu
yol la Avropa bazarûna ÷û xar maq ö÷ön addûmlar at dû. Sÿ fÿvi øahû
bu mÿq sÿdlÿ Moskvaya el÷i gþn dÿrdi, rus dþv lÿti ilÿ iq ti sadi vÿ
diplomatik ÿla qÿlÿri mþh kÿmlÿndirdi.

Èngiltÿrÿnin «Moskva øirkÿ ti»nin* tÿm sil÷isi An toni Cen -
kin son Qÿz vin dÿ Øah I Tÿhmasib tÿ rÿfindÿn qÿbul edildi. Øa -
hûn ica zÿsi ilÿ Øir van bÿylÿrbÿyi Abdulla xan Ustaclû ingilis
nöma yÿn dÿsi ilÿ ticarÿt möqavilÿsi baüladû. 
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!
«Moskva şirkəti»nin Azərbaycanla ticarət əlaqələri haqqında
araşdırma aparın.

* İngiltərənin «Moskva şirkəti» 1555-ci ildə yaradılmışdı. Məqsədi Volqa–Xəzər ticarət
yolundan istifadə edərək Hindistanla ticarət etmək idi. 

Antoni Cenkinson Şirvan bəylərbəyinin hüzurunda
(Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi)

və ziyyəti haq qın da da sual -
lar verə bi lərsiniz. Əgər
siz bu mövzunun təd risi
za manı ziqzaq üsu lunu
tət biq edər sinizsə, şa gird -
ləri qrup lara bölmə yi  niz
lazım gələcək. Siz sinif sa -
yına görə şa girdləri rə -
qəm lə məklə qrup böl  gü  -
sünü apara bilərsiniz.
I qrup: İqtisadi əlaqə -
lərin Səfəvi dövləti üçün
əhəmiyyətini izah edin və
faktları sxemləşdirin.
II qrup: Səfəvi şahları nın
iqtisadi əlaqələri ge niş lən -
dirmək tədbirlərini əks et -
dirən cədvəl tərtib edin.
III qrup: Azərbaycan
şə hərlərinin iqtisadi hə -
ya tına aid cəd vəl tərtib
edin.
IV qrup: Səfəvi dövləti -
nin ticarətlə əlaqədar bağ -
ladığı müqavilələr haq -
qın da məlumat verin və
bu müqavilələrin əhə miy -
 yətini qeyd edin. Cəd   vəl
tərtib edin.

B blokuna aid olan mətnin şagirdlər tərəfindən araşdırılması üçün ziqzaq üsulun -
dan istifadə edə bilərsiniz. Tez bir zamanda mətni öyrənən şagirdlər tədqiqatın apa -
rılması mərhələsinə keç mə lidirlər. Bu zaman «Səfəvi dövlətinin həyatında iqtisa -
diyyatın rolu nədən iba rət idi?» sualı tədqiqat üçün münasibdir. C blokun dakı
tapşırıqlar dan istifadə et məklə qruplara iş verə bilərsiniz. E blokundakı şəkil ləri
unutmayın. Şagirdlərin diqqətini şəkillər üzərinə cəlb etmək üçün suallar da verin.
Şagirdlər «Həyat bilgisi» fənnindən iqtisadiyyat haqqında geniş bilik və baca rıqlara
ma likdirlər. Ona görə də onlara suallar verməklə iqtisadiyyat haqqın da kı bildiklərini
söy lə məyə imkan yaradın. Həmçinin müasir Azərbaycan Res pub likası nın iqtisadi

Mübadilə və müzakirədən sonra qrupların işini qiymətləndirməyi unutmayın.
Vaxtdan səmərəli istifadə edə bilsəniz karusel üsulunu da bu mövzuya tətbiq
etmək olar. Siz bu üsulu tətbiq edərkən Səfəvi dövlətinin iqtisadi vəziyyəti, eləcə
də iqtisadi problemləri barədə şagirdlərin fikrini öyrənə bilərsiniz. Təbii ki, bu
mövzunun tədrisi üçün qeyd olunmuş bütün üsullar sizin şagirdlərinizin bilik və
bacarıq  səviyyəsinə görə tətbiq olunmalıdır. Yazılanlar yalnız tövsiyədir. 
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Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, sxem və cədvəlhazırlama

Bütün hallarda şagirdlərin
bilik və bacarıqlarını üzə
çıxarmaq üçün düzgün,
yönləndirici suallardan is -
ti fadə etməniz zəruridir.
Bəzən səhv qoyulmuş sual
şagirdin səhv nəti cəyə
gəl məsinə, yaxud da tap -
şı rığın icra sını səhv istiqa -
mətə apa rıb çıxarmasına
səbəb ola bilər.

Ev tapşırığı:
Dərslikdən 4-cü tapşırığı
işləyin.

I II III IV

Səfəvi dövlətinin
iqtisadi

əlaqələrinə 
aid sxem və
cədvəlləri

hazırlamaqda
çətinlik çəkir.

Səfəvi dövlətinin
iqtisadi

əlaqələrinə 
aid sxem və
cədvəlləri

hazırladıqda
köməkdən

istifadə edir.

Səfəvi dövlətinin
iqtisadi

əlaqələrinə 
aid sxem və
cədvəlləri

hazırladıqda bəzi
səhvlərə yol verir.

Səfəvi dövlətinin
iqtisadi

əlaqələrinə 
aid sxem və

cədvəlləri sərbəst
hazırlayır. 

Azÿr     baycanla Hin  dis -
tan aras ûnda ge niø tica rÿt
ÿla qÿ lÿri äà âàì åäèð äè.
Hin d li lÿ rin Azÿr bay can da
tica rÿt mÿs  kÿn  lÿri var idi.
Azÿr bay  can dan Hin   dis ta -
na ÷oxlu xam ipÿk, ipÿk
par  ÷a, qara vÿ aü neft, zÿ -
fÿ ran apa  rûëûðäû. Ùèíäèñ -
òàí  äàí èñÿ Àçÿðáàéúàíà
ìöõ  òÿëèô úöð ÿäâèé éàò
ìÿù   ñóëëàðû ýÿòèðèëèðäè.
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1. Íÿ ö÷öí ðuslar èíýèëèñëÿðèí Àçÿðáàéúàíäà ìþùêÿìëÿí-
ìÿñèíè èñòÿìèðäèëÿð?

2. Øàù Ñöëåéìàíûí ðóñ òàúèðëÿðèíÿ ýåíèø èìòèéàçëàð âåðìÿ-
ñèíè äÿéÿðëÿíäèðèí.

3. Ìþâçóäà àäû÷ÿêèëÿí Azÿrbaycan øÿhÿrlÿrini xÿritÿdÿ tapûn.
4. Âåðèëÿí ïëàíà ÿñàñÿí «Òÿáðèç áàçàðûíäà áèð ýöí» àäëû ùåêàéÿ éàçûí.
Ïëàí:
1. Òÿáðèç áàçàðûíû òÿñâèð åäèí.
2. Òÿáðèçÿ ùàíñû þëêÿëÿðäÿí òàúèðëÿð ýÿëèðäè?
3. Òàúèðëÿð Òÿáðèçÿ ùàíñû òèúàðÿò éîëëàðû èëÿ ýÿëèðäèëÿð?
4. Òÿáðèç áàçàðûíäà ùàíñû ìÿùñóëëàð ñàòûëûðäû?

Şah Süleymanın taxta çıxması 
(rəssam J.Şarden)
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6-cı mövzu. XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti 

35

XVII ßSRÄß AZßRBAYCAN MßDßNÈYYßTÈ

Àçÿðáàéúàí òöðêúÿñèíèí Ñÿôÿâè äþâëÿòèíäÿ éåðè. Àçÿðáàéúàí
òöðêúÿñèíè èúòèìàè ùÿéàòûí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ éàéàí, äþâëÿò äèëè
ñÿâèééÿñèíÿ ãàëäûðàí Øàù Û Èñìàéûëäàí ñîíðà äà Ñÿôÿâè äþâëÿòèíäÿ
Àçÿðáàéúàí òöðêúÿñè ÿí éöêñÿê äàèðÿëÿðäÿ þç íöôóçóíó êèôàéÿò
ãÿ äÿð ñàõëàìûøäû. Äîüðóäóð, Îñ ìàíëû-Ñÿôÿâè ìöùàðèáÿëÿðè íÿòè-
úÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí ÕÂÛÛ ÿñðäÿ Ñÿôÿâè äþâ ëÿòèíèí ñèéàñè-èãòèñàäè
ìÿðêÿçè ðîëóíó èòèðìèø, ïàéòàõò þíúÿ Òÿáðèçäÿí Ãÿç  âèíÿ, äàùà
ñîíðà Ãÿçâèíäÿí Èñôàùàíà êþ ÷ö ðöëìöø äö. Àçÿðáàéúàí òöðêúÿñè
Òÿáðèçäÿ âÿ Ãÿç  âèí äÿ îëäóüó êèìè, Èñôàùàíäà äà éöêñÿê ìþâãåéÿ
ìàëèê èäè, ñàðàéûí âÿ ãî  øó íóí èøëÿê äèëè îëàðàã ãàëûðäû.

ÕÂÛÛ ÿñðäÿ Ñÿôÿâè äþâëÿòèíÿ ýÿëìèø Àâðîïà ñÿééàùëàðû —
Ïèåò ðî äåëëà Âàëëå, Àäàì Îëåàðè, Æàí Øàðäåí Àçÿðáàéúàí
òöðê úÿñèíèí Ñÿôÿâè ñàðàéûíäà ðÿñìè äèë îëìàñû ùàããûíäà ìÿëó-
ìàòëàð âåðìèøäèëÿð. 

XVII ÿsräÿ þlkÿdÿ elm vÿ mÿ dÿ ni yyÿt íåúÿ
èíêèøàô åäèðäè?

Azÿrbaycan torpaqlarûnda gedÿn
Sÿfÿvi—Osmanlû möhari bÿ lÿri xalqûn
mÿdÿni hÿyatûna àüûð zÿrbÿlÿr vur -
muø, elm vÿ maarifin inkiøafûnda lÿn -
gi mÿ lÿrÿ sÿ bÿb olmuødu.

Alman səyyahı Engelbert Kempfer də XVII əsrin 80–90-cı illərində
Səfəvilər dövlətinə səfəri zamanı ölkə ərazisində türk dilinin böyük
təsir dairəsinə malik olması faktı ilə qarşılaşmışdı. O, öz xatirələrində

yazırdı: “...Türk dili saraydan tutmuş yüksək rütbəli və mötəbər şəxslərin
evlərinə kimi yayılmış və nəticədə elə olmuşdur ki, şahın hörmətini qazanmaq
istəyən hər kəs bu dildə danışır. ...Türk dili bütün şərq dillərindən asandır.
Türkcənin danışıq tərzindəki vüqar, əzəmət onun sarayda və səltənət sarayında
yeganə danışıq dili olmasına gətirib çıxarmışdır” 

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar (tərtibçi S.Əliyarlı). Bakı, 2007

Àëòñòàíäàðòlar:
5.1.1. Yeni ictimai-iqtisadi münasibətlərin mədəniyyətə təsirini dəyərləndirir.
5.1.2. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına təsir edən amilləri şərh edir.

Òÿëèì öñóëó:
şaxələndirmə, fasiləli oxu

«Azər   baycan mədəniyyət abidələrinin adlarını sadalaya bilərsinizmi?» Bu sual -
ların vasitəsilə şagirdlərin fəallaşmasına şərait yarada bilərsiniz. Şagirdlərin söy -
lə dikləri fikirləri ya lövhədə, ya da flipçartda qeyd edin. Onlara «Mədəniyyət
de yəndə nə başa düşürsünüz?» sualını verməklə cavablarını lövhədə şaxələndirin. 

Tÿlim formasû:
kollektiv və cütlərlə iş

1. İctimai-iqtisadi mü -
na si bətlərin XVII əsr
Azər  baycan mədə niy yə -
tinə təsirini dəyərlən -
dirir.
2. XVII əsr Azərbaycan
mədəniyyətinin inki şa -
fına təsir edən amilləri
şərh edir.

Тялим мягсяди

A blokunda verilmiş mə tn
sizin motivasiya qoy ma -
nıza kömək etmiş ola  -
caq dır. Şaxələndirmə üsu-
lundan istifadə edərək şa -
girdlərə belə bir sual la
müraciət edə bilər si niz:
«Baş vermiş siyasi mü -
na sibətlər mədə niyyə ti -
mizə necə təsir etdi?»,
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Òÿòáèãè èíúÿñÿíÿò âÿ ìå -
ìàð ëûã. ÕÂÛ—ÕÂÛÛ ÿñðëÿðäÿ
ñàðàé åìà ëàò õà íà  ëà ðûíäà «àëè»
âÿ «çÿðëè» àä     ëà   íàí ïàð  ÷à  ëàð òî-
õóíóðäó. Áó ïàð ÷à  ëàð ãûçûë âÿ
ýö  ìö ø ñàï ëàðëà òî õóí  äóüó
ö÷öí äöíéà áà çàð  ëà ðûí äà áà ùà
ñà òûëûð, ãûçûëà áÿ ðà áÿð òó òóëóð -
äó. Õàë÷à÷ûëàð íà  õûøëû õàë  ÷à -
ëàðëà éàíàøû, ìÿè øÿò ñÿù íÿëÿðè
âÿ îâ  ÷ó ëóãëà áàüëû ñö æåòlè õàë   -
÷à ëàð äà òî   õóéóðäóëàð. 

Áó äþâðäÿ Àá øåðîí, Øà  ìà õû, Èðÿâàí, Äÿð áÿíä, Íàõ÷û âàí, Øÿ êè,
Ýÿíúÿ âÿ äèýÿð áþë  ýÿëÿðäÿ ÷îõëó èúòèìàè áèíà ëàð — êàð âàí ñàðàëàð,
ùà ìàì ëàð, ìÿñ  úèä  ëÿð èíøà åäèëìèøäè. Ñó ðàõàíûäàêû àòÿøïÿðÿñò àáè -
äÿñè «Àòÿø  ýàù», éÿ íè «îä éå ðè», «îä ñÿú  äÿ ýàùû» àä  ëàíäû ðûë ûðäû. Ýÿí -
 úÿäÿêè Øàù Àá áàñ ìÿñ úèäè, Íàðäàðàíäà òè êèë  ìèø ìÿñúèä ÕÂÛÛ ÿñð
Àçÿð  áàéúàí ìå ìàð ëû üû ö÷öí ñÿúèé éÿ âè îëàí ãèé ìÿòëè àáè äÿ äèð.

Øàù Û Àááàñûí ùà   êèìèééÿòè èëëÿ ðèí  äÿ Îðäóáàä øÿ ùÿ ðèí   äÿ èíøà
åäè ëÿí ãåé  ñÿ ðèé éÿ Àçÿð  áàé   úàí ìå ìàð  ëûüû íûí íà äèð íöìóíÿ ëÿ ðèí -
äÿí ñàéûëûð. Îð äóáàä øÿùÿðèíèí ìÿð êÿ  çèí äÿ éåðëÿøÿí áó àáèäÿ îð -
òà ÿñðëÿð çà ìàíû ÿùàëèíèí âÿ øÿùÿðèí èãòè ñà   äè ùÿéàòûíäà ìö  ùöì
ðîë îéíàìûøäûð.

1. Mÿdrÿsÿ tÿhsilinin õöñóñèééÿòëÿðèíè þç ìÿêòÿáè-
íèçëÿ ìöãàéèñÿ åäèí.

2. XVII ÿsrdÿ kitablarûn qiymÿti ÷ox baha idi. Siz
kitablarûn baha ol ma sûnû nÿ ilÿ ÿlaqÿlÿndirÿrdi-
niz? Fikrinizi ÿsaslandûrûn.

3. Áó äþâðäÿ õÿttatlûüûn inkiøafû íÿ èëÿ áàüëû èäè? 
4. ÕÂÛÛ ÿñðäÿ Àçÿðáàéúàíäà êèòàá ÷àïû ö÷öí Àâðîïàäàí ìÿòáÿÿ àâà   äàí -

ëûüû ýÿòèðèëñÿéäè, ñîíðàêû äþâðäÿ åëìèí èíêèøàôûíà íåúÿ òÿñèð åäÿðäè? ßñàñ -
ëàíäûðûí.

5. Dþvrÿ aid memarlûq abidÿlÿri haqqûnda tÿqdimat hazûrlayûn.
6. Aøûq yaradûcûlûüû þz yöksÿliø dþvrönö XVII ÿsrdÿ ke÷irirdi. Bu fik -

ri faktlarëa ÿsasëàíäûðûí.
7. «ÕÂÛÛ ÿñðäÿ Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòè» úÿäâÿëèíäÿ ìöõòÿëèô ñà ùÿ   -

ëÿ ðÿ àèä ÿí ìöùöì õöñóñèééÿòëÿðè éàçûí.

8. Õàëã òÿðÿôèíäÿí ÷îõëó ñàéäà äàñòàíûí éàðàäûëìàñû íÿ èëÿ áàüëû èäè?

Òÿùñèë âÿ åëì ßäÿáèééàò Èíúÿñÿíÿò âÿ ìåìàðëûã

Ordubad qeysəriyyəsi (bərpa)

zam an siz kollektiv iş tətbiq edə bilərsiniz.
C blokunda olan suallardan istifadə etməklə fər -
ziy yələr dinlənilməli və lövhədə qeyd olunma lı -
dır. Bu sualların cavabını müzakirə edərkən
«Ədə   biy  yat» fənninə inteqrasiya imkanlarınızı
real laş dıra bilərsiniz. 

Bu mövzunun tədrisi za -
manı Azərbaycanın XVII
əsr mədəniyyət nümunə -
lərinin şəkillərini, yaxud
da slaydlarını təqdim edə
bilərsiniz. Motivasiyanın
reallaşdırılmasından son -
ra onları tədqiqata cəlb
etmək üçün mövzu ilə ta -
nış edin. Fasiləli oxu üsu -
lundan istifadə edin. Şa -
girdlərin oxu prosesi za -
ma nı bütün sinfi C blo -
ku  na aid olan – «Din xa -
 dim lərinin təhsildə əsas
apa rıcı qüvvəyə çevril -
mə si o dövrün maarif və
mədə niyyəti haqqında
han sı fikirləri söyləməyə
əsas verir?» – sualının
mü za  ki rəsinə cəlb edin.
Mövzunun oxunuşu za-
manı «Dövrün ziyalı la -
rından olan Mirzə Mə -
 həmməd Şirvani və Mə- 
həmməd Tahir Vahid  haq     -
qında araşdırma apa  ra -
raq təqdimat hazır la yın»
tapşırığının icrasını da
kollektiv şəkildə real laş -
dırın. Şagirdlərin diq qə  ti -
ni E blokundakı şə killərə
yönləndirmək olar. Bu

Èíúÿñÿíÿò

Ìåìàðëûã
àáèäÿëÿðè

ßäÿáèééàò

Ñÿíÿòêàðëûã
èíúèëÿðè

ÒÿùñèëÌÿäÿíèééÿòÅëì
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Tədqiqatın aparılması üçün «XVII əsr Azərbaycan mədəniyyəti tari ximizdə
hansı izləri qoydu?» sualını qoymaq olar. Mövzunun açılmasına kömək edən
suallar tərtib edib, araşdırmanı cütlərlə apara bilərsiniz. 
I cüt: Aşıq yaradıcılığı öz yüksəliş dövrünü XVII əsrdə keçirirdi. Bu fikri faktlara
əsasən sübut edin.
II cüt: XVII əsrdə dini təhsillə yanaşı, dünyəvi təhsilin verilməsini necə qiy mət -
ləndirərdiniz? Şərh edin. 
III cüt: XVII əsrin ikinci yarısını mədəni inkişaf baxımından dəyərləndirin.
IV cüt: Mədrəsə təhsilinin xüsusiyyətlərini izah edin.
V cüt: XVII əsrdə kitabların qiyməti çox baha idi. Siz kitabların baha olmasını
nə ilə əlaqələndirərdiniz? Fikrinizi əsaslandırın.
Cütlər öz işlərini təqdim etdikdən sonra müzakirəni davam etdirin. Nəticələrin
çıxarılması mərhələsində şagirdlərin müstəqil nəticə çıxarmalarına imkan
yaradın.
Ev tapşırığı C blokunda yerləşən «Dövrə aid memarlıq abidələri haqqında təq -
dimat hazırlayın» ola bilər.
Qiymətləndirməni apararkən məqsədə uyğun olaraq şagirdlərin dəyərləndirmə
və şərhetmə bacarığını əsas götürmək lazımdır. 

Qiymətləndirmə meyarları: dəyərləndirmə, şərhetmə

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

İctimai-iqtisadi
müna si bətlərin

XVII əsr 
Azər baycan 

mə də niy yətinə
təsi rini  də yər lən -

 dir məkdə
çətinlik çəkir.

İctimai-iqtisadi
münasibətlərin

XVII əsr
Azər bay can

mədə niyyətinə
tə si rini suallar

va sitəsilə
dəyər ləndirir.

İctimai-iqtisadi
münasibətlərin

XVII əsr 
Azər baycan 

mə dəniyyətinə
təsirini dəyər -

ləndirir, fakt lar da
bəzi səhvlər edir.

İctimai-iqtisadi
mü nasibətlərin

XVII əsr 
Azər baycan 

mə də niyyətinə
təsirini asanlıqla

də yərlən dirir.

XVII əsr 
Azər bay can

mədəniy yətinin
inkişafı na təsir
edən amil  ləri
şərh et məkdə
çətinlik çəkir.

XVII əsr 
Azər bay can

mədə niy yətinin
inki şa fına təsir
edən amilləri

sualla rın
köməyi ilə şərh

edir.

XVII əsr
Azər bay can

mədəniyyə ti nin
inkişafına təsir

edən amilləri şərh
edərkən faktlarda
bəzi səhvlər edir.

XVII əsr 
Azərbay can

mədəniyyə ti nin
inkişafına tə sir
edən amilləri 
sər bəst şərh 

edir.



86

7-ci mövzu. XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi 
və siyasi vəziyyət

40

XVIII ßSRÈN ßVVßLLßRÈNDß

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ ÈÃÒÈÑÀÄÈ Âß SÈYASÈ VßZÈYYßT

Èqtisadi tÿ nÿz zöl. XVII ÿsrin sonu — ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ÿââÿëèíäÿ
Azÿr   bay can iq tisa  diy  ya tû dÿrin tÿnÿzzöl ke÷irirdi. Bu tÿnÿz zölön
bir sûra daxili vÿ xa rici sÿ bÿblÿri var idi. 

Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí òÿíÿç çö  ëöíöí äaxili sÿ bÿblÿrè áóíëàð idi:
Pul bþhra nû nûn baø vermÿsi. Bu dþvr  dÿ Sÿfÿvi dþvlÿti ÿrazi -

sinÿ ãèéìÿòëè metalëàð qismÿn xaricdÿn gÿtirilirdi. Qiy mÿtli
me tal larûn azlûüûí äàí dþv riyyÿyÿ qÿlp pullar daxil olur du. Bu,
nÿ   ti  cÿ etibarilÿ, ÿmtÿÿ möba di lÿsinin pozul ma sûna, ma   liyyÿ
sahÿ sin dÿ hÿrc-mÿrcliyÿ gÿ tirib ÷ûxarûðdû. 

Øÿhÿr iqtisadiyyatûnûn tÿnÿz zö lö. Buíóí sÿbÿbè ticarÿt vÿ sÿ -
nÿtlÿ mÿøüul olan ÿhalinin øÿhÿrlÿrè kötlÿvi ñóðÿòäÿ òÿðê åòìÿñè

22
Azərbaycan XVIII əsrin birinci

yarısında

Sÿfÿvi dþvlÿtindÿ baø verÿn iqtisadi tÿnÿz zöl onun
siyasi vÿ ziy yÿtinÿ necÿ tÿsir gþs tÿrdi? 
Sÿfÿvi øahû vÿziyyÿtdÿn ÷ûxmaq ö÷ön nÿ tÿdbir
gþrdö? 

Øirvanda baø verÿn quraqlûq þzö
ilÿ dÿhøÿtli aclûq gÿ tirdi. Bu isÿ ba -
ha lûüa, ba zarlarda qiymÿt lÿrin bir
ne÷ÿ dÿfÿ artma sûna sÿbÿb ol  du. Íÿ-
òèúÿäÿ, Ñÿôÿâè äþâëÿòèíäÿ èãòè ñà äè
áþùðàí äÿðèíëÿøäè.

Àëòñòàíäàðòlar:
1.2.1. Dövrə aid hadisə, proses və təzahürləri verilmiş yazılı mənbələrlə əlaqələndirir.
3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının

birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, müzakirə

Sonra şagirdlərin diqqəti A blokunda verilən hissəyə cəlb olunur. Mətn oxunur
və müzakirə edilir. 
Şagirdlərin diqqəti tədqiqat suallarına cəlb olunur. A blokuna aid olan suallar
sizin tədqiqat suallarınız ola bilər: Sяfяvi dюvlяtindя baш verяn iqtisadi tяnяz -
zцl onun siyasi vя ziy yяtinя necя tяsir gюs tяrdi? Sяfяvi шahы vяziyyяtdяn чыx-
maq цчцn nя tяdbir gюrdц?

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. XVIII əsrin əvvəlləri nə
aid hadisə və təzahürləri
verilmiş yazılı mənbə -
lərlə əlaqələndirir.
2. XVIII əsrin əvvəllə -
rində Səfəvi dövlətində
siyasi vəziyyəti və
tənəzzülü şərh edir.

Тялим мягсяди

Motivasiya üçün müəllim
be lə suallar verə bilər:
Sə fəvilər dövləti nə vaxt
yaran mış dır? Hansı Səfə vi
hökm darı bütün Azər bay -
can tor paqlarını birləş  dir -
miş  dir? Qüdrətli Sə fə vi
hökmdarlarının adla rını sa -
dalayın. Nə üçün onları
qüd  rətli hökmdar sayırlar?

AZƏR BAY CAN  XVIII ƏSRİN BİRİNCİ YARISINDA
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XVIII ÿsrin ÿvvÿllÿrindÿ öñéàíëàð. Âåðýèëÿðèí àðòûðûëìàñû âÿ
îíëàðûí òîïëàíìàñû èëÿ áàüëû ñÿðò ãàéäàëàð ÿùàëèíèí íàðàçûëûüû íà
ñÿáÿá îëäó. Sÿ fÿ vi dþv lÿtinÿ daxil olan bötön þl kÿ  lÿräÿ ìÿðêÿçè
ha ki miy yÿ tÿ qarøû ÷ûõûøëàð áàøëàäû. Ãîíøó äþâ ëÿò ëÿð Ñÿ ôÿâè äþâ-
ëÿòèíèí äöø äö éö àüûð ñèéàñè âÿ èãòèñàäè âÿçèééÿòäÿí èñòèôà äÿ åò-
ìÿéÿ ÷àëûøûðäûëàð. Øah ha ki mi y yÿ ti zÿif  lÿ di yi ö÷öí hakim
feo  dal lar ara    sûn da mÿr   kÿzè ùà êè ìèé éÿòÿ ta be olmamaq ìåéëè
ýöúëÿíèðäè. Áÿçè éåðëè ôåîäàë ùàêèìëÿð ãèéàìëàð òÿøêèë åäèðäèëÿð.

Azÿr  bay   can da ilk ösyan 1707-ci ildÿ Car-Balakÿn bþl   gÿ sindÿ
áàøëàäû. Öñéàí÷ûëàð Øèðâàí áÿéëÿðáÿéèíè þëäöðöá, ìàëèêàíÿñèíè
ãàðÿò åòäèëÿð. 

1711-úè èëäÿ Car-Áàëàêÿí äÿ éåíè öñéàí áàøëàíäû âÿ òåçëèêëÿ
áöòöí Øèðâàíà éàéûëäû. Öñéàíûí ýåíèøëÿíìÿñèíäÿ yer li ru hani
baø    ÷ûla rûn  dan biri olan Hacû Da vudóí áþéöê ðî ëó îëäó. Î þç ñè-
éàñè ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí äèíè àìèëäÿí èñòèôàäÿ åäèðäè.

1719-cu ilin son la rûn da Sÿ fÿvi dþvlÿ tinin vÿ yerli hakim lÿrin ñè-
ëàùëû äÿñòÿëÿðè Øirvanda baø verÿn ös yanû ya tûrmaüa nail ol  du lar.
Hacû Da vud òóòóëóá Dÿr bÿnd hÿbs   xana sûna sa lûn dû. Îíóí möt   tÿ fiqi
Ãàçûã ó  ìóã ëó Sur  xay xan Da  üûs tana qa  ÷a raq ca  nûnû ãóðòàðà áèëäè.

42

Şah Sultan Hüseyn saray əyanları ilə

Dövrün mü -
asiri İ.Q.Her -
 ber ya zır dı ki,

Şirvan ha kimləri şahın
xəzi nə  sinə is tə dikləri
qədər pul gön də rir di -
lər. Bəzi hallarda bəy -
lərbəyilər mərkə zin
gös  tərişi olma dan ver -
gi lərin miq da rı  nı və
həcmini artırır dılar.

Məlumat əsa sın -
da Səfəvi dövlətində
mər  kəzi ha ki  miy yə -
tin və ziy yə  ti ni qiy -
mət  ləndirin.

! Øirvanûn möbarizÿ mÿrkÿzinÿ ÷evrilmÿsinin sÿbÿbini izah edin.

rıqlar), F (mənbə lər və
məlumatlar) blokları kö -
mək edə bilər. 
Məsələn, belə sual və tap -
 şırıqlar verə bilər si niz:
1. XVIII əsrin əvvəl lərində
Səfəvi dövlətində xalqın
vəziyyətini ağır laş dıran
amilləri sadalayın. 
2. XVIII əsrin əvvəllə rin -
də Azərbaycanın hansı
bölgələrində Səfəvi zül -
mü əleyhinə üsyanlar baş
vermişdi? Bu haqda mə -
lu mat yazın. 
3. Dövrün müasiri İ.Q. Her -
berin yazdıqlarını oxu -
yun və onlara aid sual  -
la ra cavab yazın:
– Bu fakt əsasında Səfəvi
dövlətində mərkəzi ha ki -
miyyətin vəziyyətini qiy -
mətləndirin.
– Bu fakt əsasında Səfəvi
dövlətində xalq küt lə lə -
rinin vəziyyəti haq qın da
nə deyə bilərsiniz?

Siz özünüz tədqiqat sualı tərtib edə bilərsiniz. 
Tədqiqat sualına cavab almaq üçün tədqiqat işini təşkil etməlisiniz. Tədqiqatın
apa rılması üçün sinif 3 qrupa bölünür. Qruplara B blokunda verilən materiallarla
tanış olmaq üçün vaxt verilir. Bu bloka yeni biliklər aiddir. Mövzu ilə bağlı iza-
hatlar, dərsin əsas məzmunu dərsliyin bu hissəsində verilir və tədqiqat işi onun
üzərində qurulur. 
Bundan sonra hər qrup iş vərəqini alır. İş vərəqində sual və tapşırıqlar verilir. Bu,
tədqiqat işini tamamlamağa imkan verir. İş vərəqlərində tapşırıqlar müxtəlif bilik
və bacarıqların formalaşmasına xidmət etməlidir. Bu işdə sizə C (sual və tap şı -

İş vərəqləri tərtib edərkən sual və tapşırıqların müxtəlif bilik kateqoriyalarına
(dek lorativ, prosedural, kontekstual) aid olmasını nəzərə almaqla fəaliyyətin
bütün növlərini də tətbiq etməyə çalışın. 
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Qiymətləndirmə meyarları: əlaqələndirmə, şərhetmə

Tədqiqatdan sonra mübadilə aparılır. Mübadilə və müzakirə şagirdlər tərəfindən
nəticənin əldə olunmasına xidmət edir. Müzakirəni suallar vasitəsilə tədqiqat sua -
lının cavabına yönəldin. Siz lövhədə qeydləri ümu miləşdirərək yekun nəti cə yə
gəlməkdə şa girdlərə kö mək edərsiniz. 

Yaradıcı tətbiqetmədə C blo kunda verilən tapşı rığı ve rə bilərik: XVIII əsrin əv -
 vəllərində Səfəvi lər dövlətində xalqın vəziyyətini ağırlaşdıran amilləri sa -
dalayın.

Yaxud dərslikdəki 2-ci tapşırıqdan is tifadə edə bilərik.

5-ci tapşırıqdan da ev tapşırığı kimi istifadə oluna bilər.

I II III IV

XVIII əsrin 
əv və l lə rinə aid 

ha disə və 
tə  za  hür  ləri ya zı lı

mənbə lərə 
əsa  sən 

əlaqə lən  di r məkdə
çətinlik çəkir.

XVIII əsrin 
əv və llərinə aid

hadisə və
təzahürləri 

ve ril miş yazılı
mən bə  lər əsasında

müəllimin 
kö məyi ilə

əla qələndirir.

XVIII əsrin 
əv vəl lərinə aid

ha di sə və
təzahür ləri 

ve rilmiş ya zı lı
mənbələrlə 

əla qələndirərkən
bəzi səhv lərə yol

verir.

XVIII əsrin 
əv vəl lərinə aid

ha di sə və
təzahür ləri 

ve rilmiş ya zı lı
mənbələrlə

sər bəst
əlaqələndirir.

XVIII əsrin
əv vəl lərində

Səfəvi
dövlətində siyasi

vəziyyəti və 
tə nəz  zü lü   şərh

etməkdə çətinlik
çəkir.

XVIII əsrin
əv vəl lərində Səfəvi
dövlətində siyasi

vəziyyəti və
tə nəz  zü lü  şərh

edərkən köməkdən
istifadə edir.

XVIII əsrin
əv vəl lərində

Səfəvi dövlətində
siyasi vəziyyəti
və tə nəz  zü lü  şərh

edər kən cüzi
səhvlərə yol

verir.

XVIII əsrin
əv vəl lərində

Səfəvi dövlətində
siyasi vəziyyəti

və tə nəz zü lü 
sərbəst və ətraflı

şərh edir.
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8-ci mövzu. Rusiyanın Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşə hazırlaşması

RUSÈYAÍÛÍ XßZßR DßNÈZÈ HÞVZßSÈÍß
ÉÖÐÖØß ÙÀÇÛÐËÀØÌÀÑÛ

Ðóñ åë÷èëèéèíèí Èñôàùàíà ýÿë ìÿñè. Sÿfÿvi dþvlÿtini áþùðàí âÿ-
çèééÿòèíäÿí ÷ûõàðìàã ö÷öí 1713-cö ildÿ Øah Sultan Höseyn Ru -
sèéà dþvlÿtiíÿ «dost  luq vÿ ticarÿt möqavilÿsi» baülamaq òÿêëèô
åòäè. Áó ìÿãñÿäëÿ î, Peterburqa nö ma yÿndÿ gþndÿrdi. 

Hÿmin il lÿr äÿ Ru sèéà dþvlÿti Èsve÷lÿ möharibÿ apa rûr dû. 
Be lÿ bir øÿraitdÿ úÿ nuba yörö ø åòmÿk im ka nûna malik olma yan
÷ar kÿø fèyyàt xa rak terli ïëàíëàð ùàçûðëàìàüû ìÿãñÿäÿóéüóí
ñàéäû. Øàù Ñóëòàí Ùöñåéíèí òÿêëèôèíÿ úàâàá îëàðàã î, òèúàðÿò ìöãà -
âè  ëÿñè áàüëàìàã ö÷öí Ñÿôÿ âè ñàðà éû íà åë÷èëÿð ýþí äÿðäè. Àðòåìè

Xÿzÿrlÿ baü  lû planlarû hÿyata ke÷irmÿk ö÷ön
rus ÷a rû I Pyotr hansû ad dûm larû atdû?

XVIII ÿsrin ÿvvÿëëÿðindÿ Rusèéà
Os manlû imperi ya sû ilÿ uüursuz mö -
ha ri bÿ aparmûø vÿ Qa ra dÿnizÿ ÷ûxûø
ÿldÿ et mÿkdÿn ÿli ni özÿrÿk äèããÿòèíè
Xÿzÿr dÿ ni zi hþvzÿsinÿ éþíÿëòìèøäè.

I Pyotrun yanına gəlmiş erməni əsilli İsrael Ori adlı bir fitnəkar çarın
işğalçı eh tiraslarını daha da alovlandırdı. O, 1703-cü ildə Yaxın və Orta
Şərqin saxta bir xəritəsini tərtib edərək I Pyotra təqdim etdi. Bu “xə -

ritə”də Azərbaycanın qərb, Gürcüstanın cənub, Osmanlı dövlətinin şərq torpaq -
ları erməni əraziləri kimi qələmə verilirdi. 

O, çara yazırdı: “Bu xəritədən aydın görünür ki, İrəvan qala sını aldıqdan
son  ra İstanbula və Anadoluya yol açılır”. İ.Ori riyakarlıqla bildirirdi ki, Cənubi
Qafqaz əhalisinin əksəriyyəti ermə ni lərdir və onlar müsəlmanlara qarşı qalxmaq
üçün məqam gözləyirlər. Əgər rus çarı az bir qüvvə ilə cənuba yürüş etsə, ermə -
nilər və gürcülər onun yardımına gələcəklər.

Məlumat əsasında I Pyotrun Xəzər dənizi hövzəsinə yürüşünü kimlərin və
hansı məqsədlə dəstəklədiyini izah edin. 

45

Àëòñòàíäàðòlar:
1.1.1. Azərbaycan və dünya ölkələrində baş vermiş mühüm hadisə, proses və

təzahürlərin sinxronluğunu izah edir.
1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, fasiləli
oxu, debat

bilikləri xatır lanır. Bunun üçün müəllim suallar verə bilər: Tarix dərs lərində keç -
diklərinizdən xatırlayın, hansı dövlətlər Azərbaycan ərazisinə yürüşlər edir di lər?
Bu dövlətləri Azərbaycanda nə cəlb edirdi? Nə vaxtdan rus dəstələ ri (slav yan və
kazaklar) Azərbaycana yürüşlər edirdilər?
Motivasiyanı siz şagirdlərə  müxtəlif  şəkillərin təqdimatı, yaxud slaydlar vasitə -
silə edə bilərsiniz. 

Tÿlim formasû:
kollektiv iş

1. XVIII əsrin əvvəllə -
rin də  Səfəvilər və dün -
ya dövlətlərində baş
ver miş mühüm hadisə,
proses və təzahürlərin
sinxronluğunu izah edir.
2. XVIII əsrin əvvəllə ri -
nə  aid yazılı mənbələri
təhlil edir, nəticələrini
təqdim edir.

Тялим мягсяди

Dərsin əvvəlində şagird -
lə rin diqqəti  A blokunda
verilmiş məlumatlara cəlb
olunur. Mə lu mat oxunur
və müzakirə edilir. Eyni
şa girdlərin mövzu ya dair
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Sonra şagirdlərin diqqətinə
tədqiqat sualı verilir. Yaxşı
olar ki, sualı lövhədə, ya -
xud kağızda yazıb, lövhəyə
ya pış dırasınız. Dər s lik də
ve  rilən – Rusiya döv lətinin
Xə zər lə bağlı hansı planları
var idi?  Bu plan ları hə yata
ke   çir mək üçün rus çarı
I Pyotr han sı ad dımları atdı?
sual la rından istifadə edə bi -
lər siniz. Yaxud da sualları
özünüz tərtib edin.
Sonra tədqiqat işi təşkil
olu     nur. Tədqiqatı «fasi ləli
oxu» üsulu ilə apara bilər -
si niz. Bunun üçün B blo -
kun  da verilən mətn hissələrə
bölünür. Məsə lən:
1. XVIII əsrin əvvəllərində
Səfəvilər və dünya döv lət -
lə rində baş vermiş mühüm
hadisə və pro seslər. 
2. I Pyotrun Səfəvi döv lə -
tinə göndərdiyi Volıns kiyə
tapşırıqları.
3. I Pyotrun Xəzərin qərb
sa hillərini öyrənmək məq -
sədilə addımları.
4. Hacı Davudun planları
və I Pyotr. 
5. I Pyotrun «Bəyanna məsi».
Sinif yeni məlumatlarla ar -
dı cıl olaraq tanış olur.  Bun-
dan sonra əldə olunan mə -
lumatlar müza kirə edilir.
Bu məqsədlə siz  C (sual və
tapşı rıq lar), E (şəkillər və
illüstrasiyalar), F (mən bə -
 lər və məlumatlar) blok la -
rın dan istifadə edə bi lərsi  -
niz. Müzakirəni təş kil et -
mək üçün siz bu suallardan
ya rarlana bilər si niz: 

1. XVIII əsrin əv vəllərində Ru siyanın Azər baycanla
bağlı plan la rı nın gündəmə gəlməsi nə ilə əlaqə -
lidir? Araşdırıb nəticəni təüdim edin.
2. Rusiyanın  Xəzər hövzəsinə yürüşə başlamasına
han sı amillər şə rait yaradırdı? Araşdırıb nəticəni
təqdim edin.
3. Rusiyanın Xəzəryanı ölkələri işğal etməsində
baş  lıca maneə nə idi? 
Müəllimin köməyi ilə şa gird lər məlumatları ümu -
 mi ləşdirirlər və nəticədə tədqiqat sualına cavab
ta pı lır. Əldə olun muş bi likləri möhkəm ləndirmək
və tət biq etmək məqsədilə ya radıcı tət biqetmə
apa rılır.

Øèðâàíäà áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿðèí Û Ïéîòðóí ïëàíëàðûíà òÿñèðè.
I Pyotrun qarøûdaêû ùÿðáè yöröø ö÷ön äöøöíäöéö tÿdbir lÿrdÿn

biri Øir vanda rus kon sul luüunu a÷maq idi. Ðus ta cir lÿri nin arzu

vÿ maraüû nÿ zÿrÿ aëû na raq Øamaxûda Ðóñèéà kon sulluüóíóí a÷ûl -

masû áàðÿäÿ ðàçûëûã ÿëäÿ åäèëäè, àíúàã Øirvanda baø verÿn ös yan

qÿrarûn hÿya ta ke÷irilmÿsinÿ mane oldu. 
Rusiyaíûí øÿrq si ya sÿtindÿ Øèðâàí mö höm ÿhÿ miyyÿt kÿsb

edirdi. Øirvan ösyanûndan ÿvvÿl Pe ter burq  da «Øama xû eks pe   -
disiya sû» ad la nàí yöröø barÿ dÿ ñÿíÿä äÿ tÿrtib olun muøäó.
Øirvan ösyanû qÿlÿ bÿ ÷aldûq dan sonra I Pyotr hÿm yöröøön
adûnû, hÿm dÿ isti qa mÿtini dÿyiø dirmÿli ol du. Ùàúû Äàâóä ëà
Îñìàíëû ñóëòàíû àðà ñûíäàêû àíëàøìà, Os manlû impe ri ya sûíûí
Cÿ nubi Qaf qa za qo øun yerit mÿk èñòÿìÿñè Ru siya nûn Õÿçÿðéàíû

47

Xəzər dənizinin I Pyotrun tapşırığı ilə hazırlanmış xəritəsi 
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Bu mərhələdə de bat üsulundan istifadə edə bilər siniz. Bunun üçün  si nif iki  qrupa
bö lünür: təsdiq və inkar.  De bat üçün  mövzu belə ola bilər: «Rusiya tərə findən
hazır lanan yürüş iş ğalçı yürüş deyildi». Şa - girdlər möv zu dan öyrən dik lə  rin dən
istifadə edərək  həm təs diq, həm də inkar tərəfin dən çı xış edərək fakt və də lil lər
təqdim etməli dirlər. Müə llim, yaxud şa gird lə rin bir neçəsi mün - siflər qis mində
çıxış  edə rək, de  batın nəticəsini elan edir lər. Bu üsulun əsas məq  sədi şagirdlərin
öz fi kir lərini faktlarla əsas lan dır ması, bir-birinin fikrini din ləmək və diskussiya
apar maq kimi bacarıqları formalaşdırmaqdır. 

Ev tapşırığı kimi şagirdlərə esse yazmaq tapşırıla bilər. 
Mövzu: I Pyotrun Xəzər hövzəsinə yürüşünün ya lançı və əsl məqsədləri.

Qiymətləndirmə meyarları: izahetmə, təqdimetmə

I II III IV

XVIII əsrin
əvvəllə rin də

Azərbaycanda
və dünyada baş

ver miş
hadisələrin

sin xron luğunu
izah et mək də

çətinlik
çəkir.

Azərbaycan və
dünya öl kələrində
baş vermiş mü hüm
hadisə, proses və

tə z ahürlərin 
sinx ron    lu ğu  nu

yönləndirici 
sualla rın kö mə yi

ilə  izah edir.

Azərbaycan və
dünya öl kələrində

baş vermiş
mü hüm hadisə,

proses və 
tə    za  hürləri izah

edərkən bəzi
səhvlərə yol verir.

Azərbaycan və
dünya öl kələrində

baş vermiş
mü hüm hadisə,

proses və 
tə    zahürlərin 

sin xron lu ğunu
sərbəst izah edir.

XVIII əsrin
əvvəllə ri nə aid
yazılı mən bə lə ri

bi lir, təhlil
etməkdə çə tinlik

çəkir.

XVIII əsrin
əvvəllə ri nə aid
yazılı mən bə lə ri
təh lil edir, lakin

səhv lərə yol 
verir.

XVIII əsrin
əvvəllərinə  aid
yazılı mənbələri
təhlil edərkən

bəzi səhvlərə yol
verir.

XVIII əsrin
əvvəllərinə  aid
yazılı mənbələri

təhlil edir və
sərbəst təqdim

edir.
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9-cu mövzu. Azərbaycan torpaqlarının iki imperiya tərəfindən bölüşdürülməsi

AZßRBAYCAN TORPAQLARIÍÛÍ
ÈÊÈ ÈÌÏÅÐÈÉÀ ÒßÐßÔÈÍÄßÍ ÁÞËÖØÄÖÐÖËÌßÑÈ

Äÿðáÿíäèí Ðóñèéà òÿðÿôèíäÿí òóòóëìàñû. 1722-ci ilèí av qus tunäà

Ðóñèéà qo øunó Dÿr bÿnd øÿ hÿrinÿ daxil oldu. Øÿhÿrin naibi Èmam -

qulu áÿé Dÿrbÿnd qa la sû nûn a÷arûnû Û Pyot ra tÿq dim et di. Øÿhÿr dÿ

èøüàë÷ûlara mö qa vimÿt tÿ  rÿf   dar la rû da var èäè. Îí ëàð hÿt ta I Pyotra

qar øû sui-qÿsd äÿ ha zûr lamûø dûlar, àn caq ãÿñ äèí ös tö a÷ûläû, baø÷û -

larû hÿbs olun du. 

Dÿrbÿndi aldûq dan son    ra I Pyotr qo øun ko man dir lÿ -

riíÿ Bakû isti qa mÿ tindÿ hÿrÿkÿt et   mÿk barÿdÿ sÿ rÿn cam verdi. 

Yö röøÿ baø la mazdan ÿvvÿl imperator þz nö ma yÿn dÿsini Ba -

 kû ya gþndÿ rÿ rÿk Ba kû hakimi Mÿ hÿm   mÿd  höseyn xan  äàí îíà

òàáå îëìàñûíû òÿëÿá åòäè. Bakû ha kimi èñÿ I Pyotrun nö ma  yÿn -

dÿsinÿ bil dir di ki, o, ðóñëàðû Bakû qala sûna bu rax maya caqdûr. 

50

?
Ñèçúÿ, Äÿðáÿíä ÿùàëèñè øÿùÿðèí ìöäàôèÿñèíÿ ãàëõñàéäû, 
Û Ïéîòð Äÿðáÿíäè òóòà áèëÿðäèìè? Ôèêðèíèçè ÿñàñëàíäûðûí.

I Pyotr daha ÷ox hansû øÿhÿrlÿri tutmaqda
maraqlû idi? 
Osmanlû dþvlÿti Rusiyanûn plan la rû na necÿ
mane oldu?

I Pyotr 1722-ci ilèí éàéûíäà Hÿø -
 tÿrxandan èki istiqa mÿt  dÿ — qu ru vÿ
dÿniz yolu ilÿ yöröøÿ baøladû. 

I Pyotr Dərbənddə olduğu zaman rus qoşunlarının təchizatı ilə məş -
ğul olan zabitlər şikayət edirlər ki, yerli əhali onlara ərzaq satmır.

Bu şikayəti yoxlamaq üçün çar tərcüməçi və iki mühafizəçi əsgərlə şəhəri gəz -
məyə çıxır. Bir həyətdə qadının təndirdə çörək bişirdiyini görür və bütün çörək -
lərin ona satılmasını istəyir. Qadın isə bir çörəyi dörd yerə bölərək həyətə
gə lən lərə pay verir. Çarın qalan çörəyi ona satmaq təklifindən qəti şəkildə
imtina edib: “Biz işğalçılara çörək satmırıq”, – deyir.

“Dərbəndnamə” müəllifinin qələmə aldığı bu əhvalata münasibətinizi
bildirin.

Àëòñòàíäàðòlar:
2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.
3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, ziqzaq

3. Nə üçün Rusiya XVIII əsrə qədər Xəzəryanı bölgəyə yürüşə baş lamırdı?
A blo kun da verilən mətndə məlumat şagirdlər üçün yeni  mövzuya giriş ola bilər. 
Mü zakirədən sonra biz tədqiqat sualını açıqlayırıq. Sual belə ola bilər: Hansı ta -
rixi şəraitdə Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı imperiyası tərəfindən iş -
 ğal edilmişdir? A blokunda verilən suallar da tədqiqata yönəldilən suallardır və
onlardan istifadə oluna bilər. 

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. Azərbaycan torpaqla rı -
nın işğal edilməsinə dair
xəritələrdəki məlumatlara
əsasən sxem və cədvəllər
tərtib edir.
2. Rusiya və Osmanlı döv -
lətləri ilə münasibətdə
Azərbaycanın mövqeyini
dəyərləndirir.

Тялим мягсяди

Dərsin əvvəlində şagird lə -
rin  ötən dərslərdə keçi lən -
ləri təkrar etməsi üçün
sual  lar verə bilərsiniz: 
1. XVIII əsrin əvvəllə rin -
də Səfəvilər döv lətinin
siyasi vəziy yəti necə idi?
2. I Pyotr  «Bəyannamə»-
sində  yü rüşün məqsədlə -
rini necə izah edirdi? 
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Növbəti mərhələ tədqiqatın aparılmasıdır. Dərsin məqsədinə və tədqiqat sualına
uyğun iş üsulları seçilir. Tədqiqatı aparmaq üçün «ziqzaq» üsulundan istifadə
edə bilərik. Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfin -
dən mənimsənilməsinə imkan yaradır.

Sinfi sadə üsulla dörd qrupa bölürük (saymaqla). Hər qrup dörd nəfərdən
ibarətdir. 

Bu bizim əsas qruplarımızdır. Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir. Hər
qrupdakı eynirəqəmli şagirdlərdən yeni 4 qrup (ekspert qrupu) yaradılır.

I ekspert qrupu – Ru siyanın Xəzəryanı böl gə lərə yürüşünün başla ması.
II ekspert qrupu –  Ba kının işğalı. Peterburq mü qaviləsi.
III ekspert qrupu – İstan bul müqaviləsi
IV ekspert qrupu –  Os manlı qoşunlarının Azər baycana daxil olması.
Öyrəniləcək mətn qrup ların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qrup larına

verilir.
Ekspert qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qav ramalı və öz

əvvəlki qrupuna  qayıdaraq  öyrəndiyi hissəni onlara  danışmalıdır.
Əsas qruplara iş vərəqi (eyni) verilir və qruplar mövzu ilə bağlı suallara cavab

yazmalıdırlar.
Şagirdlərə iş vərəqləri təqdim olunur, həmçinin dövrə aid mənbələr paylanılır.

Şagirdlərə tapşırıqlar və suallar təqdim olunur. Bu işdə sizə C, E, F bloklarında
verilən məlumat kömək edə bilər. 

Mövzuda müxtəlif formada sual və tapşırıqlar verilir. Tapşırıqlar müxtəlif bi -
lik növlərinə aid olmalıdır. 

1. Xəritə əsasında Rus ordusunun işğal marşrutuna aid sxem hazırlayın.
2. Rus ordusu tərəfindən alınmış şəhərləri xəritədə göstərin və şərh edin.
3. Peterburq müqaviləsinin şərtlərini yazın və münasibət bildirin.
4. Osmanlı ordusu Azərbaycanın hansı şəhərlərini tutmuşdu? Xəritə əsasında

cədvəl qurun.
5. İstanbul müqaviləsinin şərtlərini yazın və dəyərləndirin.
Müəllim fasilitasiya əsasında (yönəldici, köməkçi suallardan istifadə etməklə)

əldə edilmiş faktların məqsədyönlü müzakirəsinə və onların təşkilinə kömək edir.
İnformasiyanın təşkili bütün faktlar arasında əlaqələrin aşkara çıxarılmasına və
onların sistemləşdirilməsinə yönəldilir. Müzakirə zamanı C blokunda verilən açıq
suallardan (ətraflı cavab tələb edən) istifadə etmək məqsədyönlüdür. 

Məsə lən:
1. Сяфяви дювлятинин зяифлямяси щансы дахили вя хариъи гцввялярин фяаллашмасына

тякан верди? 
2. Щансы сябябляря эюря Ы Пйотр юз йцрцшцнц дайандырмалы олду?
3. Osmanlıların Azərbaycanın bir sıra bölgələrini ələ keçirməsini necə qiymət -

ləndirirsiniz?
Müzakirədən sonra  şagirdlər yeni öyrəndikləri məlumatları  müəllimin köməyi

ilə ümumiləşdirirlər və tədqiqat sualına cavab alınır.



94

Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərə bilikləri yoxlamaq üçün testlər,
yaxud tapmaca formasında suallar (bu mövzu ilə bağlı) təklif edə bilərsiniz. Ya -
xud şagird lərə Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və Osmanlı imperiyası tərə findən
işğal edilməsi ilə bağlı cədvəli doldurmağı tapşıra bilərsiniz (bu tapşırıq  bizim
seçdiyimiz standartı reallaşdırmağa kömək edə bilər).

Bu tapşırığı siz evə də verə bilərsiniz.
Cədvəli doldurun:
C blokunun 4-cü tapşırığını da ev tapşırığı kimi vermək mümkündür.
Qiymətləndirmə meyarlar əsasında aparılır.      

Tarix Ölkənin adı Tutduğu ərazilər Bağladığı müqavilə

Müqavilənin
adı

Tarixi
Hansı dövlətlər

bağladı 
Hansı əraziləri tutdu

Qiymətləndirmə meyarları: təhliletmə, tərtibetmə , dəyərləndirmə
I II III IV

Azərbaycan
torpaqlarının işğal

edilməsinə dair
xəritədəki

məlumatlara
əsasən sxem və

cəd vəllər  işlədikdə
böyük çətin liklə 

üzləşir. 

Azərbaycan
torpaqlarının işğal

edilməsinə dair
xəritədəki məlumat -
lara əsasənsxem və
cəd vəllər müəlli min

kö məyi ilə  sxem
və cəd vəllər
tərtib edir.

Azərbaycan
torpaqlarının işğal

edilməsinə dair
xəritədəki

məlumatlara
əsasən sxem və
cəd vəllər tərtib
edərkən bəzi

səhvlərə
yol verir.

Azərbaycan
torpaqlarının işğal

edilməsinə dair
xəritədəki

məlumatlara
əsasən sxem və

cəd vəl lər sərbəst
tərtib edir.

Dövlətlərarası
müna si bətlərdə
Azərbaycanın

mövqeyini dəyər -
lən dir məkdə
çətinlik çəkir.

Dövlətlərarası
müna si bətlərdə
Azərbaycanın

mövqeyini
müəllimin kö  məyi
ilə dəyər lən dir ir.

Dövlətlərarası
müna si bətlərdə
Azərbaycanın

mövqeyini 
dəyər lən dirərkən

bəzi səhvlərə
yol verir.

Dövlətlərarası
müna si bətlərdə
Azərbaycanın

mövqeyini sərbəst
şə kildə 

dəyər lən dirir.
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10-cu mövzu. Azərbaycan torpaqları Rusiya və Osmanlı
dövlətlərinin hakimiyyəti altında

AZßRBAYCAN ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛ ÐÓÑÈÉÀ
Âß ÎÑÌÀÍËÛ ÄÞÂËßÒËßÐÈÍÈÍ
ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈ ÀËÒÛÍÄÀ

Ðóñèéàíûí Azÿrbaycanûn Xÿzÿréàíû òîðïàãëàðûíäà iqtisadi
si yasÿti. Rusèéà dþvlÿti Xÿzÿrboyu Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíäàí
hÿm iqtisadi, hÿm dÿ ùÿðáè-strateji mÿq sÿdlÿ istifadÿ etmÿk ö÷ön
xösusi tÿd birlÿr hazûrla mûø dû. Rusiyanû, ilk nþvbÿdÿ, Ab øeronun
neft quyu larû, xösusilÿ «aü neft» maraqlan dûrûrdû. Bakû qalasûnûí
alûíma sûn dan iki ay sonra ordu komandanlû üûn da neft qu yularû
barÿdÿ xösusi sÿ nÿd — «Reyestr»* tÿrtib edil di. Hÿmin sÿnÿddÿ
istifadÿäÿ îëàí neft qu yu larû, nef tin da øûn  masû, qiymÿti vÿ áàøãà
ìÿñÿëÿëÿðÿ äàèð òÿëèmatlar vardû. 

Ru siyanûn hakim dairÿlÿ rini xösusilÿ xam ipÿk, pam  bûq, yun,
tÿbii boyalar, tikinti ma te  riallarû, metal vÿ s. ma raq lan dûrûrdû.
Bu  nunla ÿlaqÿdar ola raq, bu yerlÿrin tÿ bii sÿr vÿt lÿrini òàëàéûá
àïàðìàã mÿq sÿ dilÿ xö susi tÿd birlÿr hazûrlandû.

56

* Ðåéåñòð — ñèéàùûéà àëìàã, ùÿð ùàíñû ìÿëóìàòû ñèñòåìëÿøäèðìÿê

I Pyotru Àçÿðáàé úàíûí hansû sÿr vÿt lÿrè maraq -
lan dû rûrdû?
Osmanlûlarûn siyasÿti ruslardan nÿ ilÿ fÿrqlÿnirdi?

Àçÿðáàéúàíûí Õÿçÿðéàíû òîðïàã -
ëàðûíäà Ðóñèéà, äèýÿð áþ éöê áèð ùèñ-
ñÿñèíäÿ èñÿ Îñìàíëû äþâëÿòè þç öñóëè-
èäàðÿñèíè ãóðäó.

I Pyotr Ukraynada, Həştərxanda və Rusiyanın di gər şəhərlərində ipək çi liyin
inkişaf etdirilməsi barə də fərman im zalamışdı. Bu tədbir I Pyotr üçün o qədər
əhə miyyətli idi ki, hət ta tut ağaclarını qıran şəxsi edam edəcəyi barədə qərar

da vermişdi, lakin şimalın sərt iqlimi ipəkçiliyi inkişaf etdirmək işinə mane oldu. Bu
ha disədən sonra Rusiyanın iş adam ları Azərbaycanın Xəzərboyu torpaqlarında ipək -
çiliyin inkişafına, xam ipək tədarükünə daha çox əhəmiy yət verməyə başladılar.

Nəyə görə I Pyotr ipəkçiliyin inkişafına böyük əhəmiyyət verirdi?

Àëòñòàíäàðòlar:
1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair tematik-

sinxron cədvəllər hazırlayır.
1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi

Dərsin əvvəlində ötən dərsdə keçilən mövzunu təkrar etmək və yeni mövzu ilə
onu uzlaşdırmaq məqsədilə lövhədə xəritəni asırıq və şagirdlərə suallarla müra -
ciət edirik: 
1. XVIII əsrin 20-ci illərində hansı dövlətlər Azərbaycan ərazilərinə yürüşlər et -
mişdir?
2. Xəritədə Rusiya tərəfindən tutulan əraziləri göstərin.  
3. Xəritədə Osmanlı ordusunun tutduğu əraziləri göstərin.  

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. XVIII əsrin birinci
ya rısında Azərbaycanda
baş vermiş hadisə və
pro seslərin zamana görə
əlaqələndirilməsinə dair
te matik-sinxron cəd vəl -
lər hazırlayır.
2. XVIII əsrin birinci
yarısında dövlətlərarası
münasibətlərdə Azər -
bay canın mövqeyini də -
yərləndirir.
3. XVIII əsrin birinci
ya rısına  aid yazılı mən -
bələri təhlil edir, nəticə -
lərini təqdim edir.

Тялим мягсяди
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Rusiya þzönön iø üal dai rÿsin dÿ îëàí ÿðàçèëÿðèíäÿ ticarÿtin
inki øa fû ö÷öí hÿr cör va sitÿ dÿn isti fa dÿ et mÿ yÿ ÷alûøûrdû. I Pyotr
Øir va nûn xam ipÿyiíè bir sûra Qÿrbi Av ropa þlkÿlÿrinÿ, o cömlÿ -
dÿn Èn  giltÿrÿ, Hollan di ya, Fran  sa vÿ Poløaya ixrac et mÿk fèk -
rin dÿ idi.

Rus mötÿ xÿssislÿri Kör ÷a yûnda gÿmi÷iliyin vÿ balûq ÷ûlûüûí
inki øafû mÿq sÿdilÿ tÿdbir lÿr hazûr ladûlar. Cÿnubi Qafqa zûn baøqa
þlkÿlÿri ilÿ sûx iqtisadi ÿlaqÿ yaratmaqdan þtrö Rusiya hþkumÿti
Kör ÷ayû nûn mÿn sÿbinäÿ Peter burq kimi bir øÿhÿr salmaq fèk -
rinäÿ èäè. 

57

?
Û Ïéîòðóí Ðó ñè éà äà âÿ Àçÿðáàé úàíûí èøüàë îëóíìóø
ÿðàçèëÿðèíäÿ àïàðäûüû èãòèñàäè ñèéàñÿòè íåúÿ ÿëàãÿëÿíäèðìÿê îëàð?

Kür çayının mənsəbi (F.İ.Soymonovun «Xəzər dənizinin təsviri» kitabından)

I Pyotr Xəzər dənizinin qərb sahillərinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. O,
“limanları, çayları, xüsusilə də Kür çayının mənsəbini” diqqətlə araş -
dırmağı tapşırmışdı. Rus çarı Kür çayının mənsəbində böyük bir ticarət

şəhəri qurmaq, Gürcüstan və Şirvandakı bütün tacirləri bu şəhərə çəkmək, onu
Xəzər dənizinin qərb sahilində ilk ticarət şəhəri etmək istəyirdi. 

Nəyə görə I Pyotr ticarətin inkişafına böyük əhəmiyyət verirdi?

Qısa müzakirədən sonra A blokunda verilən məlumatla şagirdləri tanış edə bilər -
siniz. Sonra isə tədqiqat sualını onlara açıqlayın. Tədqiqat sualı belə ola bi lər:
Ru siya və Osmanlı imperiyasının  Azərbaycan əyalətlərində  apardığı siyasət
bir-birindən nə ilə fərqlənirdi? Siz həm də A blokuna aid sualları tədqiqat üçün
is ti fadə edə bilərsiniz. 
Tədqiqatı aparmaq üçün siz  sinfi  4 qrupa bölüb onlara iş vərəqlərini təqdim edə
bilərsiniz. Öncə  B blokunda (yeni biliklər) mətni hissələrə ayırırıq. Bunun üçün
mətnə verilən fənərciklər də bizə kömək edir.  Sonra isə şagirdlərə hər qrup üçün
ayrılan hissə ilə ta nış ol maq üçün vaxt veri rik. Bundan sonra qrup lar iş vərəq lə -

dikdən son ra onları təq dim edirlər. Məlumat dinlənilir və əlavələr qeyd olunur.
Növbəti addım yeni məlumatın mü zakirəsidir. Burada yenidən C blokunda
verilən suallardan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn: Rusiyanın Xəzəryanı bölgələr -
də apardığı siyasəti necə  qiymətlən di rirsiniz? Azərbaycan torpaqlarında Osmanlı
hakimiyyət idarə üsulunun əsas məq sədi nədir? Osmanlıların apardığı vergi
siyasəti Səfəvilərin XVIII əsrin əvvəl - lərində apardığı vergi siyasətindən necə
fərqlənirdi? 

rində veri lən sual və tap -
şı rıq la rı yerinə ye tirirlər.
İş və rəqlərini tər  tib edər -
kən  E blokun da verilən
şəkil və illüst ra siyalar, C
bloku na aid sual və tap -
şırıqlar, F blo kunda veri -
lən mən bə və əlavə mə -
lu matlar dan sə mə rəli isti -
fa də edə bilər siniz. İş
və rəqi belə ola bilər:

İş vərəqi
1. I Pyotru Azərbaycanda
hansı sərvətlər maraq lan -
dırırdı? Məlumat verin.
2. Xəzəryanı bölgələrdə
Ru siya hansı tədbirləri
gör müşdü? Şərh edin.
3. I Pyotrun ipəkçiliyin
in  kişafı üçün tədbirləri
haqqında məlumatı oxu -
yun və ona aid suala ca -
vab verin.
Belə formada hər qrup
üçün iş vərəqlərini hazır -
la yın. Onu da nəzərə alın
ki, mövzu tam əhatə olun -
malıdır. Qruplar cavab la -
rı iş vərəqlərində qeyd et 
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Şagirdlər yeni bilginin kəşfi yolunda son addımı atırlar: konkret nəticəyə gəlir
və ümumiləşdirmə aparırlar. Bunun üçün müəllim yenidən ümumiləşdirici suallar
verir və tədqiqat sualına cavab alınır. 
Yaradıcı tətbiqetmə zamanı C blokundakı 4-cü və 5-ci suallardan istifadə edə bilərsiniz. 

Şagirdlərin biliklərini möhkəmləndirmək üçün cədvəl doldurulur.
Sinifdə tapşırığı çatdırmasanız onu ev tapşırığı kimi verə bilərsiniz. 

Dövlətlər İşğal edilmiş ərazilər Keçirilən tədbirlər Nəticə

Rusiya imperiyası 

Osmanlı imperiyası

Qiymətləndirmə meyarları: cədvəlhazırlama, dəyərləndirmə, təhliletmə 
Û ÛÛ ÛIÛ ÛV

XVIII əsrin
birinci ya rısında

Azərbaycanda baş
vermiş hadisə
və pro seslərin
zamana görə

əlaqələndirilmə-
sinə dair tematik-
sinxron cədvəllər

hazır la maqda
çə tinlik çəkir.

XVIII əsrin birinci
ya rısında Azərbay -
canda baş vermiş
hadisə və pro ses -
lərin zamana görə
əlaqələndirilmə-

sinə dair 
müəl li min kö  mə  yi
ilə te matik-sin xron

cədvəl lər 
hazırla yır.

XVIII əsrin bi-
rinci ya rısında

Azərbay canda baş
vermiş hadisə 
və  pro seslərin 
zamana görə

əlaqələndirilmə-
sinə dair cüzi

səhvlərlə te matik-
sin xron cəd vəl lər 

ha zır la yır.

XVIII əsrin birinci
ya rısında Azər bay -
canda baş vermiş
hadisə və pro ses -
lərin zamana görə

əlaqələndirilməsinə
dair tematik-

sinxron cəd vəl ləri 
sərbəst şəkildə

hazırla yır.

XVIII əsrin 
birinci yarısında

dövlətlərarası
münasibətlərdə
Azər bay canın
mövqeyini də -
yərləndirərkən 

çətin lik lə üz lə şir. 

XVIII əsrin 
birinci yarısında

dövlətlərarası
münasibətlərdə
Azər bay canın

mövqeyini ümu mi
şəkil də xa rakte ri zə

edir, qismən 
də yər lən  dirir. 

XVIII əsrin 
birinci yarısında

dövlətlərarası
münasibətlərdə
Azər bay canın
mövqeyini də -
yərləndirərkən
ta ri xi fakt larda

bə  zi səhv lər edir.

XVIII əsrin 
birinci yarısında

dövlətlərarası
münasibətlərdə
Azər bay canın

mövqeyini 
də yərləndirir. 

XVIII əsrin 
birinci ya rısına

aid yazılı 
mən bələri təhlil

edirkən, nəticələri
təqdim etməkdə
çə tinlik çəkir. 

XVIII əsrin 
birinci ya rısına 

aid yazılı 
mən bələri müəl lim

tə rəfindən
ve  rilən sual la rın
köməyi ilə təhlil

edir.

XVIII əsrin
birinci ya rısına

aid yazılı
mən bələri təhlil

edərkən bəzi
səhvlər edir.

XVIII əsrin birinci
ya rısına  aid yazılı

mən bələri təhlil 
edir. 
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11-ci mövzu. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛÍÛÍ
ÀÇÀÄ ÅÄÈËÌßÑÈ 

Nadèr xan ßôøàð. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí 20-úè èëëÿðèíèí ñîíóíäà Ñÿôÿâè
ñÿðêÿðäÿñè Íàäèð õàíûí õöñóñè ùÿðáè èñòåäàäû ñàéÿñèí äÿ äþâëÿòèí

ÿðàçèñèíèí áþéöê áèð ùèñ -
 ñÿñè ÿôãàí èøüàë÷ûëàðûí-
äàí òÿìèçëÿíäè. Nadèr
törk ßf øàr bî yun dan èdè.
ßf  øarlar þz dþ yöø kÿn -
lèk lÿrè èlÿ fÿrq  lÿn dèk  lÿrè
ö÷ön Sÿ fÿvè or du sunda
mö höm yer tuturdu-
lar. Øàù ÛÛ Òÿùìàñèá
Íà äèð õàíû õö ñóñè ègèd-
lèyènÿ gþrÿ ãî øóí áàø÷ûñû
tÿ yèn et mèødè.

ßôãàíëàðà ãàëèá ýÿë -
äèê äÿí ñîíðà íþâáÿòè
âÿçèôÿ oñìàíëûëàðûí ÿëèí -
äÿ îëàí òîðïàã ëà ðû ãàé-
òàðìàã èäè. Nadèr õàí
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Bu mÿsul vÿzifÿni kim þz özÿrinÿ gþ tördö?
Sÿfÿvi dþvlÿtinin ÿrazilÿrinè azad etmÿk ö÷ön
o nÿ etdi?

XVIII ÿsrin 20-cè illÿrèídÿ Sÿfÿ -
vi dþvlÿtinin ÿrazilÿri Osmanlû vÿ
Rusiya dþvlÿtlÿri arasûnda bþlöø -
dörölmöø, òîðïàãëàðûí bir his sÿ  sini
èñÿ ÿfqanlar zÿbt etmiødi. Äþvlÿtin

ÿrazi bötþv lö yö nö bÿrpa etmÿk ö÷ön daxili qövvÿlÿri birlÿø -
dirmÿk la zûm idi. 

Nadir xanın ordusu əfqanlarla döyüşdə
(miniatür)

Àëòñòàíäàðòlar:
3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının

birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir. 
4.1.1. Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin (Şah

I İsmayıl, Şah I Təhmasib, Şah I Abbas, Nadir şah, Qubalı Fətəli xan, Hacı
Çə lə bi) fəaliyyətini dəyərləndirir. 

4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, 
Venn diaqramı

oxuda bi lərsiniz. Sonra  məlumat müzakirə edilir.  Mo ti va si yanı siz vizual şəkildə
apara  bilərsiniz. Şagirdlərə müxtəlif  Səfəvi hökm dar larının (Şah İsmayıl, Şah 
I Təh masib, Şah I Abbas) şəkillərini təqdim edin və onları birləşdirən cəhətləri
müəyyən etməyi tapşırın. Bundan sonra  XVIII əsrin 30-cu illərində Səfəvi
döv lə tində yaranmış vəziyyət  haqqında məlumat müza ki rə edilməli və tədqi -
qat sualı təqdim edilməlidir. Tədqiqat sualı kimi belə sual təqdim edə bilərsiniz:

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. XVII əsrin 30-cu illə -
rində Azərbaycan torpaq -
larının  azad edilməsi və
birləşdirilməsi uğrunda
mübarizənin xüsu siyyət -
lərini şərh edir.
2. Nadir xanın  Azər bay -
can dövlətçiliyində  fəa -
liyyətini dəyərləndirir.
3. Nadir xan haqqında
mü qayisəli sxem və cəd -
vəllər hazırlayır.

Тялим мягсяди

Şagirdlərdə idraki fəallıq
yaratmaq və yeni möv zu -
ya qədəm qoymaq üçün
A blokunda ve rilmiş mo -
tivasiyanı on lardan birinə
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Sÿfÿvè äþâëÿòè adûndan Os manlû dþvlÿtènÿ mö ra cèÿt edÿrÿk
torpaqla rûn gerè qaytarûë masûnû tÿlÿb etdè. Îñìàíëûëàð òÿëÿáè
ðÿää åòäèëÿð.

1730-cu èldÿ Íàäèð õàí Os  manlû dþvlÿ tènÿ qarøû hÿr  bè ÿmÿ-
lèyyatlara baøladû. Î, Îñìàíëû îð äóñóíóí Àçÿð áàé úàí äàêû ÿñàñ
äà éàã íþãòÿëÿðèíäÿí áèðè îëàí Tÿbrèzè, áóíóí àðäûíúà, äåìÿê îëàð
êè, èòêè âåðìÿäÿí ßðäÿáèëè òóòäó, ëàêèí áó çàìàí Õî ðà ñàíäà øàù
ùþ  êó  ìÿ   òèíÿ ãàðøû öñéàí ãàëõäû. Íàäèð õàí ùÿðáè ÿìÿ  ëèééàòëàðû
ñàõëàéûá, öñéàíû éàòûðìàã ö÷öí Õîðàñàíà ýåò ìÿëè îëäó. 

Sÿfÿvè dþvlÿtè ÿðàçèëÿðèíèí Ðóñè éà âÿ Îñ ìàí ëû èøüàë÷ûëàðûí-
äàí òÿ ìèç   ëÿíìÿñè. Íàäèð õàíûí ùÿðáè óüóð ëà ðû õàëã àðàñûíäà
îíóí íöôóçóíó ãàëäûðìûøäû. Áó èñÿ Ñÿôÿâè òàõòûí äà ÿéëÿøÿí ÛÛ
Òÿù ìàñèáè ÷îõ íàðàùàò åäèð äè. Na dèr õàí Xo ra san da olanda ÛÛ
Tÿh ma sèb xalq arasûn da nö fu zunu qal  dû r  maq ö÷öí os man  lû ëàðà
ãàðøû ùÿðáè ÿìÿëèé éàòëàðà þçö ðÿùáÿðëèê åò ìÿéè ãÿðàðà àëäû, ëa   kèn
î, Èrÿvan vÿ Hÿ mÿ  dan ya  xûn  lû üûnda àüûð èòêèëÿð âåðÿðÿê mÿü   lu -
bèy  yÿ  tÿ uü radû. Os man lûlar Tÿb  rèzè yenè dÿn òóòóá, Kèr       man øah,
Hÿ   mÿ da n vÿ Ur mè  ya  íû äà ÿlÿ ke  ÷èrdèlÿr. 
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?
Øah ÛÛ Tÿhmasèbèn alè baø komandan kèmè sÿrèøtÿsèzlèyè
þlkÿnèn sèyasè vÿzèy yÿ tènÿ necÿ tÿsèr gþstÿrdè?

!
ÕÂÛÛÛ ÿñðèí îðòàëàðûíäà Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí ãàðøûñûíäà äóðàí
âÿçèôÿëÿðè àðàøäûðûí.

Ordunun çevik, düşünülmüş şəkildə və mütəşəkkil hərəkət etməsi üçün
güclü idarəçilik qabiliyyətinə malik iradəli komandanın varlığı tələb
olunurdu. Hər gün keçirilən üçsaatlıq təlimlər Nadirin əsgərlərini

sərt nəzarət və güclü intizamın hökm sürdüyü yüksək səviyyəli orduya çevir miş -
di. Onların məşq keçdikləri nəzəri döyüş meydanı və taktiki düzülüşlər Nadirin
öz ağlının məhsulu idi. Nadir adamlarına öz şəxsi təcrübəsinə əsasən hərəkət
etməyi öyrədirdi. Təlimlər, atəş gücünün artırılması, intizam, nəzarət və şəxsi
örnək Nadirin müharibə meydanlarındakı uğurlarının açarı idi. 

Maykl Aksvörtinin “Nadir şah” kitabından

üçün C blokundan istifadə
edin. Də qiq ca va b tələb
edən suallar la  yanaşı, elə
suallar ve rin ki, şagird lər
üçün fakt  ları ge niş izah
et mək, müna si bət bil dir -
mək, fakt  ları təhlil et mək
və nəticə çıxarmağa  im -
kan yara nsın.
Məsələn, C blokunda ve -
ri lən bu sualları tətbiq edin:  
1. Şah II Təhmasibin ali baş
komandan kimi sə riş təsiz -
liyi ölkənin siyasi vəziyyə -
tinə necə təsir gös  tərdi?
2. Kiçikyaşlı Abbasın şah
elan edilməsi ilə Nadir
xan nəyə nail oldu? 
Müəllim fasilitasiya əsa -
sın da (yönəldici, kömək -
çi suallardan istifadə et -
məklə) əldə edilmiş fakt -
la rın məqsədyönlü müza -
kirəsinə və onların təş -
ki linə kömək edir. İnfor -
masiyanın təşkili bütün
faktlar arasında əlaqələ -
rin aşkara çıxarılmasına

Nadir xan Səfəvi dövlətinin ərazilərini işğaldan necə azad etdi?
Bu sual ətrafında tədqiqat işi aparılmalıdır. Bunun üçün də şagirdləri tədqiqata
cəlb etməklə müəyyən tapşırıqlar verilməlidir. 
Tədqiqat sualı qoyulduqdan sonra şagirdləri qruplara bölmək lazımdır. Bölgü
apararkən daha çevik və maraqlı vasitələrdən istifadə olunması şagirdlərin
marağına səbəb olar. Eyni zamanda vaxta qənaət etmiş olarsınız. Sinfi qruplara
böləndən sonra onlara tаpşırıq və suallar təqdim edin. Öncə şagirdlərə B blo -
kunda verilən yeni mətn lə tanış olmaq üçün şə rait yaradın. Qruplara taşırıq vermək

və onların sistemləşdiril məsinə yönəldilir. Mü za kirə zamanı şagirdlərin bilikləri
ümu mi ləşdi ri lir, onların diqqəti yenidən təd qiqat sualına cəlb olunur və ona cavab
alınır.
Yaradıcı tətbiqetmədə şagirdlərin biliklərini möhkəmləndirmək və sistemlə ş -
dirmək məqsədilə tapşırıqlar verin. 
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XVII əsrin 20-ci illərində Səfəvi dövlətinin imzaladığı müqavilələrə dair cədvəli
doldurun.

Nadir xan və Şah I Abbası müqayisə edin və cədvəli doldurun. 

Bu işi şagirdlər evdə də tamamlaya bilərlər. Eyni zamanda şagirdlərə ev tapşırığı
kimi «Nadir xan Azərbaycan tarixində hansı rolu oynamışdı?» adında  esse
yazmağı tapşırın. 

Müqavilənin adı İmzalayan dövlətlər Tarixi Şərtləri

Şah I Abbas Fəaliyyətlərində oxşar cəhətlər Nadir xan 

Qiymətləndirmə meyarları:  şərhetmə, dəyərləndirmə, cədvəlhazırlama
I II III IV

XVII əsrin 
30-cu illə rində

Azərbaycan 
torpaq larının  

azad edilməsi və
birləşdiril məsi

uğrunda müba ri -
zənin xüsu siyyət -
lərini şərh etməkdə 

çə tinlik çəkir.

XVII əsrin 
30-cu illə rində

Azərbaycan tor-
paq larının  azad

edilməsi və
birləşdiril məsi

uğrunda
mübarizənin

xüsu siyyət lərini
köməkdən istifadə
edərək şərh edir.

XVII əsrin 
30-cu illə rində

Azərbaycan 
torpaq larının azad

edilməsi
və birləşdiril məsi

uğrunda
mübarizənin 

xüsu siyyət lərini
şərh edərkən bəzi 
səhvlərə yol verir. 

XVII əsrin 
30-cu illə rində

Azərbaycan 
torpaq larının  azad

edilməsi və
birləşdiril məsi

uğrunda
mübarizənin xüsu -
siyyət lərini ətraflı

şərh edir.

Nadir xanın fəaliy -
yə ti ni dəyər lən dir -

mə k də çətinlik
çə kir.

Nadir xanın
Azərbaycan

dövlətçiliyində 
fəaliy yə ti n

sualların köməyi
ilə 

dəyərlən dirir.

Nadir xanın
Azərbaycan

dövlətçiliyində 
fəaliy yə ti ni

dəyərləndirərkən
bəzi səhvlərə

yol verir.

Nadir xanın
Azərbaycan

dövlətçiliyində 
fəaliy yə ti ni sərbəst

dəyərləndirir.

Nadir şah haqqında
bilir, cədvəl ha zır -
 la maqda çətinlik

çəkir. 

Nadir xan haqqında
müəllimin köməyi

ilə cədvəllər
hazırlayır. 

Nadir xan haqqında
mü qa yisəli sxem

və cəd vəl lər
hazırlayarkən bəzi
səhvlərə yol verir.

Nadir xan haqqında
mü qa yisəli sxem 

və cəd vəl ləri
sərbəst hazırlayır.
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12-ci mövzu. Əfşar imperiyasının yaranması

ßÔØÀÐ ÈÌÏÅÐÈÉÀÑÛÍÛÍ ÉÀÐÀÍÌÀÑÛ

Ìóüàí ãóðóëòàéû. Íàäèð õàí ha kè -

 mèy yÿtè ÷evrèlèø yolu èlÿ ÿlÿ ke÷èrìÿéè

äöçýöí ùåñàá åòìèðäè, ÷ön kè bu zaman

onun hakèmèyyÿtè õàëã âÿ ÿéàíëàð tÿrÿ -

fèn dÿn qÿbul olun maya bèlÿrdè. Ha kè -

 mèyyÿtè ãàíóíè éîëëà ÿlÿ àëìàã ö÷ön

Nadèr õàí bötön þlkÿ nö mayÿn dÿ lÿ rè -

nèn èøtèrak åäÿúÿéè qurultay ÷aüûrmaüû

vÿ áó ìþòÿáÿð ìÿúëèñäÿ þzönö øah elan

et mÿyè qÿrarà àëäû. 

Qurultay 1736-cû èläÿ Ìóüàí äà, Suqo vu øan adlû yeräÿ ke ÷è rèl -

dè. Òoplaøanlar taxta kè mèn ñà ùèá îëà   úàüûíû mö za  kè   rÿ åòäèëÿð. 

Ãàðàáàüûí Çè yad oülu, Îtuz èkè ëÿð, Êÿbèrlè vÿ Úavanøèr tay    fa la     -

rû   nûn baø ÷û larû äà ãóðóëòàéäà èøòèðàê åäèðäèëÿð. Îí ëàð ùþêì äàð

ñöëàëÿñèíÿ ìÿí   ñóá îë  ìàäûüûíà ýþðÿ Na dèr õàíûí øàù òàõ òûíà îòóð -

ìà ñû íà ãàð øû ÷ûõäûëàð. Áóíà áàõìà éàðàã, ãó ðóë òàé èøòèðàê ÷û ëà ðû íûí

áþ éöê ùèñ ñÿ  ñè òÿðÿôèíäÿí äÿñòÿêëÿíÿí Íà  äèð õàí èñòÿéèíÿ íàèë îëäó. 
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Nadir şah Əfşar

Íàäèð õàí íåúÿ øàù îëäó?
ßôøàð èìïåðèéàñû necÿ yaraídû?

Sÿfÿvè ÿrazèëÿðè öçÿðèíäÿ nÿzarÿtè
ÿlÿ aldûqdan son ra Nadèr õàí ßôøàð
bö tön dèqqÿtènè hakèmèyyÿt mÿsÿlÿsè
özÿrèndÿ cÿm lÿø dèrdè. Øàùûí âÿêèëè
êèìè, real hakèmèy yÿt ÿlèndÿ îëñà äà,
Íàäèð õàí áóíóíëà êèôàéÿòëÿíìèð, øàù
òàõòûíà þçö ÿéëÿøìÿê èñòÿéèðäè. 

?
Íàäèð õàí ùàêèìèééÿòè
ÿëèíÿ àëìàã ö÷öí ùàíñû
ùàçûðëûã òÿäáèðëÿðèíè ýþðäö?

Àëòñòàíäàðòlar:

3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının
birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.

4.1.1. Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin (Şah
I İsmayıl, Şah I Təhmasib, Şah I Abbas, Nadir şah, qubalı Fətəli xan, Hacı
Çə lə  bi) fəaliyyətini dəyərləndirir.

4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, 
müzakirə, Venn
diaqramı

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. Nadir şah tərəfindən
mərkəzləşmiş dövlətin
yaranması xüsusiy yət lə -
rini şərh edir.
2. Nadir şahın  Azər bay -
can dövlətçiliyində mü -
hüm rolunu və fəa  liy-
yətini dəyərləndirir.
3. Nadir şah haqqında
müqayisəli sxem və cəd -
vəllər hazırlayır.

Тялим мягсяди
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Dərsin əvvəlində A blo kun -
da  verilən məlumat müəl -
lim tərəfindən şagirdlərə
çat dırılır və  suallar vasitə -
silə müzakirə edilir.  Həmin
blokda verilən sual bizim
dərsimizin tədqiqat sualı ki -
mi istifadə oluna bilər: Na -
dir xan necə şah oldu? Əf şar
imperiyası necə yarandı?
Sinif 4 qru pa bölünür. Son -
ra isə mətn üzərində iş baş -
layır.
B blokunda mətn 2 hissəyə
bölünür və addım-addım
oxu nur. Şagirdlərin təd qi -
qat işini təşkil etmək üçün
lövhədə ağ kağızda suallar
yazılır. Əvvəl mətnin bi-
rinci hissəsi oxunur və hər
qrupa suallar paylanır.
1. Nadir xan necə haki miy -
yətə gəldi?
2. Nadir şah dövlətdə  han -
 sı inzibati dəyişiklikləri
etdi?
3. Nadir şahın vergi siyasəti
nədən ibarət idi?
4. Nadir şahın dinlərə mü -
na sibəti necə idi?
Qruplar suallara cavab ya -
zırlar.
Mətnin ikinci hissəsi oxu -
nur. 
Suallar yenidən lövhədə və
vərəqlərdə yazılır. 
1. Nadir şah orduda hansı
də yişikliklər etdi?
2. Nadir şah donanma ya -
ratmaq  üçün hansı işləri
gördü?

3. Nadir orduda nə kimi yeniliklər etdi?
4. Nadir şahın daxili siyasətinin nəticəsi necə ol -
du?
İnformasiyanın mübadiləsi diskussiya formasında
aparılır. Bunun üçün C blokunda təqdim olunan
sual və tapşırıqlar sizə yardımçı ola bilər. Həm çi -
nin F blokunda Nadir şah haqqında verilən məlu -
ma tı şagirdlərlə müzakirə edin. 
Müzakirə üçün belə sualları seçə bilərsiniz: 
1. Nadir şahın ordu islahatı şah I Abbasın hərbi is -
la hatından nə ilə fərqlənirdi?
2. Nə üçün Rusiya döv ləti Nadir şahın Xəzərdə
do nanma yaratmaq niy yətinə mane olmağa çalı -
şırdı?

Na dèr øahûn da  xèlè sèyasÿ tè ìÿð êÿçè ùàêèìèééÿòè ýöú    ëÿí  äèðäè âÿ
àé ðû-àéðû òàéôà áàø÷ûëàðûíûí ìþâãåéèíè çÿèôëÿòäè.

Nadèr øah âåð ýè èñëàùàòû êå÷èðÿðÿê, èëê
íþâ  áÿäÿ, âergè top lan   ma sûnû qaydaya sal -
dû. Ay dûn vÿzèfÿ bþl  gösö, cèddè nÿzarÿt vÿ
dÿ qèq he sab lama sayÿ sèndÿ dþv lÿtèn gÿlèrè
az möd dÿtdÿ xeylè artdû. 

Nadèr øàùûí yarat dû üû dþvlÿt Sÿ fÿvè
dþv lÿtèndÿn fÿrqlè ola  raq, dènè yox, dön -
yÿvè dþv lÿt èdè. Î, dèn xa dèm   lÿ rè nèn dþv lÿt
èø  lÿrènÿ möda  xè lÿ sè nèn qar øû sû nû aldû. Íàäèð
øàù eynè zaman da ru  ha nè mþvqeyèn dÿn ès -
tè  fa dÿ edèb þzö nÿ sÿrvÿt top  la yan dèn xa dèm   lÿ rèíÿ qar  øû da áàðûø-
ìàç möna sè bÿt bÿs  lÿ yèrdè.

Ýöclö ordu, qöd  rÿtlè dþvlÿt. Na dèr øa   hûn ùÿðáè ñÿôÿðëÿðäÿ
uüur lar ÿldÿ åòìÿñèíèí sÿ bÿb lÿ rèn dÿn bèrè dÿ onun göclö ordu ya -
rat ma sû èäè. Nadèr øah îðäóíóí forma laødûrûl ma  sûn da Sÿfÿvè dþv -
 lÿ  tè nÿ aèd olan bèr sûra xö  su sèy yÿtlÿrè qo ruyub sax lamûø, þzö
dÿ bu èøÿ bèr sûra cèd dè ye nè lèk lÿr gÿ tèr   mèødè. Îíóí îðäóñóíóí
àïà ðû úû ùèñ  ñÿ ñèíè ñöâà ðè ãî øóí òÿø  êèë åäèð äè, ÷öíêè ùÿëÿ äÿ äþâðöí
ùÿðáè ÿìÿëèééàò ëàðûí äà úÿëä âÿ ýþçëÿíèëìÿç ùöúóìëàð ùÿëëåäèúè
àìèë  èäè. Na dèr øah äþâ ðöí äÿ yön  göl ar tèlle rè ya äàí (zÿn  bu  rÿk -
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Nadir şahın kəsdirdiyi pul

? Íàäèð øàùûí àïàðäûüû èñëàùàòëàð mÿrkÿzè ha kè mèyyÿtèn
göc lÿnmÿ sènÿ necÿ tÿsèr edÿ bèlÿrdè?

“Nadir şah qoşunlarının xarakterik xüsusiyyətlərindən biri Azər bay -
can-türk elementinin güclülüyü idi. ...Nadir sah Azərbaycan türk -
cəsini təmiz bilirdi və ünsiyyətini daha çox bu dildə qurmağa

çalı şırdı. ...Onun istər gündəlik həyatında, istərsə də saray həyatında Azər -
baycan türk cəsi çox geniş yayılmışdı, hətta əyanların Nadir şah dövründə öz
fikirlərini Azər baycan türkcəsində ifadə etməsi kübarlıq əlaməti kimi qəbul olu -
nurdu. Qoşun daxilində də ünsiyyət türkcə qurulurdu. Nadir şahın fərmanları
qo şun la ra daha çox türk dilində çatdırılırdı...” 

Mehman Süleymanov. “Nadir şah”, səh. 536.
Mənbə əsasında Nadir şahı tarixi şəxsiyyət kimi qiymətləndirin.
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lÿräÿí) èñ òè ô à  äÿ ýå íèø ëÿí äè. Øà -
 ùûí ÿì ðè èëÿ ðÿ èé éÿò ùÿð áè ãóë-
ëóüà ÷àüûðûëûðäû.

Íàäèð øàù ìÿùà ðÿò ëè áèð ñÿð-

êÿðäÿ êèìè þç ýö ú ëö îðäóñó èëÿ

ãûñà âàõò ÿðçèíäÿ ýåíèø ÿðàçèéÿ

ìà ëèê áèð èìïåðèéà éàðàòìàüà

íàèë îëäó.
Íàäèð øàù óçàã ýþðÿí äþâëÿò

õàäèìè èäè. Î, äÿíèç ñàùèëèíäÿ
éåðëÿøìèø þëêÿ ö÷öí ùÿð áè äÿíèç
äîíàíìàñûíûí ÷îõ âà úèá îëäóüóíó
éàõøû áèëèðäè. 
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Zənbu rəkçi əsgər

?
Nadèr øahûn ordu èslahatû
Øah Û Ab ba sûn hÿrbè
èslahatûndan nÿ èlÿ
fÿrqlÿnèrdè?

Əyalət və oymaq bəyləri Türk, Tacik (farslar nəzərdə tutulur – red.)
izzət sahibi əyanları bir araya gətirməklə … onlar Səfəvi sülaləsinə tabe
olmaqdan vaz keçdilər. Bizi də Türkmən elinin (Azərbaycan türk tayfa -

la rının – red.)  mirasçısı kimi şah və baş komandan seçdilər. 
Nadir şahın Osmanlı hakim dairələrinə məktubu. 

Məlumata əsasən Nadir şahın Osmanlı sultanı ilə əlaqələrinə münasibət
bildirin.

Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əhməd bəy Ağaoğlu «İran və inqilabı»
adlı əsərində Nadir şahın türk dünyasını birləşdirmək cəhdini yüksək
qiymətləndirmişdir: “Nadir bu işdə (türk xalqlarının birliyini yaratmaqda –

red.) daha irəli getdi, Hindistanı, Türküstanı, Buxaranı, Xivəni aldı və osmanlılarla
birləşmək istədi; sünni-şiə ixtilaflarını aradan qaldıraraq vahid bir millət və vahid
bir ümmət sevdasına düşdü. Fəqət bu sevdaya da İstanbulun inadı mane oldu”.

Osmanlı sarayının İslam dinində islahata qarşı çıxmasının səbəblərini araşdırın.

Yaradıcı tətbiqetmə biliyi
möhkəmləndirir, onun
prak tiki əhəmiyyətini artı -
rır. Bu məqsədlə şagird lə -
rə praktik tapşırıqlar ver -
 məyiniz vacibdir.  Burada
siz C blokunda verilmiş
bir ne çə tapşırıqdan istifa -
də edə bilərsiniz. 
Məsələn: Nadir şahla  Sə fə -
vi şah I Abbası Venn diaq -
ra  mında müqayisə edin.

Nadir şahın apardığı inzi-
bati idarə et mə siyasəti Sə -
fəvilər dövlətinin inzibati
idarə etmə sistemindən necə
fərq lənirdi?

Əgər yaradıcı tətbiqetməni dərhal icra etmək mümkün olmursa, onu sonrakı dərs -
lərdə həyata keçirə, yaxud da ev tapşırığı kimi verə bilərsiniz. 

Nadir şah Şah I Abbas

Nadir şahın apardığı inzibati
idarəetmə siyasəti 

Səfəvilər dövlətinin idarəetmə
sistemi
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Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, dəyərləndirmə, cədvəlhazırlama

I II III IV

Nadir şah
tərəfindən

mərkəz ləş miş
dövlətin

yaranması 
xü susiyyətlərini

şərh etməkdə
çətinlik çəkir.

Nadir şah tərəfindən
mərkəz ləş miş

dövlətin yaranması
xü susiyyətlərini 
şərh edərkən
köməkdən 

istifadə edir.

Nadir şah
tərəfindən 

mərkəz ləş miş
dövlətin yaranması

xü susiyyətlərini
şərh edərkən bəzi
səhvlərə yol verir. 

Nadir şah
tərəfindən 

mərkəz ləş miş
dövlətin

yaranması  
xü susiyyətlərini
sərbəst şərh edir. 

Nadir haqqında
bilik lərə 
malikdir, 

dəyər lən diməkdə
çətinlik çə kir.

Nadir şahın
Azərbaycan

döv lətçiliyində
mühüm rolunu 
və  fəaliyyətini
dəyər lən diməyi

müəllimin 
kö məyi ilə edir.

Nadir şahın
Azərbaycan

döv lətçiliyində
mühüm rolunu 
və  fəaliyyətini

dəyərləndirərkən
cüzi səhvlərə yol

verir.

Nadir şahın
Azərbaycan 

döv lətçiliyində
mühüm rolunu 
və  fəaliyyətini

müstəqil şəkildə
dəyərləndirir.

Nadir şah
haqqında 

mü qa  yisəli sxem
və cəd vəl ləri

tərtib etməkdə
çətinlik çəkir. 

Nadir şah haqqında 
mü qa  yisəli sxem

və cəd vəl ləri 
müəl limin köməyi

ilə hazırlayır.

Nadir şah haqqında
mü qa yisəli sxem

və cəd vəl ləri tərtib
edərkən cüzi

səhvlərə yolverir.

Nadir şah
haqqında 

mü qa yisəli sxem
və cəd vəl ləri 

sər  bəst
ha zır la yır.
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Úàð-Áàëàêÿíäÿ öñéàí. Nadèr øah 1737-cè èl     dÿ bþyök ordu èlÿ

Mÿr    kÿ zè Asè yaya âÿ Hèn   dès     tanà yö röø etdè. 
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ÕÂÛÛÛ ßÑÐÈÍ 30—40-úû ÈËËßÐÈÍÄß ÖÑÉÀÍËÀÐ

Áó ÷ûõûøëàð Íàäèð øàù èìïåðèéàñûíû íåúÿ ñàð-
ñûòäû?

XVIII ÿsrèn 30—40-cû èllÿrèndÿ
Azÿrbaycanûn tÿsÿrröfat hÿyatû tÿ -
nÿzzölÿ uüramûødû. Nadèr øahûn
kþ ÷örmÿ vÿ vergè sèyasÿtè ÿhalèäÿ
bþ yök nara zûlûq äîüóðìóøäó. Äè ýÿð
ÿðàçèëÿðÿ ùÿðáè éöðöøëÿð çàìàíû øa -
ha qarøû ÷ûõûøëàð baø verèrdè.

Nadir şahın Hindistana yürüşü (miniatür və xalça üzərində təsvir)

Àëòñòàíäàðò:
1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair tematik-

sinxron cədvəllər hazırlayır.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, karusel,
müzakirə

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

XVIII əsrin 30-40-cı il -
lərində baş verən üs yan -
 la rın zamana görə əla  -
qələn dirilməsinə dair te -
matik-sinxron cədvəl lər
hazır layır.

Тялим мягсяди

A blokunda verilən  məlumat oxunulur və müzakirə edilir. Müzakirəni təşkil et -
mək üçün suallar hazırlayın: 
1. Nadir şahın imperiyası nə vaxt yaranmışdır?  
2. Nadir şahın daxili siyasəti nədən ibarət idi?
3. Ordu quruculuğunda Nadir şah nəyi əldə etmişdir? Nəyi reallaşdıra bilmədi?

13-cü mövzu. XVIII əsrin 30–40-cı illərində üsyanlar
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Sonra şagirdlərə tədqiqat
sualı təqdim olunur: Nadir
şaha qarşı başlanmış xalq
hərə ka tının səbəbləri nə -
dən ibarət idi?
Tədqiqatın aparılması üçün
karu sel üsulundan istifadə
edə bi lərsiniz. Bu zaman
şagirdlərə məlumatlanmaq
üçün dövrlə bağlı mənbələr
paylamaq işin səmərəsini
daha da artırar.
Bunun üçün sinfi 4 qrupa
bö  lün. Qruplara müxtəlif
sual yazılmış bir kağız pay -
la  yın. Qrup üzvləri sualı
oxu  yur və bir cavab yazırlar.
Ka ğızlar saat əqrəbi isti qa -
mətində müəllimin kö mək -
liyi ilə qruplara ötü rülür.
«Karusel» kimi ka ğızlar
bütün digər qruplardan ke -
çə rək axırda öz qru puna qa -
yıtmalıdır. Bu ka ğızları ya -
zı lövhəsinə ya pışdırın və
bütün siniflə  ca  vabları mü -
zakirə edin. Sin  fə belə sual-
lar təqdim edə bilərsiniz:
1. Nadir şaha qarşı ilk üsyan
harada və nə vaxt baş ver -
mişdir? 
2. Azərbaycanda Nadir şaha
qarşı ən güclü üsyan harada
və nə vaxt baş verdi? 
3. Şirvanda xalq hərəkatı nə
vaxt başladı? 
Şagirdlər tədqiqatın gedi -
şin də əldə etdikləri ta pın tı -
ların, yeni informasiyanın
mü badiləsini aparırlar və
işlərini təqdim edirlər. 

Əldə olunan məlumat ət ra fında müzakirə aparılır.
Bu nun  üçün  C blokunda olan sual lardan istifadə
edə bilər siniz:
1. Yalançı Səfəvi şahzadələrinin meydana çıx -
ma  sı nəyi göstərirdi?
2. Sizcə, sadə kəndlilər «yaxşı hökmdar»ı necə tə -
səvvür edirdilər? 
3. Necə düşünürsünüz, onlar Nadir şahı yaxşı
hökm dar hesab edirdilərmi?
Eyni zamanda F blo kunda verilən mənbələr və
əlavə məlumatlarla şagirdlərin tanış olması və
onları mü za kirə etmək çox önəmlidir.
Dərsin vacib mərhələsi – yaradıcı tətbiqetmədir.
Bu mərhələdə biliklər möhkəmləndirilir və  tətbiq
olunur. Bu sizə seçdiyiniz standartı reallaşdır maq -
da kömək edə bilər.

Îíóí þlkÿdÿ ol ma  ma -

sûn  dan èstèfadÿ edÿn Úàð

ÿùàëèñè 1738-cè èldÿ öñ éàí

ãàëäûðäû. Øahûn qar daøû Èb-

rahèm xanûn baø  ÷ûlûq et dè yè

dÿs tÿ   Car vèla yÿtènÿ ýåòdè.

Èbrahèm xan dþ  yöø dÿ þëäö -

ðöë äö. Öñéàí÷ûëàð áèð ñûðà

èíçèáàòè ìÿðêÿçëÿðè ìöùà-

ñèðÿéÿ àëäûëàð. Îíë àð, äåìÿê

îëàð êè, Øèðâàíäàêû áöòöí

êàðâàí éîë ëàðûíà íÿçàðÿò

åäèðäèëÿð. 

Âÿçèééÿòèí úèääè îëäó-

üóíó ýþðÿí Na dèr øah ös -

yan ÷ûla ra qar øû yöröøÿ þzö

baø ÷ûlûq et mÿyè qÿrara al -

dû vÿ 1741-cè èlèn ya zûnda

Ìÿð  êÿçè Asè  ya ya sÿ fÿrènè

baøa ÷at dû raraq or  du  sunu

Car vè la  yÿ tènÿ vÿ Cÿ nubè Da üûs tana yþ nÿlt dè. Ösyan bþyök 

÷ÿ tèn lèklÿ ya tûrûldû.

Éàëàí÷û Ñÿôÿâè øàùçàäÿëÿðèíèí ìåéäàíà ÷ûõìàñû. Àüûð âåðýè
ñèéàñÿòèíäÿí íàðàçû îëàí õàëã «éàõøû ùþêìäàð» àðçóëàéûðäû. ßùà-
ëèíèí ìöÿééÿí òÿáÿãÿëÿðè àðàñûíäà Ñÿôÿâèëÿð ñöëàëÿñèíèí ùàêèìèé -
éÿ òèíèí äàâàì åòäèðèëìÿñèíÿ ðÿüáÿòëÿ éàíàøàíëàð ùÿëÿ äÿ ãàë ìàã -
 äà èäè. Þç íèééÿòëÿðèíÿ íàèë îëìàã èñòÿéÿí ãöââÿëÿð õàëã àðàñûíäà
êöòëÿâè åòèðàçëàð éàðàäàðàã Ñÿôÿâèëÿð ñöëàëÿñèíÿ îëàí ðÿüáÿòäÿí
èñòèôàäÿ åòìÿéÿ ÷àëûøûðäûëàð. Áóíóí íÿòèúÿñè èäè êè, ÿñëèíäÿ, Ñÿôÿâè
ñöëàëÿñèíäÿí îëìàéàí áÿçè øÿõñëÿð þçëÿðèíè Ñÿôÿâè øàùçàäÿëÿðè
êèìè ãÿëÿìÿ âåðèá, ÿòðàôëàðûíà ÷îõëó ãöââÿ òîïëàéàðàã áèð íå÷ÿ
èüòèøàøûí òÿùðèê÷èñè âÿ ðÿùáÿðè îëà áèëäèëÿð. 
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! Nadir şahla Əmir Teymurun fəaliyyətinə aid oxşar cəhəti müəyyən edin.

Nadirin yürüşü zamanı Car əhalisinin
istehkamlarının məhz Cingöz qalası olduğu

güman edilir.
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Bu mövzuda siz yenə də C blokunda verilən tapşırıqlardan yararlana bilərsiniz. 
Şagirdlərə Nadir şaha qarşı baş vermiş üsyanlara dair cədvəli doldurmağı tapşırın.

C blokundan 2-ci tapşırıq isə şagirdlərin xəritə ilə işləmək bacarığına xidmət edə
bilər.
Ev tapşırığı qismində şagirdlərə esse yazmağı tapşıra bilərsiniz. Essenin mövzu -
su belə ola bilər: «Mən Nadir şah olsaydım, nə edərdim?»
Qiymətləndirmə meyarlar əsasında aparılır. 

Üsyan harada
baş verdi

Tarixi Səbəbləri Nəticəsi

Qiymətləndirmə meyarları: cədvəlhazırlama, təhliletmə

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

XVIII əsrin 
30-40-cı il lərində

baş verən 
üs yan  la rın 

zamana görə
əla  qələn diril mə -

sinə dair te matik-
sinxron cədvəl lər

hazır layarkən
çə tin lik çəkir.

XVIII əsrin 
30-40-cı il lərində
baş verən üs yan   -
la rın zamana görə
əla  qələn diril mə -

sinə dair te matik-
sinxron cədvəl ləri 
müəlli min kö mə yi

ilə hazır layır.

XVIII əsrin 
30-40-cı il lərində

baş verən üs yan   la rın 
zamana görə

əla  qələn diril mə sinə
dair te matik-sinxron

cəd vəlləri
nümunələrə 

ba xa raq ha zırlayır.

XVIII əsrin 
30-40-cı il lərində

baş verən 
üs yan  la rın 

zamana görə
əla  qələn diril mə -

sinə dair te matik-
sinxron cədvəl ləri
sər bəst ha zırlayır.
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Øÿêè öñéàíû. 1741-cè èläÿ øÿkèlèlÿr Nadèr øaha ÿrèzÿ yazûb yerlè
hakèm ìÿ lèk Nÿcÿfèn þz baøû nalûüûndan, vergèlÿrèn artûrûlmasûn -
dan øèkayÿt lÿn  mèødèlÿr. Na dèr øàù ÿhalènè sa kèt lÿødèrmÿk ö÷ön
Øÿkèdÿ bþyök nöfuzu olan Hacû ×ÿ lÿbènè mahal özrÿ vÿkèl tÿyèn
et dè. Ha cû ×ÿlÿbè ìÿ lèk Nÿ cÿfèn ÿmÿl   lÿrènèn qar øûsûnû al ma üa ÷a-
lûødû. ßâÿçèíäÿ ìÿ lèk Nÿcÿf Ha cû ×ÿ lÿbèdÿn øa ha øè kayÿt etdè.

Qÿzÿblÿnmèø Na dèr øah onlarûn èkèsènè dÿ Dÿr bÿnd yaxûn lûüûn -

dakû dö øÿr gÿsènÿ, þz hözu ru na ÷a üûrdû vÿ Hacû ×ÿ lÿbènèn asûl ma -
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ßÔØÀÐ ÈÌÏÅÐÈÉAÑÛÍÛÍ ÑÖÃÓÒÓ

Àçÿðáàéúàíäà õàëã ùÿðÿêàòû íåúÿ èíêèøàô åòäè?

Íàäèð øàùûí ùàêèìèééÿòè äþâ ðöí -
äÿ àïàðûëàí ôàñèëÿñèç ìöùàðèáÿëÿð þë-
êÿíèí èãòèñàäè âÿçèééÿòèíÿ ìÿí  ôè òÿñèð
ýþñòÿðèðäè. Äèýÿð òÿðÿôäÿí áþë ýÿëÿðè
èäàðÿ åäÿí áÿçè ùàêèìëÿðèí þç áà øû -

íàëûüû ÿùàëèíèí âÿçèé éÿòèíè äàùà äà àüûðëàøäû ðûð äû. Áåëÿ áèð
øÿðàèòäÿ Àçÿðáàéúàíäà öñéàíëàð áàø âåðäè. Èëê öñ éàí ëàðäàí
áèðè Øÿêèäÿ îëäó.

Hacı Çələbi boynu kəndirdə ola-ola Na dir şa hın ittihamına qarşı de yir:
“Məlik şahdan hansı tapşırığı alırsa-al sın, buna bir neçə başqa tap -

şırıqlar da əlavə edir”. Nadir şah inanır, öz əmir lərinə acıqlana raq söylə yir:
“Hamınız bu nu bilə-bilə sə sinizi çıxara bil mədiyiniz bir zamanda bu şəkili
Çələbi boynu kən  dirdə ola-ola mən dən qorx ma yıb öz rə yini bil dirdi. İndi görə -
cək siniz, o, yenə nəsə bir iş törədəcək. Mən öz zənnimdə heç vaxt yanılmıram”.

Hacı Çələbi nin bu hə rə kə tini necə qiy  mətlən di rir siniz? Nadir şahın bu
sözləri onu necə xarakterizə edir?

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının

birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.
4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi,
müzakirə, şaxələndirmə,
Venn diaqramı

fa də oluna bilər. Şaxələndirmə üsulundan istifadə Əfşarlar imperiyasında baş lan mış
xalq hərəkatı haqqında bilikləri təkrar etməyə və sistemləşdirməyə imkan verir.
Şagirdlərin cavabları qeyd olunmalı və müzakirə edilməlidir. Sonra  A blokundakı 

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. Şəki üsyanına aid ya zılı
mənbələri təhlil edir, nəti -
cə lərini təqdim edir.
2. Nadir şah tərəfindən ya -
ra dılmış dövlətin tənəz -
zülü xüsusiyyətlərini şərh
edir.
3. Nadir şah haq qında mü -
qayisəli sxem və cədvəl -
lər hazırlayır.

Тялим мягсяди

Bu mövzunun tədrisi za -
manı A blokunda ve rilən
məlumatdan dərsin moti-
vasiya mərhələsində isti -

14-cü mövzu. Əfşar imperiyasının süqutu
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sûnû ÿmr et dè. Ùàúû ×ÿëÿáè èñÿ cÿsa rÿt lÿ ìÿ lèk Nÿ cÿ fèn øa hûn tÿ -

yèn et dè yè ver gèlÿrè þz ba øûna artûr  dû üûnû, bu yol la þz cè bè nè dol -

dur  du üunu âÿ õàëãû øàùäàí íàðàçû ñàëäûüûíû bèldèrdè. Øah Hacû

×ÿlÿ bè nèn sþz lÿ rènÿ èna nûb onu baüûøladû vÿ hÿtta vÿ  kèl lèk sÿla -

hèy    yÿ tènè artûrdû.

Øahûn yanûndan qayûtdûqdan sonra Hacû ×ÿlÿbè ìÿlèk Íÿúÿôè

daha ÷ox sû xûø dûrmaüa baøla dû. Mÿlèk Íÿúÿô yenÿ ondan øaha øè-

kayÿt etdè. Nadèr øah Ùàúû ×ÿlÿbènè hözuruna ÷aüûrdû. Bu dÿfÿ

edamdan yaxa qurtarmayacaüûnû yax øû dÿrk edÿn Hacû ×ÿlÿbè

øahûn hözuruna getmÿkdÿn èmtèna etdè. 1743-úö èëäÿ þz tÿrÿf -

dar larûnû top layûb ìÿlèk Nÿcÿfè þl döräö âÿ þçöíö õàí åëàí åäÿ-

ðÿê Øÿkè vèlayÿtènäÿ ùàêèìèééÿòè ÿëÿ àëäû.

Daxèlè vÿ xarècè vÿzèyyÿt Nadèr øaha qoøunu par÷alayûb, bèr

hèssÿsènè Øÿ   kèyÿ gþndÿrmÿk èmkanû vermèrdè. Bu za man Dÿrbÿnd,

Car, Qarabaü, Èrÿvan bþlgÿlÿrèndÿ vÿ dþvlÿtèn cÿnub ÿrazèlÿrèndÿ

dÿ ÷ûõûøëàð davam edèrdè.

Hacû ×ÿlÿbè tezlèklÿ Nadèr øahûí ordusunun Øÿkèyÿ yöröø
edÿcÿ yènè anladûüûna gþrÿ Øÿkè ÿhalèsènè «Gÿlÿsÿn-ýþrÿsÿn»
qala sûna kþ÷öröb, oraya azuqÿ vÿ sursat ehtèyatû topladû. 

Yal  nûz 1746-cû èläÿ ÿrzaq ÷atûømazlûüû nÿtè cÿ sèn  dÿ qalada ya -
ranmûø aüûr vÿzèyyÿtlÿ ÿlaqÿdar Hacû ×ÿlÿ bè Nadèr øahûn ha kè -
mèy yÿtènè tanûdûüûnû bèldèrdè.
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?
Àçÿðáàéúàíäà ùàíñû ùàäèñÿëÿð Øÿêèäÿ õàëã ùÿðÿêàòûíûí
ýöúëÿíìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàäûðäû?

?
Sèzcÿ, nÿyÿ gþrÿ Nadèr øah Hacû ×ÿlÿbènè yenèdÿn Øÿkèyÿ
vÿkèl tÿyèn etdè?

!
Ùàúû ×ÿëÿáèíèí ßôøàðëàð õàíÿäàíûíûí ùàêèìèééÿòèíÿ ãàðøû
ìöáàðèçÿéÿ ãàëõìàñûíà èìêàí éàðàäàí øÿðòëÿðè àðàøäûðûí. 

? Ñèçúÿ, “Ýÿëÿñÿí-ýþðÿñÿí” ãàëàñû þç àäûíû äîüðóëòäó, éà éîõ?

suallar oxu nur və bu haq -
da şagird lərin fikirləri
öy rə nilir. Onların fər ziy -
 yələri qeyd olunur. Mü -
za ki rə dən sonra şagird-
 lərə təd qi qat sualı açıq -
lan  malıdır.  Siz belə bir
təd qiqat sualı seçə bi lər -
siniz: Nadir şah tərə fin -
dən yaradıl mış qüd rətli
imperiya nə üçün sü qut
etdi?
Tədqiqat işi bu sual ətra -
fında aparıla bilər. Təd -
qiqat işini təşkil et mək
üçün sinfi qruplara bölə
bilərsiniz. Bölgünü müx -
tə lif üsullarla aparmaq
olar. Yaradılmış qrupla -
rın adlarını mövzu ilə
bağ lı verə bilərsiniz (Ha -
cı Çələbi, I Sam Mir zə,
II Sam Mirzə və s.).
Son ra şagirdlərə B blo -
kun da verilən mətnlə ta -
nış ol maq üçün vaxt ayır -

maq va cibdir. Tədqiqat işini təşkil edərkən mütləq  C, E, F bloklarında verilən
mə  lu mat lardan istifadə edin. Bu dərsi daha rəngarəng, ma raqlı etmək və şagird -
lərin müx təlif ba carıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verər. Tədqiqatı siz həm də

Ìÿãñÿä

Íÿ âàõò 
îëìóøäóð?

Êèì áàø÷ûëûã
åäèðäè?

Ñÿáÿáëÿð

ßðàçèÕàëã ùÿðÿêàòûÍÿòèúÿ
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fa siləli oxu üsulu ilə də
ke çirə bilərsiniz.  Mövzu-
nun birinci hissəsi Şəki
üs yanı haqqındadır. Şa -
gird lər bu üsyan haqqında
araşdırma işini apa rar -
kən, nəzərə alın ki, onlar
üs yanın nə vaxt və necə
baş ladığına dair bilgilərlə
yanaşı, Hacı Çələbini ta-
rixi şəxsiyyət və insan ki -
mi şərh etməli, Azərbay  -
can tarixində oy na  dı ğı ro -
lu qiymət lən di r məyi ba -
car  malıdırlar. Ona görə
şa  girdlərə F blo kun da təq -
dim olunan Hacı Çələ bi
haqqında mənbəni mü za -
kirə etmək tapşırılma lıdır.
Bunun üçün C blo kunun
sua lın dan isti fa də edin:
«Sizcə, nəyə görə Nadir
şah Hacı Çələbini yenidən
Şəkiyə vəkil təyin etdi?
Siz cə, Hacı Çə lə bi nin uzaq -
 gö rənliyi nə də idi?»
F blokunda «Gələsən-gö -
rəsən» qalası haqqında
mə    lumatı oxuduqdan son -
ra orada verilən sualı şa -
girdlərə ünvanlayın və
mü zakirə edin:  «Gələsən-
gö rəsən» qalasının mü da -
fiə si hansı məşhur Azər -
bay can qalasının müdafiə -
si  ilə müqayisə oluna bi -
lər?»
Nəticəyə gəlmək üçün
dər  sin məqsədinə  çatmaq
imkanı yaradan yönəldici
suallar verin. Nəticədə şa -

Nadèr øah da gö   zÿøtÿ getdè vÿ Ha cû ×ÿlÿbènè yenè dÿn Øÿkèyÿ

vÿkèl tÿyèn et dè.

Yenè ÷ûxûølar. Nadèr øa hûn þldörölmÿsè. Õalq kötlÿlÿrènèn aüûr

vÿzèyyÿtènÿ baxmaya raq, ÿha lè özÿrènÿ yenè vergèlÿr qoyul masû

haq qûn  da fÿrmanlar verèëèð dè. Hþku mÿtèn bu tÿdbèrlÿrè xalq köt -

lÿlÿrènèn yenè sèlahlû öséànlara baø lamasû ö÷ön tÿ kan oldu. 

Bu dþvrdÿ artûq ßôøàðëàð dþv lÿtè tam tÿ nÿz zöl ke÷èrèr dè. Ùà-

êèìèééÿò ÿleyhènÿ ÷ûxûølar àðòìàãäà èäè. Ös yan la r ùà ìûñû ey nè

vaxt da baø    lanûð äû. Bu èsÿ øah qöv    vÿ lÿ rè nèn par÷a lan    ma sûna vÿ

maddè eh tè  yatla rûn tö kÿn   mÿ sènÿ sÿ bÿb olur   du. Aram sûz möha -

rè bÿ lÿr, èqtèsadè vÿ zèy yÿ tèn aüûrlû üû, ÿhalènèn var-yox  dan ÷ûx-

masû, so sèal zèd dèy yÿt lÿr Nadèr øa hûí èì ïåðèéàñûíû sö qu ta doü   ru

aparûrdû. 
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«Gələsən-görəsən» qalası (maket)

? Sèzcÿ, Hacû ×ÿ lÿbènèn uzaq gþrÿnlèyè nÿdÿ èdè?

!
Íàäèð øàùà ãàðøû öñéàíëàðûí ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ÿââÿëèíäÿ áàø âåðÿí
öñéàíëàðäàí ôÿðãëè õöñóñèééÿòëÿðèíè àðàøäûðûí. 

gird lərə müstəqil şəkil də təd qiqat sualına cavab
verməyə şərait yaradın.
Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində  şagirdlərə qa -
zanmış yeni bilik və bacarıqlarını sərbəst  tətbiq
et mələri üçün şərait yaradın. 
Məsələn, şagirdlərə Nadir şah imperiyasının sü -
qu tunun səbəblərini qeyd etməyi tapşırın:

Əfşarlar imperiyasının  süqutunun
səbəbləri:
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Qiymətləndirmə meyarları: təhliletmə, şərhetmə, cədvəlhazırlama

Dərsin məqsədlərinin bi ri nə çatmaq üçün  növbəti tap şırığı  təqdim edə bilər si niz.
Venn diaqramından istifa də edərək Hacı Davudu və Hacı Çələbini müqayisə edin:

Qiymətləndirmə meyar lar əsasında aparılır. Qiy mət ləndirmə me yar ları dər sin
məqsədlə rind ən çı xa rılır. 

Hacı Davud Hacı Çələbi

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Şəki üsyanına aid
yazılı mənbələri
təhlil edərkən 

çoxlu səhv edir,
nəticələrini təqdim
etməkdə çətinlik

çəkir.

Şəki üsyanına aid
yazılı mənbələri
təhlil edərkən

köməkdən istifadə
edir, nəticələrini
təqdim edərkən
çətinlik çəkir.

Şəki üsyanına aid
yazılı mənbələri

təhlil edir,
nətucələrini

təqdim edərkən
bəzi 

səhvlər edir.

Şəki üsyanına aid
yazılı mənbələri
ətraflı təhlil edir,

nəticələrini 
sərbəst

təqdim edir.

Nadir şah
tərəfindən ya ra -
dılmış dövlətin

tənəz zülü
xüsusiyyətlərini

şərh etməkdə
çətinlik çəkir.

Nadir şah tərəfindən 
ya ra dılmış 

dövlətin tənəz zülü
xüsusiyyətlərini

şərh edərkən
köməkdən istifadə

edir.

Nadir şah tərəfindən
ya ra dılmış 

dövlətin tənəz zülü
xüsusiyyətlərini

şərh edərkən bəzi
səhvlər edir.

Nadir şah
tərəfindən
ya ra dılmış
dövlətin 

tənəz zülü
xüsusiyyətlərini
sərbəst şərh edir.

Nadir şah haq qında
mü qayisəli sxem

və cədvəl lər
hazırlayarkən 
çətinlik çəkir.

Nadir şah 
haq qında 

mü qayisəli sxem
və cədvəl lər

hazırlayarkən 
köməkdən istifadə

edir.

Nadir şah haq qında
mü qayisəli sxem 

və cədvəl lər
hazırlayarkən 
bəzi səhvlər 

edir.

Nadir şah 
haq qında

mü qayisəli 
sxem 

və cədvəl ləri
sərbəst hazırlayır.
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ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ
ÈËÊ ÌÖÑÒßÃÈË ÕÀÍËÛÃ

Ha cû ×ÿlÿbi xanûí õàíëûüû ìþùêÿìëÿíäèðìÿê ö÷öí ýþðäöéö
òÿäáèðëÿð. Íàäèð øàùûí þëäöðöëìÿñèíäÿí ñîíðà Ùàúû ×ÿëÿáè Øÿêè
õàíëûüûíûí ñèéàñè ìöñ òÿãèëëèéèíè ìþùêÿìëÿíäèðìÿê ö÷öí òÿäáèðëÿð
ýþðäö. Î, Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû âàùèä äþâëÿòèí òÿðêèáèíäÿ áèð-
ëÿøäèðìÿê ñèéàñÿòè ùÿéàòà êå÷èðìÿéÿ áàøëàäû. Ãîí øó Ãÿáÿëÿ, Ãóò-
ãàøûí âÿ ßðÿø ñóëòàíëûãëàðûíûí õàíëûüà áèðëÿøäèðèëìÿñè áó èñòèãà -
ìÿò äÿ àòû ëàí èëê àääûì îëäó. Ùàúû ×ÿëÿáè õàí ñîíðà Òÿáðèçÿ éöðöø
åòäè, ëakin bu yöröø uüur suz oldu. Bundan sonra Ha cû ×ÿlÿbi xan
Øamaxû xanû ilÿ bir lÿøèá, 1748-úè èëäÿ Qaraba üa yöröø etdi. Möò -
 òÿ ôèãëÿð Qa ra baü xan lû üû nûn ilk si yasi mÿr  kÿ zi olan Bayat qalasûnû
mö ha si rÿ yÿ al dûlar. Ta rix dÿ «Ba yat sa va  øû» adla nan bu äþéöø
äÿ Øÿki xanlûüû ö÷ön uüursuz oldu.

«Ãûçûëãàéà õÿéàíÿòè». Azÿrbaycanda mÿrkÿzlÿødirilmiø âàùèä
dþv lÿ tin olmamasû qonøu dþvlÿtlÿ rin iøüal ÷û si ya sÿtinÿ øÿrait ya -
ra  dûrdû. Görcö ÷arû ÛÛ Èrakli Azÿr baycanûí ãÿðá òîðïàãëàðûíû èøüàë
åòìÿê ö÷öí òåç-òåç èøüàë÷û éö ðöøëÿð åäèðäè. Înun þç siya sÿtini
ùÿéàòà êå÷èðìÿñèíäÿ èñÿ ÿsas ma neÿ Øÿki xanlûüû idi. 

Øÿki xanlûüû ilÿ tÿk baøûna möbarizÿ apara bilmÿyÿcÿyini áà -
øà äöøÿí II Èrakli ùèéëÿýÿð áèð òÿäáèðÿ ÿë àòäû. «Ïàð÷àëà, ùþêì
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Øÿêè õàíëûüû Àçÿðáàéúàíûí äþâ ëÿò  ÷èëèê 
ÿíÿíÿëÿðèíè íåúÿ ãîðóäó?

Íàäèð øàùûí þëöìöíäÿí ñîí ðà éåð -
ëè ùàêèì ëÿ ðèí ÿë-ãî ëó òàì à÷ûëäû. Äþâ-
ëÿòèí ÿðàçèñèíäÿ ÷îõëó ñàéäà ìöñ òÿãèë
õàí  ëûã ìåéäàíà ýÿëäè. Áåëÿ õàíëûãëàð-
äàí áèðè ùÿëÿ Íàäèð øà ùûí ñàüëûüûíäà
ìöñòÿãèë îëìàüà òÿøÿááöñ ýþñòÿðÿí
Øÿêè õàíëûüû èäè. 

?
Görcö ÷arû II Èrakli íÿ ö÷öí Øÿêè õàíëû üûíû þçö ö÷öí ÿñàñ
ìàíåÿ ùåñàá åäèðäè?

Àëòñòàíäàðòlar:

3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının
birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.

4.1.1. Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin (şah
I İsmayıl, şah I Təhmasib, şah I Abbas, Nadir şah, Qubalı Fətəli xan, Hacı
Çə lə bi) fəaliyyətini dəyərləndirir.

4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi, müzakirə,
Venn diaqramı

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. Hacı Çələbinin Azər -
bay can torpaqlarının bir -
ləş dirilməsi uğrunda mü -
barizəsinin xüsu siy yət lə -
rini şərh edir.
2. Hacı Çələbinin Azər bay -
can dövlətçiliyində oy  na -
dığı rolu və  fəa liy yə tini də  -
yərləndirir.
3. Hacı Çələbi və tarixi
şəxsiyyətlər haq qın da mü-
 qayisəli sxem və cəd vəl -
lər hazırlayır.

Тялим мягсяди

AZƏRBAYCAN XVIII ƏSRİN 
İKİNCİ  YARISINDA

15-ci mövzu. Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq
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Dərs beyin həmləsi üsulu tətbiq etməklə başlanır. Bu zaman A blokunda verilən
məlumatdan motivasiya qismində istifadə etmək olar. Mövzuda bəhs olunan dövr
və tarixi şəxsiyyətlər (Nadir şah, Hacı Çələbi) şagirdlərə ötən dərslərdən artıq
tanışdırlar. Ona görə yaxşı olardı ki, həmin məqamları şagirdlərə xatırladasınız.
Bunun üçün onlara yönəldici suallar verərək müzakirəni təşkil edəsiniz. Məsələn,
Hacı Çələbi kimdir? Şəki üsyanı nə vaxt başlandı? Onun səbəbləri nə idi? Şəki
üsyanının nəticəsi necə oldu?

Müzakirədən sonra şa gird lərə tədqiqat sualı açıq lanır. Sual lövhədə, ya xud kağız -
da yazılıb lövhəyə yapış dırıl ma lı dır. Tədqiqat sualı A blo kunda verildiyi kimi
ola bilər: Şəki xanlığı Azər bay canın dövlətçilik ən ənələrini necə qorudu?
Tədqiqat işini təşkil et mək üçün C (sual və tap şırıqlar), D (xəritə, sxem və cəd -
vəllər), E (şəkillər və illüstrasiya lar), F (mənbələr və məlumatlar) blok larında
verilən materiallardan səmərəli istifadə edin. Dərs boyu çalışın ki, müxtəlif forma,
növlü sual lar, çalışmalar və tapşırıqlardan istifadə olunsun. Bu həm dərslərin ma -
 raqlı və öyrədici mü hitdə keç məsinə, həm də şa gird lərin müxtəlif ba ca rıqlarının
for malaş masına imkan verər. Tədqiqat işi şagirdlərin B blokundakı məlumatlarla
tanış olması ilə başlanır. Tədqiqat işi qrup for ma sında daha uğurlu alındığı üçün
sinfi 3 qrupa bö lün. B blokunda mətni də 3 hissəyə (fənərciklər əsa sında edə bi lər -
siniz) – 1-ci qrup – Hacı Çələbi; 2-ci – «Qızılqaya xəyanəti»; 3-cü – Hüseyn xan –
bölə bilərsiniz. Hər qrupa suallar və tapşırıqlar pay layın. Qruplar tədqiqat işi nin
nəticələrini vərəqlərdə qeyd edərək, onları sinfə təqdim edirlər. Tapşı rıq ları seçərkən
C blokundan istifadə edə bilər siniz.  Mə sələn, belə suallar  və tapşırıqlar verə bilər -
siniz:  XVIII əsrin 40-cı illərin də Azərbaycanda siyasi-iqtisadi vəziyyətin pisləşmə -
si nin səbəbləri nə idi? «Qızılqaya xə ya nəti» hadisəsinə öz münasibətinizi bildirin
və onu müzakirə edin. və s. Tədqiqat işi mərhə ləsində E blo kun da verilən şə -
killərdən istifadə etməyi unut mayın. Şagirdlərin diqqətini Şəki xanlığının bayraq
və gerbinin təsvirlərinə cəlb edərək, onlardan bu atributların olmasının nəyi
göstərdiyini soruşun. 
Qruplar öz cavablarını lövhədən asır, təqdimatlarını aparırlar. Cavablar dinlənilir
və əlavələr edilir. 
Müzakirədən sonra ümumiləşdirmə aparın. Şagirdlərə yönəldici suallar verə rək
on ları tədqiqat sualının cavabına istiqamətləndirin. 
– Şəki xanlığı hansı şəraitdə və nə vaxt yarandı?
– Banisi kim idi?

Yürüş etdiyi ərazi Nəticə 

1. 

2. 

3. 
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– Hacı Çələbinin siyasəti nədən ibarət idi?
– O, Azərbaycan torpaq la rının birləşdirilməsi üçün hansı tədbirləri görmüşdü?
– Bu tədbirlərin hansı uğursuz oldu? Nə üçün?
– «Qızılqaya xəyanəti» hadisəsi nəyi göstərdi?
– Hacı Çələbinin ölümün dən sonra xanlığın vəziy yəti necə oldu?
– Hüseyn xan xanlıq üçün nə etmişdir? Onun siyasəti nəticə verdimi?
Yaradıcı tətbiqetmə mər hə ləsində  şagirdlərə tət bi qi xarakterli tapşırıqlar ver mə -
li yik ki, onlar qaza nıl mış bi lik və bacarıq la rını təcr  ü bədə tətbiq et sinlər. Tap şı -
rıq  ları verər kən bir daha dərsin məq sədlərini nəzə rdən keçirin.
Şagirdlərə belə tapşırıq ve rə bilərsiniz: Hacı Çə lə binin Azərbaycan tarixin dəki
rolunu və fəa liy yə tini qiymət lən dirin. Onun fəaliyyətinə dair cədvəli doldurun.
Şəki xanlarının dövlətçilik fəaliyyətlərini müqayisə edərək cədvəl tərtib edin.

Bu iş sinifdə çatdırılmasa, onu ev tapşırığı kimi verə bilərsiniz. Yaxud «Hansı
key fiyyətlər Hacı Çələbini insan və dövlət xadimi kimi şərhləndirir?» adlı esse
yazmağı tapşırın. 

Qazandığı uğurlar Uğursuzluqlar Nəticə 

Hacı Çələbi Oxşarlıq Hüseyn xan



115

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, dəyərləndirmə, cədvəlhazırlama

I II III IV

Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi 
uğrunda 

mü barizənin
xüsusiyyət lərini 

şərh etməkdə 
çətinlik çəkir. 

Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi 
uğrunda

mü barizənin
xüsusiyyət lərini
sual lar vasitəsilə 

şərh edir. 

Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi 
uğrunda mü barizənin

xüsusiyyət lərini
şərh edərkən
bəzi səhvlər 

edir.

Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi 
uğrunda 

mü barizənin
xüsusiyyət lərini 
sərbəst şərh edir.

Hacı Çələbi
haqqında

məlumatları bilir,
dəyərlən dir mək də

çətinlik çəkir.

Hacı Çələbinin 
Azər bay can

dövlət çili yində
oyna dığı rolu 

və  fəaliyyətini
müəllimin 
köməyi ilə

dəyərləndirir. 

Hacı Çələbinin 
Azər bay can

dövlət çili yində
oyna dığı rolu

və  fəaliyyətini
dəyərləndirərkən

bəzi səhvlər
edir.

Hacı Çələbinin 
Azər bay can

dövlət çili yində
oyna dığı rolu və

fəaliyyətini
ətraflı 

dəyərləndirir.  

Hacı Çələbi
haqqında

müqayisəli sxem
hazırlamaqda
çətinli çəkir.

Hacı Çələbi
haqqında

müqayisəli sxemi
köməkdən istifadə
edərək hazırlayır.

Hacı Çələbi 
haqqında 

müqayisəli sxemi
hazırlayarkən bəzi

səhvlər edir.

Hacı Çələbi 
haqqında 

müqayisəli 
sxemi sərbəst

hazırlayır.
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ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ ÚßÍÓÁ ÕÀÍËÛÃËÀÐÛ

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí îðòàëàðûíäà Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá ÿðàçèëÿðèíäÿ
Óð ìèéà, Òÿáðèç, ßðäÿáèë, Çÿíúàí, Ìàðàüà, Ãàðàäàü, Õîé, Ìàêó
âÿ Ñÿ ðàá õàíëûãëàðû éàðàíäû. Øèìàë õàíëûãëàðûíäàí ôÿðãëè îëàðàã,
úÿ íóá õàíëûãëàðû ìöñ òÿãèëëèêëÿðèíè ãûñà ìöääÿòäÿí ñîíðà èòèðäèëÿð.

Urmiya xanlûüû. Azÿrbaycanûn cÿnubun da yaranmûø ÿn göclö

xan lûqlardan biri Urmiya õàíëûüû idi. Xanlûüûn ÿsasûnû Fÿtÿli xan
ßføar qoymuø du. O, Nadir øahûn ÿmisi oülu idi. Mÿrkÿzlÿ ø dir mÿ

si ya sÿti hÿyata ke÷irÿn Fÿ tÿ li xan ßføar Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðû-

íûí áþéöê áèð ùèññÿñèíè áèðëÿøäèðìÿéÿ íàèë îëìóøäó. O, úÿnub

xan lûq la rûnûn ÿksÿriy yÿ tini — Tÿbriz, Xoy, Qa ra daü, Ma ra  üa vÿ

Sÿ ra b õàíëûãëàðûíû Óðìèéà õàíëû üûíà tabe edÿ bilmiødi.
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Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá òîðïàãëàðûíäà ùàíñû õàíëûãëàð
éàðàíäû? 

Nadir øah ßføar dþvlÿtinin sö qu -
 tun    dan sonra Àçÿ ð   áàéúàíûí úÿ íóá
ÿðàçèëÿðè äÿ ayrû-ayrû xanlûq        lara
par  ÷a landû. XVIII ÿsrin ñîí   larûnda
áó õàíëûãëàðûí ÷îõó Ãàúàðëàð ñö ëà -
ëÿñèíèí ùàêèìèééÿòè àëòûíà äöøäö.

CƏNUB XANLIQLARI

Təbriz

Maku

Urmiya Xoy

Sərab

Ərdəbil

Marağa Qaradağ

Zəncan

Àëòñòàíäàðòlar:

2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.
3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının

bir ləş di ril məsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.

Òÿëèì öñóëó:
beyin həmləsi,
şaxələndirmə, 
Venn diaqramı 

lövhədə qeyd edin. Sonra dərslikdə verilən xəritədən is ti fadə edərək, şagirdlərə
Azər baycanın şimal və cənub hissəsində hansı xanlıqlar yarandığını müəyyən

Tÿlim formasû:
kollektiv və qruplarla iş

1. Xanlıqlara dair xəritə -
lər dəki məlumatlara əsa -
sən sxem və cədvəllər
tər tib edir.
2. XVIII əsrin ikinci yarı -
sın da Azərbaycan tor paq -
larının birləşdirilməsi uğ -
 runda mübarizənin xü su -
siyyətlərini şərh edir.

Тялим мягсяди

Müəllim şagirdlərə A
blo   kundakı sualla ya na şı,
digər suallarla da mü   ra -
ciət edə bilər. Şa gird lə rin
fərziyyələrini dinləyib

16-cı mövzu. Azərbaycanın cənub xanlıqları
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Fÿtÿli xan ßføar Azÿr bay canûn øimal

xanlûq larûnûn da birlÿødi ril mÿ sinÿ ÷àëû-

øûðäû. Áu mÿqsÿdlÿ bÿzi xanlûqlara möt -

tÿ fiqlik haqqûnda möra ciÿt lÿr etmiødi.

ßvvÿlcÿ î, Èðÿâàí õàí ëûüû íû Óðìèéà õàí-

ëûüû ÿðàçèëÿðèíÿ áèðëÿøäèð ìÿê èñòÿäè, ëàêèí

îíóí èëê cÿh di baø tutmadû. 1759-cu
ildÿ Ôÿòÿëè õàí ßôøàð Ãàðàáàüà ùöúóì

åòäè. Øóøàíûí áèð íå÷ÿ àéëûã ìö ùàñèðÿ -

ñèíäÿí ñîíðà Ãà ðàáàü õàíû Ïÿíàù ÿëè

õàí Óðìèéàäàí àñûëûëûüû ãÿáóë åòäè. Àð-

äûíúà Èrÿ van vÿ Øÿki xan lûqlarû da qûsa

möd dÿtÿ Óðìèéà õàíëûüûíà tabe edildi.

Fÿtÿli xan ßføar yalnûz Azÿrbaycan tor paq  larûnû birlÿødirmÿk

siyasÿti hÿ ya ta ke÷ir mir, ãîíøó þëêÿëÿðè äÿ tabe etmÿk istÿ yir di.

Bu möba rizÿdÿ Ôÿòÿëè õàí ßô øà  ðûí ÿsas rÿqibi Øiraz haki mi Kÿrim

xan Zÿnd idi. Fÿtÿli xan ßføar bir íå÷ÿ dþ yöø dÿ Kÿ rim xan Zÿndÿ

qalib gÿläè. Ôÿòÿëè õàí ßôøàðûí ýöúëö îëäóüóíó ýþðÿí Êÿðèì õàí

îíà ãàð øû ìö áàðèçÿäÿ ùèéëÿéÿ ÿë àòäû. Î, Àçÿðáàéúàí õàíëàðû àðà-

ñûíäà îëàí çèääèééÿòëÿðäÿí ìÿùàðÿòëÿ èñòèôàäÿ åòäè. Bu mÿq sÿdlÿ

digÿr Azÿrbaycan xan larû — ãa ra  baü lû Pÿ na hÿli xan vÿ õoylu Øah -

 baz xanla ittifaq baüladû.

Ìöòòÿôèãëÿðèí áèðëÿøìèø ãîøóíëàðû Óðìèéà øÿùÿðèíè ìöùàñè-

ðÿéÿ àëäû. Øÿùÿð ÿùàëèñè Ôÿ   òÿëè õàíûí áàø÷ûëûüû èëÿ ãÿùðÿ ìàí úà ñûí à

ìöäàôèÿ îëóíóðäó. Óðìèéà øÿùÿðè äîããóç àé ìö ùà  ñèðÿäÿ ãàëäû.

Íÿùà éÿò, 1763-úö èëäÿ øÿùÿð ÿëÿ êå÷èðèëäè. Fÿtÿli xan ßføa rûí

mÿü lub edil ìÿ  ñèí äÿí ñîíðà Urmiya xanlûüû zÿif lÿdi. Óðìèéà õàí-

ëûüûíäàí àñûëû îëàí õàíëûãëàð þç ìöñ òÿ ãèëëèéèíè áÿð ïà åòäè.

Áåëÿëèêëÿ, Àçÿð  áàéúàí õàíëàðû àðàñûíäà áèðëèéèí îëìàìàñû, îí-

ëàðûí áèð-áèðèíÿ ãàðøû õàðèúè ãöââÿëÿðëÿ èòòèôàãà ýèðìÿñè íÿòèúÿ-

ñèíäÿ þëêÿìèçè âàùèä äþâëÿòèí òÿð êè áèíäÿ áèðëÿø äè ðìÿê ìÿãñÿäèëÿ

ýþñòÿðèëÿí íþâ  áÿòè úÿùä áàø òóòìàäû.
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Fətəli xan Əfşar

?
Sèçcÿ, nÿ ö÷ön Pÿ nah ÿli xan Fÿtÿli xan ßføara qarøû ittifaqa
daxil oldu?

Növbəti mərhələdə təd -
qi qat işini təşkil edin.
Fənərciklərin adlarını ka -
ğız parça sına yazın və
sin fi 4 qru pa bölün: 
1. Urmiya xanlığı;
2. Təbriz, Xoy xan lıqları;
3. Ərdəbil, Qaradağ xan -
lıqları; 
4. Maku, Sərab, Marağa
xan lıqları.
Hər qrupa tapşırılır ki, öz
qrupunun adına uyğun B
blokundakı məlumatla
ta   nış olsun. Tədqiqat işi -
ni daha səmərəli etmək
üçün qruplara istiqamət -
lən dirici tarşırıqlar payla -
yın: 
1. Xanlıq nə vaxt və ha -
rada yaranmışdı?

etməyi tapşırın. Sonra Azərbaycanda müstəqil və yarım müs təqil xanlıqların
yaranması səbəbləri araşdırılmalıdır. Bu sualı şagirdlərə ün vanlayın və onların
fərziyyələrini lövhədə qeyd edin.  

Müzakirədən sonra şagirdlərə tədqiqat sualı təqdim olunur: 
Cənub xanlıqlarında birləşdirmə siyasətinin nəticəsi nədən ibarət oldu?
Dərsinizin məqsədlərinə uyğun siz başqa sualı da seçə bilərsiniz. 

2. Xəritəyə əsasən hansı xanlıqlarla sərhəd idi?
3. Birləşdirmə siyasəti aparırdımı? 
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4. Müstəqilliyi qoruyub-saxlaya bilibmi? Eyni zamanda C blokunun sual la rın -
dan istifadə edin. 
Qruplar işlərini tamamlayandan sonra təqdimat və məlumatın müzakirəsi keçiri -
lir. Burada yeni bi liklər daha da möh kəm lən dirilir və sistemləşdirilir. 
Müzakirə üçün C blo kundakı növbəti suallardan istifadə edə bilərsiniz.
Məsələn: Urmiya hakimi Fətəli xan öz birləşdirmə siyasətində hansı məqsədi
güdürdü?
Sizcə, nə üçün Pənahəli xan Fətəli xan Əfşara qarşı ittifaqa daxil oldu?
Cə nub xanlıqlarının Şimal xanlıqlarından  ən çox Qarabağ xanlığı ilə əlaqələri
olmasını nə ilə izah etmək olar?  Tədqiqat işinizdə  D (xəritə, sxem və cədvəllər)
və E (şəkillər və illüstrasiyalar) bloklarından istifadə etməyi unutmayın. 
Yeni biliklər ümumiləşdirilir və yekunda şagirdlər sərbəst şəkildə tədqiqat sua -
lı na cavab tapmalıdırlar. 
Yaradıcı tətbiqetmədə şagirdlərə qazandıqları bilik və bacarıqlarını nümayiş
etdirmək üçün imkan yaradın. Əsas şərt yaradıcı və tətbiqi xarakterli tap şırıqları
seçməkdir. Eyni zamanda onlar seçdiyiniz məqsədlərə  xidmət etmə lidirlər.
Şaxələndirmə üsulundan istifadə edərək şagirdlərə Cənub xanlıqları haqqında
sxemi doldurmağı tapşırın.
Azərbaycanın şimal və cənubunda birləşdirmə siyasətini müqayisə etmək üçün
şagirdlərə tapşırıq verin:
«Hacı Çələbi və Fətəli xan Əfşarın Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi uğ -
runda apardıqları siyasəti müqayisə edin və cədvəli doldurun».

Bu işi şagirdlər evdə də tamamlaya bilərlər.

Xanlıqlar
Hansı əraziləri
birləşdirməyə

çalışırdı? 

Hadisələrin
tarixi 

Nəticəsi 

Şəki

Urmiya 
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Qiymətləndirmə meyarları: cədvəltərtibetmə, şərhetmə

Maku xanlûüû. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí îðòàëàðûíäà éàðàíìûø Ìàêó õàí -

ëûüûíûí ÿñàñû Áàéàò òàéôàñûíûí áàø÷ûñû ßùìÿä õàí òÿðÿôèí äÿí

ãî éóë ìóøäó. Ìàêó õàíëûüû ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ñîíëàðûíäà ìöñ òÿ ãèë -

ëèéèíè èòèðäè. 

Sÿrab xanlûüû. Xanlûq törk Øÿqaqi tayfasûnûn áàø÷ûñû ßëè õàí
(1747—1786) tÿrÿfindÿn éàðàäûëìûøäû. Îíäàí ñîíðà ùàêèìèé-

éÿòÿ ýÿ  ëÿí Ñàäûã õàí Øÿãàãèíèí äþâðöíäÿ õàíëûã ýöúëÿíìèøäè.

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ñîíóíäà Ñÿðàá õàíëûüû äà ìöñòÿãèëëèéèíè èòèðäè.

Maraüa xanlûüû. Xanlûüûí ÿñàñûíû Ìöãÿääÿì òàéôàñûíûí áàø-

÷ûñû îëàí ßëèãóëó õàí ãîéìóøäó. Õîé, ßðäÿáèë, Ìàêó âÿ Ñÿðàá

õàíëûãëàðû êèìè Maraüa xanlûüû äà XVIII ÿsrin son larûnda ìöñ -

òÿãèëëèéèíè èòèðäè. Ìöñòÿãèëëèéèíè èòèðÿí áó õàíëûãëàð Qacarlar äþâ-

ëÿòèíèí òÿðêèáèíÿ äàõèë åäèëìèøäè.

Çÿíúàí õàíëûüû. Õàíëûüûí ÿñàñûíû ßôøàð òàéôàñûíäàí îëàí Çöëôö -
ãàð õàí ãîéìóøäó. Î äàùà þíúÿ Çÿíúàíûí âàëèñè èäè âÿ Íàäèð øà -

ùûí þëöìöíäÿí ñîíðà ìöñòÿãèë ñèéàñÿò éåðèòìÿéÿ áàøëàìûøäû.

Çöë ôöãàð õàí áèð ìöääÿò Ãÿçâèíè äÿ þçöíÿ òàáå åòìèøäè. Çÿíúàí

õàíëûüû ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ñîíóíäà Ãàúàðëàð äþâëÿòèíÿ ãàòûëäû.
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1. XVIII ÿsrin ortalarûnda Azÿrbaycanda feodal
daüûnûqlûüûnûn sÿbÿb lÿ ri íÿ èäè?

2. Urmiyalû Fÿtÿli xanûn mÿrkÿzlÿødirmÿ siyasÿtinin
nÿticÿsi nåúÿ îëäó?

3. Kÿrim xan Zÿnd Fÿtÿli xana qarøû möbarizÿni davam etdirmÿk ö÷ön
hansû siyasÿtè yörötdö? 

4. Azÿrbaycanda feodal daüûnûqlûüû þlkÿnin gÿlÿcÿk siyasi vÿ iqtisadi
vÿziyyÿtinÿ necÿ tÿsir gþstÿrÿ bilÿrdi? Mölahizÿlÿrèíèçè éàçûí.

5. Azÿrbaycanûn úÿnub xanlûqlarûnûn hansû ömumi cÿhÿtlÿri var idi?
6. Xÿritÿdÿ (ñÿù. 83) Azÿrbaycanûn úÿnub xanlûqla rûnû gþstÿrin. Onla rûn

coü rafi mþvqeyinin siyasi vÿziyyÿtlÿrinÿ tÿ si rinÿ dair mölahi zÿlÿr
irÿli sörön.

7. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø òàðèõëÿðÿ àèä ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1759 1763 1782 1784

Tÿbriz xanlûüû. XVIII ÿsrin ortalarûnda ya   ran mûø Tÿbriz xan -
 lûü ûíûí ÿñàñûíû ßôøàð òàé   ôàñûíäàí îëàí ßìèðàñëàí õàí ãîé ìóø äó.
Î, ìÿðêÿçè Òÿáðèç îëìàãëà, ìöñòÿãèë äþâëÿò éàðàòìàã ñè  éà ñÿ òè éö -
ðö äöð äö. Ãûñà ìöääÿò ÿðçèíäÿ ßðäÿáèë âÿ Ãàðàäàü õàíëûã ëàðûíû
þçöíÿ òàáå åäÿí ßìèðàñëàí õàí Àçÿðáàéúà íûí øè ìàë õàíëûãëàðûíû
äà Òÿáðèç õàíëûüûíà áèðëÿøäèðìÿê èñòÿéèðäè. Îíóí áó ñèéàñÿòè óüóð -
ñóç îëäó. Òÿáðèç õàí ëûüû Óðìè éà õàí ëû üûí äàí àñûëû âÿçèééÿòÿ äöøäö. 

Fÿ  tÿli xan ßf øar 1763-cö ildÿ Kÿrim xan Zÿnd vÿ möttÿfiqlÿri
tÿrÿ fin dÿn mÿülubiy yÿtÿ óü ðà äûëäûãäàí son ra Tÿbriz xanlûüû mös -
tÿqilëèéèíè áÿðïà åòäè.

Xoy xanlûüû. Azÿrbaycanûn úÿnubóíäàêû ÿn göclö xanlûqlað dan
bi ri dÿ Xoy xanlûüû èäè. Xanlûüûn ÿsasûnû Øahbaz xan qoy muødu.
Ur  miya xanlûüûnûn zÿiflÿmÿsindÿn sonra Õîé õàíëûüû cÿ  nubda ÿn
göclö õàíëûã èäè. Øàùáàç õàíäàí ñîíðà ùàêèìèééÿòÿ ýÿëÿí ãàðäàøû
ßùìÿä õàí (1763—1786) bir möd dÿt Èrÿvan, Nax     ÷ûvan, Qaradaü
vÿ Tÿbriz xanlûqlarûnû asûlû vÿziy yÿtäÿ ñàõëàìûø, ëàêèí áóðàäà ìþù-
êÿìëÿíÿ áèëìÿéÿðÿê ýåðè ÷ÿ êèëìèøäè.

XVIII ÿsrin àõûðëàðûíäà Õîé õàíëûüûíäà hakimiyyÿt uü runda
möbarizÿ ýöúëÿíäè. Äàõèëè ÷ÿêèøìÿëÿð íÿòèúÿñèíäÿ xanlûã zÿiflÿéèá
mös tÿ qil liyini itirdi.

ßrdÿbil xanlûüû. XVIII ÿsrin ortalarûnda yaranmûø áó xanlû -
üûn ÿsasû Øah sevÿn tayfasûndan olan Bÿdir xan tÿrÿfindÿn qoyul -
muø du. Xanlûq bir möddÿt Qarabaü xanlûüûndan asûlû vÿziyyÿtÿ
döø möø dö. 1784-úö èëäÿ ãóáàëû Ôÿòÿëè õàí Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá
òîð ïàãëàðûíà éöðöø åäÿðÿê ßðäÿáèë âÿ ÿòðàô ÿðàçèëÿðè ÿëÿ êå÷èð ìèø ,
ëàêèí áóðàäà ìþùêÿìëÿíÿ áèëìÿéÿðÿê ýåðè ÷ÿêèëìèøäè. ßrdÿbil
xanlûüû äà XVIII ÿs rin son la rûnda þç ìöñ  òÿ  ãèë  ëè  éèíè èòèðäè. 

Qaradaü xanlûüû. Xanlûüûn ÿsasûnû XVIII ÿsrin ortalarûnda Ka  zûm
xan qoy muø  du. Ìÿrkÿzi ßhÿr øÿhÿri èäè. Xanlûq ìöõòÿëèô âàõò ëàð äà
Óð ìèéà, Ãàðàáàü õàíëûãëàðûíäàí àñûëû îëìóøäó. 1782-ci ildÿ Qara baü
vÿ Xoy xan lûqlarû ara sûnda bþ löø dö röl ÿ rÿk þz mös tÿ qilliyini itirdi.
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? ßðäÿáèë õàíëûüû ùàíñû úÿíóá õàíëûüûíûí òÿðêèáèíäÿ îëìóøäó?

Óðìèéà ùàêèìè Ôÿòÿëè õàí þç áèðëÿøäèðìÿ ñèéàñÿòèíäÿ ùàíñû
ìÿãñÿäè ýöäöðäö??

I II III IV

Xanlıqlara dair
xəritədəki 

məlu mat lara
əsasən sxem və

cədvəl tərtib
etməkdə çətinlik

çəkir.

Xanlıqlara dair
xəritədəki

məlumat la ra əsasən
cədvəl və sxemləri
müəllimin kö  mə yi

ilə tər tib edir. 

Xanlıqlara dair
xəritədəki 

məlumat la ra əsasən
cədvəl və sxemləri
tərtib edərkən bəzi

səhvlər edir. 

Xanlıqlara dair
xəritədəki

məlumat la ra əsasən
sxem və cəd vəl ləri
sərbəst tərtib edir.  

Torpaqlarının
birləşdiril məsi

uğrunda 
mübari zə nin

xüsusiyyətlərini
bilir, şərh et mə kdə

çətinlik çəkir. 

Torpaqlarının
birləşdiril məsi

uğrunda 
mübari zə nin

xüsusiyyətlərini 
suallar 

va si təsilə şərh 
edir.

Torpaqlarının
birləşdiril məsi

uğrunda 
mübari zə nin

xüsusiyyətlərini
şərh edərkən cüzi
səhvlərə yol verir.

Torpaqlarının
birləşdiril məsi

uğrunda 
mübari zə nin

xüsusiyyətlərini
fakt lar əsasında
ətraflı şərh edir.  
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Xanlûüûn yaranmasû. Quba xanlûüûnûn ÿñàñûíû Höseynÿli xan
ãîéìóøäó. Õànlûüûn mÿrkÿzi ÿvvÿl Xu dat, sonra da Qu ba idi.
Nadir øahûn þlömöndÿn son -
 ra Hö seyn ÿli xan mös tÿqil
siyasÿt ye ritmÿyÿ baø ladû.

Quba xanlûüû ÷îõ ÿë âå -
ðèøëè coürafi vÿ strateji
mþv   qeyÿ ìàëèê èäè. Äaülûq
ÿðàçèëÿðäÿ éåð ëÿø ìÿñè vÿ
mö dafiÿ qalalarû nûn ÷ox lu -
üu xanlûüûn xarici hö cum -
lar dan mö dafiÿsini asan -
laø  dûrûrdû. Tica rÿt yol la rû
özÿrindÿ îëìà  ñû isÿ õàí ëû -
üûí iq tisadi inkiøafûna mös -
bÿt tÿ sir gþs tÿrirdi. Áö òöí
áó àìèë ëÿð Ãó áà õàíëûüûíûí
ãûñà ìöä äÿ òäÿ ýöú  ëÿí ìÿ ñè -
íÿ øÿðàèò éàðàòäû.

Äöøìÿí ùöúóìëàðûíäàí
âÿ ôåîäàë àðà ìöùàðèáÿëÿðèí-
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Nadir øahûn imperiyasû söqut
et dik dÿn sonra Ãóáà õàíëûüû äà
ìöñ  òÿ ãèë îëäó. Ãóáàëû Ôÿòÿëè õàí
þç äþâ ëÿòèíè ìþùêÿìëÿíäèðÿðÿê
Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû áèðëÿø-
äèðìÿéÿ úÿùä ýþñòÿðäè.

Ãóáàëû Ôÿòÿëè õàíûí Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû
áèðëÿøäèðìÿê ñèéàñÿòè íÿ èëÿ íÿòèúÿëÿíäè?

ØÈÌÀË-ØßÐÃÈ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÄÞÂËßÒÈ –
ÃÓÁÀ ÕÀÍËÛÜÛ

Quba xanlığı

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının

birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.
4.1.1. Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin (Şah

I İsmayıl, Şah I Təhmasib, Şah I Abbas, Nadir şah, qubalı Fətəli xan, Hacı
Çə lə bi) fəaliyyətini dəyərləndirir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, ziqzaq,
Venn diaqramı

Təlim forması:
kollektiv və qruplarla iş

1. Qubalı Fətəli xana aid ya -
zılı mənbələri təhlil edir, nə -
ti cələrini təqdim edir.
2. XVIII əsrin ikinci ya rı sın -
da Azərbaycan tor paq larının
birləşdirilməsi uğ  runda mü -
barizənin xüsusiyyət lə rini
şərh edir.
3. Qubalı Fətəli xanın Azər -
baycan dövlətçiliyində oy -
nadığı rolu və  fəaliyyətini
də yərləndirir.

Тялим мягсяди

Dərsin əvvəlində D blokunda verilən xəritədən istifadə edərək beyin həmləsi
üsulu ilə şagirdlərlə fikir mübadiləsi aparın. Şagirdlərə suallarla müraciət edin: 
1. Xəritədə hansı xanlıqlar göstərilib? 

17-ci mövzu. Şimal-Şərqi Azərbaycan dövləti – Quba xanlığı
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2. Bu xanlıqları birləşdirən amil hansıdır?

3. Quba xanlığı Azərbaycanın hansı hissəsində yerləşir?

4. Hansı coğrafi amillər Quba xanlığının inkişafına  müsbət və mənfi təsir edə

bilərdi? 

Müzakirədən sonra tədqiqat sualını şagirdlərə açıqlayın: qubalı Fətəli xanın
Azər baycan torpaqlarını birləşdirmək siyasəti nə ilə nəticələndi?
Bu sual A blokunda öz yerini alıb, lakin siz başqa bir sual təklif edə bilərsiniz.
Təd qiqat işi bu sual ət ra fında aparılacaq. Bu mər hələdə siz ziqzaq üsu lundan is -
ti fadə edə bi lərsiniz. Bu üsul mətnin məzmu nu nun qısa müd dət ərzində şagird -
lər tə rə findən mə nim sə nil mə sinə imkan yaradır.
Sinfi sadə üsulla 4 qrupa bölürük (saymaqla). Qrup lardakı şa gird lər ye ni dən nöm -
rə lənir. Hər qrup dakı ey ni rəqəmli şagirdlər dən ye ni 4 qrup (ekspert qru pu)
yaradılır (ekspert qruplarına istifadə etmək üçün əlavə materiallar da paylana
bilər). 
I ekspert qrupu – Xan lığın yaranması.
II ekspert qrupu – Fə tə li xa nın hakimiyyətə gəl məsi. 
III ekspert qrupu – Mənbələr Fətəli xan haq qında. 
IV ekspert qrupu – Fə təli xanın birləşdirmə si yasəti.
Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına
verilir.

Ekspert qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qavramalı və öz

əvvəlki qrupuna  qayıdaraq  öyrəndiyi hissəni onlara  danışmalıdır.

Əsas qruplara iş vərəqi verilir və qruplar mövzu ilə bağlı suallara cavab yazırlar.

İş vərəqlərində tapşırıqlar verərkən mövzunun C (sual və tapşırıqlar) və F (mən -

bələr və məlumatlar) bloklarından istifadə edin. Məsələn: Quba xanlığı nın digər

xanlıqlardan fərqli cəhətləri nədən ibarət idi? Dərbənd və Bakı xan lı ğının Quba

xanlığına birləşdirilməsinin hansı oxşar cəhəti vardı?
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Şagirdlər yeni bilginin kəşfi yolunda son addımı atırlar: konkret nəticəyə gəlir

və ümumiləşdirmə aparırlar. Bunun üçün müəllim yenidən ümumiləşdirici suallar

verir. 

Müzakirədən sonra şagirdlər tədqiqat sualına cavab söyləyirlər.

Yaradıcı tətbiqetmədə şagirdlərə C blokunda (mövzudan sonra) verilən 4-cü və

5-ci tapşırıqları yerinə yetirməyi tapşırın.  Bu işi şagirdlər evdə də davam edə bi -

lərlər.  

Ev tapşırığı qismində siz şagirdlərə qubalı Fətəli xan haqqında esse yazmağı da

tapşıra bilərsiniz. 

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, dəyərləndirmə, təhliletmə
I II III IV

Qubalı Fətəli 
xana aid yazılı 
mənbələri təhlil
edərkən çətinlik
çəkir, nəticələri

təqdim edərkən də
çətinlik çəkir.

Qubalı Fətəli 
xana aid yazılı 
mənbələri təhlil

edərkən köməkdən
istifadə edir,

nəticələrini təqdim
edərkən çətinlik

çəkir.

Qubalı Fətəli 
xana aid yazılı 
mənbələri təhlil

edərkən bəzi
səhvlər edir,

nəticəni təqdim
edərkən cüzi

uyğunsuzluqlara
yol verir.

Qubalı Fətəli
xana aid yazılı 

mənbələri ətraflı
təhlil edir, 

nəticələrini sərbəst
təqdim edir.

XVIII əsrin
II yarısında
Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi
uğrunda

mübarizənin
xüsusiyyətlərini

şərh edərkən
çətinlik çəkir.

XVIII əsrin
II yarısında
Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi
uğrunda

mübarizənin
xüsusiyyətlərini

köməkdən istifadə
edərək şərh edir.

XVIII əsrin
II yarısında
Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi
uğrunda

mübarizənin
xüsusiyyətlərini

şərh edərkən bəzi
səhclər edir.

XVIII əsrin
II yarısında
Azərbaycan
torpaqlarının

birləşdirilməsi
uğrunda 

mübarizənin
xüsusiyyətlərini

asanlıqla şərh edir.

Qubalı Fətəli 
xanın Azərbaycan

dövlətçiliyində
oynadığı rolu və

fəaliyyətini
dəyərləndirməkdə

çətinlik çəkir.

Qubalı Fətəli 
xanın Azərbaycan

dövlətçiliyində
oynadığı rolu və

fəaliyyətini
dəyərləndirərkən

köməkdən istifadə
edir.

Qubalı Fətəli 
xanın Azərbaycan

dövlətçiliyində
oynadığı rolu və

fəaliyyətini
dəyərləndirərkən
bəzi səhvlər edir.

Qubalı Fətəli
xanın Azərbaycan

dövlətçiliyində
oynadığı rolu və

fəaliyyətini sərbəst
dəyərləndirir.
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Øàìàõû âÿ Úàâàä õàíëûãëàðûíûí áèðëÿøäèðèëìÿñè. Äÿðáÿíä âÿ

Áàêû õàíëûãëàðûíûí áèðëÿøìÿñèíäÿí ñîíðà Ôÿòÿëè õàíûí ìÿãñÿäè Øà-

ìàõûíû þçöíÿ òàáå åòìÿê èäè. O, Øamaxûnû þz dþv  lÿt inin paytaxtû

etmÿk istÿyirdi, ÷önki Øamaxû coü rafi baxûm dan ÿlveriøli mþv -

qedÿ yer lÿ øir äè. Øàìàõû õàíëûüûíûí ÿðàçèñè, de mÿk olar ki, Azÿr -

baycanûn øi mal torpaq la rûnûn mÿrkÿ zindÿ yer lÿøirdi. Xanlû üûn

Quba xan lû üûna birlÿødirilmÿsi siyasi cÿhÿt dÿn dÿ ÿhÿmiyyÿtëè èäè.

Belÿ ki, Øamaxû qÿdim Øirvanøahlar dþvlÿtinin paytaxtû ol muø -

du. Øama xûnûn birlÿødirilmÿsi ùÿì÷èíèí strateji ÿhÿmiyyÿt da -

øûyûrdû. Áu nuíla gÿlÿcÿkdÿ Qarabaü vÿ Øÿki xanlûã  larûnûn,

hÿm      ÷i nin Azÿr baycanûn cÿnub tor paq larûnûn bir lÿødiril mÿ sinÿ øÿ-

rait yarana bilÿrdi. 

Fÿtÿli xan Dÿrbÿnd vÿ Bakû xan lûq la rû kimi Øamaxûnû da dinc
yolla birlÿødir mÿk istÿyirdi, îna gþrÿ dÿ Øamaxû xanlûüû ilÿ danû -
øûqlar apardû. ßldÿ edilÿn razûlaømaya gþrÿ, Qu  ba xanlûüû Øamaxû
xanlûüûnû xarici höcum lardan qorumalû idi. ßvÿzindÿ isÿ Øamaxû
xan lû üû hÿr il Qu ba xan lû üû na möÿyyÿn ìèãäàðäà õÿðàú ve rÿ cÿk -

97

?
Ñèçúÿ, Øàìàõû õàíëûüûíûí áèðëÿøäèðèëìÿñèíèí íÿ êèìè èãòèñàäè
ÿùÿìèééÿòè îëà áèëÿðäè?

Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí áèð-
ëÿøäèðèëìÿñè ñèéàñÿòèíèí èêèíúè ìÿð -
ùÿëÿñè î ãÿäÿð äÿ àñàí îëìàäû. Äè        -
ýÿð Àçÿðáàéúàí õàí ëûãëàðû äèíú éîëëà
áèðëÿøìÿê èñòÿìÿäèëÿð.

ÃÓÁÀ ÕÀÍËÛÜÛÍÛÍ ÁÈÐËßØÄÈÐÌß
ÑÈÉÀÑßÒÈÍÈÍ ÈÊÈÍÚÈ ÌßÐÙßËßÑÈ

Ùàíñû õàíëûãëàð Quba xanëûüûíûí òàáåëèéèíÿ
êå÷ìÿêäÿí èìòèíà åòäèëÿð?

Àëòñòàíäàðòlar:

3.1.1. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan torpaqlarının
birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.

3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir. 

Təlim üsulu:
beyin  həmləsi,
karusel, debat

Təlim forması:
kollektiv və qrup işi

1. XVIII əsrin ikinci ya-
rısında Azərbaycan tor -
paqlarının birləşdirilməsi
uğrunda mübarizənin xü -
su siyyətlərini şərh edir.
2. XVIII əsrin ikinci ya -
rı sında dövlətlərarası mü -
nasibətlərdə Azər bay ca -
nın mövqeyini dəyər lən -
dirir.

Тялим мягсяди

Bu dərs ötən dərsin davamı olduğu üçün onların arasında əlaqə yaratmaq vacibdir.
Bunun üçün biz xəritədən istifadə edərək şagirdlərə tapşırıq verə bilərik:

18-ci mövzu. Quba xanlığının birləşdirmə siyasətinin
ikinci mərhələsi
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1. Quba xanlığı harada
yer ləşir? 
2. Qubalı Fətəli xanı Ha -
cı Çələbi və urmiyalı Fə -
təli xanla birləşdirən cə -
hət hansıdır? 
3. Quba xanlığına ardıcıl
ola raq hansı ərazilər bir -
ləş dirildi? 
4. Onlardan hansıları Fə -
təli xan birləşdirdi?
Şa girdlərin fərziy yə ləri
qeyd olunur. Bun   dan son -
ra təd qiqat sualı təqdim
olu nur: qu balı Fətəli xa -
nın Azər bay can torpaqla -
rını bir ləş   dir  mə si yasəti
nə ilə nə ticələndi?
Tədqiqat ka rusel üsulu
ilə aparılır. 
Sinif 4 qrupa bölünür.
Müəllim qruplara müx -
tə lif sual yazılmış bir ka -
 ğız verir. Qruplar üçün B

Áèðëÿøäèðìÿ ñèéàñÿòèíÿ ãàðøû ÷ûõàíëàð ëà ìöáàðèçÿ. Quba xanlû -
üû nûn birlÿødir mÿ siya sÿ ti Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû èøüàë åòìÿê èñ-
òÿéÿí õàðèúè ãöâ âÿ  ëÿðèí äÿ ìÿíàôåéèíÿ óéüóí äåéèëäè. Ôåî äàë àðà
ìöùàðèáÿëÿðè éå íè ìÿðùÿëÿéÿ äà õèë îë äó. Tezlik lÿ äè ýÿð õàíëûãëàð
Ôÿòÿëè õàíà qarøû mö ha ri bÿyÿ baøla dû lar. Bunun ö÷ön möxtÿlif it-
tifaqlar ya rat dû lar. Bu ittifaqlardan birinÿ Qa ra baü õàíëûüû, Øÿki
õàíëûüû vÿ ke÷ miø Øama xû ùàêèìè, di gÿ rinÿ isÿ Daüûstan hakimlÿri
daxil idi lÿr. Áó, Àçÿð áàéúàíûí øèìàë òîðïàãëàðûíäà ñèéàñè âÿçèé éÿ -
 òèí éåíèäÿí ýÿðýèíëÿøìÿñèíÿ ñÿáÿá îë äó. Áåëÿ âÿçèééÿò èñÿ Àçÿð -
áàéúàí òîð ïàã ëàðûíû èøüàë åòìÿê èñ òÿéÿí õàðèúè ãöâ âÿëÿðÿ ÿë âåðèøëè
øÿðàèò éà ðàòäû. Áóíëàðäàí áèðè äÿ Cÿ nubi Qaf qazda ha kimiyyÿtÿ can
atan görcö ÷arû II Èrakli èäè. ÛÛ Èðàêëè Fÿtÿli xanûn birlÿødir mÿ
siyasÿtinèí ÿëåéùèíÿ èäè, ëà êèí Ôÿòÿëè õàíà ãàðøû à÷ûã ÷ûõûø åòìÿéÿ
úÿñàðÿò ýþñòÿðìèðäè. Qa ra baü vÿ Øÿki xan lû ã la rû Quba xan lûüûna
qarøû ittifaq éàðàäàíäà ÛÛ Èðàêëè äÿ áó èòòèôàãà daxil oldu.

Ôÿòÿëè õàíûí ñèéàñÿòè Äàüûñ òà -
íûí áèð ñûðà ôåîäàë ùàêèìëÿðèíèí
äÿ õîøóíà ýÿëìèðäè. Îíëàðäàí
áèðè äÿ Ãàðàãàéòàã ùàêèìè, Ôÿ-
òÿëè õàíûí ãîùóìó ßìèð Ùÿìçÿ
èäè. Ôÿòÿëè õàí îíóí áàúûñû Òóòè
Áèêÿ èëÿ åâëÿíìèøäè.

1774-cö ildÿ ßmir Hÿm zÿíèí
áàø÷ûëûüû èëÿ Äàüûñòàí ùàêèì ëÿ ðè -
íèí bir lÿø miø ãöââÿëÿðè Qu ba xan   -
lû üûna höcum etdi . Xudat yaxûn -
lû üûn da — Gavdu øan ÷þ lön dÿ baø
ver miø dþyöø dÿ Fÿtÿli xan mÿü -
lub oläó. Î, Äÿð áÿíäÿ ãàéûäà áèë-
ìÿäè âÿ éàðàëû ùàëäà Ñàëéàíà
÷ÿêèëäè. Áir lÿø miø qövvÿlÿr èñÿ
Dÿr bÿn dÿ hö cum et di lÿr. ßmir Hÿm zÿ ÿvvÿlcÿ hiylÿyÿ ÿl at dû. O,
Tu tè Bikÿyÿ xÿbÿr gþn dÿrdi ki, gu ya dþ  yöødÿ hÿlak ol muø Fÿtÿli
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!
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí áèðëÿøäèðìÿ ñèéàñÿòèíÿ ðÿüáÿòèíèí
ñÿ áÿá ëÿðèíè øÿðù åäèí.

Tuti Bikə

blo kunun məlumatları ilə tanış olmaq üçün də vaxtı nəzərə alın. Qrup üzv lə -
ri sualı oxu yur və bir cavab yazır. Kağızlar saat əqrəbi istiqamətində müəlli -
min kömək liyi ilə qruplara ötürülür. «Ka rusel» kimi kağızlar bütün digər
qruplardan ke çə rək axırda öz qrupuna qayıdır. Qruplar üçün vərəqləri ha -
zırlayanda C, F bloklarının inkanların dan yararlanın. Burada müxtəlifnövlü
sual və tapşırıqlar ver mə lisiniz: 

1. Qubalı Fətəli xanın birləşdirmə siyasətinin birinci mərhələsində hansı xanlıqlar

tabe edilmişdi? 

2. Sizcə, Şamaxı xanlığının birləşdirilməsinin nə kimi iqtisadi əhəmiyyəti ola

bilərdi? 
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3. Qubalı Fətəli xan bir -
ləşdirmə siyasətinin ikin ci
mərhələsində hansı ad -
dım ları atmışdır? 
4. Bu addımlarından han -
 sılar uğurlu, hansılar uğur-
suz oldu?
Müəllim bu kağızları ya -
zı lövhəsinə yapışdırır
və bütün sinif  cavabları
müzakirə edir.
Sonra ümumi müzakirə
təşkil edilir.  Burada siz
yenə də C və F blokla -
rın dan istifadə edə bilər -
siniz. Mü zakirədə Quba
xanlı ğı nın qonşu xanlıq -
lar və döv lətlərlə müna -
si  bət ləri mə sələlərinə da  ha
qa ba rıq şəkildə toxu -
n ulma lıdır. Müzakirə nə -
ti cəsində şagirdlər cəd -
 vəli doldura bilərlər:

sÿbÿb oldu. Ðóñèéàíûí ýÿëÿúÿêäÿ Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû èøüàë
åòìÿê ïëàíû âàð èäè. Îíà ýþðÿ äÿ Ru  siya da bu yö röøÿ qar øû
÷ûxdû âÿ Fÿ tÿ li xandan Azÿr baycanûn cÿnub tor paq la rûnû tÿrk
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Quba xanlığının birləşdirmə siyasəti

Quba xanlarının yürüşləri Döyüş

Quba xanlığının birləşdirdiyi ərazilər Qala

Xanın
adı

Birləşdirmək
istədiyi
ərazi

Kimlər 
mane olmaq
istəyirdilər? 

Hansı 
diplomatik

addımları atmışdı?
Nəticəsi

Qubalı Fətəli
xan 
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Müzakirədən sonra təd qiqat sualına cavab tapılır.
Yaradıcı tətbiqetmədə siz C blokunda verilən 4-cü və 5-ci tap şırıq ları ve rə
bilərsiniz. Bu tapşırıqları siz şagird lərə ev çalışması kimi də ve rə bilərsiniz.
O halda yaradıcı tətbiqetmədə siz debat keçirə bilərsiniz. Bunun üçün sinfi 
2 tərəfə bölün: təsdiq və inkar. Debat mövzusu  belə ola bilər: XVIII əsrin ikin -
ci yarısında  Azərbaycan torpaqlarını dinc yolla birləşdirmək mümkün idi. Tə -
rəf lə rə öz fakt və dəlillərini hazırlamaq üçün vaxt ayırın. Sonra tərəflər öz
na tiq lərini (spikerlər) seçirlər. Siz həm də münsiflər heyətini seçməlisiniz.
Mün sif lər kimin düz, kimin səhv olduğunu deməli və tərəflərin göstərdiyi fakt
və dəlilləri təhlil etməlidirlər.

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, dəyərləndirmə

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Azərbaycan
tor paq larının

bir ləş diril məsi
uğ   runda

müba  rizənin 
xü su siy yətlərini

şərh etməkdə
çətinlik çəkir.

Azərbaycan 
tor paq larının 

bir ləş diril məsi 
uğ   runda 

müba  rizənin 
xü su siy yətlərini

kö  məkdən 
isti fa də etməklə

şərh edir.

Azərbaycan 
tor paq la rının 

birləş di ril məsi
uğrunda 

mübarizənin
xü su siy yət lərini

şərh edərkən bəzi
səhvlər edir.

Azərbaycan 
tor paq la rının 

birləş dirilməsi
uğrunda

mübarizənin
xü su siyyət lərini
müstəqil şəkildə

şərh edir.

XVIII əsrin
ikinci yarısında
dövlət lər arası

müna sibət lər də
Azər  bay  canın

möv qeyini
dəyərləndir-

mək də çətinlik
çəkir.

XVIII əsrin 
ikinci yarısında 
dövlət lər arası

müna sibət lər də
Azər  bay  canın

möv qeyini
müəllimin 

kö mə yindən 
istifa də etməklə
də yərləndirir.

XVIII əsrin 
ikinci yarısında
dövlət lər arası 

müna sibət lər də
Azər  bay  canın

möv qeyini 
dəyər ləndirərkən
cüzi səhvlərə yol

verir.

XVIII əsrin 
ikin ci yarısında 
döv lət lərarası

münasi bət  lərdə
Azər  baycanın

möv qeyini 
əsas landıraraq, 
də yər ləndirir.
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Xanlûüûn yaranmasû. Qarabaü xanlûüû-

nûí ÿsasûnû Cavanøir tayfasûnûn baø ÷û sû

Pÿ   na h ÿli xan (1748—1763) qoy muø du. Ïÿ -

 íà ùÿëè õàí âàõòèëÿ Íàäèð øàùûí sÿr kÿð  dÿ -

lÿ rindÿn biri îëìóøäó. 

Xanlûüûn ÿhalisini, ÿsasÿn, Úavanøir,

Èyir  mi dþrdlÿr, Îtuzikilÿr, Êÿbir li, Áa har -

lû vÿ Êolanû törk tayfalarû tÿøkil edir di.

Bun dan baø qa, xanlû üûn ÿrazi sin  dÿ az say -

äà xristian-albanlar da ya øa yûr dûlar. 

Qarabaü bÿylÿrbÿyi vÿ tayfalarû ùÿëÿ

1736-cû ildÿ Muüan qurultayûn da Na dir

xanûn øah se÷ilmÿsinÿ qar -

øû ÷ûxmûø, qanuni haki -

miy   yÿtin Sÿfÿ vilÿrÿ mÿx -

  sus ol  du üunu bildirmiø -

dilÿr. Ona gþrÿ dÿ ha ki -

miyyÿtÿ gÿlÿn Nadir øah

Qara baü tayfa  larûnû cÿza -

landûraraq on larû Xora san

vila yÿtinÿ vÿ ßfqanûs ta na

sörgön et miø di. Qara baü

xanlûüû ya ran dûq dan son ra
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Pənahəli xan

Şuşa qalasının gümüş açarları

Ñÿôÿâèëÿð äþâðöíäÿ ìÿðêÿçè Ýÿíúÿ
îëàí Ãàðàáàü áÿéëÿðáÿéèëèéè ÕÂÛÛÛ ÿñ -
ðèí îðòàëàðûíäà Azÿrbay can õàíëûã ëà -
ðûí äàí birinÿ ÷evrildi.

ÃÀÐÀÁÀÜ – ÁßÉËßÐÁßÉÈËÈÊÄßÍ
ÕÀÍËÛÜÀ

Bÿs Qa ra baü xan lû üû necÿ göclÿndi?

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
4.1.1. Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərin (Şah

I İsmayıl, Şah I Təhmasib, Şah I Abbas, Nadir şah, qubalı Fətəli xan, Hacı
Çə ləbi) fəaliyyətini dəyərləndirir.

4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, fasiləli
oxu, Venn diaqramı

Təlim forması:
kollektiv və qruplarla iş

1. Qarabağ xanlığına aid
yazılı mənbələri təhlil edir,
nəticələrini təqdim edir.
2. Pənahəli və İbrahim -
xəlil xanların Azər bay -
can dövlətçiliyində
oy nadığı rolu və  fəa -
liy yətini dəyərləndirir.
3. Pənahəli və İbrahim -
xəlil xan haqqında
müqayisəli sxem və
cədvəllər hazırlayır.

Тялим мягсяди

Dərsi beyin həmləsindən başlaya bilərsiniz. Şagirdlərin diqqətini mövzunun adına
cəlb edərək, onlara Qarabağ bəylərbəyiliyinin nə vaxt və hansı dövlətin tərkibində
olması haqqında biliklərini xatırladın. Nadir şah nə üçün Qarabağ tayfalarını

19-cu mövzu. Qarabağ – bəylərbəyilikdən xanlığa
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Xorasana sür gün etmiş -
di? sualını şagird lərə ün -
vanlayın. Bununla siz
həm şagird lərin bi lik lə -
rini təkrar et miş, həm də
ye ni mövzuyla əlaqə ya -
ratmış olarsınız. 
Sonra lövhədə tədqiqat
sua lını yazıb, şagirdlərə
onu açıqlayın. Sual belə
ola bilər: Qarabağ xan la -
rının birləşdirmə siyasə-
ti nin xüsusiyyətləri və nə -
 ticələri nədən ibarət oldu?
Tədqiqatın aparılması za -
manı «fasilələrlə oxu»
üsu lundan istifadə edə bi -
lərsiniz. Sinif 4 qrupa bö -
lü nür. Sonra isə mətn
üzərində iş başlayır.
Mətn 2 hissəyə bölünür
və addım-addım oxunur.
Şagirdlərin tədqiqat işini
təşkil etmək üçün lövhə -
də ağ kağızda suallar ya -
zılır. Əvvəl mətnin birin -
ci hissəsi oxunur və hər
qrupa suallar paylanır.

bu tay falar éåíèäÿí þz tarixi vÿ tÿn lÿ ri nÿ — Ãàðàáàüà ãàéûòäûëàð.

Bu isÿ xan lû  üûn hÿrbi-siyasi vÿ iq tisadi cÿhÿtdÿn göc    lÿn mÿsinÿ

ìöñ áÿò tÿ sir gþstÿrdi.

Pÿnahÿli xan Qa rabaüû xarici hö cum  lar dan qorumaq ö÷ön

tÿd birlÿr hÿ ya ta ke ÷irdi. Èlk nþv bÿdÿ, mö dafiÿ qalañû tikildi.

1748-ci ildÿ Kÿbirli ma halûnda Ba  yat qala sû nûn ti kintisiíÿ baø -

lanûëdû. Qa  la nûn adû qÿ dim törk tay fasû îëàí Áa ya  t òàéôàñûíûí

adû ilÿ baü lû idi.
«Bayat savaøû». Qara baü xanlûüûnûn göc lÿn mÿsi qonøu xan -

lûqlarû na  rahat edirdi. Digÿr tÿ rÿfdÿn Qa rabaüûn xristian-alban
mÿ  liklÿri þz mölklÿrini itirmÿk dÿn qor xa raq Pÿnahÿli xanûn ha -
ki miyyÿtinÿ qar øû ÷ûxûrdûlar. Bu mÿqsÿdlÿ qon øu xan lûq  lar la ÿlaqÿ
saxla yûr, onlarû Qa rabaüa yöröøÿ sþvq edir dilÿr. Belÿ yö röø lÿrdÿn
áèðèí úèñè áöòöí Àçÿðáàéúàíû áèðëÿøäèðìÿéÿ ÷àëûøàí Øÿki xanû Hacû
×ÿlÿ bi tÿrÿfindÿn edildi. Hacû ×ÿ lÿbi xan þz möttÿfiq lÿri — Øa -
ma  xû xanû vÿ mÿliklÿrlÿ bir lik dÿ Bayat qalasûnû mö ha si rÿyÿ alsa
da, onu ÿlÿ ke÷irÿ bilmÿdi. Tarixi ÿdÿ biyyatlarda «Ba yat savaøû»
adlanan bu hadisÿ Qa ra  baü xan lûüûnûn möñtÿãiëli yini mþh kÿmlÿn -
dir di vÿ nö fuzunu artûrdû.
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Şuşa qalası

?
Ìóüàí ãóðóëòàéûíäà Ãàðàáàü òàéôàëàðûíûí Íàäèðèí øàù ñå÷èë-
ìÿñèíÿ ãàðøû îëìàñûíû íåúÿ ãèéìÿòëÿíäèðèðñèíèç?

1. Qarabağ xanlığı necə yaranmışdı?
2. Pənahəli xan xanlığı gücləndirmək üçün hansı tədbirlər görmüşdü?
3. «Bayat savaşı».
4. Qarabağ xanlığı Bayat savaşından sonra.
Qruplar suallara cavabı yazırlar.
Mətnin ikinci hissəsi oxunur. 
Suallar yenidən lövhədə  və vərəqlərdə yazılır. 
1. Pənahəli xanın  məliklərə qarşı mübarizəsi.
2. Fətəli xan Əfşarın Qarabağa yürüşü.
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Bayat savaøûnda ÿldÿ edilÿn qÿlÿ bÿyÿ baxmayaraq, qala coü -

ra fi baxûm dan ÿlveriøli yerdÿ deyildi. Ona gþrÿ dÿ ÿvvÿlcÿ Aüdam

ya xûn lû üûn da Øah bulaã qa lasû inøa edildi. Íÿùàéÿò, Àçÿðáàé úà -

íûí ãÿ äèì éàøàéûø ìÿñêÿíè îëàí Øóøàäà ìöäàôèÿ qala sûnûn ti -

kintisi ba  øa ÷at dûrûldû. Bundan sonra Øu øa Qarabaü xan lûüûnûn

pay taxtû ol du. Ïÿíàùÿëè õàíûí àäû èëÿ Ïÿíàùàáàä àäëàíàí Øóøà

èíêèøàô åäÿðÿê Àçÿðáàé úà íûí ñèéàñè âÿ èãòèñàäè ìÿð êÿç ëÿðèíäÿí

áèðèíÿ ÷åâðèëäè.

Qarabaü xanlûüûnûn göclÿnmÿsi. Ba     yat savaøûndan sonra

Qarabaü xan lû üûnûn nöfuzu artdû. Bu isÿ Pÿnahÿli xana xanlû -

üûn ÿrazilÿrini geniølÿndir mÿk imkanû ver di. Gÿncÿ, Èrÿvan, Nax    ÷û -

van vÿ ßrdÿbil Qarabaü xanlû üûn dan asûlû vÿ ziyyÿtÿ sa lûndû. 

Qarabaü xanlûüûnûn mÿrkÿzlÿødir mÿ siyasÿtinÿ qarøû ÷ûxan
õðèñòèàí-àëáàí mÿliklik lÿrè tabe edildi. Èlk olaraq, Vÿrÿndÿ mÿ -
li êi Pÿ nahÿli xa nûn hakimiy yÿtini qÿbul etdi. Xa÷ûn mÿliêi ÿv-
vÿlcÿ möqa vimÿt gþs tÿr sÿ dÿ, Ballûqaya dþyöøöndÿ mÿülub
edil  di vÿ Pÿnahÿli xana tabe olduüunu qÿbul etdi. Tÿdricÿn di -
gÿr mÿlikliklÿr — Dizaq, ×ilÿbþrd, Gölöstan (Talûø) da Qa ra baü
xanûndan asûlûlûüû qÿbul etdilÿr. Áuna baxmayaraq, on  lar mÿkr -
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?
Ùàúû ×ÿëÿáè õàíëà Ïÿíàùÿëè õàíûí òîããóøìàñûíûí ìÿëèêëÿð
ö÷öí ôàéäàñû íÿ èäè?

? Õàíëûüûí ïàéòàõòûíûí Øóøàéà êþ ÷öðöëìÿñèíèí ñÿáÿáè íÿ èäè?

Şahbulaq qalası cəmi üç-dörd il ərzində Qarabağ xanlığının paytaxtı oldu.
Qarabağ xanlığının məruz qaldığı aramsız hücumlar nəticəsində Pənahəli
xan daha etibarlı, daha əlverişli və düşmən hücumu üçün əlçatmaz olan yeni

bir paytaxt-qala tikdirməyə məcbur qaldı. Bunun üçün toplanmış məşvərət məclisində
Pənahəli xan əyanlara müraciətlə demişdi: “Biz gərək dağların içində, möhkəm və
keçilməz yerdə elə bir əbədi və sarsılmaz qala tikək ki, onu güclü düşmən belə
mühasirə edə bilməsin. Qalanın bir tərəfi dağlarda olan ellərin üzünə daim açıq
olmalı və mahallarla rabitəmiz, əlaqəmiz bir an belə kəsilməməlidir”.

?
Øóøàíûí ñèéàñè âÿ èãòèñàäè ìÿðêÿç êèìè èíêèøàôûíûí
ñÿáÿáè íÿ èäè?

3. Qarabağ xanlığında
İb  ra himxəlil xanın haki -
miyyətə gəlməsi.
4. İbrahimxəlil xanın  Qa -
ra bağ xanlığını güc lən -
dirməsi üçün atdığı ad     -
dım lar. 
Qruplar öyrəndiklərini
təqdim edirlər. 
Lövhədə əvvəlcədən vat-
manda yazılmış suallara
cavablar səsləndirilir.
Sonra ümumiləşdirici mü-
zakirəni keçirin. Burada
C blokunda verilən sual-
lar, F blokunda veri lən
mənbələrdən səmə rə li is -
ti fadə edin. Məsələn,
Ha  cı Çələbi xan la Pə -
nahəli xanın toqquşma -
sının məliklər üçün fay -
dası nə idi?

Ya radıcı tətbiqetmə mər  hələsində tapşırıq ları dərsin məqsədlərinə görə müəy yən
edin.  
Şagirdlərə C blokundakı 6-cı tapşırığı verə bi lər siniz.

Pənahəli xan İbrahimxəlil xan

Fərqli cəhətlər Oxşar cəhətlər Fərqli cəhətlər   
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Sinfi 2 qrupa bölüb, klaster (şaxələndirmə) üsulundan istifadə edərək Qarabağ
xan  ları haqqında bilikləri  qeyd etməyi tapşırın.

Ev tapşırığı kimi C blokunun 4-cü tapşırığını yerinə yetiriməyi verin.

Qiymətləndirmə meyarları: təhliletmə,  dəyərləndirmə, cədvəlhazırlama

I II III IV

Pənahəli xana
aid ya zılı 

mən bələri təhlil
et mək  də 

çə tin lik çə kir.

Pənahəli xana
aid ya zılı 
mən bələri 

müəl li min kö məyi
ilə təhlil edir. 

Pənahəli xana 
aid yazılı 
mən bələri
təhlil edir.

Pənahəli xana aid 
ya zılı mən bələri 

sər bəst təhlil 
edir.

Pənahəli və
İbra him  xəlil 

xan ın Azərbaycan
döv lət çi li yində

oy na dığı ro lu və
fəaliy yət lərini

dəyərləndir məkdə
çə tin lik çəkir.

Pənahəli və
İbra him  xəlil 

xan ın Azər   baycan 
döv lət çi li yində 
oy na dığı ro lu və
fəaliy yət lərini

dəyərləndirərkən
köməkdən istifadə

edir.

Pənahəli və
İbra him  xəlil 

xan ın Azər   baycan 
döv lət çi li yində 
oy na dığı ro lu və
fəaliy yət lərini
dəyərlən di rir. 

Pənahəli və 
İb ra himxəlil 

xan ın Azərbaycan
dövlətçiliyində 

oy  na dı ğı rolu və
fəaliyyətlərini
əsas   landıraraq 
dəyər lən dirir. 

Pənahəli və
İbra him  xəlil xan 

haqqında müqaisəli
sxem və cəd vəl 

ha zır la maq da cid di
səhv lərə yol ve  rir.

Pənahəli və 
İbra him  xəlil xan 

haqqında müqayisəli 
cəd  və li ha zır layarkən
köməkçi suallardan

istifadə edir.

Pənahəli və
İbra him  xəlil xan 

haqqında
müqayisəli 

sxem və cədvəllər 
ha zır layarkən 

cüzi səhvlər edir. 

Pənahəli və
İbra him  xəlil xan 

haqqında 
müqayisəli sxem

və cədvəlləri
düzgün və sərbəst 

hazırlayır. 
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QßRBÈ AZßRBAYCAN XANLIQLARI 

Èðÿâàí õàíëûüû.
Èrÿ van xanlûüû XVIII
ÿsrin ortalarûnda ya -

raí mûø dû. Îíóí ÿsa-

sûnû Mir Mehdi xan
ßôøàð (1747—1752)
qoy muø du. 1755-úè
èë  äÿ Ùÿñÿíÿëè õàí Ãà     -

úàð Èðÿâàí õàíû îë   -

äó. Áå ëÿëèêëÿ, Èðÿ âàí -

äà Ãà úàð òàéôàñûíäàí

îëàí ñöëàëÿ ùà  êè ìèé -

éÿòÿ ýÿëäè.

Xanlûüûn ÿhalisi.
Èrÿvan xan lû üûnûn ÿha   -

 lisi áó äèéàðûí ÿí ãÿ -

äèì ñàêèíëÿðè îëàí Azÿr  bay can törk lÿri èäè. Áóíó î äþâðÿ àèä éåð

àäëàðû, î çàìàí Èðÿâàíäà îëìóø Àâ ðîïà ñÿé éàùëàðûíûí, ùÿòòà åð-

ìÿíè òàðèõ÷èëÿðèíèí ìÿëóìàòëàðû ñöáóò åäèð.

109

İrəvan xanlığı

Àçÿðáàéúàíûí ãÿðáèíäÿ éàðàíìûø
õàíëûãëàð ÿðàçèëÿðèíèí áåéíÿëõàëã òè-
úàðÿò éîëëàðûíûí öçÿðèíäÿ éåð ëÿø ìÿ -
ñèíÿ âÿ ñòðàòåæè ìþâãåéèíÿ ýþðÿ
ñå ÷èëèðäè. Åëÿ áó ñÿáÿáäÿí äÿ ãîíøó
õàí ëûãëàðûí âÿ õàðèúè äþâëÿòëÿðèí ùö -
 úóìóíà ìÿðóç ãàëûðäû. 

Ãÿðáè Àçÿðáàéúàíäà — Èðÿâàí âÿ Íàõ÷ûâàí
õàíëûãëàðûíäà áó çàìàí ñèéàñè âÿ èãòèñàäè
âÿçèééÿò íåúÿ èäè?

Àëòñòàíäàðòlar:

1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair tematik-
sinxron cədvəllər hazırlayır.

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.

Təlim üsulu: beyin
həmləsi, Venn diaqramı

Təlim forması:
kollektiv və qrup işi

1. XVIII əsrin ikinci ya -
rısında baş vermiş hadi -
sə və proseslərin zama -
na görə əlaqələndirilmə -
sinə dair tematik-sin-
x ron cədvəllər hazırlayır.
2. XVIII əsrin ikinci ya -
rısına aid yazılı mən bə -
ləri təhlil edir, nəticə -
lərini təqdim edir.
3. Azərbaycan xanlıqları
haqqında xəritələrdəki
mə lu mat lara əsasən sxem
və cədvəllər  tərtib edir.

Тялим мягсяди

Müəllim şagirdlərə A blokuna əsasən sualla müraciət edir. Şagirdlərin fər -
ziyyələri dinlənilib lövhədə qeyd edilir. Sonra dərslikdə verilən xəritədən is -
tifadə edərək, şagirdlərə Azərbaycanın şimal və cənub hissəsində hansı

20-ci mövzu. Qərbi Azərbaycan xanlıqları
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xan lıqların yarandığını
müəyyən et məyi tap şı -
rın. Şimali Azər bay -
canın qərb böl gə sində
hansı xanlıq lar ya ran -
mış dır? – sualını şa -
gird  lər xəritənin kö -
məyi ilə cavablan dı -
rırlar. Şa girdləri dü -
şünməyə yö nəl tmək
üçün onlara növbəti
sualı verin: Bu xan lıq -
ların  coğrafi möv qeyi
onların vəziy yə  ti nə ne -
cə təsir edə bilərdi?
Şa girdlər öz fərziy yə -
lə ri ni irəli sü rür lər.
Son ra şa girdlə r möv -
zu nun A blokunda bu
suala verilən məlu mat -
la ta nış olurlar. 
Müzakirədən sonra şa -
girdlərə tədqiqat sualı
təq dim olunur: 

Èrÿvan xanlûüûna höcumlar. Èrÿvan
xan   lûüû strateji-coürafi mþvqeyÿ malik
ol duüu ö÷ön qonøu dþv lÿt lÿrin höcum -
la rû na mÿruz qalûrdû. 1779-cu ildÿ ýöð -
úö ÷àðû II Èrakli Èrÿ van xanlû  üûna hö  -
cum edÿrÿk onun ÿrazisinin bir hissÿ -
sini — Øþrÿyeli iøüal et  di.

Èrÿvan xanlûüû ìöõòÿëèô dþvrlÿrdÿ ýöðúö ÷arûndan, Qarabaü vÿ
Xoy xanlûq la rûndan asûlû vÿziyyÿtÿ döømöødö. 1783-cö ildÿ ýöð úö
÷àðû Rusiyanûn himayÿsini qÿ bul åòäè. Áóíäàí ñîíðà ýöðúö ÷àðûíûí
Èrÿva na vÿ di gÿr Azÿr baycan torpaqlarûna qar  øû iøüal ÷û lûq siyasÿti
fÿal  laødû. Bu isÿ Èrÿvan xan lûüûnû Osmanlû dþv lÿti ilÿ yaxûnlaødûrdû.

1795-ci ildÿ Aüa Mÿhÿmmÿd xan Qaca rûn yöröøöndÿn sonra
Èrÿ van xan lûüû ondan asûlû âÿçèééÿòÿ äöøäö.

Nax÷ûvan õàíëûüû. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí îð òàëàðûíäà Àçÿðáàé úàíäà éà-
ðàíìûø õàíëûãëàðäàí áèðè äÿ Íàõ÷ûâàí õàíëûüû îëìóøäóð. Õàíëûüûí
ÿñàñûíû yerli Êÿngÿrli tay fa  sû nûn baø ÷ûsû Hey  dÿ r  ãulu xan (1747—
1763) qoyìóødu.
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İrəvan xanlığının bayrağı

?
Èrÿvan xan  lûüûnda sÿ nÿtkarlûq vÿ
tica rÿtin inkiøa fûnûn sÿbÿbi nÿ
olmuødur?

?
Sÿfÿvilÿr äþâ ëÿòèíäÿ Ãÿðáè Àçÿðáàéúàí òîðïàã ëàðû, ÿñàñÿí,
ùàíñû áÿéëÿðáÿéèëèéèí òÿðêèáèíäÿ èäè?

? Èðÿâàí õàíëûüû Îñìàíëû äþâëÿòè èëÿ íÿ ö÷öí éàõûíëàøäû?

Tiflisdəki rus qoşununun başçısı polkovnik S.Burnaşev Peterburqa
yazmışdı: “İrəvan şəhəri Azərbaycana məxsus olduğundan Osmanlı
sultanı onun heç zaman Gür cüstanın tabeliyinə verilməsinə razı
olmaya caqdır. Sultan Ərzurum paşasına və digər həmsərhəd paşalara

rus qoşunlarına qarşı çıxmağı əmr etmişdir. Qarabağlı İbrahimxəlil xan və di gər
Azər bay can xanları İrəvanı gürcülərin işğalından xilas etmək üçün bir ləşmişlər”.

Məktub Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivində saxlanılır.

Bu dövrdə Qərbi Azərbaycanda – İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarında siyasi
və iqtisadi vəziyyət necə idi?
Dərsinizin məqsədlərinə uyğun siz başqa sualı da seçə bilərsiniz. 
Növbəti mərhələdə tədqiqat işini təşkil edin. Tədqiqatı aparmaq üçün sinfi
4 qrupa bölün. 
Hər qrupa tapşırılır ki, B blokundakı  İrəvan xanlığına aid məlumatlarla tanış
olsun. Tədqiqat işini daha səmərəli etmək üçün qruplara istiqamətləndirici iş
və rəqlərini paylayın:
1. İrəvan xanlığı nə vaxt və harada yaranmışdı?
2. Xəritəyə əsasən han sı xanlıqlarla sər həd idi? 
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ßrazi âÿ òÿñÿððöôàò. Xan lûq
Zÿn  gÿ  zur  dan Araz ÷ayû vadisinÿ
qÿdÿr îëàí ÿra zilÿri ÿhatÿ edir di.
Qÿrbi Azÿr    bay ca nûn bþyök bir his -
sÿsini ÿha     tÿ edÿn Nax ÷ûvan xanlûüû
Èrÿvan, Qara baü, Xoy vÿ Ma kó
xan lûqlarû ilÿ hÿm sÿrhÿd idi.

Nax÷ûvan xanlûüûnûn tÿ bii-coü -
rafi øÿraiti tÿsÿr rö fata, ÿhalinin
mÿø  üu  liy  yÿ  tinÿ vÿ ictimai hÿya ta
mö  höm tÿsir gþs tÿrirdi. Xan  lû üûn
ÿra zisinin möÿy yÿn hissÿsi daülûq
ol   duüu ö÷ön tÿsÿrrö fatda mal dar -
lûq mö   höm rol oy nayûrdû. Su ÷atûø-
mazlûüû ÿkin÷iliyin inki øa fûna ma -
ne olur du. Áó    íà áàõìàéàðàã,
ÿkin     ÷i lik bþlgÿnin ÿn ÿnÿvi tÿ sÿr -
röfat sahÿsi îëaraq qa lûrdû.

Siyasi vÿziyyÿt. Feodal ara mö ùà ðèáÿ lÿri, xa rici iø üallara qar   øû
mö  barizÿ, da xili saray ÷ÿkiømÿlÿri Nax÷û van xan lû üûnûn si yasi vÿ ziy -
yÿtinÿ tÿsir gþs tÿ rir di. Xan lûüûn si yasi tarixini iki dþvrÿ bþlmÿk olar. 
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Naxçıvan xanlığının
bayrağı

Naxçıvan xanlığı

“Susuz şoran çöllər, müxtəlif
formada olan dağ qayalıq ları,
dərə-təpəli sahələr, gözəl otlaq

yerləri, düzənliklər, saysız-he sabsız vadi -
lər və dərələrdən axan, yayda tamamilə
qu ruyan dağ çayları Naxçı vanın xarici
aləmini özündə əks etdirir”.

Sergey Zelinski. “Yelizavetpol quberniyası 
Zəngəzur qəzasında dövlət

kəndlilərinin iqtisadi həyatı” 

Mяnbя яsa sыn da ca vab lan dыrыn:
Naxчыva  nыn tяbii-coь rafi шяraiti 

tя сяr rцфata necя tяsir gюstяrя bilяrdi?

3. İrəvan xanlığının
əha lisinin əksəriyyəti
kimlər idi?
Eyni zamanda C blo -
kunun İrəvan xanlı -
ğına aid suallarından
istifadə edin.
Şagirdlərin diqqətini F
blo kunda İrə van xanlı -
ğı na aid ve rilmiş mən -
bələrə cəlb edin və mü  -
za  ki rə aparın.
Sonra qruplar B blo -
kunda verilmiş Nax çı -
van xan lığına dair mə-
 lumat larla tanış olur və
sua l ları cavab lan dı rırlar:
– Naxçıvan xanlı ğı nə
vaxt, kim tə rəfin dən ya -
radılmışdı? 
 – Hansı əra zini əhatə
edir di?  
– Naxçı van xanlığı han sı
döv lətlərin hü cum larına
mə  ruz qalmışdı? 

– Nəticəsi ne cə idi? Nax çıvan xanlığı na dair F blo kundakı mən bəni də şagird -
lərlə mü za kirə edin. Mənbəyə aid sualı şagirdlərə ünvan layın: Naxçıvanın təbii-
coğ  rafi şəraiti təsərrüfata necə təsir göstərə bilərdi? 
Qruplar işlərini tamamlayandan sonra təqdimat və məlumatın müzakirəsi
keçirilir. Burada yeni biliklər daha da möhkəmləndirilir və sistemləşdirilir. 
Mü zakirə üçün C blokunda yetərincə suallar var ki, onlardan istifadə edə
bilərsiniz.
Müzakirədən sonra tədqiqat sualına cavab tapılır.
Bilikləri tətbiq etmək və bacarıqları inkişaf etdirmək üçün şagirdlərə tətbiqi
tap şırıqlar verin.
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Məsələn, C blokunun 5-ci tapşırığı:

Şagirdlərə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarında baş verən hadisələrə  dair tema -
tik-sinxron cədvəllər hazırlamağı tapşırın:

Qiymətləndirmə meyarları: cədvəlhazırlama, təhliletmə, tematik-sinxron
cədvəlhazırlama

Xanlığın adı Baş vermiş hadisə Tarix Nəticəsi

İrəvan xanlığı

Naxçıvan xanlığı

İrəvan xanlığı Naxçıvan xanlığı 

Fərqli cəhətlər Oxşar cəhətlər Fərqli cəhətlər   

I II III IV

XVIII əsrin 
II yarısında baş

vermiş hadisə və
prosesləri zamana
görə əlaqələndir -

mə sinə dair
tematik-sinxron

cədvəllər
hazırlamaqda
çətinlik çəkir.

XVIII əsrin 
II yarısında baş

vermiş hadisə və
prosesləri zamana

görə əlaqələndir mə -
sinə dair tematik-
sinxron cədvəllər

hazırlayarkən
köməkdən istifadə

edir.

XVIII əsrin 
II yarısında baş

vermiş hadisə və
prosesləri zamana
görə əlaqələndir -

mə sinə dair
tematik-sinxron

cədvəllər
hazırlayarkən cüzi 

səhvlər edir.

XVIII əsrin 
II yarısında baş

vermiş hadisə və
prosesləri zamana
görə əlaqələndir -

mə sinə dair
tematik-sinxron

cədvəlləri sərbəst
hazırlayır.

XVIII əsrin II
yarısına aid yazılı
mənbələri təqdim
etməkdə çətinlik

çəkir.

XVIII əsrin II
yarısına aid yazılı

mənbələri təhlil edib
təqdim edərkən

köməkdən istifadə
edir.

XVIII əsrin II
yarısına aid yazılı

mənbələri təhlil edir,
təqdim edərkən cüzi

səhvlər edir.

XVIII əsrin II
yarısına aid yazılı
mənbələri təhlil

edib sərbəst 
təqdim edir.

Xanlıqlara aid
xəritədəki

məlumatlara əsasən
sxem və cədvəllər

tərtib etməkdə
çətinlik çəkir.

Xanlıqlara aid xəritə -
dəki məlumatlara
əsasən sxem və
cədvəllər tərtib

edərkən köməkdən
istifadə edir.

Xanlıqlara aid
xəritədəki

məlumatlara əsasən
sxem və cədvəllər

tərtib edərkən
səhvlər edir.

Xanlıqlara aid
xəritədəki

məlumatlara 
əsasən sxem və

cədvəlləri sərbəst
tərtib edir.
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ÈKÈHAKÈMÈYYßTLÈ* XANLIQLAR

Øàìàõû õàíëûüû. Øirvan

coü rafi baxûmdan bþ yök

ÿra       zi ni — Kör ÷a yûndan

øi  mal-øÿrq dÿki tor paqlarû

ÿha  tÿ edir di. XVIII ÿsrin

orta la rûn da Azÿr bay canûn

bu bþl gÿ  sin dÿ Qu ba, Äÿð-

áÿíä, Bakû vÿ Øa maxû õàí-

ëûãëàðû yara í  mûødû.

Øamaxû xanlûüû Øirvanûn

bir hissÿsini ÿhatÿ edirdi.

Áó õàíëûã ÿra  zisinÿ gþrÿ

Azÿr bay ca nûn ÿn bþyök xan -

lûq larûn dan bi ri idi, ëakin

xanlûqlar ara sûn  da baø verÿn

mö ha ribÿlÿr nÿticÿsin dÿ Øa-

maxû õàí   ëûüûíûí da sÿrhÿd -

lÿri tez-tez dÿ yi øirdi. 
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* Èêèùàêèìèééÿòëèëèê — áèð þëêÿäÿ (õàíëûãäà) åéíè âàõòäà èêè ùàêèìèééÿòèí 
îëìàñû

Àçÿðáàéúàíäà áÿçè õàíëûãëàðäà
ñèéàñè ìöáàðèçÿ âÿ èøüàëëàð èêèùàêè-
ìèééÿòëèëèéèí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îë-
ìóøäó. 

Ùàíñû õàíëûãëàðäà èêèùàêèìèééÿòëèëèê éàðàíìûøäû? 

Şamaxı xanlığı

!
Õÿðèòÿéÿ ÿñàñÿí Øàìàõû õàíëûüûíûí ùàíñû õàíëûãëàðëà
hÿmsÿr hÿd olduüu dþv lÿt lÿri möÿyyÿn edin.

Àëòñòàíäàðòlar:

1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair tematik-
sinxron cədvəllər hazırlayır.

2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, 
Venn diaqramı

Təlim forması:
kollektiv iş, qrup işi
və cütlərlə iş

1. XVIII əsrin ikinci ya -
rısında baş vermiş ha -
disə və proseslərin za -
mana görə əlaqələndiril -
məsinə dair tematik-sin -
xron cədvəllər hazırlayır.
2. Xanlıqlara dair xəri -
tələrdəki məlumatlara
əsa sən sxem və cəd vəl -
lər tərtib edir. 

Тялим мягсяди

Dərsin əvvəlində şagirdlərə Şimali Azərbaycanda hansı xanlıqlar yaranmışdır?
XVIII əs rin ikinci yarısında Azərbaycanda müstəqil və yarımmüstəqil xanlıqların ya -
ran ması nın müsbət və mənfi tərəfləri hansılardır? – suallarını verə bilərsiniz.

21-ci mövzu. İkihakimiyyətli xanlıqlar
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ÿn göclö xan lûq la rûndan biriíÿ ÷åâðèëäè. Bu dþvrÿ qÿdÿr yal nûz

þz möstÿ qil  liyini qoru yub sax lamaq uürunda möbarizÿ aparan

Øàìàõû xanlûüû ar tûq qonøu xanlûq larû þç ùàêèìèééÿòèíÿ tabe

et mÿyÿ ÷alûøûrdû.

Gÿíúÿ õàíëûüû. Xanlûüûn
ya   ran masû vÿ ÿrazisi. Gÿncÿ
xan lû üûíûí ÿsasûnû Ãàúàð òàé-
ôàñûíûí Çèéàäîüëóëàð íÿñëèíäÿí
îëàí Øahverdi xan qoy muødu.
Gÿn cÿ ÿðàçè áàõûìûíäàí st ra -
te ji mþv    qedÿ yerlÿø mÿk lÿ ya -
naøû, ùÿì äÿ bey   nÿl xalq tica  -
rÿtin mÿr  kÿz lÿ rin dÿn biri idi.
Ona gþ rÿ dÿ Gÿncÿ daim qon -
øu dþv lÿt lÿ rin hö cum larû na mÿ -
 ruz qalûr dû. Ýöðúö ÷arû II Èrak  li
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?
XVIII ÿsrin sonlarûnda Øamaxû xanlûüûnûn siyasi
vÿziyyÿtiíäÿ éàðàíìûø áó éöêñÿëèøè íÿ èëÿ èçàù åòìÿê îëàð?

Gəncə xanlığının bayrağı

Gəncə xanlığı

!

Gÿncÿ xan lûüûnûn
ÿra zisini
õÿðèòÿäÿ gþstÿrin
vÿ hÿmsÿr hÿd
olduüu dþv lÿt lÿri
möÿyyÿn edin.

Õàíëûüûí éàðàäûëìàñû. Èêèùàêè-
ìèééÿòëèëèê. XVIII ÿsrin orta la rûnda

kþhnÿ vÿ yeni Øamaxûda mös tÿ qil

xanlûqlar yaran äû. Kþh nÿ Øamaxû -
da Sÿr kar lar sölalÿsinÿ mÿn  sub Mÿ -
 hÿm mÿdsÿid xan vÿ Aüa sû xan qar  -

daø  larû, Ye ni Øamaxûda isÿ Hacû
Mÿ hÿm mÿ dÿli õàí þz hakimiy yÿt -

lÿrini qurdular. 

Èkihakimiyyÿtliliyin mþvcud olmasû Øamaxû xanlûüûnûn siyasi

vÿ iqtisadi vÿziy yÿ tinÿ mÿnfi tÿsir gþstÿrirdi. Ãöââÿëÿðèí ïàð -

  ÷àëàíìàñû õanlûüûn xarici höcumlar dan mö dafiÿ olunmasûnû ÷ÿ-

tinlÿødirirdi. Øamaxû ÿrazisinÿ hö cum edÿn qonøu xanlara qarøû

möbarizÿ aparmaq mömkön olmuðdu. Áó, àç èìèø êèìè, Øàìàõû

õàíëûüûíäà êþùíÿ âÿ éåíè Øàìàõûíûí õàíëàðû äà bir-birinÿ qarøû

möbarizÿ aparûrdûlar.

1763-cö ildÿ Mÿhÿm mÿdsÿid xan Hacû Mÿhÿmmÿdÿli xa nû

mÿülub edÿrÿk Yeni Øamaxûnû ÿlÿ ke÷irdi. Belÿliklÿ äÿ, Øamaxû

xanlûüûnda ikihakimiy yÿt liliyÿ son qoyuldu. Sÿr karlar sölalÿsi -

nin idarÿ etdiyi vahid Øamaxû xanlûüû ya randû.

Azÿrbaycan torpaqlarûnû birlÿødir mÿ siyasÿti éåðèäÿí Ãuba

õàíû Fÿtÿli xan Øamaxûnû äà Ãóáà õàíëûüûíà áèðëÿøäèðìèøäè.

Øamaxû xan la rû uzun möddÿt Qu ba xan lûüûnûn ta be li yindÿn ÷ûx-

maq ö÷ön mö ba rizÿ aparsa  ëàð äà, õàíëûã 1789-cu ilÿ — Fÿ tÿ li

xa nûn þlö  mönÿ qÿ dÿr, ÿsa sÿn, Quba xanlûüûnûn tÿr   ki   bindÿ

ol   muø dur.

Ôÿòÿëè õàíûí þëö ìöí  äÿí ñîíðà ìöñ  òÿ ãèë îëàí Øàìàõû õàí -

ëûüûíäà 1789—1792-ci il  lÿrdÿ ha ki miyyÿt uü runda mö  ba rizÿ

áàøëàäû.

1792-ci ildÿ hakimiyyÿtÿ Mustafa xan gÿl äè. Áóíäàí ñîíðà

Øamaxû xanlû üûn da sabitlik yarandû âÿ Øamaxû Azÿr bay  ca nûn
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?
Èkihakimiy yÿtlilik Øa ma xû
xanlûüûnûn siyasi vÿ iqtisadi
hÿyatûna necÿ tÿsir gþstÿrirdi?

Şamaxı xanlığına aid gümüş pul
(1770-ci il)

Sonra isə A blokunda ikiha kimiy yətli xan lıqların yaranması haqqında məlumat
oxunur və müzakirə edilir. Növbəti suallar dərsdə tədqiqat işi təşkil etmək üçün
yararlıdır: Şamaxı və Gəncə xanlıqlarında ikihakimiyyətliliyin olması nə ilə
bağlı idi? Onların oxşar və fərqli cəhətləri nə ola bilər?
Tədqiqatı cütlüklərlə iş və növbəli suallar üsulu ilə apara bilərsiniz. Şagirdlər  B
blokunun 1-ci hissəsindəki (Şamaxı xanlığı) materialı diqqətlə oxuyurlar. Bu
onların tərəf-mü qa bil ləri ilə birlikdə çalışmasına kömək edir. Şagirdlər müəyyən
edilmiş (bunun üçün mövzuda verilmiş fənərciklər kömək edər) mətni hissələr
şəklində növbə ilə oxuyur. Birinci şagird bir hissəni bir başlıqdan digərinə kimi
yüksək səslə oxuyur. Digər tərəf-müqabili mətn haqqında suallar verir. Birinci
şagirdin sualları cavablandırmasına çalışılır. Sonra rollar dəyişilir. Əvvəl sual
vermiş olan tərəf-müqabili növbəti abzası oxuyur, digəri isə suallara cavab verir. 
İnformasiya mübadiləsi diskussiya formasında aparılır. Bunun üçün yö nə l  di ci
suallardan istifadə olunur (C blokunun suallarından istifadə edin). 
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1. Øàìàõû õàíëûüûíäà èêèùàêèìèééÿòëèëèéèí éàðàí-
ìàñûíûí ñÿáÿáè íÿ èäè?

2. Íÿ ö÷öí ãóáàëû Ôÿòÿëè õàí Øàìàõûíû þç äþâëÿòèíèí
ïàéòàõòû åòìÿê èñòÿéèðäè?

3. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ñîíëàðûíäà Øàìàõû õàíëûüûíûí ýöúëÿíìÿñèíèí ñÿáÿá-
ëÿðèíè ìöÿééÿí åäèí.

4. Ýÿíúÿ õàíëûüûíäà èêèùàêèìèééÿòëèëèéèí éàðàíìàñûíûí Øàìàõû õàí-
ëûüûíäàí ôÿðãëè úÿùÿòè íÿ èäè?

5. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1780 1783 1786

Milli Azərbaycan
Tarix Muzeyinin
silah kolleksiya -

sın da döv lət çilik rəmzi –
Gəncə xanı Ca vad xanın
buncuğu sax lanı lır.  Buncuq
hakimlik səlahiyyətini təsdiq edən əlamətlərdən hesab olunurdu. 
Cavad xanın buncuğu at quyruğu bərkidilmiş taxtadan, başlıq və tük qələmli qo-
tazdan ibarətdir. Taxta üç ədəd bir-birinə geydirilən konusdan təşkil olunmuşdur.
Ümumi uzunluğu 170 santimetrdir. 

dÿ fÿ lÿrlÿ Gÿn cÿ xanlûüûna yö röø et -
miø vÿ onu asûlû vÿ ziy yÿtÿ sal  ma üa
÷àëûøìûøäû. Õàðèúè èøüàëëàðà ãàðøû
ìöáàðèçÿ àïàðìàã ö÷öí Ýÿíúÿ õàí-
ëûüû Îñ ìàíëû äþâëÿòè èëÿ äîñòëóã ÿëà -
ãÿ ëÿðè ãóðìàüà ÷àëûøûðäû. Áó ìÿã -
ñÿäëÿ 1752-úè èëäÿ Øàùâåðäè õàí Îñ-
ìàíëû äþâëÿòèíÿ åë÷è ýþíäÿðìèøäè.

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí 50-úè èëëÿ ðèí äÿ Ýÿí úÿ
õàíëûüû Ãàðà áàü õàí ëûüûíäàí àñûëû âÿ-
çèééÿòÿ äöø ìöøäö.

1780-ci ildÿ Gÿncÿ xanlûüû Qa ra -
baü xanlûüû vÿ ýöðúö ÷arlûüû arasûnda

bþ löødöröldö. Xanlûq hÿr iki tÿrÿfin tÿyin etdiyi nö ma yÿndÿlÿr
tÿ rÿfin dÿn idarÿ olun ìàüà áàøëàíäû. 

Belÿliklÿ, Gÿncÿ xanlûüûnda iki ha ki miyyÿt lilik yarandû. Bu vÿ -
ziy yÿt 1783-cö ilÿ qÿdÿr da vam etdi. Éà ðàí  ìûø èêèùàêèìèééÿòëè-
ëèê õàëãûí íàðàçûëûüûíà ñÿáÿá îëäó. Ùÿìèí èë Gÿn   cÿ  dÿ baø vermiø
ös yan nÿticÿ sindÿ iki  ha ki miyyÿtliliyÿ son qo yul du. 1786-cû ildÿ
Gÿncÿ xan lûüûnda haki miy yÿtÿ Ca vad xan Zi yad  oülu (1786—
1804) gÿldi. Cavad xanûn hÿyata ke÷irdiyi möd rik siya sÿt Gÿn cÿ
xan lû üûnûn mös tÿqilliyini mþhkÿm lÿndirdi. O, Azÿrbay can tor -
paq larûnû — Qazax vÿ Bor ÷alûnû ýöð úö òÿñèðèíäÿí azad et mÿk si -
 ya sÿti yö rö  dördö. 
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Şahverdi xan

?
Ýÿíúÿ íÿ ö÷öí ãîíøó äþâëÿòëÿ-
ðèí ùöúóìëàðûíà ùÿäÿô îëóðäó?

?
Nadir øah nÿ ö÷ön Qazax vÿ Bor÷alû torpaq larûnû görcö
ha kiminÿ vermiødi?

Gəncə xanlığında “abbası” və “şahı”
adlanan gümüş pullar kəsilirdi. Gəncə
xanlığının işğalına qədər abbası və

şahının ondan çox forması zərb edilmişdi. Pul -
ların üzə  rində “Gəncə pulu” sözləri yazılmışdı.
Gən cə xanlığının əsas pulu abbası idi. 1776–1777-ci illərə

aid gümüş pullar

Əlavə suallar verə bilərsiniz.
İkihakimiyyətlilik necə yaranmışdı?
İkihakimiyyətlilik Şamaxı xanlığının siyasi və iqtisadi həyatına necə təsir gös -
tərirdi?
Sonra həmin üsulla B blokunun 2-ci hissəsi oxunur (Gəncə xanlığı) və müzakirə
edilir. 
Şagirdlərə növbəti sualları təqdim edin:
Gəncə xanlığı nə vaxt və harada yaranmışdı?
Gəncə xanlığına həmsərhəd xanlıqları sadalayın.
Hansı dövlətlər Gəncə xanlığını işğal etməyə cəhdlər edirdilər? 
Bunun nəticəsi necə oldu?
Müzakirə zamanı çox vacibdir ki, şagirdlər Şamaxı və Gəncə xanlıqlarında yaran -
mış ikihakimiyyətliliyin fərqini başa düşsünlər. Bunun üçün  müzakirəyə belə
bir sual verə bilərik: Gəncə xanlığında ikihakimiyyətliliyin yaranmasının fərqli
cəhəti nə idi? 
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Yaradıcı tətbiqetmədə  dərsimizin məqsədlərindən çıxış edərək belə tapşırıqlar
verə bilərsiniz:

Şagirdlərə tapşırın:
«Sxemdə göstərilən xanlıqlara həmsərhəd xanlıqların adlarını yazın». 

Şagirdlərə mövzu ilə bağlı hadisələrin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair
tema tik-sinxron cədvəli doldurmağı tapşırın.
Formativ qiymətləndirmənin reallaşdırılması, əslində, bütün dərs boyu aparıl malıdır.
Qiymətləndirmə apararkən məqsədəuyğun meyar əsasında reallaş dırıl malıdır.

I qrup.  Şamaxı xanlığı  II qrup.  Gəncə xanlığı

Xanlığın adı Baş vermiş hadisə Tarix Nəticəsi

Şamaxı xanlığı 

Gəncə xanlığı 

Qiymətləndirmə meyarları: tematik-sinxron cədvəlhazırlama, xəritə əsasında
cədvəlhazırlama

I II III IV

XVIII əsrin II
yarısında baş

vermiş hadisələrə
dair tematik-

sinxron cədvəllər
hazırlamaq da
çətinlik çəkir.

XVIII əsrin II
yarısında baş vermiş

hadisələrə dair 
tematik-sinxron 

cədvəl lər 
hazırlayarkən

köməkdən istifadə
edir.

XVIII əsrin
II yarısında 
baş vermiş 

hadisələrə dair
tematik-sinxron

cədvəllər
hazırlayarkən bəzi

səhvlər edir.

XVIII əsrin
II yarısında baş

vermiş hadisələrə
dair 

tematik-sinxron
cəd vəlləri sərbəst

hazır layır.

Xanlıqlara dair
xəritədəki

məlumat la ra
əsasən sxem və

cəd vəllərin
hazırlan ma sında

çətinlik çəkir.

Xanlıqlara dair
xəritədəki

məlumatlara əsasən
cədvəl və sxem ləri 

hazırlayarkən
köməkdən 

istifadə edir.

Xanlıqlara dair
xəritədəki 

məlumatlara əsasən
sxem və cədvəlləri
hazırlayarkən bəzi

səhvlər edir.

Xanlıqlara dair
xəritələrdəki 
məlu matlara 

əsasən sxem və
cədvəlləri sərbəst

tərtib edir.
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ÁÀÊÛ, ËßÍÊßÐÀÍ Âß ÄßÐÁßÍÄ ÕÀÍËÛÃËÀÐÛ

Áàêû õàíëûüû. Ìöstÿqil Bakû xan lû üûnûn ÿsasûnû éer li feodal-

lardan olan Mirzÿ Mÿhÿmmÿd xan qoydu. Xan lûüûn ÿrazisi Abøe -

ron yarûmadasû vÿ Bakû øÿhÿrini ÿhatÿ edirdi. Mirzÿ Mÿhÿmmÿd

xan þç ha kimiyyÿti dþv -

rön dÿ tÿ sÿrröfatûn in ki -

øafû, Ba    kû qala sûnûn mþh-

 kÿm lÿndiril mÿsi ö÷ön áèð

ñûðà tÿd birlÿr hÿyata ke -

 ÷ir di. Ba kû Yaxûn vÿ Orta

Øÿrqin mö höm sÿ nÿt kar -

lûq vÿ ticarÿt mÿr  kÿz lÿ -

rin dÿn biri êèìè òà íû -

íûðäû. Li man øÿhÿri olan

Bakû dÿ niz ti carÿti sa hÿ -

sin dÿ mÿø hur idi. Xa rici

ticarÿt, õöñóñèëÿ neft,

duz vÿ zÿfÿ ran ix racû

xan lûüûn ÿsas gÿlir mÿn -

bÿéini tÿøkil edirdi.

1767-úè èëäÿ Bakû Qu -

ba xan lû üûn dan asûlû vÿ -

ziy yÿtÿ döødö. 
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Àçÿðáàéúàíûí øèìàë òîð ïàã ëà-
ðûí äà, Õÿçÿðñàùèëè âèëàéÿòëÿðäÿ Ãó -
áà õàíëûüûíäàí áàøãà, Äÿðáÿíä, Áà -
êû âÿ Ëÿíêÿðàí õàíëûãëàðû éàðàí-
ìûøäû. 

Õÿçÿðèí ñàùèëèíäÿ éåðëÿøìÿëÿðè áó õàíëûãëàðûí
ñèéàñè âÿ èãòèñàäè ùÿéàòûíà íåúÿ òÿñèð ýþñòÿðèðäè?

Bakı xanlığı

Àëòñòàíäàðòlar:

1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair tematik-sin -
xron cədvəllər hazırlayır.

2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, 
konseptual cədvəl

Təlim forması:
kollektiv, qrup və 
cütlərlə iş

1. Xəzərsahili xanlıqlar -
da baş vermiş hadisə və
proseslərin zamana görə
əlaqələndirilməsinə dair
tematik-sinxron cəd vəl -
lər hazırlayır.
2. Mövzuya dair xəri tə -
lərdəki məlumatlara əsa -
sən sxem və cədvəl  lər
tərtib edir. 

Тялим мягсяди

A blokunda verilmiş mətn motivasiya yaratmanıza kömək edə bilər. Bu zaman
şagirdlərin ötən dərslərdə əldə etdiyi biliklərlə əlaqə yaradın. Bununla siz həm bu
bilikləri möhkəmlətmiş, həm də yeni mövzuyla onları əlaqələndirmiş olarsınız. 

22-ci mövzu. Bakı, Lənkəran və Dərbənd xanlıqları
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Xanlûüûn iqtisadiyyatûnûn ÿsasûnû kÿnd tÿsÿrröfatû tÿøkil edir -

di. ßkin÷ilik vÿ mal darlûq ÿsas mÿøüuliyyÿt sahÿlÿri idi.

Lÿn kÿran øÿhÿri ÿsas sÿnÿtkarlûq vÿ ticarÿt mÿr   kÿzi idi. Xanlû -

üûn ÿlveriøli coürafi mþv qeyi — Xÿ   zÿr dÿnizi sa hil lÿrindÿ yer -

lÿømÿsi burada tica rÿ tin inkiøafû na øÿrait yara dûr dû. Lÿn kÿran

xan lûüû Qaf qaz, Ya xûn Øÿrq þlkÿlÿri vÿ Ru siya ilÿ da vamlû ti ca -

 rÿt ÿlaqÿlÿrinÿ malik idi. 

Qara xandan sonra ha -

 ki miyyÿtÿ Mir Mus ta fa
xan (1786—1814) gÿldi.

Onun dþvröndÿ xanlûq da -

ha da göclÿn di.

Dÿðáÿíä õàíëûüû. Xan -

lûüûn ÿsasûnû Mÿ hÿm mÿd -
höseyn xan qoy muø du.

Î, ÿùàëèíè àüûð âåðýè âÿ

ìöêÿëëÿôèé éÿò ëÿðëÿ èí úè -

äèðäè. Äÿðáÿíä õàíûíûí

ñè éà  ñÿòèíäÿí íàðàçû îëàí

yer li ÿhali kþmÿk ö÷ön

Ãuba õà íû Fÿtÿli xana

mö    rà ciÿt et  di. 1759-cu
il dÿ Fÿ tÿ li xan éåð ëè

ÿùàëèíèí õàùèøè èëÿ Dÿr -

 bÿndÿ yö röø edÿ rÿk onu

Quba xan lû üûna birlÿø -

dirdi. Bun   dan son ra Dÿr   -

bÿnd Qu ba xan lûüûnûn
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?
Úîüðàôè ìþâãåéè Ëÿíêÿðàí ÿùàëèñèíÿ ùàíñû ìÿøüóëèééÿò
ö÷öí øÿðàèò éàðàäûðäû?

Dərbənd xanlığı

? Qara xanûn dþvröndÿ iqtisadi inkiøafûn sÿbÿbè nÿ idi?

Fÿtÿli xanûn þlömöndÿn
son ra mös tÿ qilliyini bÿrpa edÿn
Ba kû xanlû üûnda bir möd dÿt
hakimiyyÿt uürunda mö ba -
rizÿ àïàðûëäû. Bu mö ba ri zÿ dÿ
qalib gÿ lÿn Hö seyn  qulu xan
(1792—1806) ÿvvÿlcÿ Ru siya -
nûn hi ma  yÿ sini qÿbul etdi, là -
êèí bu âÿçèééÿò uzun ñöð mÿdi.
1796-cû ilèí ñîíóíäà Ru si ya
ùà êè ìèééÿ òèíäÿ baø ver miø
dÿyi øik  liê nÿticÿ sin dÿ rus qo -
 øunlarû Azÿr  baycan tor    paq la -
rûnû tÿrk etdi. 

Ëÿíêÿðàí õàíëûüû. Áó xan -
lûã hÿlÿ Nadir øahûn dþv rön -
 dÿ daxili mös tÿ qilliyÿ ma lik
idi. XVIII ÿsrin or  tala rûn da
Qara xan adlan dû rûlan Cÿma -
lÿddin Mir  zÿ bÿy Lÿn kÿranû
mös tÿqil xan lûq elan et di. Î,
Ñÿôÿâè íÿñëèíäÿí èäè. Xanlûüûn
mÿr kÿzi qala di var larû ilÿ
ÿhatÿlÿnmiø Lÿn kÿran øÿhÿri
idi. Qara xan õàí ëûüû èãòèñàäè
âÿ ñèéàñè úÿ ùÿò äÿí ìþùêÿì-
ëÿíäèðìÿê ö÷öí áèð ñûðà àä-
äûìëàð àòäû.  

Õarici iøüal lar dan qo run -
maq ö÷ön Qara xan 1785-ci
ildÿ Quba xan lû üûn dan asûlû lû -
üû qÿbul et miødi.
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Bakı xanlığının bayrağı

?
Ãóáà õàíû Ôÿòÿëè õàí
Áàêû õàíëûüûíû íåúÿ
þçöíÿ òàáå åòìèøäè?

Lənkəran xanlığı

Bakı xanlarının buncuğu 
(Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi)

Xəritədən istifadə edərək sualla müraciət edin:
– Azərbaycanın şimalında hansı xanlıqlar yaranmışdı? 
– Azərbaycanın qərb bölgəsində hansı  xanlıqlar mövcud idi?
– Hansı xanlıqlarda ikihakimiyyətlilik mövcud idi?
– Xəritəyə əsasən Xəzərsahili xanlıqların adlarını çəkin.
Müzakirədən sonra şagirdlərə tədqiqat sualını açıqlayın:
– Xəzərin sahilində yer ləşmələri bu xanlıqların siyasi və iqtisadi həyatına necə
təsir göstərirdi?

Təd qiqatın aparılması: – sinif 3 böyük qrupa bölünür.
I qrup – Bakı xanlığı;
II qrup – Lənkəran xanlığı;
III qrup – Dərbənd xanlığı.
Hər qrup dövlətləri xarakterizə etmək üçün ümumi plan alır:
– Nə vaxt və hansı şəraitdə yaranmışdır?
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mö   höm òèúàðÿò, ñÿíÿò êàð ëûã âÿ èãòèñàäè mÿr    kÿzlÿrindÿn biri

oldu.
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?
Ôÿòÿëè õàíûí Äÿðáÿíä õàíëûüûíû Ãóáà õàíëûüûíà áèðëÿø äèðìÿ -
ñèíÿ ùàíñû ùàäèñÿ âàñèòÿ îëìóøäó?

1. Áàêû õàíëûüûíäà õàðèúè òèúàðÿòèí èíêèøàôûíûí ñÿáÿ-
áèíè ìöÿééÿí åäèí.

2. Áàêû õàíëûüû íÿ âàõò Ãóáàäàí àñûëû âÿçèééÿòÿ äöø -
ìöøäöð?

3. Áàêû âÿ Äÿðáÿíä õàíëûãëàðûíûí òàðèõèíäÿ îõøàð úÿùÿòëÿðè ìöÿé éÿí
åäèí.

4. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1759 1767 1785 1796

Бакы

Дярбянд

Ъоьрафи мювге

Игтисадиййат

Русийа ишьалы

Dərbənd xanı əhaliyə zülm edir, onlardan zor la və həd dindən artıq
ver gi tələb edir, narazı olan la rı cəzalandırırdı. Xanın bu ədalətsizliyi
xal  qın narazılığını artırırdı. Əhali bu zülmdən azad ol maq üçün
qubalı Fətəli xana müraciət edə  rək on dan kömək istəmişdi.  

XVIII əsr rus tarixçisi Mixail Çulkov

– Əhatə etdiyi ərazilər və paytaxt şəhəri.
– Xanlar xanlıqları möhkəmləndirmək üçün hansı tədbirlər görmüşdülər?
– Bu tədbirlərin nəticəsi nədən ibarətdir?
Hər qrup cütlərə bölünür və hər cütlük planın bir bəndi üzərində işləyir. Cütlər
öncə B blokunun materialı ilə tanış olurlar. Cütlərin cavablarından  ümumi qrup
cavabı toplanır.
Qruplar öyrəndiklərini təqdim edirlər. 
Məlumat dinlənilir və şagirdlər tərəfindən  əlavələr qeyd olunur.

Şagirdlər yeni bilginin kəşfi yolunda son addımı atırlar: konkret nəticəyə gəlir
və ümumiləşdirmə aparırlar. Bunun üçün müəllim yenidən ümumiləşdirici suallar
verir və tədqiqat sualına cavab alınır. Müzakirəni keçirərkən C blokundakı sual -
lardan istifadə etməyi unutmayın. 
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Bilikləri möhkəmləndirmək məqsədilə konseptual cədvəl üsulundan istifadə edin. 

Qiymətləndirmə meyarları: tematik-sinxron cədvəlhazırlama, xəritə
əsasında cədvəlhazırlama

Müqayisə 
meyarları

Bakı xanlığı Lənkəran xanlığı Dərbənd xanlığı

Yaranma tarixi   

Kim yaratmışdır

Ərazisi

Paytaxtı

Hansı dövlətlər
hücum etmişdilər

I II III IV

Xəzərsahili
xanlıqlarda baş

vermiş 
ha disə lə rə aid

te ma tik-sin xron
cəd  vəlləri ha zır la -

maq da çə tin  lik
çəkir.

Xəzərsahili
xanlıqlarda baş

vermiş 
ha disə lə rə aid

te ma tik-sin xron
cəd  vəlləri  

ha zır la yarkən
köməkdən 

istifadə edir.

Xəzərsahili
xanlıqlarda baş

vermiş ha disə lə rə aid
te ma tik-sin xron

cəd  vəlləri baş vermiş 
hadi sə lərə dair
tema tik-sin xron 

cəd vəl lər
ha zırlayarkən bəzi

səhvlər edir. 

Xəzərsahili
xanlıqlarda baş

vermiş ha disə lə rə
aid te ma tik-

sin xron cəd  vəlləri
baş vermiş 

hadi sə  lərə dair
tema tik-sin xron

cəd vəl ləri sər   bəst
ha zırlayır. 

Xəri tə dəki

mə lumat la ra 

əsa sən sxem və

cəd vəlləri tərtib

edər kən 

çətinlik çəkir.

Xəritədə bəzi

ob yektləri gös tərir,

cədvəl və sxem ləri

kö mək  lə tər tib

edir.

Xəritələrdəki

mə lu matlara 

əsasən sxem və

cədvəllər  tərtib

edərkən bəzi 

səhvlər edir.

Xəritələrdəki 

mə lu matlara 

əsa sən sxem və 

cəd vəl ləri sər bəst

tərtib edir.
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ÚÀÌÀÀÒ, ÑÓËÒÀÍËÛÃËÀÐ Âß
ÌßËÈÊËÈÊËßÐ

Càð-Bàëàêÿí úàìààòû. Azÿr baycanda mþvcud olmuø dþvlÿt
qurumlarûndan biri dÿ þzönÿmÿxsus idarÿ quruluøu olan Car-Ba -
lakÿn camaatû idi. Camaat* Qanûx (Alazan) ÷ayûnûn aøaüû áîéóíó
ÿùàòÿ åäÿí Àçÿðáàéúàí òîðïàã ëàðûíäà yerlÿøirdi. Azÿr  bay ca nûn
øimal-qÿrbin dÿ yaranmûø Car-Ba lakÿn camaat lûüû — Car, Balakÿn,
Tala, Katex, Muxax vÿ Cÿnik ca maatlarûnû bir lÿødirirdi. Úàìà -
àòûí ÿùàëèñè, ÿñàñÿí, áó éåðëÿðèí ÿí ãÿäèì ñàêèíëÿðè îëàí êèììåð,
èñêèò, ñàê òàéôàëàðûíûí, ùàáåëÿ äèýÿð îüóç âÿ ãûï÷àã òöðêëÿðèíèí
íÿñèëëÿðè îëàí Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðè (ìó üàë  ëàð) èäè. Àçÿðáàéúàí
òöðêëÿðè èëÿ éàíàøû, áóðàäà èíýèëîéëàð, àâàð  ëàð âÿ ñà õóðëàð äà éà-
øàéûðäûëàð. Gþrkÿmli Azÿr baycan tarix÷isi Aá áàñ ãó ëó àüà Bakû -
xa nov vÿ bir ÷ox nöfuzlu alimlÿr avar larû qÿ dim avar törklÿrinin
da vam  ÷ûlarû hesab edir lÿr. Àâàðëàðûí âÿ ñàêëàðûí áþ  éöê ùèññÿñè
XVI ÿs  rin sonu — XVII ÿsrin ÿvvÿllÿrindÿ Áþéöê Ãàô  ãàçûí óúà
äàüëûã ÿðà çèëÿðèíäÿí — Daüûs tandan kþ ÷öb gÿl miø dèlÿr. On larûn
kþ÷  mÿsi iqtisadi sÿ bÿblÿ, éàøàäûãëàðû äàüëûã ÿðàçèäÿ yararlû tor -
paq  la   rûn az lûüû ilÿ baülû idi. ßlveriøli tÿbii øÿraitin olma sû bu ÿha-
linin Ãà íûõ áîéóí äà êû Azÿr     bay ca n torpaq larûnda mÿskun laø  ma-
 sûna sÿbÿb oldu. Îí ëàð áurada xa rici höcum lardan qorunmaq
ö÷ön icma larda bir lÿø  miø dilÿr. Úàìààòûí ÿùàëèñè éàéëàã-ãûøëàã
ìàëäàðëûüû, ÿêèí÷èëèê âÿ ñÿ íÿò  êàð  ëûã ëà ìÿø  üóë îëóðäó. Îò ëàãëàð úà -
ìààòûí öìó ìè èñòè ôà  äÿ ñèíäÿ èäè.

124

* Úàìààò — ÿðÿáúÿ «èúìà» äåìÿêäèð.

Àçÿðáàéúàíäà ìþâúóä îëìóø áó äþâ ëÿò ãóðóì-
ëàðû íåúÿ èäàðÿ îëóíóðäó?

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäà
Àçÿðáàéúàíäà õàíëûãëàðäàí áàøãà
äà äþâëÿò ãóðóìëàðû âàð èäè. Áó ãó-
ðóìëàð ùàí ñûñà áèð õàíëûüûí òà áåëè -
éèí äÿ èäè.

Àëòñòàíäàðòlar:

1.1.2. Hadisə və proseslərin zamana görə əlaqələndirilməsinə dair tematik-sinx -
ron cədvəllər hazırlayır.

2.1.2. Xəritələrdəki məlumatlara əsasən sxem və cədvəllər tərtib edir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, ziqzaq

Təlim forması:
kollektiv və qruplarla iş

1. XVIII əsrin ikinci
yarısında baş vermiş ha -
disə və proseslərin za-
mana görə əlaqələ ndi -
ri l məsinə dair te ma tik-
sinxron cədvəllər hazır -
layır.
2. Mövzuya dair xəri tə -
lərdəki məlumatlara əsa -
sən sxem və cədvəl lər
tərtib edir. 

Тялим мягсяди

Dərsin əvvəlində şagirdləri A blokundakı məlumatla tanış edirik. Motivasiya şa -
girdlərin fəallaşmasına imkan yaradır. Beyin həmləsi üsulunu tətbiq etməklə
şagirdlərin köhnə bilikləri üzə  çıxartması mümkündür. XVIII əsrin ikinci yarısı

23-cü mövzu. Camaat, sultanlıqlar və məlikliklər 
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ìàëû) äà õèë èäè. Ñÿôÿâèëÿð äþâðöíäÿ Áîð÷àëû ñóëòàíëûüû Ãàðàáàü
áÿéëÿðáÿ éè ëèéèíèí òÿðêèáèíäÿ èäè. Íàäèð øàù Áîð÷àëû ñóëòàíëûüûíû ùÿëÿ
ÕÂ ÿñð äÿí Àçÿðáàéúàí äþâëÿòëÿðèíèí òàáåëèéèíäÿ îëàí Êàðòëè ùà-
êèìèíèí èäàðÿñèíÿ âåðìèøäè. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí 50-úè èëëÿðèíäÿ Êàðòëè ÷àðû
Áîð÷àëûíû èøüàë åòìèøäè. Áþëýÿíèí áöòöíëöêëÿ éåðëè òöðêëÿðäÿí èáà-
ðÿò îëàí ÿùàëèñè èøüàëà ãàðøû ìöáàðèçÿ àïàðûð, öñéàíëàð åäèðäè.

Èlisu sultanlûüû hÿlÿ Sÿfÿvilÿr dþvröndÿ — XVI ÿs rin ikinci ya -
rû    sûnda yaranmûødûr. ßvvÿllÿr sultan ÿhali tÿrÿfindÿn se÷i lir di.
XVIII ÿsrin sonlarûn dan sultan hakimiyyÿti irsÿn ke÷ mÿyÿ
baøladû. Èëèñó ñóëòàíëûüû Øÿ êè õàíëûüû âÿ Úàð-Áàëàêÿí úàìààòû èëÿ
áèðëèêäÿ þëêÿíèí øèìàë-ãÿðá òîðïàã ëà ðû íûí éàäåëëè áàñãûíëàðûíäàí
ãîðóíìàñûíäà ìöùöì ðîë îéíàìûøäûð.

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäà ìþâúóä ñóëòàíëûãëàðäàí áèðè Ãà -
çàõ ñóëòàíëûüû èäè. Áóðàäà Ãàçàõ òàéôàñû* éàøàéûðäû. Øÿìøÿääèë
ñóë òàíëûüûíûí àäû èñÿ ãÿäèì Àçÿðáàéúàí òàéôàñû Çöëãÿäÿðëÿðèí áèð
ãîëó îëàí Øÿìøÿääèëëÿ áàüëû èäè. Ùàêèìëÿðè ñóëòàí òèòóëó äàøûéûðäû.
Îí ëàð èðñè ùàêèìèééÿòÿ ìàëèê èäèëÿð.

Ãÿáÿëÿ âÿ Ãóòãàøûí ñóëòàíëûãëàðû ìöÿééÿí èìòèéàçà ìà ëèê îë -
ìàã   ëà, áèëà âàñèòÿ Øÿêè õàíëûüûíà òàáå èäè. ßùà ëè ÿêèí÷èëèêëÿ ìÿø üóë
èäè — áóüäà, àð  ïà, ÷ÿëòèê áåúÿ ðèð, èïÿê÷è ëèê ëÿ äÿ ìÿø üóë îëóðäó. Àçÿð -
áàé  úà íûí áèð ñû ðà øÿùÿð ëÿðèíÿ ýåäÿí òèúàðÿò éîëëàðû áó ðà äàí êå ÷èð äè.

ßðÿø ñóëòàíëûüû Ñÿôÿâèëÿð äþâðöíäÿ éàðàíìûøäû. ßùàëè èïÿê÷è -
ëèê, ÿêèí÷èëèê, ìàë äàð ëûã âÿ áàü  ÷û ëûãëà ìÿøüóë îëóðäó. Áóðàäàí
áèð ÷îõ þëêÿëÿðÿ õàì èïÿê èõ ðàú åäèëèðäè. Ñóëòàíëûã Øÿêè õàíëûüûí-
äàí àñûëû èäè. 1795-úè èëäÿ ñóë òàí ëûã ëÿüâ åäèëäè âÿ ìàùàë êèìè Øÿ -
êè õàí ëû üû íà ãàòûëäû.

Ìÿëèêëèêëÿð. ßùàëèñè õðèñòèàíëûüû ãÿ áóë åòìèø àëáàíëàðäàí èáà ðÿò
îëàí Õà÷ûí, Âÿ ðÿíäÿ, Äèçàã, Ýöëöñ òàí (Òà ëûø), ×èëÿ áþðä ìÿ  ëèê -
ëèê  ëÿðè Ãàðà áàü õàíëûüû ÿðàçèñèíäÿ éåð ëÿøèðäè. Ìÿëèêëÿð õàí  äàí àñûëû
èäèëÿð, là êèí Ïÿ íàùÿëè õàí ýöú ëÿí  äèêúÿ ìÿëèê ëÿ ðèí ñåïà ðàò÷ûëûã*
ôÿàëèééÿòè äÿ àð  òûðäû. Áó íóí ãàðøûñûíûí àëûí ìàñû âà úèá èäè.
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* Ãàçàõ òàéôàñû — Àçÿðáàéúàí-òöðê òàéôàñû. Àçÿð áàé úàíûí øè ìàë-ãÿðá òîðïàã -
ëàðûíäà ìÿñêóíëàøìûø äû. XVIII ÿñðèí ÿâ âÿëëÿ ðèíäÿ áèð ùèñ -
ñÿñè Ãàðà áàüà êþ÷ ìöø äö.

* Ñåïàðàò÷ûëûã — áþëöøäöðöúöëöê, ïàð÷àëàìà ìåéëè

? Ùàíñû ñóëòàíëûãëàð Øÿêè õàíëûüûíäàí àñûëû èäè?

Hÿr bir icma
kÿnd xu da vÿ qazû
tÿrÿ fin dÿn ida rÿ
olu nurdu. Èäa   rÿ -
 etmÿ øÿ riÿt qay da -
  larûna ÿsaslànûrdû.

Úà ìààò  ûí àëè
îðãàíû õàëã éû -
üûíúàüû èäè.  Bö -
 tön mö höm mÿ   -
sÿ lÿ lÿr õàëã yû üûn -
 caüûí  da hÿll edi -
lirdi. Áóðàäà éàø-
 ëû ëàð  ëà áÿ ðà áÿð,
éàëíûç éåòêèíëèê
éà øû íà ÷àòìûø êèøèëÿð èøòè ðàê åäÿ áè ëÿð äèëÿð. Õàëã éû üûí  úàüûíäà äà -
õè  ëè ìÿñÿ ëÿ ëÿ ð, ùÿì÷èíèí ìö ùà ðè áÿ âÿ ñöëù ìÿ ñÿ  ëÿ ëÿðè ìö  çàêèðÿ
îëóíóð, ìöùöì ãÿðàðëàð ãÿáóë åäèëèðäè. Úÿìèé éÿò äÿ ðóùà íè  ëÿ ðèí
äÿ íöôóçó áþéöê èäè. Îíëàð ìÿù êÿ ìÿ èø ëÿðèíäÿ øÿðèÿò ãàíóíëàðûíà
ÿñàñ ëàíûðäûëàð. 

Àçÿðáàéúàíûí óúãàð ÿðàçèñèíäÿ éåðëÿøÿí Úàð-Áàëàêÿí úàìààòû
Øÿêè õàíëûüû âÿ Èëèñó ñóëòàíëûüû èëÿ áèðëÿøÿðÿê áó äèéàðû éàäåëëèëÿ-
ðèí ùö úóì ëàðûí äàí ãîðóéóá ñàõëàìàãäà ìöùöì ðîë îé íà ìûøäû.
Úàìààò XVIIÛ ÿñðèí 50-úè èë  ëÿðèí äÿ Øÿêè õàíëû  üûí äàí àñûëû âÿçèé -
éÿ òÿ äöø ìöø, éàë   íûç XVIII ÿñðèí ñîíëàðûíäà ìöÿé  éÿí ìöñ òÿ ãèë -
ëèê ÿëäÿ åäÿ áèëìèøäè.

Sóëòàíëûãëàð. Àçÿðáàéúàíûí øèìàë-ãÿðá òîðïàãëàðûíäà Úàð-Áà-
ëàêÿí úàìààòûíäàí áàøãà, Ãà    çàõ, Øÿìøÿääèë, Áîð÷àëû, ßðÿø, Ãÿ -
áÿëÿ, Ãóòãàøûí âÿ Èëèñó ñóë òàí ëûãëàðû êèìè êè÷èê äþâëÿò ãóðóìëàðû
äà éàðàíìûøäû.

Áîð÷àëû ñóëòàíëûüû Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí äþâðöíäÿ — ÕÂÛÛ ÿñðèí
ÿâ âÿë ëÿðèíäÿ éàðàäûëìûøäû. ÕÂÛÛÛ ÿñðäÿ ñóëòàíëûüûí ÿðàçèñèíÿ Áîð-
÷àëû âÿ Ëîðó âèëàéÿòëÿðè (èíäèêè Åðìÿíèñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí øè-
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?
Camaatlığın idarə olunmasının fərqli cəhətləri nə ilə bağlı idi?
Fikrinizi əsaslandırın.

Шякили Щаъы Чяляби ханын йцрцшляри

Эцръц чары ЫЫ Ираклинин йцрцшляри

Döyüş

Qala

Car-Balakən camaatı

Azərbaycan tarixi nə ilə səciyyələnir? Nadir şahın ölümündən sonra Azərbaycan
torpaqlarında vahid dövlət yarandımı? Hansı xanlıqlar torpaqların birləşdirilməsi
uğrunda mübarizə aparırdılar? Bu mübarizə nə ilə nəticələndi? Azərbaycanda
xan   lıqlardan başqa daha hansı dövlət qurumları yaranmışdı?
Bu halda keçən mövzulardan suallar vasitəsilə əlaqə yaradın. Həmçinin bu
biliklərə əsaslanan şagird araşdıracağı yeni problemin nədən ibarət olmasını
müəy   yənləşdirir. A blokunda qeyd olunan sual bizim tədqiqat sualımız ola bilər:
Azərbaycanda mövcud olmuş bu dövlət qurumları necə idarə olunurdu?
Tədqiqatı aparmaq üçün «ziqzaq» üsulundan istifadə edirik.
Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mə -
nimsənilməsinə imkan yaradır.
Sinfi sadə üsulla (bölgü üsulunu özünüz seçin) 4 qrupa bölürük (saymaqla).
Qruplardakı şagirdlər yenidən nöm rələnir. Hər qrupdakı eynirəqəmli şagirdlərdən
yeni 4 qrup (ekspert qrupu) yaradılır.
I ekspert qrupu – Car-Balakən camaatlığı;
II ekspert qrupu – Qazax sultanlığı;
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III ekspert qrupu – Qəbələ, Ərəş, İlisu sultanlıqları;
IV ekspert qrupu – Məlikliklər.
B blokunun  mətni qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına
verilir.
Ekspert qrupları onlara verilən hissəni oxumalı, məzmununu qavramalı və öz
əv vəlki qrupuna  qayıdaraq  öyrəndiyi hissəni onlara  danışmalıdır.
Əsas qruplara iş vərəqi (eyni) verilir və qruplar mövzu ilə bağlı suallara cavab
yazmalıdırlar. Qruplara sual və tapşırıqları  hazırlayarkən C blokundan ya -
rarla nın. 
Dərsimiz üçün seçdiyimiz standarta cavab verərək, mütləq xəritə üzrə tapşırığı
şagirdlərə təklif edin. Bununla siz bu standartı reallaşdırmış olarsınız. Şa -
girdlərə bu dövlət qurumlarının yerləşdiyi xanlıqları xəritədə göstərməyi
tapşırın.
Müəllim fasilitasiya əsasında  əldə edilmiş faktların məqsədyönlü müzakirə -
sinə və onların təşkilinə kömək etməlidir. İnformasiyanın təşkilini bütün fakt -
lar ara sında əlaqələrin aşkara çıxarılmasına və onların sistemləşdirilməsinə
yönəldin.

Ìÿíáÿëÿðèí âÿ «Ãàðàáàüíàìÿ» ìöÿëëèôëÿ ðè íèí âåð äèê  ëÿðè ìÿëó -
ìàò à ýþðÿ, ìÿëèê ëèê ëÿðèí ÿùàëèñè ìÿíøÿúÿ Ãàðàáàüäàí äå éèë äè. Îí -
ëàð áó ÿðàçèéÿ Àçÿðáàéúàíûí áàøãà éåðëÿ ðèí  äÿí êþ ÷öá ýÿëìèø äèëÿð
âÿ Ãàðàáàüûí áåø ìà ùà ëûíûí àäû èëÿ àäëàí äû ðûë ìûøäû. Éàëíûç Õà -
 ÷ûí ìà ùàëûíûí ÿùàëèñè éåðëè õðèñ òèàí-àë áàí ëàð èäè  ëÿð. Äèýÿð ìÿëèê-
ëÿð Ãàðàáàüà ýÿë ìÿ èäè. Ìÿ ñÿ ëÿí, Äè çàã ìÿëèêè Ãàðàáà üà Ëî ðóäàí
ãà   ÷ûá ýÿë ìèøäè. Íà äèð øàù Äèçàã äà îíà ìÿ ëèêëèê âåð  ìèø   äè. Âÿ -
ðÿíäÿ ìÿëèêè Øàù  íÿçÿð Ýþé÷ÿ äÿí, ×èëÿáþðä ìÿëèêè Àëëàù ãó ëó Ìà -
üà âèç äÿí*, Òàëûø ìÿëèêè Óñóá Øèð   âàí äàí ãà ÷àðàã Ãàðà áàü äà
þç öíÿ ñûüû íà úàã òàïìûø âÿ Íàäèð øàùà èòàÿòÿ ýþ ðÿ ìö âàôèã ÿðà -
çèëÿðÿ ìÿëèê òÿ éèí åäèë ìèøäè. Îí ëàð Ãàðà áàüäà ùå÷ áèð äþâëÿò áèð -
ëÿøìÿñè éà ðà äà áèëìÿ  ìèøäè ëÿð, ÷öí êè áþëýÿäÿ ñîñèàë äàéàüà ìàëèê
îë ìàéàí, äàèì áèð-áèðè èëÿ äèäè øÿí ìà ùàë áàø ÷û ëà ðû èäè ëÿð. Ìÿëèêëÿð
ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí ìÿùäóä ëàø äû ðûë  ìà ñûíäàí ãîðõóðäóëàð. Îíà ýþðÿ
äÿ Ãà ðà áàüäà ìÿðêÿçëÿøäèðèëìèø ùàêèìèééÿòèí éà ðàí ìà ñûíû èñòÿ-
ìèð, õàðèúè ãöââÿëÿðëÿ ýèçëè ÿëàãÿëÿð ñàõëàéûðäûëàð. Ìÿ  ëèêëÿðèí ñå-
ïàðàò÷ûëûã ìåéèëëÿðè ìÿð êÿç    ëÿø äèð ìÿ èøèíÿ ìà íå îëóð, õàíëûüûí
äàõèëè âÿçèééÿòèíè ìöðÿêêÿáëÿøäèðèðäè. Áó íà ýþðÿ äÿ ìÿëèê ëÿ ðèí
ìö ãàâè ìÿòèíè ãûð ìàã ö÷öí ýþ ðöëÿí òÿä áèðëÿð Ãàðà áàü õàí ëûüû íûí
ìöñ òÿãèë ëè  éè íèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñè äåìÿê èäè. 
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* Ìàüàâèç — ÕÂÛÛ ÿñðäÿ Ìàêó áþëýÿñèíäÿí ýÿëÿíëÿð òÿðÿôèíäÿí Èðÿâàí ÿéàëÿ-
òèíäÿ ñàëûíìûø éàøàéûø ìÿñêÿíè

!
Õàíëûüûí ýöú ëÿí ìÿñè èëÿ ìÿ ëèêëèêëÿðèí áþëöøäöðöúöëöê
ôÿà ëèé éÿòè àðà ñûí äà ÿëàãÿíè ìöÿé éÿí ëÿøäèðèí.

1. Úàð-Áàëàêÿí úàìààòëûüûíäà èäàðÿåòìÿíèí þçöíÿ-
ìÿõñóñ úÿùÿòè íÿ èäè?

2. Ùàíñû ñóëòàíëûãëàð Ñÿôÿâèëÿð äþâðöíäÿ éàðàíìûøäû?
3. Ùàíñû ìÿëèêëèéèí ÿùàëèñè éåðëè õðèñòèàí-àëáàíëàð èäè?

4. Ìÿëèêëèêëÿðèí ìþâúóäëóüó íÿ ö÷öí ìÿðêÿçëÿøäèðìÿ ñèéàñÿòèíÿ
ìàíå îëóðäó?

5. Úàìààò, ñóëòàíëûã âÿ ìÿëèêëèêëÿðÿ àèä úÿäâÿë òÿðòèá åäèí.
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Şagirdlərə biliklərini müstəqil şəkildə tətbiq etmək imkanı yaradın və bunun üçün
yenidən tapşırıq verin. Bu tapşırığı şagirdlər qrup, cütlər, yaxud fərdi şəkildə
yerinə yetirə bilərlər. 
Məsələn: Car-Balakən camaatlığının idarəetməsinə dair sxem tərtib etməyi tapşırın.

C blokunda verilən 5-ci sualı da şagirdlərə təqdim edin. Onlar suala dair cədvəli
doldursunlar.

Formativ qiymətləndirmənin reallaşdırılması, əslində, bütün dərs boyu aparıl ma lıdır.
Qiymətləndirmə apararkən məqsədəuyğun meyar əsasında reallaş dırıl malıdır.

Qiymətləndirmə meyarları: tematik-sinxron cədvəlhazırlama, xəritə əsasında
cədvəlhazırlama

Car-Balakən camaatlığı

Dövlət
qurumunun adı 

Nə vaxt
yaranmışdı?

Harada
yerləşirdi? 

Gələcək taleyi necə
oldu?

I II III IV

Baş vermiş hadisə
və proseslərin
zamana görə
əlaqə lən diril-
məsinə dair

tematik-sinxron
cəd vəl lər 

hazırla maq da
çə tinlik çəkir.

Baş vermiş hadisə
və proseslərin
zamana görə 

əlaqə ləndirilməsinə
dair tematik-

sinxron cədvəllər  
hazır layarkən

köməkdən 
istifadə edir. 

Baş vermiş 
hadisə və proseslərin

zamana görə
əlaqələndirilməsinə

dair tematik-
sinxron cədvəllər  

hazır layarkən
bəzi səhvlərə

yol verir. 

Baş vermiş hadisə
və proseslərin
zamana görə

əlaqələndirilməsinə
dair tematik-sinxron 

cəd vəlləri sərbəst 
ha zırlayır.

Xəritədəki
məlumatlara 

əsasən sxem və
cədvəl tərtib

edərkən çətinlik
çəkir.

Xəritədəki
məlumatlara

əsasən sxem  və
cədvəl tərtib

edərkən köməkdən 
istifadə edir. 

Xəritədəki
məlumatlara əsasən
cədvəl və sxem ləri 

tərtib edərkən
bəzi səhvlərə 

yol verir. 

Xəritələrdəki 
məlu mat lara 
əsasən sxem
və cədvəlləri
sərbəst tərtib

edir.
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ÀÜÀ ÌßÙßÌÌßÄ ÕÀÍ ÃÀÚÀÐÛÍ
ÁÈÐËßØÄÈÐÌß ÑÈÉÀÑßÒÈ

Éöðöøÿ ùàçûðëûã. Àçÿðáàéúàí òîð -
ïàãëàðûíû áèðëÿøäèðìÿê ñèéà ñÿòè éåðèäÿí
Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð 1790-úû
èëäÿ Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá õàíëûãëàðûíû
òàìàìèëÿ òàáå åòäèêäÿí ñîíðà øèìàë
õàíëûãëàðûíû äà òàáå åòìÿéè ãÿðàðà
àëäû. Î þç ìÿãñÿäèíè ýåð  ÷ÿê ëÿøäèðìÿê
ö÷öí, èëê íþâ áÿäÿ, äèïëî ìà  òèê éîëà ÿë
àòäû. Àçÿðáàé úàí õàí ëàðû íà, Êàðò ëè-
Êàõåòè ÷à  ðû íà ôÿð ìàí ëàð ýþí äÿð äè, îíà
òàáå îëìàëàðûíû òÿëÿá åòäè. Àçÿð áàé úàí
õàí ëàðû, åëÿúÿ äÿ Êàðòëè-Êàõåòè ÷à ðû
ôÿð ìàíû ðÿää åòäèëÿð.

Àüà Ìÿùÿììÿä õàíûí îíóí ùàêèìèééÿòèíè òàíûìàã áàðÿäÿ ôÿð-
ìàíûíû ðÿää åòñÿëÿð äÿ, øèìàë xan lûqlarû möqavimÿt ö÷ön va hid cÿb -
hÿ yaratmaäûlar. Îíëàðûí áÿçèëÿðè ay rû-ayrûlûqda mö da fiÿ ha zûr lûüû  -
na baøladû. Qalalar mþh kÿm  lÿn  di rildi, ÿrzaq eh ti yatû top la   nûl dû. Bÿzi
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Àçÿðáàéúàíûí øèìàëûíäà éàðàíìûø õàíëûãëàð
Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàðûí áó òÿøÿááöñöíö
íåúÿ ãàðøûëàäûëàð?

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí 80-úè èëëÿðèíèí ñî -
íóí äà Àçÿðáàéúàíûí Ãacar òöðê
òàé ôà ñûí äàí îëàí Aüa Mÿ hÿmmÿd
xan ùà êèìèééÿòè ÿëÿ àëàðàã Sÿfÿvi
dþv lÿ ti nin sÿr hÿdlÿrini bÿr pa et mÿk
ìÿãñÿäèlÿ ìö áà ðè çÿéÿ áàøëàäû.

?
Sizcÿ, Aüa Mÿ hÿmmÿd xan
Qacar nÿ ö÷ön ÿââÿëúÿ silaha 
ÿl atmadû?

Ağa Məhəmməd xan Qacar

Àëòñòàíäàðòlar:
3.1.1. Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması və tənəzzülü, Azərbaycan tor -

paqlarının birləşdirilməsi uğrunda mübarizənin xüsusiyyətlərini şərh edir.
4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər qurur. 

Təlim üsulu: 
beyin həmləsi, müzakirə

Təlim forması:
cütlərlə və fərdi iş

1. Azərbaycan torpaq -
larının birləşdirilməsi uğ -
 runda mübarizənin xü   -
susiyyətlərini şərh edir.
2. Ağa Məhəmməd xan
Qacar haqqında sxem
qurur. 

Тялим мягсяди

Bu məzmunun motivasiyasını A blokuna uyğun qura bilərsiniz. D blokundan da
istifadə etməklə şagirdləri yeni tədqiqata sövq etmək olar. Yaxud Xudafərin kör-

24-cü mövzu. Ağa Məhəmməd xan Qacarın 
birləşdirmə siyasəti (1-ci dərs)
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äÿí ÿë ÷ÿêèá Èrÿ   vana hö -
cum åòäè. Éàõøû ìö    äàôèÿ
îëóíìàéàí Èrÿvan qa lasû
çÿèô ìö ãàâèìÿò ýþñ òÿðäè.
Èðÿâàí ãàëàñû ÿëÿ êå÷èðèëäè.

Qarabaü xan lûüû öçÿðè -
íÿ éå ðèéÿí Àüà Ìÿùÿììÿä
õàí Øu øa qalasûíû mö  ha si -
rÿyÿ aldû. Øu  øa qa lasû 33
gön mö   dafiÿ olundu. Ìö -
ùàñèðÿ øÿðàèòèíÿ vÿ ÿrzaq
ãûòëûüûíà da vam gÿ  tir mÿ -
yÿn Qacar ordusu Øu øanû
tuta bil mÿ  di. Vÿziy yÿtin ÷ÿ -
tinliyini gþ rÿn Qacar pla      nû -
nû dÿ yiø mÿyÿ mÿc  bur oldu,
Øuøanûn mö ha sirÿ si ni da -
yan  dû rûb Tif li sÿ doüru hÿ  rÿ -
kÿt etdi. Tif lisi òóòàí Qa car

ordusu ÷ox lu qÿnimÿt vÿ ÿsir ÿlÿ ke÷irÿðÿê 1795-úè ilin pa yûzûnda Òèô-
ëèñäÿí Ìóüàíà ÷ÿkildi.

 

Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàðûí ýåðè ÷ÿêèëìÿñè. Àçÿðáàéúàí ö÷öí
áå ëÿ ÷ÿòèí ìÿãàìäà äà õàíëûãëàð àðàñûíäà ÷ÿêèøìÿëÿð äàâàì åäèð -
äè. Áÿçè õàíëàð Àüà Ìÿùÿììÿä Ãàúàðûí éöðöøöíäÿí þç õåéèð  ëÿðè
ö÷öí èñòèôàäÿ åòìÿéÿ ÷àëûøûðäûëàð. Øÿ ki xanû Àüà Ìÿùÿì ìÿä õàí-
äàí þçöíÿ äöøìÿí ñàéäûüû Øàìàõû õàíûíû úÿçàëàíäûðìàüû õàùèø
åòìèøäè. Øÿêè õàíûíûí õàùèøèíÿ úàâàá îëàðàã Àüà Ìÿùÿììÿä õàí
Ãàúàð Øàìàõû õàíëûüû öçÿðèíÿ éöðöøÿ áàøëàäû. Ãàúàðûí ýÿëdiéèíè
åøèäÿí Øàìàõû õàíû Mus tafa xan ÿhaliéÿ øÿhÿri òÿðê åòìÿéè ÿìð
åòäè. Qacarûí ordusu boø qal mûø øÿhÿrÿ äàõèë îëäó. Áóíäàí ñîíðà
Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð Äàüûñ òàí ùàêèìëÿðèíÿ ôÿðìàí ýþíäÿ-
ðÿðÿê îíà òàáå îëìàëàðûíû òÿëÿá åòäè. Øàìàõû øÿùÿðèíè òóòñà äà,
øàìàõûëûëàð Ãàúàðûí òÿéèí åòäèéè ùàêèìÿ èòàÿò åòìÿäèëÿð, ìöáà-
ðèçÿéÿ ãàëõàðàã îíó þëäöðäöëÿð. Ôèò äàüûíäà ìþâãåéèíè ìþùêÿì-
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?
Xatûrlayûn: Øuøa qa lasû kim tÿrÿfindÿn tik dirilmiødi?
Bu qa la nûn strateji ÿhÿ miyyÿtli oldu üu nu ÿsaslandûrûn.

Ağa Məhəmməd xan Qacarın
Tiflisə hücumu

xanlûqlar èñÿ hÿrbi kþmÿk ö÷ön Àçÿðáàéúàíû èøüàë åòìÿ éÿ ùàçûðëàøàí
Rusiyaya mö ra ciÿt etdilÿr.

Qarabaü õàíû Èbrahimxÿlil xan vÿ Ëÿíêÿðàí xanû Mir Mus tafa
xan Àüà Ìÿùÿììÿä õàíà qarøû bir likdÿ mö qa vi mÿt gþs  tÿr mÿyi
qÿ rara aldûlar. Èáðàùèìõÿëèë õàí Àüà Ìÿùÿììÿä õàíûí ãî øóíó
êå÷ÿ áèëìÿñèí äåéÿ Àðàç öçÿðèíäÿêè Õóäàôÿðèí êþðïöñö íö äàüûò-
ìàüû ÿìð åòäè. Tez  liklÿ áó it ti  faqa ýöðúö ÷arû II Èrakli vÿ Èrÿ van
õàíû Mÿ hÿmmÿd Ùöñåéí xan Ãàúàð da qo øul du, ëakin îíëàðûí
àðàñûíäà áèðëèê mþhkÿm de yildi.

Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Qa carûí Azÿrbaycanûn øimal torpaq la -
rû  na éöðöøÿ áàøëàìàñû. 1795-úè èëäÿ Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Qa car
Azÿrbaycanûn øimal torpaq larû na ö÷ istiqamÿt dÿ yöröø etdi: qo -
øunun ki÷ik bir hissÿsi Da üûstan özÿrinÿ éåðèìÿê ö÷ön Mu üana,
bþyök hissÿsi Aüa Mÿ hÿm  mÿd xa nûn þz baø÷ûlûüû altûn da Qa  ra ba -
üa, ö÷öncö hissÿsi isÿ Èrÿvan xanlûüûna doü ru ùÿðÿêÿòÿ áàøëàäû.

Èrÿvan istiqa mÿtinÿ éöðöø edÿn ãîøóí ùèññÿñè Nax÷ûvanda ñÿðò
mö qa  vi  mÿ tÿ rast gÿl di. Qacar ãîøóíó Íàõ÷ûâàíûí ìöùàñèðÿñèí-
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Ağa Məhəmməd xan Qacar Şuşa qalasını mühasirəyə alır.

?
Xan lûqlarûn kþ mÿk ö÷ön Rusi ya ya möraciÿt etmÿsinin mÿnfi
tÿrÿfi nÿ idi?

püsünün şəklini nümayiş etdirməklə motivəedici suallar verin. Suallar elə
olmalıdır ki, şagirdlərdə məqsədəuyğun şəkildə yeni mövzunun tədqiqinə maraq
yaratsın. 
Bu mövzunun tədqiqat sualını «Ağa Məhəmməd xan Qacarın Şimali Azərbay -
cana yürüşü nəyə görə uğursuz oldu?» kimi qoysanız məqsədinizə nail ola bi -
lər siniz. Yaxud da tədqiqat sualını birbaşa təlim məqsədindən yarada bilərsiniz:
– Nəyə görə Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək
uğ runda mübarizəsi nəticəsiz qaldı?
B blokunu cütlüklər arasında bölün. Ayrı-ayrı cütlüklərə B blokunun eyni hissə -
sini tədqiq etməyi tapşırmaq olar. Bu zaman eyni problemə müxtəlif yanaşmalar
üzə çıxacaqdır. Bu, şagirdlərin tarixi problemlərə müxtəlif cür yanaşmağını
formalaşdırır.
Tədqiq etmək üçün hər bir cütlüyün mətninə uyğun suallar tapşırın. Bunun üçün
C blokundan istifadə etmək olar. Yaxud siz öz yaradıcı fəaliyyətinizlə şagirdlərin
(cütlüklərin) potensialına uyğun sual və tapşırıqlar tərtib edə bilərsiniz. 
– Ağa Məhəmməd xan Qacarın yürüş etməkdə məqsədi nə idi?
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– Ağa Məhəmməd xan Qacarın dövlətçilik fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Təhlil edin.
– Nadir şah və Ağa Məhəmməd xan Qacarın fəaliyyətini müqayisə edərək sxem
qurun.
– Ağa Məhəmməd xan Qacarın yürüşləri işğalçı yürüşlər idimi? Şərh edin.
– Ağa Məhəmməd xan Qacar nəyə görə Qarabağın ələ keçirilməsinə xüsusi əhə -
miyyət verirdi?
– Verilmiş mənbə əsasında Ağa Məhəmməd xan Qacar haqqında sxem qurun.
Verilmiş sual və tapşırıqlar C blokunun bir qədər dəyişdirilmiş və ya əlavələr
edilmiş formasıdır. Bu yolla şagirdlərin potensialını nəzərə alaraq sual və tapşı -
rıq ları asanlaşdırmaq və ya çətinləşdirmək olar.
Cüt lüklərin nəticələri nümayiş edildikdən sonra ümumiləşdirmə aparmaq olar.
Ümumiləşdirmə sizin təqdim etdiyiniz tədqiqat sualının cavabı olacaqdır. Bu
zaman şagirdlərin cavablandırması vacibdir.

i÷ÿrisi aüûr daø larla dol durulmuø qayûq larû áèð ãÿäÿð àøàüûäà Àraz
÷ayûnà at dûlar. Daøla do lu qayûq lar ÷àéûí mÿc rasû nû dÿyiø di. Ñó àõûá
øà ùûí dö øÿrgÿsiíÿ äîëäó, ordunun ÿr zaq vÿ si lah la rûnû yu yub apardû.

Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàð ÿòðàô êÿíäëÿðäÿí ëàçûìè ìèãäàðäà
ÿðçàã âÿ ñèëàù òîïëàäûãäàí ñîíðà Øuøaya ya xûnlaødû. Øuøa ãalañû
Èbrahimõÿ lil xanûn baø÷ûlûüû ilÿ mödafiÿ olu nurdu. Ìöäàôèÿ÷èëÿ-
ðèí äþéöø ÿz mini qûra bilmÿyÿn Øah Qacar qala divar larûnû topa
tutdu. Ãàëà äèâàðëàðûíûí òîï àòÿøèíäÿí äàüûëìàüà áàøëàäûüûíû
ýþðÿí Èáðàùèìõÿëèë õàí äÿñòÿñè èëÿ ãàëàäàí ÷ûõàðàã øàù ãîøóíó
èëÿ ãåéðè-áÿðàáÿð äþéöøÿ ýèðäè, ëàêèí ìöùàñèðÿéÿ äöøäö. Î, ìöùà-
ñèðÿäÿí ÷ûõñà äà, ãàëàéà ãàéûäà áèëìÿäè âÿ Øuøa qalasûnûn möda -
fiÿsi baø sûz qaldû. Qacar Øuøa ÿhalisini tÿslim ol maüà ÷àüûðäû.
Øuøa aüsaqqallarû bþyök möza kirÿdÿn sonra þz nö ma yÿn dÿlÿrini
Qacarûn yanûna gþn dÿr di lÿr. Íö ma yÿn dÿ bildirdi ki, ÿhali Qacarû
qala ya bu rax ma üa ehtiyat edir. 

Mÿnbÿlÿrdÿ deyilir ki, Aüa Mÿhÿmmÿd øah Ãuranû gþtöröb þz
mþhö rönö onun özÿrinÿ basdû vÿ and i÷di ki, Øuøada kimsÿyÿ to -
xunmayacaqäûr. Øuøa ÿhalisi èñÿ Qacara tÿzminat vermÿli idi. Èstÿni -
lÿn mÿblÿü iki gönÿ yûüûldû, bunäan sonra qalanûn ÿsas qapû  larû a÷ûldû.

Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàðûí þëäöðöëìÿñè âÿ Ãàúàð îðäóñó-
íóí ýåðè ÷ÿêèëìÿñè. Ãàðàáàü õàíëûüûíäàí ñîíðà Øamaxû, Øÿki
vÿ Gÿn  cÿ xan  lûqlarû da tabe ediläè. 

Óüóðëàðûíà áàõìàéàðàã, Qacarûn áó cÿhdi äÿ baø tutmadû.
1797-ci ilin éayûn da Øuøada sui-qÿsd nÿ ticÿ sindÿ þl  dö röl  mÿ si
onun plan larûnû yarûm÷ûq qoy du âÿ Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí ñÿðùÿäëÿ-
ðèíèí áÿðïàñû ìöìêöí îëìàäû. Qa ca r or dusu Azÿr bay canûí øi -
mal torpaqla rûnû tÿrk etdi. 

Áåëÿëèêëÿ, ÷àð Ðóñèéàñûíûí õàíëûãëàðà âÿ ñóëòàíëûãëàðà ïàð÷à-
ëàíìûø Àçÿðáàéúàíû èøüàë åòìÿñè ö÷öí ÿëâåðèøëè øÿðàèò éàðàíäû.
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1. Øèìàëà äîüðó éöðöø åòìÿêäÿ Àüà Ìÿùÿììÿä
õàí Ãàúàðûí ìÿãñÿäè íÿ èäè?

2. Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàðûí äþâëÿò÷èëèê ôÿàëèé -
éÿòèíè íåúÿ ãèéìÿò ëÿí  äèðèðñèíèç?

3. Ñèçúÿ, íÿ ö÷öí Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð Ãàðà-
áàüà õöñóñè ÿùÿ ìèé éÿò âåðèðäè?

4. Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàðûí éöðöøëÿðèíè íåúÿ ãèéìÿòëÿíäèðèðñè-
íèç? Áó, èøüàë÷ûëûã, éîõñà áèðëÿøäèðìÿ ñèéàñÿòè èäè?
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ëÿíäèðÿí Ìóñòàôà õàí èñÿ Ãàúàð îðäó ùèññÿëÿðèíèí Äÿðáÿíä èñòè-
ãàìÿòèíäÿ ùÿðÿêÿòèíÿ ìàíå îëäó.

Íàäèð øàùûí íÿâÿñèíèí Õîðàñàíäà ãèéàì ãàëäûðìàñû õÿáÿðèíè
àëàí Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð Àçÿðáàéúàíûí øèìàë òîðïàãëàðûíû
òÿðê åòäè. Õîðàñàí ñòðàòåæè âÿ èãòèñàäè ÿùÿìèééÿò äàøûéûðäû. Îíóí
èòèðèëìÿñè ìÿðêÿçè ùàêèìèééÿòè ñàðñûäà áèëÿðäè.

Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàðûí ñîí úÿùäè. 1796-cû ilèí éàçûíäà
Aüa Mÿhÿmmÿd xan Qacar Ìóüàíäà ðÿñìè îëàðàã øàù åëàí îëóíäó.
Î, ßðäÿáèëÿ ýÿëäè, Øàù Û Èñìàéûëûí ãûëûíúûíû ãÿáóë åäÿðÿê þzö nö
Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí âàðèñè elan etdi.

1796-cû ilin yazûn da genåral Âàëåðèàí Zubovun baø÷ûlûüû ilÿ rus
qo øun larû Azÿr baycana yöröø åòäè. Tez bir zamanda Açÿrbay  canûn
i÷ÿ rilÿ ri nÿ daxil olan rus ordusu Cÿ nubi Qaf qazû tutdu, ëàêèí II Yeka -
tåri na nûn qÿ fil þlöm xÿbÿri âÿ ýöúëö ìöãàâèìÿò rus ordusunun
geri ÷ÿkilmÿsinÿ sÿbÿb oldu. Ðóñèéàíûí Úÿíóáè Ãàôãàçû, õöñóñèëÿ äÿ
Àçÿðáàéúàíûí øèìàë òîðïàã ëàðûíû èøüàë åòìÿê ñèéàñÿòèíÿ ãàðøû ÷ûõàí
Àüà Ìÿ ùÿì ìÿä øàù Ãàúàð 1797-úè èëäÿ éåíèäÿí øèìàëà éöðöø åòäè.

Íàõ÷ûâàí, Ëÿíêÿðàí âÿ Ãàðàáàü õàíëûãëàðûíûí òàáå åäèëìÿñè.
Aüa Mÿhÿmmÿd øah ãîøóíóí áèð hissÿsini Tÿbrizÿ gþndÿräè, þzö
isÿ ßrdÿbilÿ gÿldi. Áóðàäàí Nax÷ûvana sö vari dÿstÿsi gþndÿ rÿrÿk
xanlûüûn îíà òàáå îëìàñûíû òÿëÿá etdi. Nax÷ûvan xanû Kÿl bÿli õàí
qiy mÿtli hÿdiyéÿlÿrlÿ ßrdÿbilÿ gÿlib øahûn ùàêèìèééÿòèíè ãÿáóë
åòñÿ äÿ, Aüa Mÿhÿmmÿd øah Kÿl bÿli xa nûn ðus qo øunlarû ilÿ ÿlaqÿ
sax la dûüûnû bèlib îíó hÿbs et dirdi. Íàõ÷ûâàíûí àðäûíúà Qacar or-
dusu Lÿnkÿranû äà þçöíÿ òàáå et di.

Qarabaüa hÿrÿkÿt edÿn Qa car or dusu Àraz ÷ayûna ÷atdû. Xó dafÿ -
rin kþr pö sö Èbrahimõÿlil xanûí ÿì ðè èëÿ ñþ êöë äöéö ö÷öí Ãà úàð îð-
äóñó ÷îõ ÷ÿòèíëèêëÿ Àðàç ÷àéûíû êå÷èá ìöâÿããÿòè îëà ðàã ÷àéûí
ñàùèëèíäÿ äöøÿð ýÿ ñàë äû. Áó çàìàí Ãàðàáàü õàíëûüûíûí ìöäàôèÿ÷èëÿðè

Ağa Məhəmməd xan Qacarın Urmiya xanına məktubu 

“Türk tayfaları olan Əfşarlar və Qacarlar bir-biri ilə müharibə apar -
maqla ümumi düşmənin qələbəsi üçün imkan yaradırlar. Qacar tay -

faları ilə ittifaq bağlamaqla Əfşar tayfaları öz müstəqilliklərini qoruya bilərlər.
Heç kimin onların torpaqlarına hücum etməyə cəsarəti çatmaz”.

N.Mustafayeva. Azərbaycanın cənub xanlıqları, səh. 58–59 
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Ev tapşırığı olaraq növbəti mövzu ilə tanış olmağı tapşıra bilərsiniz. Qabaqlayıcı
tapşırıq təlim üçün əlverişli metodlardan biridir.

Qiymətləndirmə meyarları: sxemqurma, şərhetmə

I II III IV

Azərbaycan
tor paq la rının
bir ləş dirilməsi

uğ  runda 
mübarizəni şərh
edərkən çətinlik

çəkir.

Müəllimin köməyi 
ilə Azər baycan
tor paqlarının 
bir ləş di rilməsi 

uğrunda mü   barizəni
 şərh edərkən

köməkdən istifadə
edir.

Azərbaycan
tor paq larının

bir ləşdirilməsi
uğ runda 

mü ba ri zə nin 
xüsu siy yət   lərini
şərh edərkən bəzi

səhvlər edir.

Azərbaycan
tor paq larının

bir ləşdirilməsi 
uğ runda 

mü ba ri zənin 
xüsu siy yət lərini

ətraflı şərh
edir.

Ağa Məhəmməd
xan Qacar

haq qında sxem
qurmaqda çətinlik

çəkir.

Ağa Məhəmməd
xan Qa car haqqında

sxem qurar kən
kö məkdən 

istifadə edir.

Ağa Mə həm məd
xan Qacar

haq qında sxem
qu rur, lakin

bəzi səhvlərə
yol verir.

Ağa Mə həm məd
xan Qacar 
haq qında 
sərbəst

sxem qurur.



151

ÀÜÀ ÌßÙßÌÌßÄ ÕÀÍ ÃÀÚÀÐÛÍ
ÁÈÐËßØÄÈÐÌß ÑÈÉÀÑßÒÈ

Éöðöøÿ ùàçûðëûã. Àçÿðáàéúàí òîð -
ïàãëàðûíû áèðëÿøäèðìÿê ñèéà ñÿòè éåðèäÿí
Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð 1790-úû
èëäÿ Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá õàíëûãëàðûíû
òàìàìèëÿ òàáå åòäèêäÿí ñîíðà øèìàë
õàíëûãëàðûíû äà òàáå åòìÿéè ãÿðàðà
àëäû. Î þç ìÿãñÿäèíè ýåð  ÷ÿê ëÿøäèðìÿê
ö÷öí, èëê íþâ áÿäÿ, äèïëî ìà  òèê éîëà ÿë
àòäû. Àçÿðáàé úàí õàí ëàðû íà, Êàðò ëè-
Êàõåòè ÷à  ðû íà ôÿð ìàí ëàð ýþí äÿð äè, îíà
òàáå îëìàëàðûíû òÿëÿá åòäè. Àçÿð áàé úàí
õàí ëàðû, åëÿúÿ äÿ Êàðòëè-Êàõåòè ÷à ðû
ôÿð ìàíû ðÿää åòäèëÿð.

Àüà Ìÿùÿììÿä õàíûí îíóí ùàêèìèééÿòèíè òàíûìàã áàðÿäÿ ôÿð-
ìàíûíû ðÿää åòñÿëÿð äÿ, øèìàë xan lûqlarû möqavimÿt ö÷ön va hid cÿb -
hÿ yaratmaäûlar. Îíëàðûí áÿçèëÿðè ay rû-ayrûlûqda mö da fiÿ ha zûr lûüû  -
na baøladû. Qalalar mþh kÿm  lÿn  di rildi, ÿrzaq eh ti yatû top la   nûl dû. Bÿzi

128

Àçÿðáàéúàíûí øèìàëûíäà éàðàíìûø õàíëûãëàð
Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàðûí áó òÿøÿááöñöíö
íåúÿ ãàðøûëàäûëàð?

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí 80-úè èëëÿðèíèí ñî -
íóí äà Àçÿðáàéúàíûí Ãacar òöðê
òàé ôà ñûí äàí îëàí Aüa Mÿ hÿmmÿd
xan ùà êèìèééÿòè ÿëÿ àëàðàã Sÿfÿvi
dþv lÿ ti nin sÿr hÿdlÿrini bÿr pa et mÿk
ìÿãñÿäèlÿ ìö áà ðè çÿéÿ áàøëàäû.

?
Sizcÿ, Aüa Mÿ hÿmmÿd xan
Qacar nÿ ö÷ön ÿââÿëúÿ silaha 
ÿl atmadû?

Ağa Məhəmməd xan Qacar

Àëòñòàíäàðòlar:
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur.
4.1.1. Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış şəxsiyyətlərin fəaliyyətini

dəyərləndirir.

Təlim forması:
qrupla və kollektiv iş

1. Azərbaycanın birləş -
di  rilməsi cəhdinin nəti -
cələri haqqında sxem
qurur.
2. Ağa Məhəmməd şah
Qacarın fəaliyyətini də -
yər ləndirir.

Тялим мягсяди

Bu mövzunun tədrisi üçün motivasiyanı A blokunda olduğu kimi qura bilərsiniz.
Yeni mövzunun tədqiqatına beyin həmləsi ilə motivəedici suallarla şagirdlərdə
maraq yaratmaq olar. Ağa Məhəmməd şah Qacar haqqında videomaterial nüma -

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə

24-cü mövzu. Ağa Məhəmməd xan Qacarın 
birləşdirmə siyasəti (2-ci dərs)
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äÿí ÿë ÷ÿêèá Èrÿ   vana hö -
cum åòäè. Éàõøû ìö    äàôèÿ
îëóíìàéàí Èrÿvan qa lasû
çÿèô ìö ãàâèìÿò ýþñ òÿðäè.
Èðÿâàí ãàëàñû ÿëÿ êå÷èðèëäè.

Qarabaü xan lûüû öçÿðè -
íÿ éå ðèéÿí Àüà Ìÿùÿììÿä
õàí Øu øa qalasûíû mö  ha si -
rÿyÿ aldû. Øu  øa qa lasû 33
gön mö   dafiÿ olundu. Ìö -
ùàñèðÿ øÿðàèòèíÿ vÿ ÿrzaq
ãûòëûüûíà da vam gÿ  tir mÿ -
yÿn Qacar ordusu Øu øanû
tuta bil mÿ  di. Vÿziy yÿtin ÷ÿ -
tinliyini gþ rÿn Qacar pla      nû -
nû dÿ yiø mÿyÿ mÿc  bur oldu,
Øuøanûn mö ha sirÿ si ni da -
yan  dû rûb Tif li sÿ doüru hÿ  rÿ -
kÿt etdi. Tif lisi òóòàí Qa car

ordusu ÷ox lu qÿnimÿt vÿ ÿsir ÿlÿ ke÷irÿðÿê 1795-úè ilin pa yûzûnda Òèô-
ëèñäÿí Ìóüàíà ÷ÿkildi.

 

Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàðûí ýåðè ÷ÿêèëìÿñè. Àçÿðáàéúàí ö÷öí
áå ëÿ ÷ÿòèí ìÿãàìäà äà õàíëûãëàð àðàñûíäà ÷ÿêèøìÿëÿð äàâàì åäèð -
äè. Áÿçè õàíëàð Àüà Ìÿùÿììÿä Ãàúàðûí éöðöøöíäÿí þç õåéèð  ëÿðè
ö÷öí èñòèôàäÿ åòìÿéÿ ÷àëûøûðäûëàð. Øÿ ki xanû Àüà Ìÿùÿì ìÿä õàí-
äàí þçöíÿ äöøìÿí ñàéäûüû Øàìàõû õàíûíû úÿçàëàíäûðìàüû õàùèø
åòìèøäè. Øÿêè õàíûíûí õàùèøèíÿ úàâàá îëàðàã Àüà Ìÿùÿììÿä õàí
Ãàúàð Øàìàõû õàíëûüû öçÿðèíÿ éöðöøÿ áàøëàäû. Ãàúàðûí ýÿëdiéèíè
åøèäÿí Øàìàõû õàíû Mus tafa xan ÿhaliéÿ øÿhÿri òÿðê åòìÿéè ÿìð
åòäè. Qacarûí ordusu boø qal mûø øÿhÿrÿ äàõèë îëäó. Áóíäàí ñîíðà
Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð Äàüûñ òàí ùàêèìëÿðèíÿ ôÿðìàí ýþíäÿ-
ðÿðÿê îíà òàáå îëìàëàðûíû òÿëÿá åòäè. Øàìàõû øÿùÿðèíè òóòñà äà,
øàìàõûëûëàð Ãàúàðûí òÿéèí åòäèéè ùàêèìÿ èòàÿò åòìÿäèëÿð, ìöáà-
ðèçÿéÿ ãàëõàðàã îíó þëäöðäöëÿð. Ôèò äàüûíäà ìþâãåéèíè ìþùêÿì-
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?
Xatûrlayûn: Øuøa qa lasû kim tÿrÿfindÿn tik dirilmiødi?
Bu qa la nûn strateji ÿhÿ miyyÿtli oldu üu nu ÿsaslandûrûn.

Ağa Məhəmməd xan Qacarın
Tiflisə hücumu

xanlûqlar èñÿ hÿrbi kþmÿk ö÷ön Àçÿðáàéúàíû èøüàë åòìÿ éÿ ùàçûðëàøàí
Rusiyaya mö ra ciÿt etdilÿr.

Qarabaü õàíû Èbrahimxÿlil xan vÿ Ëÿíêÿðàí xanû Mir Mus tafa
xan Àüà Ìÿùÿììÿä õàíà qarøû bir likdÿ mö qa vi mÿt gþs  tÿr mÿyi
qÿ rara aldûlar. Èáðàùèìõÿëèë õàí Àüà Ìÿùÿììÿä õàíûí ãî øóíó
êå÷ÿ áèëìÿñèí äåéÿ Àðàç öçÿðèíäÿêè Õóäàôÿðèí êþðïöñö íö äàüûò-
ìàüû ÿìð åòäè. Tez  liklÿ áó it ti  faqa ýöðúö ÷arû II Èrakli vÿ Èrÿ van
õàíû Mÿ hÿmmÿd Ùöñåéí xan Ãàúàð da qo øul du, ëakin îíëàðûí
àðàñûíäà áèðëèê mþhkÿm de yildi.

Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Qa carûí Azÿrbaycanûn øimal torpaq la -
rû  na éöðöøÿ áàøëàìàñû. 1795-úè èëäÿ Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Qa car
Azÿrbaycanûn øimal torpaq larû na ö÷ istiqamÿt dÿ yöröø etdi: qo -
øunun ki÷ik bir hissÿsi Da üûstan özÿrinÿ éåðèìÿê ö÷ön Mu üana,
bþyök hissÿsi Aüa Mÿ hÿm  mÿd xa nûn þz baø÷ûlûüû altûn da Qa  ra ba -
üa, ö÷öncö hissÿsi isÿ Èrÿvan xanlûüûna doü ru ùÿðÿêÿòÿ áàøëàäû.

Èrÿvan istiqa mÿtinÿ éöðöø edÿn ãîøóí ùèññÿñè Nax÷ûvanda ñÿðò
mö qa  vi  mÿ tÿ rast gÿl di. Qacar ãîøóíó Íàõ÷ûâàíûí ìöùàñèðÿñèí-
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Ağa Məhəmməd xan Qacar Şuşa qalasını mühasirəyə alır.

?
Xan lûqlarûn kþ mÿk ö÷ön Rusi ya ya möraciÿt etmÿsinin mÿnfi
tÿrÿfi nÿ idi?

yiş etdirməklə şagirdləri yeni tədqiqata sövq etmək olar. Bu mövzunun motiva -
siyası zamanı II Yekaterina haqqında suallar verməklə «Ümumi tarix» fənni ilə
inteqrasiya yaratmış olarsınız. Yeni tədqiqata sövq etmək üçün bu kimi əlaqə qur-
maq səmərəli nəticə verir.
Tədqiqat sualı təlim məqsədimizə çatmaq üçün vasitədir.
Bu baxımdan tədqiqat sualının düzgün seçilməsi əsas şərtdir. Tədqiqat sualını
«Azərbaycanın birləşdiril məsi uğrunda ikinci – son cəhd necə nəticələndi?»
kimi qoymaq olar.
Şagirdləri qruplara bölün. Hər qrupa sual və tapşırıqlar verin. Bu zaman B blo -
kunu da bölmək lazımdır. C blokuna əsasən sual və tapşırıqları tapşıran zaman
şagirdlərə verilmiş mətn hissələrini nəzərə almaq vacibdir. Sual və tapşırıqları
şagirdlərin potensialına uyğun olaraq asanlaşdıra və ya ağırlaşdıra bilərsiniz. 
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I qrup: Rusiyanın «kömək» siyasətinin əsl mahiyyətini izah edin.
II qrup: Verilmiş yazılı mənbə əsasında Ağa Məhəmməd şah Qacarın fəaliyyə -
ti ni qiymətləndirin.
III qrup: Verilmiş mənbələr əsasında Ağa Məhəmməd şah Qacarla dövrün pro -
ses lərini, hadisələrini əlaqələndirin. 
IV qrup: Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsinin hər iki cəhdi haqqında
sxem qurun.
Qruplara verilən sual və tapşırıqlar onlara tam aydın olmalıdır.
İzah etmək üçün kiçik vaxt ayırmaq olar. Şagirdlər tədqiqat üçün ayrılmış vaxtı
da bilməlidirlər ki, vaxtdan səmərəli istifadə etsinlər. 
Qruplar əldə etdikləri nəticələri, əlaqələndirmə və sxemləri nümayiş etdirərək
fəaliyyət və bacarıqlarını lövhədə, vərəqlərdə təqdim edirlər.
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5. Ðóñèéàíûí «êþìÿê» ñèéàñÿòèíèí ìàùèééÿòèíäÿ íÿ äàéàíûðäû?
6. Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàðûí Øóøàéà áèðèíúè éö ðö øö èëÿ èêèíúè

éöðöøöíö ìöãàéèñÿ åäèí.
7. Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàðûí ñîí éöðöøö çàìàíû Àçÿðáàéúàíûí

ùà êèì äàèðÿëÿðèíèí ìþâãåéèíè èçàù åäèí.
8. Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàð ùàããûíäà àøàüûäà âåðèëìèø ìÿëóìàò-

ëàðû îõóéóá ìö çàêèðÿ åäèí.

Ağa Məhəmməd şah Qacar özünün fövqəladə ira dəsi və bacarığı ilə
padşah taxtına qalx ma  ğa mü vəf fəq oldu. Onun özündən sonra xələfləri
bir əsr yarım şahlıq etdilər.

Ağa Məhəmməd şah Qacar ədalətli hökm dar idi. Ətrafındakılara həmişə
şübhə ilə yanaşardı, ancaq səbəbsiz heç kimi incit məzdi.

Ağa Məhəmməd şah fazil adam idi, mütaliə əhli idi, məclislərə zinət verərdi.
Səltənətə gəldiyi dövrdə də özünün ədəbi və tarixi məlumatlarına görə onu eşi -
dən ləri heyrətdə qoyardı. Alimlər arasında xüsusi hörməti var idi.

Başqa məzhəbdə olanlara güzəşt edərdi, heç kimin haqqı yox idi ki, isəviləri və
musə viləri incitsin. 

Ağa Məhəmməd şah Qacar fəzilət əhli olduğu üçün fərman verdi ki, zər düş -
tilərə əziyyət verməsinlər. Ondan sonra cahillər onları in cit məyə cürət etmədilər. 

Fransız yazıçısı Jan Gevrin
“Xacə şah” tarixi romanından

Qacarlar dövründə Oğuz tayfalarının tarixinə maraq göstərilmiş,
onlar haqqında əsər yazılmışdır. Bu əsərdə Ağa Məhəmməd şah
“Türk padşahı” adlandırılır, soyu Əfrasiyabdan, şanı Çingiz xandan,

mətin liyi Səlcuqdan, əzmi Teymurdan almış şəxsiyyət kimi təqdim edilir.

Faruq Sümər, görkəmli türk tarixçisi 

“Ulu Tanrıya şükürlər olsun ki, Turan, İran, Rum ... və Hindistan
türk  lərin böyük xanədanlarına verilib. Hər xanədanın öz ölkəsi ilə
kifa yətlənməsi ən yaxşı yoldur”.

Ağa Məhəmməd şahın özbək hökmdarına məktubundan 
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ëÿíäèðÿí Ìóñòàôà õàí èñÿ Ãàúàð îðäó ùèññÿëÿðèíèí Äÿðáÿíä èñòè-
ãàìÿòèíäÿ ùÿðÿêÿòèíÿ ìàíå îëäó.

Íàäèð øàùûí íÿâÿñèíèí Õîðàñàíäà ãèéàì ãàëäûðìàñû õÿáÿðèíè
àëàí Àüà Ìÿùÿììÿä õàí Ãàúàð Àçÿðáàéúàíûí øèìàë òîðïàãëàðûíû
òÿðê åòäè. Õîðàñàí ñòðàòåæè âÿ èãòèñàäè ÿùÿìèééÿò äàøûéûðäû. Îíóí
èòèðèëìÿñè ìÿðêÿçè ùàêèìèééÿòè ñàðñûäà áèëÿðäè.

Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàðûí ñîí úÿùäè. 1796-cû ilèí éàçûíäà
Aüa Mÿhÿmmÿd xan Qacar Ìóüàíäà ðÿñìè îëàðàã øàù åëàí îëóíäó.
Î, ßðäÿáèëÿ ýÿëäè, Øàù Û Èñìàéûëûí ãûëûíúûíû ãÿáóë åäÿðÿê þzö nö
Ñÿôÿâè äþâëÿòèíèí âàðèñè elan etdi.

1796-cû ilin yazûn da genåral Âàëåðèàí Zubovun baø÷ûlûüû ilÿ rus
qo øun larû Azÿr baycana yöröø åòäè. Tez bir zamanda Açÿrbay  canûn
i÷ÿ rilÿ ri nÿ daxil olan rus ordusu Cÿ nubi Qaf qazû tutdu, ëàêèí II Yeka -
tåri na nûn qÿ fil þlöm xÿbÿri âÿ ýöúëö ìöãàâèìÿò rus ordusunun
geri ÷ÿkilmÿsinÿ sÿbÿb oldu. Ðóñèéàíûí Úÿíóáè Ãàôãàçû, õöñóñèëÿ äÿ
Àçÿðáàéúàíûí øèìàë òîðïàã ëàðûíû èøüàë åòìÿê ñèéàñÿòèíÿ ãàðøû ÷ûõàí
Àüà Ìÿ ùÿì ìÿä øàù Ãàúàð 1797-úè èëäÿ éåíèäÿí øèìàëà éöðöø åòäè.

Íàõ÷ûâàí, Ëÿíêÿðàí âÿ Ãàðàáàü õàíëûãëàðûíûí òàáå åäèëìÿñè.
Aüa Mÿhÿmmÿd øah ãîøóíóí áèð hissÿsini Tÿbrizÿ gþndÿräè, þzö
isÿ ßrdÿbilÿ gÿldi. Áóðàäàí Nax÷ûvana sö vari dÿstÿsi gþndÿ rÿrÿk
xanlûüûn îíà òàáå îëìàñûíû òÿëÿá etdi. Nax÷ûvan xanû Kÿl bÿli õàí
qiy mÿtli hÿdiyéÿlÿrlÿ ßrdÿbilÿ gÿlib øahûn ùàêèìèééÿòèíè ãÿáóë
åòñÿ äÿ, Aüa Mÿhÿmmÿd øah Kÿl bÿli xa nûn ðus qo øunlarû ilÿ ÿlaqÿ
sax la dûüûnû bèlib îíó hÿbs et dirdi. Íàõ÷ûâàíûí àðäûíúà Qacar or-
dusu Lÿnkÿranû äà þçöíÿ òàáå et di.

Qarabaüa hÿrÿkÿt edÿn Qa car or dusu Àraz ÷ayûna ÷atdû. Xó dafÿ -
rin kþr pö sö Èbrahimõÿlil xanûí ÿì ðè èëÿ ñþ êöë äöéö ö÷öí Ãà úàð îð-
äóñó ÷îõ ÷ÿòèíëèêëÿ Àðàç ÷àéûíû êå÷èá ìöâÿããÿòè îëà ðàã ÷àéûí
ñàùèëèíäÿ äöøÿð ýÿ ñàë äû. Áó çàìàí Ãàðàáàü õàíëûüûíûí ìöäàôèÿ÷èëÿðè

Ağa Məhəmməd xan Qacarın Urmiya xanına məktubu 

“Türk tayfaları olan Əfşarlar və Qacarlar bir-biri ilə müharibə apar -
maqla ümumi düşmənin qələbəsi üçün imkan yaradırlar. Qacar tay -

faları ilə ittifaq bağlamaqla Əfşar tayfaları öz müstəqilliklərini qoruya bilərlər.
Heç kimin onların torpaqlarına hücum etməyə cəsarəti çatmaz”.

N.Mustafayeva. Azərbaycanın cənub xanlıqları, səh. 58–59 
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Ümumiləşdirmə aparmaq üçün şagirdlərin diqqətini yenidən tədqiqat sualına
yönləndirmək olar. Bu zaman şagirdlər Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycan
torpaqlarını yenidən birləşdirmək üçün sonuncu cəhdinin də nəticəsiz qaldığını
söyləyəcəklər. Ev tapşırığı kimi «Ağa Məhəmməd şah Qacarın Şuşanı ələ
keçirməsi haqqında əlavə məlumat toplayın» tapşırığını vermək olar. 

Qiymətləndirmə meyarları: əlaqələndirmə, sxemqurma

I II III IV

Azərbaycanın
bir ləş diril məsi 

cəh dinin nəti cə ləri
haq qında sxem

qurmaqda 
çə tin lik çə kir.

Azərbaycanın 
bir ləş dirilməsi

cəh di nin nə ticələri
haq qın da sxem 

qurar kən kö mək  dən
is tifadə edir.

Azərbaycanın 
bir    ləş di ril məsi 

cəh dinin 
nəti cə ləri 

haqqında sxem
qurarkən bəzi
səhvlər edir.

Azərbaycanın
bir ləş di ril məsi 

cəh di nin nəti cə ləri
haq qında sərbəst

sxem qurur.

Ağa Məhəmməd
şah Qacarın 
fəaliyyətini 

dəyərləndirərkən
çə tinlik çəkir.

Ağa Məhəmməd şah
Qacarın fəaliyyətini 

dəyərləndirərkən
müəllimin

köməyindən
istifadə edir. 

Ağa Məhəmməd
şah Qacarın
fəaliyyətini 

dəyərləndirərkən
bəzi səhvlər

edir.

Ağa Məhəmməd
şah Qacarın
fəaliyyətini 

dəyərləndirərkən 
sərbəst 

əla qə lən  dirir.
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ÕÂÛÛÛ ßÑÐÈÍ ÈÊÈÍÚÈ ÉÀÐÛÑÛÍÄÀ
ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ ÈÚÒÈÌÀÈ ÙßÉÀÒ

Õàíëûãëàðäà òîðïàã ìöëêèééÿòè ôîðìàëàðû. Õanlûqlar dþv röndÿ
äÿ mölk, vÿqf vÿ camaat torpaq mölkiyyÿti for malarû var dû. Äþvlÿt
tor paq larû èñÿ xan ailÿsinÿ mÿxsus torpaqlarà birlÿødi  ril miødi.

Øÿrti torpaq mölkiyyÿtè formasû kimi tiyul geniø yayûlmûødû.
Òiyul xanlar tÿrÿfèndÿn möÿyyÿn øÿxslÿrÿ vÿzifÿyÿ vÿ xidmÿtÿ
gþrÿ verilirdi. Xan bu torpaüû verÿrkÿn onu xösusi sÿnÿd lÿ tÿsdiq
edirdi. Tÿd ricÿn tiyul èðñè sÿciyyÿ alûrdû. 

Ñîñèàë ãðóïëàð. Âåðýèëÿð. Azÿrbaycan xan lûq la rûnda sosial qrup -
lar feodallar, kÿnd lilÿr, òàúèðëÿð âÿ ñÿíÿòêàðëàðäàí èáàðÿò èäè.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ ßÑÀÑ ÑÎÑÈÀË ÃÐÓÏËÀÐ
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Áó òÿñèð þçöíö ÿí ÷îõ íÿäÿ áöðóçÿ âåðèðäè?

Õan lûq larûn yaran masû Azÿrbay -
canda iqtisadi, sosial vÿ ictimai mö -
na sibÿtlÿrÿ äÿ þç tÿsirèíè ýþñòÿðdi. 

!
Xanlûqlar dþvröndÿ mþv cód olan torpaq mölkiyyÿtini
Sÿfÿvi lÿr dþvrön dÿ ki torpaq möl kiy yÿti ilÿ mö qa yisÿ edin.

FEODALËÀÐ

õan

sultan âÿ mÿliklÿr 

elbÿyilÿr

áÿéëÿð

ðóùàíèëÿð

ðÿèééÿò

ðÿíúáÿðëÿð

åëàòëàð

ÒÀÚÈÐËßÐ Âß 
ÑßÍßÒÊÀÐËÀÐ

ÊßÍÄËÈËßÐ

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
2.1.1. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və təbii amillərini təsərrüfatın, ictimai

münasibətlərin inkişafı və ölkənin siyasi vəziyyəti ilə əlaqələndirir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, 
Venn diaqramı

Təlim forması:
kollektiv və qruplarla iş

1. Azərbaycanın XVIII əs -
rin ikinci yarısına aid ya -
zılı mənbələrini təhlil edir.
2. Azərbaycanın XVIII
əsrin ikinci yarısında
coğrafi mövqeyi və təbii
amillərini ictimai mü -
na sibətlərin inkişafı və
ölkənin siyasi vəziy yəti
ilə əlaqələndirir.

Тялим мягсяди

Bu mövzu qismən şagirdlərə əvvəlki dövrlərdən tanışdı. Və bu mövzunu keçər -
kən şagirdlərin sərbəst işini təşkil etmək sizin üçün daha rahat ola bilər. Öncə siz
A blokunda verilən məlumatı şagirdlərə çatdırın və onu müzakirə edin. Sonra isə
sinfə gətirdiyiniz əlavə materialları, mənbələri şagirdlərə paylayın. Şagirdlər ma-
teriallarla tanış olduqdan sonra müzakirəni davam etdirin.

25-ci mövzu. XVIII əsrin ikinci yarısında
Azərbaycanda ictimai həyat 
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úà  íûí áèð ÷îõ øÿùÿðëÿðèí -
äÿí, õö  ñó ñèëÿ Ýÿíúÿäÿí,
Øÿêèäÿí, ßðÿø äÿí áóðà õàì
èïÿê ýÿòèðèëèðäè. Øàìàõûéà
Ðóñèéàäàí, Èðàíäàí, Ùèí -
äèñ òàíäàí, ùÿòòà óçàã Àâ-
ðîïà þëêÿëÿðè îëàí Ùîëëàí -
 äèéà âÿ Èíýèëòÿðÿäÿí õàì
èïÿê âÿ èïÿê ïàð÷à àëìàüà
÷îõëó òàúèð ýÿëèð âÿ ñàòìàã
ö÷öí ìöõ òÿëèô ÿøéàëàð ýÿ òè -
 ðèð  äè ëÿð. Èïÿê ÷èëèê ñàéÿñèíäÿ
Øàìàõû øÿùÿðè Ãàôãàçûí ÿí
ýóð áàçàðûíà ÷åâðèëìèøäè.
Îíà ýþ ðÿ äÿ Øàìàõû Àçÿð -
áàéúà íûí ìö ùöì èãòèñàäè
ìÿðêÿç ëÿðèíäÿí áèðè îëàðàã
ãàëûðäû.

Áàêû ãàëàñû äèýÿð õàí -
ëûã ëàðûí ïàéòàõòûíà íèñáÿ-
òÿí êè÷èê èäè. Áàêû þçö íöí
íà äèð òàðèõè àáèäÿëÿðè èëÿ ìåìàðëûã ñÿíÿòè ìóçåéèíè õàòûð ëàäûðäû.

XVIII ÿsrin ikinci ya rû sûnda Azÿrbaycanda mö höm siyasi vÿ
iqtisadi mÿr kÿz ki mi øþhrÿt tapan øÿhÿrlÿrdÿn biri dÿ Gÿncÿ idi.
Gÿn cÿ øÿhÿrinin yer lÿø diyi bþlgÿ dÿ mir, mis, qurüu øun, duz vÿ s.
fay da lû qazûntû íþâëÿðè èëÿ zÿngin idi. Bu, sÿnÿtkar lûüûn inkiøafû
ö÷ön ÿlveriø li zÿmin yarat mûødû. Gÿncÿ øÿhÿrindÿ hazûrlanan sÿ -
nÿt kar lûq ÿøyalarû xaricÿ dÿ ixrac edilirdi. 

Áó äþâðäÿ Azÿrbay ca nûn ÿn bþyök øÿhÿrlÿrindÿn biri dÿ Tÿb -
riz idi. Tÿbrizdÿn ke ÷ÿn òèúàðÿò vÿ karvan yol larû bu dþvrdÿ dÿ
bþ yök iqtisadi ÿhÿmiy yÿtÿ ma  lik idi.

Ìöstÿqil xanlû üûn mÿr   kÿ zinÿ ÷evrildikdÿn son  ra Tÿb riz bir
ne÷ÿ dÿ fÿ qon  øu xan lûqlar tÿrÿ fin  dÿn ùöúóìëàðà mÿ  ruz qal mûø -
dû. Áó dþvr  dÿ qÿdim Azÿr  baycan øÿ hÿri Èrÿ vanda na dir me mar -
lûq inci lÿri he sab edilÿn mÿs  cid lÿr, karvansa ralar, ha  mam lar in øa
edil miø di. Øÿ hÿ rÿ Qûrx  bulaq yay   lasûn dan i÷ mÿli su ÷ÿkilmiø, yeni
suvarma ka nal  la  rû sayÿsindÿ Èrÿvan baülar diya rû na ÷ev ril miødi.

137

Bakı. İçərişəhər 
(rəssam A.Boqolyubov)

Ðÿiyyÿt äivan, mölk vÿ vÿqf torpaqlarûnda ya øa yûr , înlar ö÷ön

ay rûlan torpaqlarû becÿrir vÿ feodallara, yaxud xÿzinÿyÿ vergi þdÿ-

yirdi. Þz torpaüû olmaéàí ðÿncbÿrlÿr xanûn vÿ digÿr feo dallarûn

mölk lÿrindÿ iølÿyÿrÿk yûüûlan mÿh su lun 1/3-ni gþtörördölÿr.

Ålatlar ìaldarlûq tÿsÿrröfatû ilÿ mÿøüul idilÿr. Éàéëàã-ãûøëàã

hÿyat tÿrzi ke÷irmÿklÿ birbaøa tay fa baø  ÷ûlarûndan asûlû vÿziy yÿt dÿ

olurdular. Îíëàð õan qoøununóí ÿsas hissÿsini tÿøkil edirdilÿr. Îòó -

ðàã ÿùàëèäÿí ôÿðãëè îëàðàã, åëàòëàðäàí àëûíàí âåðýè íèñáÿòÿí àç èäè.

Àçÿðáàéúàí õàíëûãëàðûíäà éåíÿ äÿ ÿñàñ âåðýè ìàëúÿùÿò èäè.

Ôåîäàëëàð îòëàã ëàðäàí èñòèôàäÿ ìöãàáèëèíäÿ ðÿèééÿòäÿí ÷þïáàøû
àäëû ÿëàâÿ âåðýè àëûðäûëàð. Êÿíäëè áàüëàðûíäàí òîïëàíàí áàüáàøû
àäëû âåðýè ìÿùñóëóí 1/10-íè òÿøêèë åäèðäè. 

Xanlûqlarda vergilÿrin toplanmasû ö÷ön öìóìè qayda yox idi.

Âåðýèëÿð ùÿð õàíëûãäà ìöÿééÿí âÿ ôîðìàëàøìûø àäÿòÿ ýþðÿ éûüû-

ëûðäû. Áó isÿ vergèéûüanlarûn þzbaøûnalûüû ö÷ön ÿlveriøli øÿrait

yaradûrdû. Kÿndlilÿrin aüûr gö   zÿranû onlarûn ha kim zömrÿyÿ qar -

øû mö ba rizÿyÿ qalxmasûna sÿbÿb olurdu. 

Xanlûqlarûn idarÿ edil mÿsi. Õàíëûãëàðûí èäàðÿåòìÿ ñèñòåìè
ãèñ ìÿí äÿéèøèêëèêëÿðëÿ Ñÿôÿâè âÿ ßôøàðëàð äþâëÿòëÿðèíèí èäàðÿåòìÿ
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?
Hansû kÿndli qrupunun vÿziyyÿti nisbÿtÿn yaxøû idi? 
Bu nÿ ilÿ baülû idi?

“Hər il Novruz bayra mın da sər kər dələrə xa nın adın dan müxtəlif hə -
diyyələr bağış la nır dı. Feo dallar da xana hədiy yələr gətirir di lər. İbra -
himxəlil xan səfərdə olar kən və ya hər hansı yerdə düşərgə qurarkən

minbaşı la  rın, yüzba şı ların, bəy lərin, ağaların əksəriyyəti, bəzi dö yüşçülər xanın
mətbəxindən yemək alırdı lar. Çox vaxt xanın mət bəxinin birgün lük xərci onlarla
qoyundan, qırx pud  dan artıq düyüdən və s. ibarət olurdu”.

Mirzə Camal Cavanşir Qarabaği. “Qarabağ tarixi”

Necə düşünürsünüz, bütün bu xərclər kimin he sa  bına ödənilirdi?

? Sizcÿ, kÿndlilÿr þz etirazlàrûnû necÿ bildirirdilÿr?

Müzakirəni sualların köməyi ilə aparın: XVIII əsrin ikinci yarısında sosial və ic-
timai münasibətlərə hansı amillər təsir etmişdir? Azərbaycanda hansı qədim şə -
hər ləri tanıyırsınız? XVIII əsrdə hansı yeni şəhərlər yaranmışdır?
Motivasiyanı siz başqa formada apara bilərsiniz. Sinifdə texniki imkanlar olduğu
halda siz onlara proyektor vasitəsilə şəkillər (Azərbaycan şəhərləri) nümayiş edə
bilərsiniz. Sonra isə müzakirəni  təşkil edin.  Qısa müzakirədən sonra şagird lərə
tədqiqat sualını təqdim edin. Mövzu A blokunda verilən sual qismində işlənə bilər:
– Xanlıqların yaranması Azərbaycanda iqtisadi, sosial və ictimai münasibətlərə
necə təsir göstərdi?
Dərsin məqsədi ilə bağlı olaraq tədqiqat  sualını siz özünüz  tərtib edə bilərsiniz. 
Tədqiqatı aparmaq üçün sinif 4 qrupa bölünür. Bölgü sadə say yolu ilə, yaxud
rəng li kağız parçaları ilə aparıla bilər.
Tədqiqat cütlüklərlə iş və növbəli suallar üsulu ilə aparılır. 
Tədqiqat zamanı B (yeni biliklər), D (xəritə, sxem və cədvəllər), E (mənbələr və
məlumatlar) bloklarında verilən məlumatdan istifadə olunmalıdır. Bu, şagirdlərin
materialı diqqətlə oxuyub tərəf-müqabilləri ilə birlikdə çalışmasına kömək edir.
Şagirdlər müəyyən edilmiş (bunun üçün paraqrafda verilmiş fənərciklər kömək edər)
mətni hissələr şəklində növbə ilə oxuyurlar. Birinci şagird bir hissəni bir başlıqdan



157

139

? Øóøà øÿhÿ rin dÿêè mÿ hÿl  lÿ lÿrin adlarû nÿyi söbut edir?

Pÿnah abad øÿhÿrindÿ Tÿb  rizëi, ßylisli, Qa zan ÷alû, Kþ÷ÿrli,

Qurdlar, Culfalar vÿ s. mÿhÿllÿ adlarû âàðäû.
Øuøa qalasûnda xan sa ra yû, Øuøadan bir qÿdÿr uzaq da ßsgÿran

qalasû tikildi. Bu qa lada, ÿsasÿn, Øuøa qa la sûna gedÿn yolu qo ru -
yan ÿs gÿrlÿr yerlÿø di ril miødi.

Əsgəran qalası

1. Xanlûqlar dþvröndÿ torpaq mölkiyyÿti for ma -
larûnda nÿ kimi dÿyi øik liklÿr baø vermiødi?

2. Xanlûqlar dþvröndÿ sosial zömrÿlÿri xarak te rizÿ
edin.

3. Azÿrbaycan øÿhÿrlÿrinèí ömumi vÿ ôÿðãëè cÿhÿtlÿrini øÿrh edin.
4. Azÿrbaycanûn qÿdim vÿ yeni yaranmûø øÿhÿrlÿrinin biri haqqûn dà

ÿlavÿ mÿlumat toplayûn vÿ tÿqdimat hazûrlayûn.
5. XVIII ÿsrdÿ xanlûqlarûn vÿ øÿhÿrlÿrin idarÿ edilmÿsinin sÿciyyÿvi

cÿ hÿtlÿrini øÿrh edin.
6. XVIII ÿsrdÿ Azÿrbay can øÿhÿrlÿrinin inki øa fû na mösbÿt vÿ mÿnfi

tÿ sir edÿn amillÿri qeyd edin.

! Øuøa øÿhÿ ri nin qala-øÿ hÿr kimi xösu  siy  yÿt lÿ riíè sada layûn.Èrÿvan øÿhÿri Qala, Øÿhri (Kþhnÿ øÿhÿr), Tÿ pÿ baøû vÿ Dÿmir -
bulaq adlanan dþrd his sÿ  dÿn ibarÿt idi.

XVIII ÿsrin ikinci yarû -
sûnda yaranûb in kiøaf edÿn
øÿhÿrlÿr sûra sûnda siyasi vÿ
iq ti sadi mÿrkÿz kimi Øuøa
øÿhÿri xösusi yer tu  tur. Øu -
øa qalasû bir tÿrÿfdÿn u÷u-
r  um, di gÿr tÿrÿfdÿn isÿ sûl -
dû  rûm qayalarla ÿhatÿ olun -
muø tÿ bii bir qala idi. Pÿ -
nahÿli xan istinadgah kimi
hÿmin yeri se÷dikdÿn sonra
burada qala di var larû, sonra
isÿ evlÿr vÿ ima rÿtlÿr tik dir -
miødi. Ènøaat iølÿri bit dik -
dÿn son ra Pÿnah ÿli xan vÿ
Qara ba üûn bir ÷ox zadÿgan
vÿ sÿ nÿò karlarû qa laya kþ÷ -
möø äö lÿr.
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Şuşada məhəllə

İrəvan qalası. 1796-cı il (rəssam G.Sergeyeviç)

digərinə kimi yüksək səslə oxuyur. Digər tərəf-müqabili mətn haqqında suallar verir.
Birinci şagirdin sualları cavablandırmasına çalışılır. Sonra rollar dəyişilir. Əvvəl sual
vermiş olan tərəf-müqabili növbəti abzası oxuyur, digəri isə suallara cavab verir.
İnformasiyanın mübadiləsi diskussiya formasında aparıla bilər. Bunun üçün 
C blokunda təqdim olunan suallardan istifadə oluna bilər.
Məsələn: Xanlıqlar dövründə mövcud olan torpaq mülkiyyətini Səfəvilər dövrün -
dəki torpaq mülkiyyəti ilə müqayisə edin.
Hansı kəndli qrupunun vəziyyəti nisbətən yaxşı idi? 
Bu nə ilə bağlı idi?
XVIII əsrdə Azərbaycan şəhərlərinin inkişafına müsbət və mənfi təsir edən
amilləri qeyd edin. və s. 
Yaradıcı tətbiqetmədə şagirdlərə cədvəl doldurmağı tapşıra bilərsiniz:

Feodal  təbəqəsi 

Kəndlilər
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Torpaq mülkiyyəti formaları:

E blokunda  təqdim  olunan şəkil və illüstrasiyaların köməyi ilə siz müza ki -
rə ni də apara bilərsiniz. Mövzuda verilən şəkillərin köməyi ilə  Azərbaycan şəhər -
lərinin ümumi və fərqli cəhətləri diaqram və ya cədvəl forması ilə müqayisə və
təqdim edilə bilər.

Ev tapşırığı kimi C blokunda verilən tapşırıqlardan istifadə etməyi məsləhət
görərdik: Azərbaycanın qədim və yeni yaranmış şəhərlərinin biri haqqında əlavə
məlumat toplayın və təqdimat hazırlayın. 

Qiymətləndirmə meyarları: əlaqələndirmə, təhliletmə

Torpaq mülkiyyəti formasının adı Xüsusiyyəti 

Oxşar cəhətlər Fərqli cəhətlər 

I II III IV

Azərbaycanın
XVIII əsrin ikin ci
yarısına aid yazılı
mənbə lə rini təhlil  
et məkdə çətinlik

çəkir.

Azərbaycanın 
XVIII əsrin ikin ci
yarısına aid yazılı

mənbə lə rini
kö mək çi suallar 
vasitəsilə təhlil

edir.

Azərbaycanın 
XVIII əsrin ikin ci
yarısına aid yazılı
mənbə lə rini təhlil 

edərkən bəzi 
səhvlər edir. 

Azərbaycanın 
XVIII əsrin ikinci
yarısına aid yazılı
mən bələrin  də ki

məlu mat la rı 
sərbəst və düzgün

təhlil edir.

Azərbaycanın XVIII
əsrin ikinci yarısında

coğrafi möv qeyi
və tə bii amillərini
ictimai mü nasi bət -
lərin inkişafı və öl -

kə nin siyasi vəziyyəti
ilə əlaqələn dirməkdə

çətinlik çəkir.

Azərbaycanın
XVIII əsrin ikinci
ya rı sında coğrafi
möv qe yi və tə bii
amillərini ictimai
mü nasi bət lərin

inkişafı və ölkə nin
siyasi vəziyyəti ilə
əlaqələndirərkən

müəl li min köməyi
ilə aparır. 

Azərbaycanın
XVIII əsrin ikinci
ya rı sında coğrafi
möv qe yi və tə bii
amillərini ictimai
mü nasi bət lərin

inkişafı və ölkə nin
siyasi vəziyyəti ilə

əlaqələndirərkən bəzi
səhvlər edir.

Azərbaycanın 
XVIII əsrin ikinci
yarısında coğrafi
möv qeyi və təbii
amil lə rini ictimai
münasibətlərin 

in ki şafı və siyasi
vəziyyəti ilə sərbəst

əlaqələndirir. 
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ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÂßÇÈÉÉßÒ. ÑßÍßÒÊÀÐËÛÃ. 
ÒÈÚÀÐßÒ

Kÿnd tÿsÿrröfatû. ßlveriøli iqlim vÿ mön bit torpaqlar Azÿr -
baycanda möxtÿlif bit ki   lÿr, o cömlÿdÿn kÿtan, kön cöò, buüda,
ar  pa, ÷ÿltik* vÿ s. yetiødirmÿk ö÷ön ÿëâåðèøëè øÿrait ya radûrdû.
Kÿnd tÿsÿrröfatûnda arû÷ûlûq, özöm ÷ölök, bos tan ÷ûlûq, xösu -
silÿ baü÷ûlûq da möÿyyÿn rol oy na yûr dû. XVIII ÿsrin ikinci ya -
rûsûnda ayrû-ayrû bþl   gÿlÿr bÿzi tÿsÿr ðöfat sa hÿlÿri özrÿ
ixtisas laøûrdû.

Þlkÿ iqtisadiyyatûnda möhöm yer tutan ipÿk÷ilik Øamaxû, Øÿki,
Qa ra baü âÿ Nax ÷û van da inkiøaf etmiødi. Quba âÿ Bakûda ÿhali ÿkin-

÷iliklÿ mÿøüul olur du. Abøeron þzö -
 nön ÿtir li zÿ fÿranû ilÿ mÿøhur idi.
Çÿôÿðàíäàí, ÿñàñÿí, áîéàã÷ûëûãäà,
ÿúçà÷ûëûãäà âÿ éåéèíòè ñÿíàéå ñèí äÿ
èñ òèôà äÿ îëó íóð äó. 

Ëÿíêÿðàí xanlûüûnda ÷ÿl tik vÿ
øÿkÿr ÷uüunduru yetiø di ri lirdi.
Xÿ zÿr dÿ ni zi vÿ Kör ÷ayû sa hil  lÿ -
rindÿ ya øayan ÿha  li balûq ÷ûlûqla
mÿø üul olurdu. 
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Zÿngin tÿbii sÿrvÿtëÿðÿ malik Azÿr -
 bay can torpaüûnda tarix boyu kÿnd
tÿsÿr röfatûíûí, sÿnÿtkarlûüûn, demÿk
olar ki, bötön sahÿlÿrinin inkiøafû ö÷ön
ÿlveriøli øÿrait îëñà äà, ñi yasi hadi sÿlÿr,
qonøu dþvlÿtlÿrin arasûkÿsil mÿ yÿn bas -
qûn la rû þlkÿíèí inki øafûna mane îëóðäó.

XVIII ÿsrin ikinci yarûsûnda Azÿr  baycanda
hansû tÿsÿrröfat sa hÿlÿri inkiøaf edirdi?

* ×ÿëòèê — ãabûüû ÷ûxarûlmamûø döyö (ÿkmÿk ö÷ön)

Çəltik sahəsi

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
1.3.1. Azərbaycan ərazisində yaşamış insanların həyat tərzi və məşğuliyyətlə -

rində baş vermiş dəyişiklikləri izləyir və onların səbəblərini izah edir.
5.1.1. Yeni ictimai-iqtisadi münasibətlərin mədəniyyətə təsirini dəyərləndirir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə

Təlim forması:
kollektiv və qruplarla iş

1. XVIII əsrin ikinci ya -
rısının iqstisadi vəziy -
yətinə aid olan yazılı
mən bələri təhlil edir, nə -
ticələrini təqdim edir.
2. XVIII əsrin ikinci yarı -
sında Azər  baycan da ya şa -
mış insanların həyat
tərzi və məşğuliy yət lə -
rində baş vermiş dəyi -
şik likləri izləyir və on  -
ların səbəblərini izah
edir.
3. XVIII əsrin ikinci ya -
rısında ictimai-iqtisadi
mü nasibətlərin mə də niy -
yətə təsirini dəyər lən -
dirir.

Тялим мягсяди

Bu mövzunu başlayarkən şagirdlərin diqqətini A blokundakı hissəyə cəlb etmək
olar. Burada verilən məlumat müzakirə olunsa, yaxşı olardı. Verilən mətn şərh
olunmalı, şagirdlərin fərziyyələri dinlənilməlidir. E blokunda təqdim olunan

26-cı mövzu. İqtisadi vəziyyət. Sənətkarlıq. Ticarət
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äþâðäÿ ãûzûlû vÿ ya gömöøö saplarëà òèêèëÿí ýö lÿ bÿ tinèí âÿ òÿê
ÿë ëÿ òèêèëäèéè ö÷öí òÿêÿëäóç àäëàíàí áÿäèè òèêìÿíèí ýþçÿë íöìó-
íÿëÿðè éàðàíìûøäûð. Øÿki tÿkÿlduz sÿ nÿti nin vÿtÿni sayûlûr. Øÿki -
dÿ ipÿk÷iliyin baølû ca yer tutmasû burada tÿkÿlduz sÿnÿ tinin in  ki-
  øafûna bþyök tÿkan vermiødir.

Muncuqlu tikmÿnin geniø yayûldû üû yer   lÿr Øuøa, Gÿncÿ, Qa -
zax, Nax ÷ûvan, Bakû vÿ Tÿbrizdir.

Taxta vÿ rÿngli øöøÿlÿrin birlÿø äèðèë -
mÿsi ilÿ yaranan øÿbÿkÿ sÿnÿti daha ÷ox
mÿs cid, sa ray kimi me marlûq abi dÿ lÿ -
rindÿ istifa dÿ edilirdi. Ôiqurlarda ya -
pûøqan vÿ mismardan istifadÿ olun mur äó.
Taxtadan ha zûr lanan vÿ rÿngli øöøÿ ilÿ
bÿ zÿdilÿn bu cör ÷ÿr ÷ivÿlÿr qapû vÿ pÿn -
cÿrÿ ye rinÿ istifa dÿ edi    liräè. Øÿáÿêÿ ñÿ-
íÿòèíèí íöìóíÿëÿðè Øÿêè õàí ñàðàéûí äà
âÿ äèýÿð òàðèõè àáèäÿëÿðäÿ áó ýöíÿ ãÿ äÿð
ãîðóíóá ñàõëà íûëìûøäûð.

XVIII ÿsrin ikinci yarûsûnda Azÿrbay can øÿhÿrlÿrindÿ sÿnÿt -
karëàð èêè ãðóïà áþëöíöðäö: sÿnÿtkar åìàëàòõàíàëàðûíûí (áèðëèêëÿ -
ðèíèí) özv  lÿri vÿ ev øÿraitindÿ fÿrdi ÿmÿklÿ mÿø üul olan sÿnÿt karlar.
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Muncuqlu tikmə Güləbətin Təkəlduz

?
Necÿ dö øö nör sönöz, bÿdii tikmÿ sÿnÿti möasir dþvrdÿ þz
ÿhÿmiyyÿtini sax laya bilmiø dirmi?

Şəbəkə

? Sizcÿ, nÿ ö÷ön øÿbÿkÿ sÿnÿti bötön dön yanû heyrÿtlÿn dirir?

Kÿnd tÿsÿrröfatûnûn möhöm sa -
hÿ lÿ rin  dÿn biri dÿ maldarlûq idi.
Mal  dar lûq la, ÿsasÿn, éàéëàã-ãûøëàã
hÿyatû sö rÿn tayfa lar mÿø  üul olur -
du.

Ãàðàáàü õàíëûüûíäà àò÷ûëûã òÿñÿð -
ðö ôàòûí ìöùöì ñàùÿëÿðèíäÿí áèðè èäè.
Ãàðà áàü àòëàðû ãûçûëû ðÿíýè, éàðàøûüû,
äþçöìëöëöéö âÿ ãà ÷û øû èëÿ øþùðÿò ãà-
çàíìûøäû. Èíýèëèñëÿð áó àòëàðû ùèíä ñö -
âàðè ãîøóíó ö÷öí àëûðäûëàð. 

Sÿnÿtkarlûq. Bÿzi hallarda yerli feodallar idarÿ etdiklÿri ÿra-
zidÿ zÿngin fay  dalû qazûntû yataqlarûnûn mþvcud ol du üunu
bildiklÿri halda, qon   øu  fe  o  dallarûn bas qû nûn dan ehtiyat åäÿðÿê áó
yataqlardan is ti fadÿ etmirdilÿr. 

Yerli hakimlÿr daüûdûlmûø øÿhÿr tÿsÿr rö   fa  tûnû, o cömlÿdÿn
sÿnÿt kar  lûüû bÿrpa mÿq   sÿ dilÿ baøqa øÿhÿrlÿrdÿn þz øÿhÿrlÿrinÿ
us ta vÿ sÿ nÿt karlarû dÿvÿt etmÿyÿ mÿcbur olur du lar. Belÿ bir
ad dûmû øamaxûlû Mÿ hÿm mÿd ñÿid xan atmûødû. O, da üû dûlmûø Øa -
ma  xû da ipÿk÷ili yin inki øa fû vÿ bÿrpasû ö÷ön Tÿbriz dÿn yöz usta
dÿvÿt etmiødi. Øa  maxû xan lû üûn äà Basqal,
Möci vÿ Lahûc êÿíäëÿðè sÿnÿtkarlûq mÿr -
kÿz lÿ rinÿ ÷evrilmiødi. Bu kÿndlÿ rin sÿnÿt -
kar  larû tÿrÿfin dÿn hazûr la nan ipÿk par -
    ÷a lar, kÿla üa  yû lar, mis ãàá-ãàúàã, hÿm ÷i -
nin möxtÿlif silah lar, o cömlÿdÿn tö fÿng,
xÿncÿr vÿ s. mallar bazar larda bþ yök øþh-
rÿt tap mûødû.

Kÿlaüayû ipÿk sapdan to xunmuø qa dûn
baø þrtöyödör. Øÿki vÿ Basqaläà òîõóíàí
êÿëàüàéûëàð áþéöê øþùðÿò ãàçàíìûøäû. 

Azÿrbaycanda geniø yayûlmûø sÿ nÿt kar -
lûq sahÿlÿrindÿn biri dÿ áÿäèè òèêìÿ èäè. Áó
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? Nÿ ö÷öí éåðëè ôåîäàëëàð ôàéäàëû ãàçûíòû éàòàãëàðûídan
èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíäÿí åùòèéàòëàíûðäûëàð?

Qarabağ atı

Kəlаğayı

illüstrasiyanın köməyi ilə sinifdə motivasiyanı qurmaq olar. Bunun üçün möv -
zuda verilən şəkillərə şagirdlərin diqqəti cəlb olunur və suallar vasitəsilə mü za-
kirə təşkil olunur. 
Sonra şagirdlərə tədqiqat sualı təqdim olunmalıdır. Tədqiqat sualı qismində A
blokunda verilən sualdan istifadə oluna bilər:
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda hansı təsərrüfat sahələri inkişaf
edirdi?
Tədqiqat sualını siz özünüz də yaza bilərsiniz. 
Suallara cavab tapmaq üçün tədqiqat işi təşkil olunur. Bunun üçün sinif  qruplara
bölünür. Qrupların sayını siz özünüz  müəyyən edin.  Məsələn, mövzuda verilən
fə nərciklərin sayına görə sinfi 4 qrupa bölə bilərsiniz. Hər qrupa iş vərəqləri pay -
lanmalıdır. İş vərəqində tapşırıqları tərtib edərkən aşağıdakıları nəzərə alın:
– tapşırıqların sayını və həcmini;
– çətinlik səviyyəsini;
– müəyyən etdiyiniz  standart və məqsədləri.
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Èrÿvan øÿhÿrinin zÿngin tÿbiÿti bu bþl gÿnin xal÷alarûna xösusi
÷alarlar vermiødir. Al-ÿlvan boyalar bu bþl gÿ nin xal÷alarûnû di -
gÿrlÿ rin dÿn fÿrqlÿ n dirÿn ÿsas xösusiyyÿt dir. Èrÿvan xal ÷alarû xov -
lu (xal÷a, xa lû, gÿbÿ vÿ s.) vÿ xovsuz (pa laz, kilim, cecim, su maüû,
zi li vÿ s.) ol maq la naxûø la rûnûn in cÿ li yi, rÿng lÿrinin zÿn ginliyi ilÿ
se ÷ilirdi. Xal÷a la rûn özÿrindÿ törk mi fo  logiyasûndan gÿlÿn dam -
üalar vÿ möx tÿlif at ri  butlar, ÷ox za man onun toxunma ili vÿ
toxuya nûn adû þz ÿk sini tapûrdû.

Bakûnûn qÿdim È÷ÿriøÿhÿr his sÿ sin dÿ zÿ rif vÿ yöksÿk key fiy -
yÿt li xal ÷a lar òîõónurdu. Bakûíûí kÿnd    lÿ rindÿ äÿ ýþçÿë õàë÷àëàð
toxu  yur dular. Bu xal ÷a la rû «Qo  bus   tan» adlan dû rûr dû lar. 

XVIII ÿsr   dÿ to xun  muø xal  ÷a la rûn bÿzi nömu nÿ lÿri ha zûr da Ès -
tanbulun Törk vÿ Ès lam ßsÿr lÿ ri Ìuzeyindÿ sax  lanûlûr.

Ticarÿt. ßvvÿlki dþvrlÿrdÿ ol du üu kimi, XVIII ÿsrin ikinci
ya  rû  sûn da da Azÿrbaycanda tica rÿt ÿmÿ  liyyatû hÿm karvan yol -
larû, hÿm dÿ Xÿzÿr dÿnizi vasitÿsilÿ apa rûlûrdû. Volqa—Xÿzÿr
ticarÿt yolunda isÿ Bakû li manû xösusi ÿhÿmiy yÿt kÿsb edirdi.
Bu yol la hÿm Rusiyaya, hÿm dÿ Rusiyaäàí Qÿrbi Av ropa þlkÿ-
lÿrinÿ, xö susilÿ Èngiltÿrÿ vÿ Hol  lan  diyanûn bazarla rûna ÷ûxmaq
olurdu. 

Azÿrbaycan øÿhÿrlÿrinin hamûsûnda tica rÿ tin bötön nþvlÿri
özÿrindÿ bþyök gþmrök qoyulmuødu. Èðè éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿ
qala qapûsûndan tut muø, ÷ay ke÷idlÿri nÿ, hÿt  ta dini ocaq lara ge -
dÿn yollaradÿk xanûn ìÿìóð la rû du rur, gÿlib-gedÿnlÿrdÿn rÿhdari
deyilÿn äàõèëè ýþìðöê âåðýèñè topla yûrdûlar.
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? Ñèçúÿ, rÿhdari gþmröyö ticarÿtin gediøinÿ necÿ tÿsir edirdi?

!
Ìöàñèð äþâðäÿ «Yerevan xal÷asû», yaxud «er mÿ ni xal ÷a sû» adû
altûnda dönya bazarlarûna ÷û xarûlan xal ÷a la rû àzÿr bay canlû
sÿnÿtkarlar toxu muølar. 

Bu fakta þz mönasibÿtinizi bildirin. 

?
Necÿ döøö nörsö nöz, nÿ ö÷ön Azÿrbaycan xal÷alarû dön ya nûn
qeyri-maddi irsi siyahûsûíà daxil olunmuødur?

Sÿnÿtkar åìàëàòõàíàëàðû ÿsnaf adlanûrdû. ßsnaflar möxtÿlif
peøÿ vÿ iø sahiblÿrini þz ÿtrafûnda birlÿø dirirdi. Øÿhÿrlÿrdÿ
toxu cu, çÿð  ýÿð, dÿ mir ÷i, papaq ÷û, äóëóñ÷ó, dÿrzi, tu luq   ÷u vÿ di -
gÿr ÿsnaflar da var idi. 

Xal÷a÷ûlûq. XVIII ÿsrin ikinci ya rû sûnda sÿnÿtkarlûq vÿ deko-
rativ in cÿsÿnÿt nþvlÿri arasûnda xal÷a÷ûlûq aparûcû yer tuturdu.
Quba xal÷alarû nÿinki Azÿrbaycanda, hÿtta dönya þlkÿlÿrindÿ dÿ
øþhrÿt qazanmûødû. Bu re giona aid bÿzi ×i÷i xal÷alarû Viktori ya
vÿ Albert (London), Metropoliten (Nyu-York) muzeylÿrindÿ nö -
 mayiø olu nur.
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İndiyədək Şəki, Şamaxı, Bakı, Şuşa və digər şəhərlərdə xalq arasında sənət
adı daşıyan mə həl lələr mövcuddur. Şəkidə məhəllələrin adları belə idi:
Şalbarlar (Şaltoxuyanlar), Sa bun çular, Xarratlar, Zərgər lər, Dulusçular,

Sandıqçılar, Çanaqçılar və s. 
Şuşa şəhərində dəmirçi, qalayçı, başmaqçı, dab bağ əsnaflarının olması ba -

rədə məlumatlar vardır.
Bu məhəllə və küçələrin adları bizə hansı mə lu matı verir?

Azərbaycan Xalça Muzeyində
saxlanılan “Əjdahalı” xalça

Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan
Xalça Muzeyinə XVIII əsrə aid Qara -
bağın nadir “Xətai” xalça sını hədiy -

yə etmişdir. Bu xalça uzun illər boyu Av stri ya
və İtaliyada şəxsi kolleksiyalarda qorunub
saxlanılırdı.

“Xətai” kompozisi yası dünyada “Əj da ha -
lı” kimi tanınan xal ça tipinə aiddir. Or ta əsr -
lərdə bu cür xalçalar yalnız Azər bay  canda –
Qarabağ və Şir vanda toxunur, Böyük İpək
Yolu ilə xarici ölkələrə gön dərilirdi. 

Qədim Azərbaycan xalçalarının dün ya -
nın bir çox ölkələrində şəxsi kolleksiya lar -
da saxlanılması nəyin göstəricisidir?

Məsələn, iş vərəqlərində belə tapşırıqlar verə bilərsiniz:
1. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda təsərrüfatın inkişafına hansı təbii
və siyasi amillər təsir edirdi?
2. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda ayrı-ayrı bölgələrdə təsərrüfat sa -
hələri üzrə ixtisaslaşmanı  yazın.

İş vərəqlərini tərtib edərkən mövzuda verilən C (sual və tapşırıqlar) və E (şəkillər
və illüstrasiyalar) bloklarından istifadə edin. Qruplar öz işlərini tamamlayandan
sonra təqdimat keçirin. Təqdimatdan sonra müzakirə aparılır. Mövzuda C blo -
kunda verilən yan  və mövzudan sonrakı suallar müzakirəni sə mə rə li təşkil et -
mə yə kö mək edə bilər.  
Məsələn, mövzudan sonra sual: – XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın kənd
təsərrüfatında hansı yeniliklər olmuşdur?

Bölgə

İxtisaslaşma sahəsi
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Müzakirəni aparmaq və şagirdlərin rəylərini öyrənmək məqsədilə C blokunda ve -
rilən suallar sizə yararlı ola bilər. Məsələn: Necə dü şünürsünüz, bədii tikmə sənəti
müa sir dövrdə öz əhəmiyyətini saxlaya bilmiş dirmi?
Sizcə, nə üçün şəbəkə sənəti bütün dünyanı heyrətləndirir?
Necə düşünürsünüz, nə üçün Azərbaycan xalçaları dünyanın qeyri-maddi irsi
siyahı sı na daxil olunmuşdur?
Müzakirədən sonra nəticəni şagirdlərin özlərinin  vurğulamаsınа çаlışın.
C blokundakı suallardan biri şagirdlərə yaradıcı iş kimi verilə bilər: – XVIII əsrin
ikin ci yarısında Azərbaycanın sənətkarlıq inciləri haqqında əlavə məlumat
toplayın və təqdimat hazırlayın. Yaxud siz ev tapşırığı kimi topladıqları məlu -
mat ları slayd şəklində hazırlamağı tаpşıra bilərsiniz. Topladığı məlumat həm də
buklet, referat şəklində təqdim oluna bilər. 

Qiymətləndirmə meyarları: təhliletmə, izahetmə, dəyərləndirmə 

I II III IV

XVIII əsrin ikinci
ya rı sın ın iqtisadi
vəziy yətinə aid

olan yazılı 
mən bə  ləri təhlil
edər kən çətinlik

çəkir.

XVIII əsrin ikinci
ya rı sın ın iqtisadi
vəziy yətinə aid

olan yazılı
mənbələri təhlil

edərkən kömək dən
istifadə edir. 

XVIII əsrin ikinci
ya rı sın ın iqtisadi
vəziy yətinə aid

olan yazılı
mənbələri təhlil

edərkən bəzi
səhvlərə yol verir.

XVIII əsrin ikinci
ya rı sın ın iqtisadi 

vəziy yətinə aid olan
yazılı mənbələri 

ətraflı
təh lil edir.

XVIII əsrin ikinci
yarısın da insan -

ların həyat tərzi və
məşğuliy yətlərində

baş ver miş
dəyişik lik lə ri izah
et mə kdə çə tinlik

çəkir.

XVIII əsrin ikinci
yarısın da insan -
ların həyat tərzi 

və məşğuliy -
yətlərində baş 

ver miş dəyişik lik -
lə ri izah edərkən

kömək dən istifadə
edir.

XVIII əsrin ikinci
yarısın da insan -

ların həyat tərzi və
məşğuliy yətlərində

baş ver miş
dəyişik lik lə ri 

izah edərkən bəzi
səhvlər edir.

XVIII əsrin ikinci
insan ların həyat tərzi 

və məşğuliy yətlərində
baş ver miş 

dəyişik lik lə ri 
izləyir və sə bəb lərini

ətraflı izah edir.

XVIII əsrin ikinci
yarı sında ictimai-

iqtisa di mü  nasi bət -
lərin mə də niy yətə
tə sirini dəyər lən -
dir məkdə çətinlik

çəkir.

XVIII əsrin ikinci
yarı sında ictimai-

iqtisa di mü  nasibət -
lərin mə də niy yətə

təsirini dəyər lən  dir -
ərkən müəllimin

kö məyindən 
is tifadə edir. 

XVIII əsrin ikinci
ya rı sın ın iqtisadi
vəziy yətinə aid

olan yazılı
mənbələri

dəyərləndirərkən
bəzi səhvlər edir.

XVIII əsrin ikinci
yarısında ictimai-

iqtisadi münasi bət lərin
mədəniyyətə 

təsirini sərbəst 
də   yərləndirir.
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ÐÓÑÈÉÀÍÛÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÒÎÐÏÀÃËÀÐÛÍÛÍ
ÈØÜÀËÛÍÀ ÁÀØËÀÌÀÑÛ

Ðóñèéà âÿ Ãÿðáè Àâðîïà äþâëÿòëÿðèíèí Àçÿðáàé úàí ëà áàü ëû
ïëàíëàðû. Cÿnubi Qaf qaz da kû mörÿkkÿb siyasi, iq ti sadi vÿ bey -

nÿlxalq vÿ ziyyÿt Rusiyanûn iø   üal÷û planlarûnûn hÿ yata ke÷iril mÿ -

sini asan laø dû rûr dû. Feodal ara möha ri bÿlÿri vÿ xa rici iøüal÷û larûn

bas qûn larû Àçÿðáàéúàíû zÿif lÿòìèødi.  

Rusiya Øimalè Qaf qazû hÿlÿ tam ÿlÿ ke÷irÿ bilmÿ miødi. Cÿnubi

Qafqazûn iøüalû áó èøè àñàíëàøäûðàð, äaülû la rûn ÿrazilÿriíè øimal-

dan vÿ cÿnub dan möha sirÿyÿ almaqdan þtrö ÿlveriøli øÿrait ya -

ra da áèëÿðäè. 
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44
Azərbaycan XIX əsrin 

əvvəllərində

2727

Rusiya Azÿðáàéúàíû iøüal åòìÿê planlarûna
ùàíñû òîðïàã ëàð äàí baøladû?

ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ ÷àð Ru si -
ya ñ ûnûn xarici siyasÿtinin ÿsas isti -
qa mÿt  lÿrin dÿn biri Cÿnubi Qafqazûn
èøüàëûíäàí iba rÿt idi. ×ar Ru siya sû
Cÿ nubi Qaf qazû õàììàë mÿnbÿ yinÿ,
Xÿzÿr dÿnizi ni Ru si yanûn daxili dÿ -
nizinÿ ÷evirmÿyÿ ÷alûøûrdû. 

Àëòñòàíäàðòlar:
3.1.2. Dövlətlərarası münasibətlərdə Azərbaycanın mövqeyini dəyərləndirir.
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur.

Təlim üsulu: 
beyin həmləsi, müzakirə

Təlim forması:
qruplarla və kollektiv iş

1. Dövlətlərarası müna si -
bət lərdə Azərbaycan xan -
lıq la rının tutduğu möv  -
qe yi dəyərləndirir.
2. Qərbi Avropa ölkələ -
ri nin və Rusiyanın Qaf -
qa za yönəlmiş siyasə -
ti  nin məqsədlərinə aid
sxem qurur.

Тялим мягсяди

Mövzunun tədrisinə başlayarkən motivasiyanı müxtəlif formada qurub reallaşdır -
maq olar. Azərbaycanın strateji mövqeyə malik olması, bu gün dünyanın seçilən
dövlətlərindən olması kimi faktlarla XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın beynəl -
xalq vəziyyətinə keçid yarada bilərsiniz. 

27-ci mövzu. Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarının
işğalına başlaması

AZƏR BAY CAN  XIX  ƏSRİN  ƏVVƏLLƏRİNDƏ
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1801-ci iläÿ Øÿðãè Ýöðúöñòàí Ru si yaya birlÿødiril di. Görcö

÷a   rû nûn ha ki miyyÿti lÿüv edildi, ðus qoøu  n la rûnûn baø ko man  danû

tÿrÿ findÿn idarÿ olunan quber niya yara dûl dû. Áó çàìàí Àçÿðáàé -

úàíëà áàüëû áþéöê ÿäàëÿòñèçëèéÿ éîë âåðèë äè. Azÿr bay canûí òîðïàãëàðû:

Qazax, Bor   ÷alû, Øÿm    øÿd  dië sultan  lûqlarû, Ëîðó âÿ Ïÿìáÿê áþëýÿëÿðè

äÿ áó qu   ber      ni yanûn tÿr ki  binÿ daxil edil  di. Belÿ liklÿ, Azÿr bay  can

tor paq  la rû nûn Ru siya tÿrÿ findÿn èøüà ëûíà áàøëàíûëäû.

Georgiyevsk möqavilÿsi. 1802-ci ildÿ Geor giyevsk* øÿhÿ -

rindÿ Ðóñèéà ùþêóìÿòè òÿðÿôèíäÿí òÿøêèë åäèëìèø gþrö ø ke÷irèëdi.

Ýþ ðöøäÿ Äàüûñòàí ôåîäàë ùàêèìëÿðèíèí nöma yÿn dÿ lÿri ilÿ ya na -

øû, Qu ba vÿ Ëÿíêÿðàí xanlûq larûnûn nö  ma  yÿn dÿ lÿri dÿ iøti rak

edir dilÿr. Digÿr Àçÿð áàé úàí xanlûq la  rû  nûí nö    ma        yÿn   dÿlÿri gþ -

 röø dÿ iøtirak et ìÿ äè ëÿð. Îíëàð Ðóñèéà èëÿ Ãàúàð ñàðàéû àðàñûíäà

ñå÷èì ãàðøûñûíäà ãàëìûøäûëàð. Áèð ãÿäÿð ÿââÿë Ãàúàð ñàðàéûíäàí

ýþíäÿðèëÿí åë÷è îíëà ðà òàõò-òàúäà Àüà Ìÿùÿììÿä øàù Ãàúàðû

ÿâÿç åòìèø Ôÿòÿëè øàùûí ùàêèìèééÿòèíè ãÿáóë åòìÿê áàðÿäÿ ôÿð-

ìàí ýÿòèðìèøäè. 

Geor  gi   yev s k dÿ ki da nûøûqlar íÿòèúÿñèíäÿ òÿðÿôëÿð àðàñûíäà

mö qa vilÿ im za landû. Mö qa vi lÿ dÿ deyilirdi ki, «onu imzala -
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* Georgiyevsk — Øèìàëè Ãàôãàçäà éåðëÿøèð. 1802—1822-ci il lÿr dÿ Georgi -
yevsk øÿhÿri Qafqaz quberniyasûnûn mÿrkÿzi ol muødur.

?
×àð Ðóñèéàñûíûí Ýåîðýèéåâñê ìöãàâèëÿñèíè áàüëàìàãäà
ìÿãñÿäè íÿ èäè? 

Rus çarı I Aleksandr 1801-ci ilin dekabrında Qafqaz qoşunlarının
baş komandanı general Knorrinqə yazırdı: “Qonşu hakimlər və xalq -
larla münasibət saxlayaraq Rusiya tərəf dar larının sayını artırmağa

çalışmalı, xüsusən də üzərində hələlik Baba xanın (Fətəli şahın) hakimiyyəti
yaranmamış İrəvan, Gəncə, Şəki, Şirvan, Bakı və başqa xanları cəlb etməli”.

“Azərbaycan tarixi”, 7 cilddə, IV cild

Áó äþâðäÿ Àâðîïà äþâëÿòëÿðè ìöñòÿìëÿêÿëÿð ÿëÿ êå÷èðìÿê óü-

ðóíäà ýåíèø âÿ êÿñêèí áèð ùÿðáè ìöáàðèçÿéÿ ýèðèøìèøäèëÿð. Qÿrbi

Avropa dþv lÿt lÿ rinin, xösusÿn dÿ Èngiltÿrÿ vÿ Fran sa nûn Cÿnubi

Qafqaz barÿ dÿ iøüal÷û planlarû var idi. Îna gþrÿ dÿ on lar Ru -

 siyanûn bu ÿraziäÿ ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ mane ol maüa ÷alûøûrdûlar.

Rusi ya nûn bu yerlÿri iøüal et mÿsi Èngiltÿrÿnin Øÿr qäÿêè ìþâãå-

éèíÿ, î úöìëÿäÿí Ost-Ùind øir kÿtinin in hi sa rû na aüûr zÿr bÿ en -

dirÿ bi lÿrdi. 

Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíäà ìÿðêÿçëÿøäèðèëìèø äþâëÿòèí îëìà-

ìàñû âàùèä õàðèúè ñèéàñÿòèí éåðèäèëìÿñèíÿ èìêàí âåðìèðäè.

Áóíà ýþðÿ Àçÿðáàéúàí õàíëûãëàðû þçëÿðèíè ãîðóéóá ñàõëàìàã,

õàíëûãëàð àðàñûíäàêû ìöíàñèáÿòëÿðè òÿíçèì åòìÿê ö÷öí þëêÿéÿ

ýþç äèêÿí ìöõ òÿëèô ãöââÿëÿð èëÿ éàõûíëàøìàëû îëóðäóëàð. ÕÂÛÛÛ

ÿñðèí ñîíó — ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Àçÿðáàé  úàíà ãàðøû áàøëûúà

òÿùëöêÿ ÷àð Ðóñè éà ñûíäàí ýÿëèðäè. Ðóñè  éàíûí Úÿíóáè Ãàôãàçëà

áàüëû ñèéàñÿòè Ãà úàð øàùëàðûíûí ìÿíàôåéèíÿ òîõóíäóüóíäàí áó

èêè þëêÿíèí ìöíàñèáÿòëÿðèíèí êÿñêèí ëÿøìÿñèíäÿ äÿ Àçÿðáàéúàí

áàøëûúà éåð òóòóðäó.

Qazax, Bor   ÷alû, Øÿm    øÿd  dië sultan  lûqlarû, Ëîðó âÿ Ïÿìáÿê áþë -
ýÿëÿðèíèí èøüàëû. 1801-ci ilin ÿvvÿlëÿðindÿ Èngiltÿrÿ Ãàúàðëàð

äþâëÿòè èëÿ siyasi vÿ ticarÿt mö qa vilÿlÿri baüladû. Bu möqavilÿ -

lÿ ri baülamaqla Èngiltÿrÿ Ãàúàðëàð äþâëÿòèíèí daxili iølÿrinÿ

qarûømaq imkanû ÿldÿ etdi. Ãà úàðëàð äþâëÿòè èëÿ Èngiltÿrÿnin ya -

xûn laø ma sûnû gþrÿn Ru siya hÿrÿkÿtÿ ke÷   di. 
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?
Ðóñèéàíûí Úÿíóáè Ãàôãàçû ÿëÿ êå÷èðìÿê ö÷öí íÿçÿðäÿ 
òóòäóüó ñèéàñè ìÿãñÿäëÿð íÿäÿí èáàðÿò èäè?

! Èíýèëòÿðÿíèí Úÿíóáè Ãàôãàçëà áàüëû ïëàíëàðûíû òÿùëèë åäèí.

!
ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà ìÿðêÿçëÿøäèðèëìèø
äþâëÿòèí îëìàìàñûíûí íÿòèúÿëÿðèíè ìöçàêèðÿ åäèí.

Motivəedici suallar verməklə şa girdlərin diqqətini mövzunun əsas obyekti olan
– İngiltərə, Rusiya, Fransaya yönəldib araşdırma aparmaq üçün maraq yaratmaq
olar. Motivasiyanı A blokuna uyğun da qura bilərsiniz. 
Verilən cavabları lövhədə və ya flipçartda qeyd etməklə, şagirdləri tədqiqata sövq
etmək olar. 
Tədqiqat sualını «XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın daxili və beynəlxalq
vəziyyətinin mürəkkəbliyi nə ilə əlaqədardır?» formasında qoyub dərsin növbəti
mərhələlərini elə müəyyən etməlisiniz ki, tədqiqat sualının cavabını şagirdlər
araşdıraraq tapa bilsinlər.
Tədqiqat sualını elan etdikdən sonra şagirdləri qruplara bölmək lazımdır. Vaxta
qənaət etmək və bölgünü əlverişli etmək üçün sadə və praktik yollardan istifadə
edin. Şagirdləri 3 və ya 4 qrupa bölmək istəyirsinizsə, onlara sıra ilə 1-dən 3-ə
qədər (və ya 4-ə qədər) saymağı tapşırın. Sonra «birləri», «ikiləri», «üçləri»
qruplaşdırın.
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1. Àçÿðáàéúàíûí Ðóñèéà ö÷öí ùÿðáè-ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿòè
íÿäÿí èáàðÿò èäè?

2. Èíýèëòÿðÿ—Ãàúàðëàð òèúàðÿò ìöãàâèëÿñèíèí ñèéàñè
ìÿãñÿäëÿðè íÿäÿí èáàðÿò èäè?

3. 1802-úè èëèí Ýåîðýèéåâñê ìöãàâèëÿñèíèí øÿðòëÿðè íÿäÿí èáàðÿò èäè?
Ñà äàëàéûí.

4. ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí äàõèëè âÿ õàðèúè âÿçèééÿòèíè
ìöðÿêêÿáëÿøäèðÿí ñÿáÿáëÿðÿ äàèð úÿäâÿë ãóðóí.

5. Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí èøüàëûíûí 1801-úè èëäÿí áàøëàíäûüûíû
ÿñàñ  ëàíäûðûí.

6. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1801 1802

Ýåîðýèéåâñê ìöãàâèëÿñè èìçàëàíäûüû èëê ýöíëÿðäÿí äÿéÿðñèç

áèð êàüûçà ÷åâðèëäè. Àçÿðáàéúàí õàíëûãëàðû òåçëèêëÿ Qacarlar vÿ

Os manlû dþv   lÿt lÿ rinèí äåéèë, ìÿùç ÷àð Ðóñèéàñûíûí òÿúàâöçöíÿ

ìÿðóç ãàëäûëàð.

yanlar þz àðçóñó èëÿ» Ru  siyaíûí himayÿsinÿ qÿ bul olunà áèëÿð-

ëÿð. Ru   si ya isÿ on  larûn ìöñ òÿ ãèëëèéèíÿ to xun ma ya ca ãäûð.

Möqavilÿ Cÿ nu bi Qaf qaz da tica rÿ tin geniølÿndi  rilmÿ  sini,

Xÿzÿr dÿ ni zindÿ gÿ mi÷iliyin inkiøaf etdiril mÿ sini vÿ s. mÿ sÿ lÿ -

lÿ ri dÿ nÿ zÿrdÿ tu turdu.

Möqavimÿt gþstÿrmÿk ö÷ön kifa yÿt qÿdÿr hÿrbi gö  cö olma -

yan Àçÿðáàéúàí õàíëàðû ÷ar Ru siyasûnûn xan lûq larûn ìöñ òÿ ãèë -

ëè éèíÿ òîõóíìà ya caüû barÿdÿ ver diyi vÿdlÿrÿ inandûlar. Rusiya

ayrû-ayrû Azÿr baycan xanlarûnû Qacarlar vÿ Osmanlû dþv   lÿt lÿ -

rindÿn mö da fiÿ edÿcÿyinÿ vÿd âåðèðdi. Áu he÷ dÿ ÷àð Ðóñèéàñû-

íûí xan lûq lara mös tÿ qil lik ver mÿk niy yÿ tindÿ ol ma sû äåìÿê

de yildi. ×ar Ru siyasû Azÿr bay ca nûn feo dal ha kim  lÿrinin Ru si -

ya èøüàëûíà mö  qavi mÿt gþs tÿrìÿëÿðèíèí ãàðøûñûíû áåëÿ éàëàí

âÿäëÿðëÿ àëìàã èñòÿéèðäè.

Û Ïéîòðóí éöðöøö çàìàíûíäàí ðóñëàð åðìÿíè àìèëèíÿ õö  ñó   -

ñè ÿùÿ  ìèééÿò âåðèð âÿ îí ëàð äàí Àçÿðáàé úà íà ãàðøû úàñóñ ëóã ôÿ-

àëèééÿòèíäÿ èñòèôàäÿ åäèð äèëÿð. Èøüàë÷ûëàð ö÷öí ëà  çûìè úàñóñ ëóã

ìÿëóìàòëàðûíûí òîï ëàí ìàñû ö÷öí åðìÿíèëÿð «õö ñóñè» ôÿàëëûã

ýþñ  òÿ ðèðäèëÿð. Àçÿðáàéúàí, Îñìàíëû âÿ Ýöðúöñòàí òîðïàãëàðûíäà

«Áþéöê Åð ìÿ  íèñ òàí» äþâëÿòè éàðàòìàã õöëéàñûíäà îëàí åðìÿ-

íèëÿð ÷àð Ðóñè éà ñûíûí Ãàôãàçäàêû èðòèúà÷û* ñèéàñÿòèíÿ êþìÿê åò-

ìÿêëÿ ìÿêðëè ìÿã ñÿäëÿðèíÿ ÷àòàúàãëàðûíà öìèä åäèðäèëÿð.
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* Èðòèúà÷û — ñèéàñè äöøìÿí, ìÿäÿíèééÿò âÿ òÿðÿããè äöøìÿíè

“Vərəndə məliki və Gülüstan məlikinin qardaşı oğlu Peterburqa
gedərək çardan xahiş etmişdilər ki, ya “Qarabağ vilayətini” Rusiya
himayəyə götürsün, “məliklərin təbəələrini məskunlaşdırmaq üçün

Yekaterinoqrad ətrafında yer ayırıb onların köçürülməsini təmin etmək məqsədi
ilə qoşun göndərsin”, ya da “Loruya qədər uzanan Qazax torpağını onlara ver -
mək haq qında Gürcüstan çarına göstəriş versin”. 

Tofiq Mustafazadə. “Qarabağ xanlığı”, səh. 181

Qrupları adlandırmaq da öyrədici məqsəd daşıyır. Bunun üçün onlara sərbəstlik
vermək olar. Lakin siz onları yönləndirmək üçün təkliflər verə bilərsiniz. Bunun
üçün mövzuda adı keçən dövlətlərin adlarını, terminləri və ya açar sözləri təklif
etmək olar. 
Qruplarda tədqiqatın aparılması üçün C blokundakı suallardan istifadə etmək
olar. Bu zaman aşağıdakı sual və tapşırıqlar qruplar arasında bölüşdürülə bilər. 
I qrup: Azərbaycanın Rusiya üçün hərbi-strateji əhəmiyyəti nədən ibarət idi? 
II qrup: İngiltərə–Qacarlar ticarət müqaviləsinin siyasi məqsədləri nədən ibarət
idi? 
III qrup: XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın daxili və xarici vəziyyətini mü -
rək kəb ləşdi rən səbəblərə dair cədvəl qurun. 
IV qrup: Azərbaycan torpaqlarının işğalının 1801-ci ildən başlandığını əsas -
landırın.
Şagirdlər müəyyən olunmuş vaxt ərzində tapşırıqları yerinə yetirib təqdim etmə -
lidirlər. Təqdimat zamanı bütün qrupların işləri qarşılıqlı şəkildə dinlənməli, tole -
rantlıq gözlənilməlidir. Təqdimat zamanı müəllim şagirdlərin fikrinə müdaxilə
et məməli, onların fikrini köməkçi suallara yönləndirməlidir. 
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Dərsin sonunda tədqiqat sualını yenidən verməklə cavablar dinlənməli, son nəticə
əldə olunmalıdır. 
Ev tapşırığı kimi  «XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan» adlı təqdimat hazırlamağı
tapşırmaq olar. 
Dərs zamanı reallaşdıra bilmədiyiniz tapşırıq ev tapşırığı ola bilər. Ev tapşırıqları
şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xidmət etməlidir.
Formativ qiymətləndirməni dərs müddətində aparmaq olar. 

Qiymətləndirmə meyarları: dəyərləndirmə, sxemqurma

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Dövlətlərarası
münasibətlərdə

Azərbaycan 
xan lıqla rı nın

tutduğu mövqeyi
dəyər lən dirməkdə

çə tin lik çəkir.

Dövlətlərarası
münasibətlərdə 

Azər bay can 
xan lıq  la rının

tut du ğu mövqeyi
müəllimin kö mə yi
ilə də yər ləndirir.

Dövlətlərarası
münasibətlərdə

Azərbaycan 
xan lıqlarının

tut du ğu möv qe yi
də yər ləndirərkən
bəzi səhvlərə yol

verir.

Dövlətlərarası
münasibətlərdə

Azərbaycan 
xan lıqlarının

tutduğu mövqeyi
asanlıq la

dəyərləndirir.

Qərbi Avropa 
öl kələri nin və 

Ru siyanın 
Qaf qaza yö nəl miş

siyasə tinin 
məq sədlə ri nə aid
sxem qurmaqda
çətin lik çəkir.

Qərbi Avropa 
öl kə ləri nin və 

Ru si yanın 
Qaf qaza yö nəl miş

siyasə ti nin 
məq sədlə ri nə aid
sxem qu rarkən

müəl li min
köməyindən 
isti fa də edir.

Qərbi Avropa
öl kələrinin və

Ru siyanın 
Qaf qaza 
yö nəl miş 

si yasə tinin 
məq sədlə ri nə 

aid sxe m qu rur.

Qərbi Avropa 
öl kələrinin və

Ru siyanın
Qafqaza yö nəl miş

siya sə tinin 
məq sədlə ri nə aid
sxemi asan lıqla

qurur.
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ÚÀÐ-ÁÀËÀÊßÍÈÍ Âß ÝßÍÚß ÕÀÍËÛÜÛÍÛÍ
ÐÓÑÈÉÀ ÒßÐßÔÈÍÄßÍ ÈØÜÀËÛ

Car-Balakÿnin vÿ Èlisu sultanlûüûnûn iøüalû. ×àð ùþêóìÿòè
Øÿðãè Ýöðúöñòàí ÿðàçèñèíäÿí ùöúóì ìåéäàíû êèìè èñòèôàäÿ åäÿðÿê
Àçÿðáàéúàí áàðÿñèíäÿêè ïëàíëàðûíû ùÿéàòà êå÷èðìÿéÿ áàøëàäû. 

Úàð-Áàëàêÿí úàìààòû Azÿr   bay ca  nûn i÷ÿ ri  lÿ rinÿ doü ru uzanan
yolun ös tön dÿ idi. Gör cöstandan ýÿëÿí ðus qoøunlarû Àçÿðáàéúà -
íû òóòìàüà bu ÿrazilÿrdÿn áàøëàéàúàãäû. Îíà ýþðÿ äÿ ðóñ ãîøóí-
ëàðûíûí êîìàíäàíû Sisianov Car-Balakÿn camaa tû nûn ÿlÿ ke ÷iril   -
mÿ sinÿ bþyök ÿhÿ miyyÿt ve rir di.

Ðóñèéàíûí ùèìàéÿñèíè êþíöëëö îëàðàã ãÿáóë åòìèø ýöðúö ÷àð-
ëûüûíûí ùÿðáè äÿñòÿëÿðè äÿ ðóñ ãîøóí ùèññÿëÿðè èëÿ áèðëÿøìèøäè.
1803-cö ilin yazûnda ðus ÿñýÿðëÿðèíèí gör  cö äÿñòÿëÿðè ilÿ birýÿ
höcumó Car-Bala kÿndÿ yerli ÿhalinin möqavimÿtiíÿ rast ýÿëäè.
Qanûõ (Alazan) ÷ayû sahi lindÿ dþyöø baø verdi. ßùàëèíèí ìö qa -
vimÿti qûrûëdû, Balakÿn yan dûrûëdû. Úar iøüal olundu. Car-Ba-
la kÿndÿn sÿla hiy yÿtli nö ma  yÿndÿ heyÿti Tif lisÿ, gene ral
Si  si a  no  vun yanûna geäèá Car-Balakÿn camaa tû nûn Rusi ya nûn
ha ki miy yÿti altû na alûn  masû barÿdÿ «Andlû þhdÿlik» sÿnÿ di im -
zaladû. 

151

2828

General Sisianov Rusiyanûn Cÿnubi Qaf qazda
mös tÿm lÿkÿ siya sÿtini íåúÿ icra åòäè?

Ýöðúöñòàíäà ãóáåðíèéà éàðàòäûã-
äàí ñîíðà ÷ar hþku mÿti Görcös tan
ÿrazisindÿn istifadÿ edÿrÿk Azÿrbay -
can barÿ sindÿki èø üàë÷ûëûã plan larûnû
hÿyata ke÷irmÿyÿ baøladû. Áó èøèí èú ðà
åäèëìÿñè Qaf qaz da kû Rusiya qo øun  la -
rûnûn áaø ko  mandanû tÿyin edilÿí ýå-
íåðàë Pavel Sisianovà òàïøûðûëäû.

? Íÿéÿ ýþðÿ ðóñ ãîøóíó èøüàëà Úàð-Áàëàêÿíäÿí áàøëàäû?

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir. 
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəl lər qurur.

Təlim üsulu:
müzakirə, mühazirə

Təlim forması:
qruplarla və kollektiv iş

1. Rusiyanın Azərbay -
canı işğal etməsinə aid
mənbələri təhlil edərək
təqdim edir. 
2. Car-Balakənin və Gən -
 cənin Rusiya tərə findən iş -
ğalına aid əldə etdiyi mə -
lumatlara əsasən sxem və
cədvəl qurur.

Тялим мягсяди

A blokunda verilmiş informasiya şagirdləri tədqiqata sövq edəcəkdir. Siz E blo -
kunda verilmiş şəkillərlə də motivasiya qura bilərsiniz. Mövzuda adı keçən şəx -
siyyətlərdən birinin şəklini (portretini) elektron lövhədə nümayiş etdirib mo -
ti vəedici suallarla yeni tədqiqata maraq yarada bilərsiniz. 

28-ci mövzu. Car-Balakənin və Gəncə xanlığının 
Rusiya tərəfindən işğalı



168

153

Äåêàáðäà Ñèñèàíîâ éåíÿ
Úàâàä õàíà òÿñëèì îëìàã
áàðÿäÿ ìÿêòóá ýþíäÿðèá
òÿúèëè úàâàá èñòÿäè. Ñèñèà-
íîâóí áó ùÿðÿêÿòè Úàâàä
õàíû ãÿçÿáëÿíäèðäè. Î,
úàâàá ìÿêòóáóíäà éà-
çûðäû: «Íÿ ùÿäëÿ áåëÿ äà-
íûøûðñàí? Ìÿí êè ñÿíÿ
òàáå äåéèëÿì! Ùÿääèíè
áèë! Î êè ãàëäû øÿùÿðèí
òÿù âèë âå ðèë ìÿ ñèíÿ, õàì
õÿéàëûí äàí ÿë ÷ÿê. Ýÿí   -
úÿéÿ éàëíûç ìÿ íèì ìå  éè -
òèìèí öñ òöíäÿí êå÷ÿ áè  -
ëÿð  ñÿí! Ìÿí þëÿíäÿí ñîí -
 ðà, þç ýÿ éîë ëà éîõ».

Ýÿíúÿíèí ìöäàôèÿñè
óüðóíäà ãàíëû äþéöøëÿð
áàøëàäû. Øÿùÿðèí éàõûíëû-
üûíäà Quruq obu ad lû
yer dÿ rus qo øun larû ilÿ
gÿn    cÿlilÿr arasûnda ilk
dþyöø baø ver di. Äöøìÿ-
íèí úàíëû âÿ òåõíèêè öñ -
òöí ëöéö íÿòèúÿñèíäÿ Úà âàä
õàí Ýÿíúÿ èñòèãàìÿòèíäÿ
ýåðè ÷ÿ  êèë ìÿëè îë äó. Bun-
dan sonra rus qo  øun  ó
Gÿn cÿni mö hasirÿyÿ al-
dû. Mö hasirÿ bir ay da -
vam etdi. Qa  lanûn mö -
da fiÿ ÷ilÿ ri inadlû mö qa -
vi mÿt gþs tÿrdi lÿr. Ca -
vad xan vÿ onun oülu

Rus qoşununun Gəncə qalasına hücumu
(rəssam A.Şarleman)

Rusiya hökumətinin Gəncənin işğalı
münasibətilə təsis etdiyi medal

?
Ðóñèéà ùþêóìÿòèíèí Ýÿíúÿíèí
èøüàëû ìöíàñèáÿòèëÿ ìåäàë òÿñèñ
åòìÿñè íÿéè ýþñòÿðèðäè?

Saziøin øÿrtlÿrinÿ gþrÿ, camaat  rus qoøunlarûnû þz ÿrazisindÿ
yerlÿødirmÿli, ÷ar xÿzinÿ si nÿ ipÿklÿ xÿrac þdÿmÿli, sÿdaqÿt ÿla-
mÿti olaraq girov (ÿmanÿt) ver   mÿli idi. Úàð-Áàëàêÿí äàõèëè ìöñ -
òÿãèëëèéèíè ñàõëàéûðäû. Þùäÿëèéè èìçàëàñàëàð äà, úàðëûëàð èòàÿò
øÿðòëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿäèëÿð. 1804-úö èëèí éàíâàðûíäà ðóñëàð éå-
íèäÿí ùöúóì åäèá Úàðû éàíäûðäûëàð. 

Áóíäàí ñîíðà rus qo øunó Zaqatalaya doüru yeri di. Zaqatala
yaxûnlû üûndakû dÿ rÿdÿ carlûlar îíëàðûí öçÿðèíÿ ùöúóì åòäèëÿð.
Qanlû dþ yöødÿ car  lû lar qÿlÿbÿ qazandûlar, ðóñ ãîøóíóíà áàø÷ûëûã
åäÿí ýåíåðàë Ãóëéàêîâ þëäöðöëäö. Ñalamat qalmûø ðóñ ÿñýÿðëÿðè
Muxax kÿn dinÿ geri ÷ÿkildiëÿð. 

Carlûlar rus qoøun la rûna mö qavimÿtin éåíè, äàùà àüûð èòêèëÿðÿ
ñÿáÿá olduüunu gþ rÿ rÿk ìö   áà ðèçÿíè äàéàíäûðäûëàð. Car-Ba  lakÿ -
nin iø üa lûn dan sonra qon  øu Èli su sul tan lûüû äà Ru si ya òàáåëèéèíè
ãÿbul etäè. 

Gÿncÿ xanlûüûnûn iø üa lû. Ge neral Sisi anov Gÿncÿ xan lû üû nûn
ÿlÿ ke÷iril mÿ s i nÿ bþ yök ÿhÿmiyyÿt ve  rirdi. Gÿn cÿ qala sû rus qo -
øun la rûnûn Azÿr  bay ca nûn i÷ÿ  ri lÿ ri nÿ doü ru son rakû irÿlilÿ yi  øinin
a÷arû idi.

1803-úö èëèí íîéàáðûíäà Ñèñèàíîâ Øÿìêèðÿ ÷àòûá, îðàäàí Úàâàä
õàíà ìÿêòóá ýþíäÿðäè: «Ýÿë ìèøÿì êè, øÿùÿðèíèçè Àâðîïà àäÿòè öçðÿ
òóòàì. Ñèçäÿí èêèúÿ ñþç òÿëÿá åäèðÿì, áèðèíè ñå÷èí: ùÿ, éà éîõ». Úàâàä
õàí åëÿ ùÿ ìèí ýöí úàâàá ìÿêòóáó éàçäû: «Ìö ùà ðèáÿ åò ìÿê èñòÿéèð-
ñÿíñÿ, ìÿí ùà çûð. Óüóð èñÿ Àëëàùûí ÿëèíäÿäèð...»
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? Ñèñèàíîâóí úà âàá ìÿêòóáó îíóí õàðàêòåðè âÿ éåðëè ÿùàëèéÿ
ìöíàñèáÿòè ùàããûíäà ùàíñû òÿñÿââöðëÿðè éàðàäûð?

Car ağsaqqalları ruslara hücum etmiş şəxslərin əfv olun ması barədə
xahişlə Sisiano va müra ciət etmişdilər. Si sia nov carlıların xahişini
rədd edərək onlara mək tu bunda yazmışdı: “...İs tə    yirsi niz ki, mən sizə

ina  nım və əfv edim. Göz ləyin, gə li rəm, ora da mən sizin bü tün ev lərinizi yandı -
ra ca ğam, sizi yan  dıra  ca ğam, uşaq la rı nı zın və ar vadla  rı  nı zın iça la tını dar   tıb
çıxaracağam...” 

Azərbaycan tarixi, IV cild

General Sisianovun portretini təqdim edərək onun haqqında tarixi faktları mü -
ha zirə etməklə maraqlı motivasiya qurmaq olar. 
Tədqiqata başlamaq üçün «Çar Rusiyası üçün strateji baxımdan Azərbaycanın
əhə miyyəti nədən ibarət idi?» sualını vermək olar.
Tədqiqat aparmaq üçün sinfi qruplara bölmək və hər qrupun tapşırığını müəyyən
etmək lazımdır. 
Tapşırıqları müəyyən etmək üçün C blokunun bəzi sual və tapşırıq larından isti -
fa də etmək əhəmiyyətli nəticə verə bilər. 
I qrup: «Andlı öhdəlik» sazişini həm hərfi mənada, həm də şərtlərini təhlil edin. 
II qrup: Gəncə nəyə görə ruslar üçün əhəmiyyət daşıyırdı? Əsaslandırın. 
III qrup: Gəncə xanlığının məğlubolma səbəblərini təhlil edin.
IV qrup: Mənbə əsasında çar Rusiyasının Azərbaycanla bağlı planlarını araş -
dırın.
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Hö seyn qulu aüa dþ yöø -
lÿr dÿ qÿh  rÿ man  ca sûna hÿ -
lak oldular. 

Qanlû dþ yöø  lÿr  dÿn son   -
ra 1804-úö èëèí éàíâà-
ðûíäà Gÿncÿ qala sû rus
hÿrbi dÿstÿlÿri tÿrÿ findÿn
tutuldu.

Ýÿíúÿíèí ìöäà ôèÿ ñèí -
äÿ éåðëè ÿùàëè èëÿ áÿðàáÿð,
ãîíøó Àçÿðáàéúàí õàí -

ëûã  ëàðûíäàí ýÿëìèø äÿñòÿëÿð äÿ ôÿàë èøòèðàê åòìèøäèëÿð. Ùÿòòà
Ãàðàáàü õàíû Ýÿí úÿíèí ìöäàôèÿ÷èëÿ ðèíÿ èêè òîï ýþíäÿðìèøäè. 

Èøüàëäàí ñîíðà Gÿncÿ xan lûüû lÿüv olun du, øÿhÿrèí adû äÿéèø-
äèðèëäè vÿ ðóñ ÷àðû I Alek san d rûn arvadûnûn øÿrÿfinÿ Yeli zavetpol
ad landûrûldû. Gÿn cÿ adûnû ÷ÿkmÿk qadaüan olundu. Bu qaydanû
po zanlar cÿrimÿ edi lèðdilÿr. 

Ýÿíúÿíè òóòìàãëà Ru siya Azÿrbay canûn digÿr ÿra zilÿrini iøüal
etmÿk ö÷ön im kan qazandû. 
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1. «Àíäëû þùäÿëèê» ñàçèøèíè ùÿì ùÿðôè ìÿíàäà, ùÿì äÿ
îíóí øÿðòëÿðè áàõûìûíäàí òÿùëèë åäèí.

2. Ñèçúÿ, Ñèñèàíîâ Úàâàä õàíà ìÿêòóáóíäà «ýÿëìèøÿì
êè, øÿùÿðèíèçè Àâðîïà àäÿòè öçðÿ òóòàì» èôàäÿñè èëÿ
íÿ äåìÿê èñòÿéèð äè? Ìöçàêèðÿ åäèí.

3. Ýÿíúÿ õàíëûüûíûí ìÿüëóáîëìà ñÿáÿáëÿðèíè òÿùëèë åäèí.
4. Âåðèëìèø ìÿíáÿ ÿñàñûíäà ÷àð Ðóñèéàñûíûí Àçÿðáàéúàíëà áàüëû ïëàí ëà -

ðûíû òÿùëèë åäèí.
5. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1803 1804

Gəncə müdafiəçilərinin qalxanı və dəbilqəsi
(Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi)

Qrupların tədqiqatı zamanı şagirdlərə əlavə izahlar vermək olar. Şagirdlər tap -
şırıqların şərtlərini aydın şəkildə anlamalıdırlar. Bu onların tədqiqatına düzgün
istiqamət verəcəkdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, IV qrupa verilən tapşırıq E bloku əsasındadır. Ümumən,
dərslikdə verilmiş mənbələr təlim məqsədlərinə xidmət edir. Bu mövzunun tam
mahiyyətinin aydınlaşması üçün Rusiya çarı I Aleksandrla Qafqaz qoşunlarının
baş komandanı general Knorrinqin yazışmasını tədqiq etmək əhəmiyyətlidir.
Qruplar müəyyən vaxt ərzində tapşırıqlarını yerinə yetirib təqdim edirlər. Onların
təq dim etdiyi nəticələr müzakirə olunmalıdır. Bu müzakirə aparılarkən çar Ru -
siyası nın işğalı zamanı general Sisianovun Cavad xanla yazışması, Car-Bala kən
əhali sinin müqaviməti, gəncəlilərin qəhrəmancasına müdafiəsi və nəhayət, Gəncə
xan lığının çar Rusiyası üçün strateji əhəmiyyətinin səbəbləri şagirdlərin öz fəa -
liyyət və bacarıqları ilə təqdim olunacaqdır.
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Formativ qiymətləndirmə zamanı şagirdlərin fəallığını və bacarığını dəyərləndir -
mək üçün imkan yaranır. 

Ev tapşırığı: Car-Balakən camaatlığı haqqında məlumat toplayıb təqdimat
hazırlayın.

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə, sxem və cədvəlqurma

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Rusiyanın 
Azər baycanı işğal

et mə sinə aid
mən bələri təhlil
edə rək təq dim

et mək  də çətin lik
çə kir. 

Ru si ya nın
Azərbay canı işğal

etməsinə aid
mən bələri təhlil

edə rkən 
təq dimatda
müəllimin 

kö mə yindən
istifadə edir.

Ru si ya nın
Azərbay canı işğal

etməsinə aid
mən bələri təhlil

edə rkən 
təq dimatda

bəzi dəhvlərə
yol verir.

Ru si ya nın
Azərbay canı işğal

etməsinə aid
mən bələri təhlil 

edə rkən 
təq dim edir.

Car-Balakənin və
Gən cənin Ru siya

tərəfin dən 
iş ğalına aid 
əldə etdiyi 

mə lu mat ları
sxem ləş dir məkdə

çətinlik çəkir.

Car-Balakənin və
Gən cənin Ru siya
tərəfindən iş ğalına

aid əldə etdiyi 
mə lu mat lar

əsasında müəl limin
kö mə yi ilə sxem
və cəd vəl qurur.

Car-Balakənin
və Gəncənin

Rusiya tərəfindən
iş ğa lı na aid əldə

etdiyi 
mə lumat lara 

əsa sən sxem və
cəd  vəl qu rur.

Car-Balakənin və
Gəncənin Rusiya
tərəfindən işğalına

aid əldə etdiyi 
mə lumat lara

əsasən asan lıqla
sxem və cəd   vəl

qurur.
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ÃÀÐÀÁÀÜ, ØßÊÈ Âß ØÀÌÀÕÛ 
ÕÀÍËÛÃËÀÐÛÍÛÍ ÐÓÑÈÉÀ ÒßÐßÔÈÍÄßÍ
ÈØÜÀËÛ

Azÿrbaycan torpaqlarû ùÿðáÿ ìå é      äàí
îëóð. Ãàúàð äþâëÿòè Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðû-
íûí èøüàëû èëÿ ðàçûëàøìàã èñòÿìèðäè. 1804-cö
iläÿ Ôÿòÿëè øàù Ðó ñèéà äàí þç qoøun larûnû
Cÿnubi Qaf  qaz dan ÷ûxar   masûnû tÿ lÿb etdi.
Tÿ lÿb rÿdd olun du vÿ èêè äþâëÿò ara sûnda
mö ha ri bÿ baø  lan dû. Ãàúàðëàð äþâëÿòèíèí ìö -
ùàðèáÿéÿ áàøëàìàñû èëÿ Àçÿð áàé úàí õàëãûíûí
Ðóñèéà èøüàëûíà ãàðøû ìöáàðèçÿñè ýåíèø-
ëÿíäè. Ãàçàõ âÿ Áîð÷àëûäà, Úàð-Áàëà êÿíäÿ
öñéàíëàð áàø âåðäè.

Úàð-Áàëàêÿí âÿ Ýÿíúÿ õàíëûüûíûí èøüà -
ëûíäàí ñîíðà ÷àð Ðóñèéàñûíûí ÿñàñ ùÿäÿôè
Èðÿâàí õàíëûüû èäè. Îñìàíëû âÿ Ãàúàð äþâ-
ëÿòëÿðè, ùÿì÷èíèí Ðóñèéàíûí èøüàë åòäèéè
Ýöðúöñòàíëà ùÿìñÿðùÿä îëàí Èðÿâàí ãàëàñû
ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿò äàøûäûüûíà ýþðÿ ìö ùà ñèðÿéÿ àëûíäû. Ãàëàíûí
ìöäàôèÿñèíÿ Èðÿâàí õàíû Ìÿùÿììÿä Ùöñåéí õàí Ãàúàð áàø÷ûëûã
åäèðäè. Èðÿâàíëûëàð ãÿùðÿìàíúàñûíà ìöäàôèÿ îëóíìàãëà éàíàøû,
ãÿôèë ùö úóìëàð åäÿðÿê ðóñ ãîøóíóíó àüûð èòêèëÿðÿ ìÿðóç ãîéäó-
ëàð. Ðöñâàé÷û ìÿüëóáèé éÿòëÿ öçëÿøÿí ðóñ ãîøóíó ýåðè ÷ÿêèëìÿéÿ
ìÿúáóð îëäó.
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İrəvan xanı Məhəmməd
Hüseyn xan Qacar

2929

Õàðèúè äþâëÿòëÿðèí áó ñÿéëÿðè nÿ ilÿ nÿticÿlÿndi?

Rusiyaíûí Görcöstanû, Azÿrbay -
ca nûn øimal òîðïàãëàðûíûí bir his -
sÿsini iøüal åòìÿñè Úÿíóáè Ãàôãàçäà
ìþù  êÿì ëÿíìÿéÿ ÷àëûøàí õàðèúè äþâëÿò-
ëÿðèí narahatlû üû na sÿbÿb oldu. Ùÿð
áèð äþâëÿò áó èøüàëà áàúàðäûüû ãÿäÿð
ìà íå îëìàüà ÷àëûøäû. 

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə

Təlim forması:
qruplarla və fərdi iş

1. Azərbaycan əhalisinin
Rusiya və Qacarların hərbi
əməliyyatlarına münasi bə -
tini təh    lil edərək onun nə -
ti cələrini təqdim edir.
2. Kürəkçay müqavilə si -
nə aid əldə etdiyi mə lu -
matlara aid cədvəl qurur.

Тялим мягсяди

A blokuna uyğun motivasiya qurub şagirdləri yeni bir mövzunu tədqiq etməyə
yönəldə bilərsiniz. Mətnin E blokundakı şəkillərə əsasən də motivasiya qurmaq
olar. 

29-cu mövzu. Qarabağ, Şəki və Şamaxı xanlıqlarının
Rusiya tərəfindən işğalı
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÷ar tÿ rÿ fin dÿn tÿsdiq olun malû idi.
Xan rus qar ni zonunu Øu  øa ya bu -
rax  maüû vÿ onu zÿ ruri øey lÿrlÿ
tÿmin et  mÿ yi, hÿr il þz gÿ  lirlÿ rin -
dÿn Ru  siya xÿzi nÿ sinÿ xÿ  rac ayûr -
maüû þhdÿsinÿ gþ tördö. Áèð ùÿôòÿ
ñîíðà Èáðàùèìõÿëèë õàíûí âàñèòÿ÷è-
ëèéè èëÿ îíóí ãîùóìó Øÿêè õàíû
Ñÿëèì õàíëà äà áåëÿ áèð ìöãàâèëÿ
èìçàëàíäû. 

Øàùáóëàã ãàëàñû âÿ Çÿéÿì éà-
õûíëûüûíäà äþéöøëÿð. 1805-ci il
iyunun orta larûnda øàùçàäÿ Àááàñ
mèðçÿíèí áàø÷ûëûã åòäèéè Qa car ãî-
øóíó Qa ra ba üa daxil oëóá, ðus qar -
ni zonu nun yer lÿødiyi Øahbulaã
ãà ëàñûíû mö ha sirÿyÿ al dû. Ab bas
mirzÿ qala nûn tÿs lim ol masûnû tÿ lÿb
etdi. Ðóñ ãàðíèçîíóíóí êîìàí  äèðè
òÿñëèì òÿëÿáèíè ãÿáóë åäèá, þçö ýåúÿ
èêÿí ýèçëèúÿ ãàëàíû òÿðê åòäè. Ñîíðà
Qacar ëàðûí qoøunó Qazaxa daxil oldu. Àááàñ mèðçÿ yerli ÿhalinin
kþ mÿyinÿ ömid bÿs lÿyirdi. O, bÿ ya natla kÿíä xudalara möraciÿt
edÿ rÿk Qa zax sakin lÿrini Ru si ya ya qarøû ösyana ÷aüûrdû. Éåðëè
ÿùàëè øàùçàäÿéÿ ðÿüáÿò áÿñëÿéèð, îíà êþ ìÿê åòìÿéÿ ùàçûð îëäóã -
ëàðûíû áèë äèðèð äèëÿð.

Ruslar iyulun 27-dÿ Zÿyÿm ya xûnlû üûndakû Ãàúàðëàð îðäóñó-
íóí dö øÿr gÿsinÿ hö cum etdilÿr. Áó ùöúóì çàìàíû Àááàñ mèðçÿ
éà ðàëàí äû âÿ îð äóñóíà ýåðè ÷ÿêèëìÿê ÿìðè âåðäè. Øàù ãîøóíó ýåðè
÷ÿ êèëèá Õó äàôÿðèí êþð ïöñöíö êå÷äè. Qacar qoøunlarûíûí 1805-ci
ilin yayûí äà hÿr bi ÿmÿliy yatlaräàêû óüóðñóçëóüó nÿti cÿ sindÿ ðóñ-
ëàð Azÿr bay canda mþvqelÿrini mþh kÿì lÿn dirdi lÿr.

Øàìàõû õàíëûüûíûí èøüàëû. Ãàðàáàü âÿ Øÿêè õàíëàðû èëÿ ìöãà-
âèëÿ áàüëàéàí Ñèñèàíîâ Øèðâàíëû Ìóñòàôà õàíäàí äà Ðóñèéà òÿáÿ -
ÿëèéèíÿ êå÷ìÿéè òÿëÿá åòäè. Ìóñòàôà õàí þç øÿðòëÿðèíè èðÿëè
ñö ðÿ     ðÿê, áó øÿðòëÿðèí ãÿáóë îëóíàúàüû ùàëäà Ðóñèéà òÿáÿÿëèéèíÿ
êå÷ÿúÿéèíè áèëäèðäè. Ñèðâàí õàíû ãîíøó Àçÿðáàéúàí õàíëûãëàðû
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Şahzadə Abbas mirzə

Körÿk÷ay möqavilÿëÿði. Èðÿâà-
íûí óüóðñóç ìöùàñèðÿñèíäÿí ñîíðà
ýåðè ãàéûäàí Ñèñèàíîâ Ýöðúöñòàíäà
âÿ Àçÿð áàéúàíûí øèìàë-ãÿðáèíäÿ áàø
âå ðÿí öñ éàíëàðû éàòûðäû. Áóíäàí
ñîí ðà î, Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí
èøüàëûíû äàâàì åòäèðäè. Éåíè èøüàë ùÿ -
äÿô ëÿðè Ãàðàáàü, Øÿêè âÿ Øàìàõû
õàí ëûãëàðû èäè.

Ñèñèàíîâ Ãàðàáàüëû Èáðàùèìõÿëèë
õàíà ìÿêòóá ýþíäÿðèá õàíëûüûí Ðó-
ñèéà òàáåëèéèíÿ êå÷ìÿñèíè òÿëÿá åòäè.
Ñèñèàíîâóí òÿëÿáèíè ìöçàêèðÿ åòìÿê
ö÷öí Èáðàùèìõÿëèë õàí áöòöí áÿéëÿðèí èø-
òèðàêû èëÿ øóðà ÷àüûðäû. Øóðàäà èøòèðàê
åäÿí áÿéëÿð òÿëÿáè ðÿää åòäèëÿð. Qara -
baü xanû Èbrahimxÿlil xan èñÿ äàõèëè
ìöñòÿãèëëèéèíèí ñàõëàíûë ìà ñû áàðÿäÿ
Ðóñèéàíûí âåðäèéè âÿäÿ ýö âÿ  íÿðÿê
Sisia nov  la gþ röø mÿyÿ ra zûlûq verdi. 

Gene ral Si sianov âÿ Èáðàùèìõÿëèë õàí Gÿncÿ ya xûn lû üûndakû
Kö rÿk  ÷a   yûn sa hi lin äÿ 1805-ci il mayûn 14-dÿ möqa vilÿ im za la äû -
ëàð. Bu mö    qa  vi lÿyÿ ÿsasÿn, xan, onun va rislÿri vÿ xan  lûüûn bötön
ÿhalisi Rusi ya tÿbÿ ÿ li yinÿ qÿ bul olunur vÿ on  larûn özÿri nÿ rus
÷arûna sa diq qalmaq tÿlÿbi qo yu lur du. ×ar isÿ þz nþvbÿ sin dÿ, xan
söla lÿ sinin þç ÿrazi lÿ ri näÿ ùàêèìèééÿòèíè bö tön za manlar ö÷ön
tÿsdiq edir di, ëakin hÿr dÿfÿ ùàêèìèééÿòÿ ýÿëÿí xan va ris lÿri
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İbrahimхəlil xanın ruslara bəslədiyi etimad onun məhvinə səbəb oldu.
Bir il sonra o, ailəsi ilə birlikdə rus hərbçiləri tərəfindən qətlə yeti -
rildi. XIX əsrin birinci ya rısında yaşamış Azərbaycan tarixçi sinın

yazdığı kimi, “bəzi bəd niy yət adamlar xanı mayora (rus mayoru Lisane viç
nəzərdə tutu lur) elə şərlə  mişdilər ki, mayor gecə ikən bir dəstə döyüşçü ilə onun
məskəninə yol landı, burada fələyin zalım hökmü ilə İbrahim xan bəzi ailə üzvləri
və yaxın adamları ilə birlikdə öldürüldü”. 

Azərbaycan tarixi, IV cild

Fətəli şah Qacar

Verilmiş portret və  ya rəsm əsərinə diqqəti cəlb etməklə şagirdlərə motivəedici
suallar verə bilərsiniz. Bu zaman iki işğalçı dövlətin hökmdarlarının – I Alek -
sandr və Fətəli şah Qacarın  portretlərini nümayiş etdirib motivəedici suallarla
ye ni mövzuya keçid yaratmaq olar.
Motivasiya zamanı Kürəkçay müqaviləsinin hər hansı bir şərtini elektron lövhəyə
yazıb şagirdlərin diqqətini çar Rusiyasının işğalçı siyasətinə yönəltməklə yeni
tədqiqatlara maraq yaratmaq olar.
Yeni tədqiqat üçün problemin qoyulması təlim məqsədinin reallaşdırılmasını
təmin edir.
Tədqiqat sualını müxtəlif cür qoymaq olar. «Rusiya–Qacarlar müharibə sinin
ilkin nəticələri nədən ibarət oldu?» və ya «Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın
siyasi mövqeyi xanlığı qoruya bildimi?» Bu sualları verməklə təlim məqsədinə
çatmaq mümkündür. 
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öçÿðèíäÿ îíóí ùàêèìèééÿòèíèí òàíûíìàñû øÿðòèíè ãîéóð, èëëèê áàú
âåðìÿêäÿí áîéóí ãàúûðûð, äàõèëè èäàðÿäÿ ìöñòÿãèëëèéè áàðÿäÿ òÿ-
ìèíàò âÿ þçöíÿ äàèìè ìÿâàúèá òÿéèí îëóíìàñûíû òÿëÿá åäèðäè.

Ìóñòàôà õàíûí èðÿëè ñöðäöéö øÿðòëÿðëÿ ðàçûëàøìàéàí Ñèñèàíîâ
Øàìàõû öçÿðèíÿ éöðöø åòäè. Ìöãàâèìÿò ö÷öí êèôàéÿò ãÿäÿð ùÿðáè
ýöúÿ ìàëèê îëìàéàí Ìóñòàôà õàí âÿçèééÿòèí ÷ûõûëìàç îëäóüóíó
ýþðöá Ðóñèéà òÿáÿÿëèéèíÿ êå÷ìÿéÿ ùàçûð îëäóüóíó áèëäèðäè. 1805-úè
èëèí ñîíóíäà Øàìàõû õàíû èëÿ ìöãàâèëÿ èìçàëàíäû.

Øàìàõû õàíëûüû äèýÿð õàíëûãëàðûí àðàñûíäà ìÿðêÿçè ìþâãå
òóòóðäó. Áó áàõûìäàí îíóí ÿðàçèñè áþéöê èãòèñàäè, ñèéàñè âÿ
ùÿðáè-ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê èäè. Øàìàõû õàíëûüûíûí òàáå
åäèëìÿñè èëÿ Àçÿðáàéúàíûí áöòöí øèìàë ÿðàçèëÿðèíè ÿëÿ êå÷èðìÿê
àñàíëàøäû. 
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1. Àçÿðáàéúàíûí ùàêèì äàèðÿëÿðèíèí Ðóñèéà âÿ Ãà-
úàðëàð äþâëÿòëÿðèíÿ îëàí ìöíàñèáÿòèíè àðàøäûðûí.

2. Êöðÿê÷àé ìöãàâèëÿñèíèí øÿðòëÿðèíÿ óéüóí úÿäâÿë
ãóðóí.

3. 1805-úè èëèí ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàðûíà àèä ñõåì ãóðóí.
4. Ìÿòíÿ ÿñàñÿí Ðóñèéà—Ãàúàðëàð ìöùàðèáÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãû-

íûí ìÿðóç ãàëäûüû çîðàêûëûã âÿ ÿäàëÿòñèçëèéè ìöçàêèðÿ åäèí.
5. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1804 1805

! Ìóñòàôà õàíûí ìþâãåéèíÿ ìöíàñèáÿò áèëäèðèí.

Tədqiqat üçün şagirdləri qruplara bölün. Qrupların adlandırılmasında məkan
adlarından istifadə edilərsə, şagirdlərin diqqətini tarixi Azərbaycan tor paqlarına
cəlb etmək olar. 
Qruplar arasında B blokunu bölüb onlara uyğun olan tapşırıqları verin. Tapşırıq -
ları müəyyən etmək üçün C blokundan istifadə edə bilərsiniz.
I qrup: Azərbaycanın hakim dairələrinin Rusiya və Qacarlar dövlətlərinə olan
münasibətini araşdırın.
II qrup: I Rus–Qacar müharibəsinin başlanmasına səbəb olan amilləri göstərin.
III qrup: Kürəkçay müqaviləsinin şərtlərinə uyğun cədvəl qurun.
IV qrup: 1805-ci ilin hərbi əməliyyatlarına aid sxem qurun.
Qrup tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı çətinlik çəkən şagirdlərin fəa -
liyyətinə istiqamət vermək olar. Ümumən, şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinə şərait
yaratmaq vacibdir. Hər hansı bir qrup tapşırığını elektron lövhədə yerinə yetirə
bilər. Təqdimat zamanı şagirdlər elektron lövhədə geniş imkanlardan istifadə edə -
rək  daha mükəmməl nəticə nümayiş etdirə bilərlər. 
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Kürəkçay müqavi ləsinin şərt lərinə uyğun cədvəli, eləcə də digər cədvəlləri elek -
tron lövhənin vasitəsilə yaddaşda saxlayıb, sonrakı dərslərdə müqayisə üçün
istifa də etmək olar.
Tədqiqat sualının cavablarına bir daha qayıdıb şagirdlərin diqqətini Kürəkçay
mü qaviləsinə əsasən çar Rusiyasının Azərbaycan xanlıqlarına, tarixi Azərbaycan
torpaqlarına qarşı işğalçı siyasətinə yönəltmək lazımdır. 
Dərs müddətində formativ qiymətləndirmə aparılmalıdır. Qiymətləndirmə me -
yar ları təlim məqsədlərinə nail olmağınızı müəyyən edir. Şagirdlərə xüsusi özü -
nüqiymətləndirmə vərəqləri təqdim etmək olar. Bu  zaman qoyduğunuz meyarlar
şagirdlərin öz fəallığını, bacarıqlarını dərk etməsinə kömək etməlidir.

Ev tapşırığı olaraq «Azərbaycan xalqının zorakılığa məruz qaldığı Rusiya–Qa -
carlar müharibəsi» adlı esse yazmağı tapşırmaq olar. Yaxud da mövzuya aid xro -
noloji cədvəl qurmağı tapşırın.

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə, cədvəlqurma

I II III IV

Azərbaycanın
əhalisinin Rusiya

və Qacarların
hərbi əməliyyat -

larına münasibətini
təh  lil edərək onun

nəti cə lərini 
təq dim etməkdə
çətinlik çəkir.

Azərbaycanın
əhalisinin Rusiya

və Qacarların
hərbi əməliyyat -

larına müna -
sibətini təh   lil
edərək onun 
nəti cə lərini
köməkdən 

isti fadə edərək
təqdim edir.

Azərbaycanın
əhalisinin Rusiya

və Qacarların
hərbi əməliyyat -

larına
münasibətini
təhlil edərkən
bəzi səhvlər

edir.

Azərbaycanın
əhalisinin Rusiya

və Qacarların
hərbi əməliyyat -

larına
münasibətini
təhlil edərək

onun nəticələrini
sərbəst təqdim

edir.

Kürəkçay

müqavilə si nə

aid əldə etdiyi 

mə lu matlara

əsasən cədvəl

qurmaqda çətinlik

çə kir.

Kürəkçay
müqavilə si nə
aid əldə etdiyi
məlumatlara

əsasən
kö  mək dən

istifadə edə rək
cədvəl qurur.

Kürəkçay

müqavilə si nə

aid əldə etdiyi

məlumatlara

əsasən cədvəl

qurrarkən bəzi

səhvlər edir.

Kürəkçay

müqaviləsinə

aid əldə etdiyi

məlumat lara

əsasən sərbəst

cəd vəl qurur.
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ÁÀÊÛ, ÄßÐÁßÍÄ Âß 
ÃÓÁÀ ÕÀÍËÛÃËÀÐÛÍÛÍ ÈØÜÀËÛ

Ñèñèàíîâóí þëäöðöëìÿñè. Ðóñëàðûí íþâáÿòè ùÿäÿôè Áàêû õàí-
ëûüû èäè. Ñèñèàíîâ Áàêûéà öç òóòäó. Î, éîëäà îëàðêÿí Áàêû äÿíèç-
äÿí ðóñ äîíàíìàñûíûí ùöúóìóíà ìÿðóç ãàëäû. Ðóñëàð Áàêûéà
äåñàíò* ÷ûõàðäûëàð. Îíëàðûí Áàêû ãàëàñûíû òÿñëèì åòìÿê òÿëÿáèíÿ
Áàêû õàíû ðÿää úàâàáû âåðäè. Ãàëàíûí õîøëóãëà òÿñëèì åäèëìÿéÿ-
úÿéèíè ýþðÿí ðóñëàð ãàëàíû àòÿøÿ òóòäóëàð. Õàíëûüûí ìöùöì
ñòðàòåæè ìÿíòÿãÿëÿðè ÿëÿ êå÷èðèëäè. Áàêû ùàêèìè Ùöñåéíãóëó õàí
Ãàúàð ñàðàéûíà ìöðàúèÿò åäèá êþìÿê èñòÿäè. Øàùçàäÿ Àááàñ
mèðçÿ äÿðùàë Áàêû õàíûíà êþìÿê ýþíäÿðäè. Ãóáàëû Øåéõÿëè õàí
äà þç ùÿðáè ãöââÿëÿðè èëÿ Áàêû õàíûíûí êþìÿéèíÿ ýÿëäè. Áöòöí
áóíëàð ðóñ äåñàíò äÿñòÿñèíèí âÿçèééÿòèíè ÷ÿòèíëÿøäèðèá îíëàðû
ýåðè ÷ÿêèëìÿéÿ âàäàð åòäè.

Áþéöê ãîøóí äÿñòÿñè èëÿ Øàìàõû òÿðÿôäÿí èðÿëèëÿéÿí Ñèñèàíîâ
1806-úû èëèí ÿââÿëèíäÿ Áàêûíûí èêè êèëîìåòðëèéèíÿ ÷àòûá äàéàíäû.
Î, ãàëàíûí òÿñëèì åäèëìÿñèíè òÿëÿá åòäè âÿ Ùöñåéíãóëó õàíà Áàêû
õàíëûüûíûí Ðóñèéàäàí òàì àñûëû ùàëà ñàëûíìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòàí
ìöãàâèëÿ ëàéèùÿñè ýþíäÿðäè. 
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Ñèñèàíîâóí ìÿãñÿäèíÿ ÷àòìàñûíà êèì ìàíå
îëäó?

Øàìàõû õàíëûüûíûí òàáå åäèëìÿ -
ñèí äÿí ñîíðà Áàêûéà éîë à÷ûëäû. Ðóñ
ãîøóíëàðûíûí áàø êîìàíäàíû ùÿëÿ
1805-úè èëèí ÿââÿëèíäÿ Áàêûíû ÿëÿ êå-
÷èðìÿê ö÷öí ðóñ äîíàíìàñûíû Õÿçÿ ðÿ
ýþíäÿðìèøäè. 

* Äåñàíò — ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàð àïàðìàã ö÷öí ýÿìè, òÿééàðÿ âÿ áàøãà âàñèòÿ-
ëÿðëÿ äöøìÿí òîðïàüûíà ÷ûõàðûëàí ãöââÿ

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
4.1.2. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında müqayisəli sxem və cədvəllər hazırlayır.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə,
Venn

Təlim forması:
qruplarla və fərdi iş

1. Rusiya və Osmanlı
dövlətləri arasında  mü -
ha ribənin səbəblərini  təh   -
 lil edərək onun nə ti cə -
lərini təqdim edir.
2. Şəkili Səlim xanla

Qu balı Şeyxəli xanı mü -
qa yisə edə rək sxem qurur.

Тялим мягсяди

A blokuna uyğun motivasiya qurub şagirdləri yeni bir mövzunu tədqiq etməyə
yönəldə bilərsiniz. Elektron dərs vəsaitindən mövzuya aid videomaterial nümayiş
etdirməklə yeni tədqiqata motivasiya yaratmaq olar. Motivasiya zamanı bədii
filmlərdən fraqment göstərib motivəedici suallarla şagirdləri tədqiqata yönəltmək

30-cu mövzu. Bakı, Dərbənd və Quba xanlıqlarının işğalı
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ìàéàðàã, ðóñëàð ìþâãåëÿðèíè ÿëëÿðèíäÿ ñàõëàéà áèëäèëÿð. Áóíäàí

ñîíðà ðóñ êîìàíäàíëûüû Àçÿðáàéúà íûí øèìàëûíäàêû äèýÿð ÿðàçèëÿ-

ðèí èøüàëûíû äàâàì åòäèðäè.
Áàêû âÿ Ãóáà õàíëûãëàðûíûí èøüàëû. 1806-úû èëèí èéóíóíäà ðóñ

ãîøóíëàðû Ãóáà õàíûíà òàáå îëàí Äÿðáÿíäè òóòóá  Áàêûéà éþíÿëäè.
Ðóñ ýåíåðàëû Áàêû ñàêèíëÿðèíÿ ìöðàúèÿò ýþíäÿðäè. Ìöðàúèÿòäÿ ÿùà-
ëèéÿ òîõóíóëìàçëûã âÿä îëóíóðäó. Ùöñåéíãóëó õàí ãöââÿëÿð íèñ-
áÿòèíèí ãåéðè-áÿðàáÿð îëìàñûíû íÿçÿðÿ àëûá Ãàúàðëàðûí ñàðàéûíà ýåòäè. 

1806-úû èëèí ïàéûçûíäà Áàêû âÿ Ãóáà õàíëûãëàðû Ðóñèéà òÿðÿ-
ôèíäÿí èøüàë åäèëäè. Áåëÿëèêëÿ, Ëÿíêÿðàí, Èðÿâàí âÿ Íàõ÷ûâàí õàí -
ëûã ëàðû èñòèñíà îëìàã ëà, Àçÿðáàéúàíûí øèìàë ÿðàçèñè Ðóñèéàíûí
ùà êè ìèééÿòè àëòûíà êå÷äè.

×àð ùþêóìÿòè Ãóáà âÿ Áàêû õàíëûãëàðûíû ÿëÿ êå÷èðäèêäÿí ñîíðà
Ôÿòÿëè øàù Ãàúàðëà ñöëù áàüëàìàüà úàí àòûðäû, ÷öíêè ðóñ êî ìàí -
äàíëûüû Îñìàíëû äþâëÿòè èëÿ ìöùàðèáÿíèí ãà÷ûëìàç îëäóüóíó ýþ -
ðöð äö. ×àð ùþêóìÿòè ìöâÿããÿòè áàðûøûüûí èìçàëàíìàñûíà áåëÿ
ðà çû èäè, ëàêèí äàíûøûãëàð óçàíäû.

1808-úè èëäÿ ðóñ ãîøóíó éåíèäÿí Èðÿâàí öçÿðèíÿ ùöúóìà êå÷äè âÿ
îíó ìöùàñèðÿéÿ àëäû. Óçóí ñöðÿí ìöùàñèðÿ ðóñ ãîøóíó ö÷öí óüóðñóç
îëäó. Àááàñ mèðçÿíèí áàø÷ûëûüû èëÿ Ãàúàð ãîøóíó 1809-úó èëäÿ Ãàðà-
áàáà êÿíäè éàõûíëûüûíäàêû äþéöøäÿ ðóñ ãîøóíëàðûíû ìÿüëóá åòäè.

Èøüàë îëóíìóø Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíäÿ öñéàíëàð. 1806-úû
èëäÿ Ãàðàáàüëû Èáðàùèìõÿëèë õàíûí þëäöðöëìÿñèíäÿí äÿðùàë ñîíðà
øÿêèëè Ñÿëèì õàí Ðóñèéà èëÿ ÿëàãÿëÿðè êÿñäè. Î, ÿùàëèíè öñéàíà ãàë-
äûðäû âÿ ðóñ ãîøóíëàðûíû õàíëûãäàí ÷ûõàðäû. Áóíäàí ðóùëàíàí
Úàð-Áàëàêÿí úàìààòû äà öñéàí åòäè. Ðóñ êîìàíäàíëûüû Øÿêè õàí-
ëûüûíäàêû öñéàíû éàòûðìàã ö÷öí ùÿðáè ùèññÿ ëÿð ýþíäÿðäè. Øÿêè éà -
õûí ëûüûíäà ùÿëë å äèúè äþéöø áàø âåðäè. Áó äþéöøäÿ Ñÿëèì õàíûí
äÿñ  òÿëÿðè ìÿü ëó áèééÿòÿ óüðàäû. 

Ðóñ ãîøóíó Øÿêè øÿùÿðèíè ìöùàñèðÿéÿ àëäû. Øÿùÿð ñàêèíëÿðè
ìöãàâèìÿò ýþñòÿðìÿêäÿ äàâàì åäèðäè. Áóíóíëà áåëÿ, ÿùàëèíèí
ìöãà  âèìÿòè ãûðûëäû âÿ ðóñëàð Øÿêèíè ÿëÿ êå÷èðäèëÿð. Ñÿëèì õàí
Ãàúàðëàð ñàðàéûíà ýåòäè. 

Øÿêèíè èøüàë åòäèêäÿí ñîíðà ðóñ ãîøóíó Úàð-Áàëàêÿí öñéà-
íûíû äà éàòûðäû, ëàêèí áèð ýåíåðàë äàõèë îëìàãëà, õåéëè ÿñýÿð
èòèð  äè. Òåçëèêëÿ áó öñé àí äà éàòûðûëäû. 
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İşğalçı general Sisianovun öldürülməsi (M.Andreyev)

Ùöñåéíãóëó õàí ðóñëàðûí òÿêëèô åòäèéè øÿðòëÿðè ãÿáóë åòäèéèíè

âÿ Áàêûíûí à÷àð ëàðûíû øÿõñÿí òÿãäèì åòìÿê ö÷öí ãàëàäàí ÷ûõûá

Ñèñèàíîâëà ýþðöøìÿê èñòÿäèéèíè áèëäèðäè. Ýþðöø çàìàíû Ùöñåéí-

ãóëó õàíûí ÿìè ñè îüëó Èáðàùèì áÿé Ñèñèàíîâó þë äöð äö. Ñèñèàíîâóí

þëöì õÿáÿðè ðóñ ãîøóíóíóí Áàêûéà ùöúóìóíó òÿõèðÿ ñàëäû. 

Ñèñèàíîâóí þëäöðöëìÿñèíäÿí ñîíðà Úÿíóáè Ãàôãàçäà øÿðàèò

ìö ðÿêêÿáëÿøäè. Õàíëàð òÿðÿääöä åòìÿéÿ áàøëàäûëàð. Øàùçàäÿ Àá -

áàñ mèðçÿ éàðàíìûø âÿçèééÿòäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê èñòÿäè. Ãàúàð

ãîøó íó éåíèäÿí ôÿàëëàøäû, ëàêèí Àááàñ mèðçÿíèí ñÿéëÿðèíÿ áàõ-

! Ñèñèàíîâóí úÿçàëàíäûðûëìàñûíà ìöíàñèáÿò áèëäèðèí.

Rus komandanlığı Bakı və Dərbənd qalalarının ələ keçirilməsinə
böyük əhəmiyyət verirdi. General Qlazenap 1806-cı il mayın 3-də ça -
ra yazırdı: “Nə qədər ki, Bakı alınmayıb, o vaxtadək Şirvan və Qara -

bağdakı nailiyyətlər həmişəlik təhlükədə olacaqdır”.
Azərbaycan tarixi, IV cild

olar. Bu mövzunun motivasiyasına «Hökmdarın taleyi» bədii filmindən Sisiano -
vun öldürülməsi hissəsini göstərib yeni tədqiqata maraq yaratmaq olar. 
Motivasiya zamanı elektron lövhəyə söz assosiasiyası yazıb şagirdlərin diqqətini
tarixi Azərbaycan torpaqlarının işğalına yönəltməklə yeni tədqiqatlara maraq
yaratmaq olar.
Yeni tədqiqat üçün  problemin qoyulması təlim məqsədinin reallaşdırılmasını tə -
min edir. Tədqiqat sualını müxtəlif cür qoymaq olar. «Sisianovun öl  dü rülməsi
Rusiyanın işğalçı hərbi əməliyyatlarına necə təsir etdi?» suallarını ver məklə
təlim məqsədlərinə çatmaq mümkündür. 
Tədqiqat üçün şagirdləri qruplara bölün. Qrupların adlandırılmasında Bakı xan -
lığı, Quba xanlığı və Dərbənd  xanlığı kimi adlardan  istifadə etmək olar. 
Qrup lar arasında B blokunu bölüb onlara uyğun olan tapşırıqları verin. Tapşırıq -
ları müəyyən etmək üçün C blokundan istifadə edə bilərsiniz.
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Éàëíûç Ñÿëèì õàí äåéèë, Ãàðàáàü ùàêèìè Ìåùäèãóëó õàí, Øèð-

âàí ùàêèìè Ìóñòàôà õàí äà Ðóñèéàéà ãàðøû èäèëÿð. Îíëàð áàü-

ëàíìûø ìöãàâèëÿëÿðèí ÿáÿäè êþëÿëèê âàñèòÿñè îëäóüóíó àðòûã

àíëàìûøäûëàð. 

1810-úó èëèí éàéûíäà õàëãûí éàðäûìûíà àðõàëàíàí Ãóáà ùà-

êèìè Øåéõ ÿëè õàí ðóñ ãîøóíóíó Ýèëýèë÷àé öçÿðèíäÿ ìÿüëóá åòäè,

îíà êþìÿéÿ ýÿëÿí ðóñ ùÿðáè ùèññÿëÿðèíè äÿ ýåðè îòóðòäó. Ðóñ ýå -

íå  ðàëû Øåéõÿëè õàíû òóòóá ýÿòèðÿí âÿ éà þëäöðÿí àäàìà áþéöê

ìÿáë ÿüäÿ ìöêàôàò âåðÿúÿéèíè áèëäèðñÿ äÿ, èñòÿéèíÿ íàèë îëìàäû,

÷öíêè Ãóáà ÿéàëÿòèíèí ÿùàëèñè öñéàíà ãàëõìûøäû. Éåðëè áÿéëÿðèí

÷î õó Ðóñèéà òàáåëèéèíäÿí ÷ûõûá Øåéõÿëè õàíà ãîøóëìóøäó. Øèðâàí -

ëû Ìóñòàôà õàí Ãóáàäàêû ÷ûõûøà éàðäûì ýþñòÿðèðäè. 

Ãóáà öñéàíû ÷àð êîìàíäàíëûüûíû ãîðõóéà ñàëäû. Êîìàíäàíëûã

öñéàíûí äàùà äà ýåíèøëÿíìÿñèíäÿí áÿðê íàðàùàò îëäó. ×àð êî -

ìàí äàíëûüû öñéàíû éàòûðìàã ö÷öí äèýÿð áþëýÿëÿðäÿí ðóñ ïèéàäà

ãöââÿëÿðè âÿ àòëû ãîøóí ùèñ ñÿëÿðèíè ýþíäÿðäè. Äþéöøëÿðäÿ Øåéõÿëè

õàí ìÿüëóá îëäó, öñéàí éàòûðûëäû, ëàêèí èøüàë åäèëìèø áöòöí ÿðà-

çèëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãû ìöùàðèáÿíè äàâàì åòäèðèð, êöòëÿâè èòà -

ÿò   ñèçëèê ýþñòÿðèðäè. 

1. Øàìàõû õàíû Ìóñòàôà õàíûí èìçàëàäûüû ìöãàâè-
ëÿíèí øÿðòëÿðèíè àðàøäûðûá ñõåì ãóðóí.

2. Áàêû õàíûíà ýþíäÿðèëÿí ìöãàâèëÿ ëàéèùÿñè Ðóñè-
éàíûí èðòèúà÷û ìþâãåéèíè èôøà åäèðäèìè? ßñàñëàí-
äûðûí.

3. Àçÿðáàéúàí õàíëûãëàðûíûí èøüàëûíà àèä òÿãäèìàò ùàçûðëàéûí.
4. Ðóñèéàíûí ùÿì Ãàúàðëàð, ùÿì äÿ Îñìàíëû äþâëÿòè èëÿ ìöùàðèáÿäÿ

óüóð ãàçàíìàñû íÿ èëÿ áàüëû èäè? Èçàù åäèí.
5. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1805 1806

I qrup: Bakının alınmasının ruslar üçün əhəmiyyətini əsaslandırın.

II qrup: Sisianovun öldürülməsinə səbəb olan amilləri açıqlayın.

III qrup: Azərbaycan xalqı işğalçılara necə müqavimət göstərirdi? Şərh edin.

Şagirdlər tədqiqat apararkən, təqdimatlar hazırlayarkən onların resurslardan mak -

simum dərəcədə istifadəsinə şərait yaratmaq lazımdır. İKT-dən istifadə şagirdlərin

müasir dövrlə əlaqələr yaratmasına imkan verir. Hər hansı bir qrup tapşırığını

elektron lövhədə yerinə yetirə bilər. Təqdimat zamanı şagirdlər elek tron lövhədə

geniş imkanlardan istifadə edərək  daha mükəmməl nəticə nümayiş etdirə bilərlər.

Şəxsiyyətlərin müqayisəsini aparmaq üçün  elektron löv hədə xüsusi funksiyalarla

Venn diaqramı, sxem  çəkmək, onun üzərində yazılar yazıb, eləcə də digər funk -

si  ya  larla işləyib yaddaşda saxlamaq olar. 
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Şagirdlərin nəticələrini dinləyib onları yenidən tədqiqat sualına yönləndirib möv -
zunu yekunlaşdırın.
Tədqiqat sualının cavablarına bir daha qayıdıb şagirdlərin diqqətini çar Rus i   -
yasının Azərbaycan xanlıqlarına, tarixi Azərbaycan torpaqlarına qarşı işğalçı si -
ya sətinə və işğala qarşı müqavimətə yönəltmək lazımdır. 
Dərs müddətində formativ qiymətləndirmə aparılmalıdır. Qiymətləndirmə me -
yar ları təlim məqsədlərinə nail olmağınızı müəyyən edir.

Ev tapşırığı olaraq qabaqlayıcı tapşırıq vermək olar. Növbəti mövzunu oxumağı
tapşırmaqla dərs zamanı vaxta qənaət etmək olar. 

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə, sxemqurma

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Rusiya və 
Os manlı 

döv lətləri arasında
mü  ha ri  bənin

səbəb lə rini  təhlil
edərək onun
nəticə lə ri ni 

çət inliklə təq dim
edir.

Rusiya və Os man  lı
döv lətləri ara  sında

mü  ha ri  bə  nin 
sə bəb   lə rini təh lil

edə rək onun 
nə ti  cə  lə  rini 

yol  daş larının
kö mə yi ilə təqdim

edir.

Rusiya və 
Os man lı döv lətləri

ara sın  da 
mühari bə nin

səbəblərini təh lil
edə   rək onun 

nə ticə lə rini təqdim
edir.

Rusiya və Os man   lı
döv lətləri ara   sın da

mühari bə  nin
səbəblərini təh lil

edə    rək onun 
nə ticə lərini 

asan lıqla təqdim
edir.

Şəkili Səlim
xanla Qubalı
Şeyxəli xanı 

mü    qa yisə edə rək
çətinliklə sxem

qurur.

Şəkili Səlim xanla
Qubalı Şeyxəli
xanı müəllimin

kö mə yi ilə 
mü qa yisə edərək

sxem qurur.

Şəkili Səlim xanla
Qubalı Şeyxəli
xanı müqayisə
edə rək sxem 

qurur. 

Şəkili Səlim xanla
Qubalı Şeyxəli
xanı müqayisə 

edə rək asan lıqla
sxem qurur. 
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GÖLÖSTAN ÌÖÃÀÂÈËßÑÈ

Rusiyanûn Lÿnkÿran xanlû  üû nû iøüal etmÿsi. Øàù ùþêóìÿòè

Èíýèëòÿðÿäÿí éàðäûì àëàðàã, áàðûøûãäàí èìòèíà åäèð âÿ ôÿàë ñó-

ðÿòäÿ ùöúóìà ùàçûðëàøûðäû. Èíýèëèñëÿð Ôÿòÿëè øàùû èíàíäûðûðäûëàð

êè, Ðóñèéàíûí âÿçèééÿòè õåéëè ìöðÿêêÿáäèð, Íàïîëåîí Ðóñèéà

öçÿðèíÿ ùöúóìà ùàçûðëàøûð, îíà ýþðÿ äÿ ÷àð ùþêóìÿòè ãîøóíëà-

ðûíû Úÿíóáè Ãàôãàçäàí ãÿðáÿ ýþíäÿðèð.  

Èíýèëèñëÿðèí áó úöð òÿáëèüàòû Ôÿòÿëè øàùû ðóñëàðà ãàëèá ýÿëÿúÿ-

éèíÿ èíàíäûðìûøäû. Øàù éåíè ìöùàðèáÿäÿ äèíè àìèëäÿí äÿ èñòè-

ôàäÿ åòìÿê èñòÿéèðäè. Áó ìÿãñÿäëÿ ðóùàíèëÿðèí áàø÷ûñûíû ÷àüûðûá

ðóñëàðà ãàðøû úèùàä — «ìö ãÿääÿñ ìöùàðèáÿ» áàðÿñèíäÿ ôÿò âà

âåð ìÿéè òàïøûðäû. Òÿáðèçäÿ àëè ðóùàíèëÿð ìîèçÿ÷èëÿðèí áþéöê

ãðóïóíó òîïëàäû âÿ îíëàðà òÿëèìàò âåðèá Úÿíóáè Ãàôãàçûí ìöõ -

òÿëèô éåðëÿðèíÿ ýþíäÿðäèëÿð.

1812-ci ilin ÿvvÿllÿrindÿ ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàðäà äà øàù îðäóñó

óüóð ãàçàíäû. Abbas mirzÿnin ordusu Ãàðàáàüäà, Sultanbud
ya  xûn   lûüûnda rus ãî øónunu mÿü lubiyyÿtÿ uürat dû. Bu qÿlÿbÿ

øàù ÿñ ýÿðëÿðèíèí dþyöø ruhunu éöêñÿëòäè.

3131

Bu øÿraitdÿ Àçÿðáàéúàíäà ùàíñû ùàäèñÿëÿð áàø âåðäè?

Îñìàíëû äþâëÿòè 1806-úû èëèí ñî-
íóíäà Ðóñèéàéà ìöùàðèáÿ åëàí åò -
äè. Øah þz qöv vÿ lÿrini Osmanlû ëàðëà
bir lÿødirib hÿr    bi ÿmÿ liy yat larû
ge  niø lÿndirmÿk niy yÿti èlÿ Azÿr -
bay  ca nà ýÿëäè.

?
Ðóñèéàíûí Ãàúàðëàðëà äàíûøûã ëàðà úàí àòìàñûíûí 
ñÿáÿáëÿðè íÿ èäè?

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə

Təlim forması:
qruplarla və fərdi iş

1. I Rusiya–Qacar lar mü   -
haribəsini təhlil edə  rək
onun Azərbaycan üçün
nəticələrini təqdim edir. 
2. Gülüstan müqavilə -
sinə aid əldə etdiyi məlu -
matlara aid cədvəl qurur.

Тялим мягсяди

A blokuna uyğun motivasiya qurub şagirdləri yeni bir mövzunu tədqiq etməyə
yönəldə bilərsiniz. Mətnin D blokundakı şəkillərə əsasən də motivasiya qurmaq
olar. Verilmiş karikatura və ya rəsm əsərlərinə diqqəti cəlb etməklə şagirdlərə
mo ti vəedici suallar verə bilərsiniz. Bu zaman faktoloji suallardan başqa, izah -
edi  ci, nəzəri sualların vasitəsilə yeni mövzuya keçid yaratmaq olar. Xatırlatmaq

31-ci mövzu. Gülüstan müqaviləsi
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 ùà  ñè ðÿ éÿ àëûí äû. Ãàëà òîïëàðäàí ôàñèëÿñèç àòÿøÿ òóòóëäó, ëàêèí ãàëà -
íûí ìöäàôèÿ÷èëÿðè Ãàúàð îðäóñóíóí ñÿðêÿðäÿñè Ñà  äûã õà íûí áàø-
÷ûëûüû èëÿ ãÿùðÿìàíúàñûíà ìö  ãà âè ìÿò ýþñòÿðäèëÿð. Ðóñ îðäó ñó íóí
êî ìàí äàíû, ðóñ ùÿðáè äàèðÿëÿðèíäÿ þç äþéöø áàúàðûüû èëÿ àä ãà-
çàíìûø ýåíåðàë È.Êîò ëéà  ðåâñêè þëöìúöë éàðàëàíäû. Áóíà áàõ ìà -
éàðàã, 1813-úö èë éàíâàðûí 1-äÿ Ëÿíêÿðàí õàíëûüû èø üàë åäèëäè.

Gölöstan möqavilÿsinin baülanmañû. 1813-cö ilin ÿvvÿllÿ-

rindÿ Rusiyanûn Ãàôãàçäà hÿr bi vÿ mölki iølÿr özrÿ caniøini

sölh haqqûnda danûøûqlara ha    zûr ol duüu nu bil dirdi. Ìÿìóð

ãåéä åäèðäè êè, òóòóëìóø áöòöí òîðïàãëàðû Ðóñèéà òÿðêèáèíäÿ

ñàõëàìàã øÿðòè èëÿ ñöëù áàüëàìàüà ùàçûðäûð, áó èñÿ øàù ñàðàéûíû

ðàçû ñàëìûðäû. 

Øàù ñàðàéû þç úàñóñëàðûíû Àçÿðáàéúàíà ýþíäÿðÿðÿê éåðëè

ôåîäàë ëàðû øàù ãîøóíëàðûíà êþìÿê ýþñòÿðìÿéÿ ÷àüûðäû, ëàêèí øàù

ùþêóìÿòèíèí ñÿéëÿðè íÿòèúÿñèç ãàëäû. Àðòûã àéäûí èäè êè, ùå÷ áèð

ãöââÿ ðóñ ãîøóíëàðûíûí þëêÿíèí è÷ÿðèëÿðèíÿ äîüðó èðÿëèëÿìÿñèíÿ

Lənkəran qalasının alınması (rəssam Frans Rubo)
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Ùÿìèí èëèí éàéûíäà Ðóñèéà èëÿ Ôðàí ñà àðàñûíäà ìöùàðèáÿ

áàøëàíäû. Àááàñ mèðçÿ Ðóñèéàíûí ÿñàñ ãöââÿëÿðèíèí Íàïîëåîíà

ãàðøû éþíÿëäèëìÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åò ìÿê èñòÿäè âÿ áèð ñûðà ùÿðáè

ÿìÿëèé éàòëàð êå÷èðäè. Î, èëê íþâáÿäÿ, ðóñëàðû Ãàðàáàüäàí ãî -

âóá ÷ûõàðìàüû äöøöíöðäö, ëàêèí Àááàñ mèðçÿíèí áó ïëàíû ùÿ-

éàòà êå÷ìÿäè. Îíóí ùÿðáè ãöââÿëÿðè Àñëàí äöç éàõûíëûüûíäà

ðóñëàð òÿðÿôèíäÿí ìÿüëóá åäèëäè.

Àááàñ mèðçÿíèí áó ìÿüëóáèééÿòèíäÿí ñîíðà ðóñ êîìàíäàí-

ëûüû þç ãîøóíëàðûíà øàùçàäÿíèí ãîøóíóíó Ëÿíêÿðàí õàíëûüûíäàí

ñûõûøäûðûá ÷ûõàðìàüû ÿìð åòäè. Õÿçÿð äîíàíìàñû äà áó ìÿãñÿäëÿ

Ëÿíêÿðàí ñàùèëëÿðèíÿ ýþíäÿðèëìèøäè. Ðóñëàðûí Ëÿíêÿðàí ãàëàñûíû

òÿñëèì åòìÿê áàðÿäÿ äÿôÿëÿðëÿ åòäèéè òÿêëèô ãÿòè øÿêèëäÿ ðÿää

îëóíäó. 
Ðóñëàð äåêàáð àéûíäà Àðàç ÷àéûíû êå÷èá Ìóüàí èñòèãàìÿòèí -

äÿ èðÿ ëèëÿäèëÿð. Ëÿí êÿ ðàí õàíëûüû ÿðàçèñèíÿ äàõèë îëàí ðóñ ãî -
øóí ëàðû úèääè ìöãà âèìÿòÿ ðàñò ýÿë äèëÿð. Ëÿí êÿðàí ãàëàñû ìö -

Sultanbud yaxınlığındakı döyüşün təsviri (Ermitaj muzeyi. Rusiya)

yerinə düşər ki, şagirdlər artıq 5-ci sinif Azərbaycan tarixi dərs lərindən Gülüstan
müqaviləsi haqqında biliyə yiyələniblər. Bu, əsas verir ki, motivasiyanı Gülüstan
müqaviləsi haqqında bildiklərini xatırladacaq suallar verməklə qurasınız.
Yeni tədqiqat üçün  problemin qoyulması təlim məqsədinin reallaşdırılmasını
təmin edir. Tədqiqat sualını müxtəlif cür qoymaq olar. «Gülüstan müqaviləsinin
şərt ləri hansı dövlətin mənafeyinə uyğun tərtib olundu?» və ya «Gülüstan
müqa viləsi çar Rusi ya sının Azərbaycana aid planlarına uyğundurmu?» sual -
larını ver məklə təlim məq sədlərinə çatmaq mümkündür. 
Tədqiqat üçün şagirdləri qruplara bölün. Qrupların adlandırılmasında müstəqillik,
azadlıq, müasirlik kimi sözlərdən istifadə edilərsə, şagirdlərin diqqətini XIX əsrin
əvvəllərindəki Azərbaycanla XXI əsrin əvvəllərindəki Azərbaycan arasında fərqə
cəlb etmək olar. 
Qruplar arasında B blokunu bölüb onlara uyğun olan tapşırıqları verin.
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ðèí äÿ isÿ rus ta cir lÿri daxili gþmrök rö  sumla   rûnû þdÿmÿkdÿn
azad olu nurdu.

Gölöstan möqavilÿsi Azÿr bay  canûí øimal ÿðàçèëÿðèíèí (Íàõ -

÷ûâàí âÿ Èðÿâàí èñòèñíà îëìàãëà) ÷ar Ru  siyasû tÿrÿfin dÿn is  ti -

lasûnû tÿs diq edir di. Bu mö qavilÿnin baü   la n ma sû ilÿ Azÿr baycan

òîðïàãëàðûíûí Rusiya tÿrÿ  fin  dÿn èøüà ëûnûn birin ci mÿrhÿlÿsi

baøa ÷atdû.

Ýöëöñòàí ìöãàâèëÿñèíäÿí ñîíðà øàù ùþêóìÿòè Àçÿðáàéúàíûí

úÿíóá ÿéàëÿòëÿðèíäÿ Ìàêó, Óðìèéà âÿ ñ. êèìè ýöúëö õàíëûãëàð-

äàí áàøãà, ãàëàíëàðûíû ëÿüâ åòäè. ßéàëÿòäÿ âàëè âÿçè ôÿ ñèíäÿí

òóòìóø, âèëàéÿò ùàêèìëÿðèíÿäÿê øÿõñëÿð ìÿðêÿçäÿí ýþíäÿðèë-

ìÿéÿ áàøëàäû. 

Ôÿòÿëè øàù çàìàíûíäàí îíóí ùàêèìèééÿòè àëòûíäà îëàí Àçÿð-

áàéúàí ÿðàçèëÿðè «âÿëèÿùä ÿéëÿøÿí éåð», Òÿáðèç èñÿ «ñÿëòÿíÿò åâè»

ÿùÿìèééÿòè äàøûéàí èêèíúè ïàéòàõò ðîëóíó îéíàìàüà áàøëàäû. 

?
Ýöëöñòàí êÿíäè ùàðàäà éåðëÿøèðäè? Ùÿìèí éåðèí áóýöíêö âÿ-
çèééÿòè ùàããûíäà íÿ äåìÿê îëàð?

!
Øàù ùþêóìÿòèíèí Àçÿðáàéúàíûí úÿíóá ÿðàçèëÿðè èëÿ áàüëû ñèéà-
ñÿòèíèí ñÿáÿáëÿðèíè èçàù åäèí.

1. Èíýèëòÿðÿíèí Ðóñèéà—Ãàúàðëàð ìöùàðèáÿñèíÿ òÿñèðèíè
èçàù åäèí.

2. Ãàúàðëàðû ÷àð Ðóñèéàñû èëÿ äàíûøûãëàðà ñþâã åäÿí ñÿ-
áÿáëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

3. Ýöëöñòàí ìöãàâèëÿñèíèí øÿðòëÿðèíÿ àèä ñõåì ãóðóí.
4. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1812 1813
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ìàíå îëà áèëìÿç. Øàù Ðóñèéàíûí þëêÿíèí è÷ÿðèëÿðèíÿ äîüðó èðÿ-

ëèëÿéÿ áèëÿúÿéèíäÿí ãîðõàðàã ñöëù äàíûøûãëàðûíà áàøëàìàã ãÿðà-

ðûíà ýÿëäè. 

1813-cö il ok tyab rûn 12-dÿ Qa ra baüda, Gö lös tan kÿndindÿ
sölh möqavilÿsi imzala näû. Gölöstan mö qa vi lÿ si nÿ gþrÿ, øàù
äþâëÿòè Gÿncÿ, Qara baü, Øÿ ki, Øàìàõû, Quba, Ba kû, Äÿðáÿíä vÿ
Lÿn  kÿ   ran xanlûq  larûnûn ÿra zi sin in Ru siya  òÿðÿôèíäÿí èøüàëûíû ta -
nû dû. Èrÿvan vÿ Nax ÷ûvan xan lûq larû Ôÿòÿëè øàùûí ha   ki miyyÿti al -
tûn da qaldû. Qacarlar Xÿ zÿr dÿnizindÿ éàëíûç Ðóñèéàíûí hÿr bi
äîíàíìà saxlamaq höququ nu tanûdû. Ãà úàðëàð äþâëÿòèíèí ÿðàçèëÿ -

“Gülüstan müqaviləsi”nə görə sərhədləri göstərən xəritə. 
Xəritəni general Pottonun redaktəsi altında N.S.Anosov tərtib etmişdir.

(Tiflis, 1902)

? Øàù ùþêóìÿòè íÿ ö÷öí äàíûøûãëàðà áàøëàìàüà ðàçûëàøäû?

I qrup: İngiltərənin Rusiya–Qacarlar müharibəsinə təsirini izah edin.
II qrup: Qacarları çar Rusiyası ilə danışıqlara sövq edən səbəbləri müəyyən edin.
III qrup: Gülüstan müqaviləsinin şərtlərinə aid sxem qurun.
IV qrup: Gülüstan müqaviləsinin nəticələrini şərh edin.
Verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin fəaliyyətinə mü -
daxilə yox, istiqamət vermək olar. Onların müstəqil fəaliyyətinə şərait yarat -
maq vacibdir. Müəllim fasilitator  olmaqla şagirdləri tədqiqat aparmağa sövq
etməlidir.  Şagird lər tapşırıqlarını təhlil edərək təqdim etdikdə nəticələri elek -
tron lövhəyə yaz maq olar. Təqdimat zamanı şagirdlər cədvəli elektron löv -
hədə də işləyib nümayiş etdirə bilərlər. Bunun üçün elektron lövhənin «cəd vəl
qurmaq» funksi ya sın dan istifadə etmək olar. Gülüstan müqaviləsinin şərt lə -
rinə aid cədvəli, eləcə də digər cədvəlləri elektron lövhənin vasitəsilə yad -
 daşda saxlamaq mümkündür.
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Tədqiqat sualının cavablarına bir daha qayıdıb şagirdlərin diqqətini Gülüstan
müqaviləsinə əsasən çar Rusiyasının işğal  etdiyi torpaqlara, əldə etdiyi iqtisadi
üstün lüklərə, eyni zamanda bu müqavilənin ədalətsiz xarakterə malik olmasına
yönəlt mək lazımdır. 
Dərs müddətində formativ qiymətləndirmə aparılmalıdır. Qiymətləndirmə me -
yarları təlim məqsədlərinə nail olmağınızı müəyyən edir. Şagirdlərə xüsusi özü -
nüqiymətləndirmə vərəqləri təqdim etmək olar. Bu  zaman qoyduğunuz meyarlar
şagirdlərin öz fəallığını, bacarıqlarını dərk etməsinə kömək etməlidir.

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə, cədvəlqurma

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

I Ru siya–
Qa car lar 

mü hari bəsini
təh lil edə rək

onun Azər  baycan
üçün nə ticələrini
çə tin  lik lə təq dim

edir.

I Ru siya–Qa car lar
mü ha  ri bə sini

təhlil edə  rək onun
Azər bay can üçün

nəti cə lərini
müəllimin
kö mə yi ilə

təqdim edir.

I Ru siya–Qa car lar
müharibəsini təh lil

edərək onun 
Azər baycan üçün

nətic ə lərini 
təqdim edərkən

cüzi səhvlərə yol
verir.

I Ru siya–Qa car lar
mü haribəsini 

təhlil edərək onun
Azər baycan üçün

nəti cə  lərini 
asan lıqla təqdim

edir.

Gülüstan 
müqa vi ləsinə 
aid əldə etdiyi
məlu mat la ra

əsasən  cəd vəl
qur  maq  da 

çətinlik çəkir.

Gülüstan 
müqa vi ləsinə 
aid əldə etdiyi
mə lu mat lara

əsasən kö məkdən
isti fa də edərək
cədvəl qu  rur.

Gülüstan 
müqa vi ləsinə
aid əldə et diyi 
məlu mat lara 
əsa sən cəd vəl 

qu rur.

Gülüstan 
mü qavi ləsinə
aid əldə et diyi 
məlu mat lara

əsasən asanlıqla
cəd vəl qurur.
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RUSÈYAÍÛÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÄÀ
MÖSTßMLßKß REJÈMÈ ÉÀÐÀÒÌÀÑÛ

Õàíëàðûí ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñû. Êîìåíäàíò
èäàðÿ öñóëóíóí éàðàäûëìàñû. Àçÿðáàéúàíûí øèìàë õàíëûãëàðûíûí

èøüàëûíäàí ñîíðà ÷àð ùþêóìÿòè áèð ñûðà äÿéèøèêëèêëÿð åòäè. Ãàðà-

áàü, Ëÿíêÿðàí, Øÿêè âÿ Øàìàõû õàíëûãëàðûíäà õàíëûã èäàðÿ ñèñòåìè

ñàõëàíûëìûøäû. Xanlûqla rûn daxi li möstÿqilli yi sax la nûlsa da, xan -

larûn sÿlahiyyÿtlÿri mÿhdudlaø dû rûlmûødû. Xan lara general rötbÿsi

ve ril   miødi. Onlar ÷ar Rusi  ya sûnûn gene ral larû hesab ediliräèëÿð vÿ

Qaf qazûn baø haki mi nÿ tabe idilÿr.
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Bÿs yeni idarÿ formasû nÿ ilÿ fÿrq lÿnirdi?

Rusiya Azÿrbaycanûn èøüàë åäèë-
ìèø øèìàë ÿðàçèëÿðèíäÿ ìþùêÿìëÿí-
ìÿê ö÷öí, èëê íþâáÿäÿ, áóðàäà þç
èäàðÿ÷èëèê ñèñòåìèíè òÿòáèã åòäè.

Bakı xanı II Mirzə Məhəmməd xanın oğ lu, görkəmli Azərbaycan ta -
rixçisi Abbasqulu ağa Bakıxanov Tiflisə hərbi qulluğa dəvət olun muş,
1819-cu il dekabrın 20-dən Baş qərargahın dəftərxanasında Şərq

dillə ri üzrə tərcüməçi kimi xidmətə başlamışdı. Həmin illərdə Gəncədə, Car-
Ba la kəndə, Qubada tez-tez çar üsuli-idarəsinə qarşı kəndli üsyanları olurdu.
Yerli mə mur lar tərəfindən incidilən, ağır vergilərdən imtina edən yoxsul
kəndlilərin tərəfini saxlayan Abbasqulu ağa Bakıxanovdan baş hakim Yer-
molovun xoşu gəlmirdi. Azərbaycanlı bəyin, ağanın, xanın qanuni hüququnun
sıxışdırılması, torpağı nın əlindən alınıb komendantlara verilməsi bir ziyalı
kimi, əsilzadə kimi Abbasqulu ağa Bakıxanovu bərk narahat edirdi. 

Şəmistan Nəzirlinin “Azərbaycan generalları” kitabından 

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur.

Təlim üsulu: müzakirə,
beyin həmləsi

Təlim forması:
cütlərlə və kollektiv iş

1. Çar Rusiyasının Azər -
bay canda yarat dığı müs -
təm ləkə reji mini təhlil
edərək nəticələri təqdim
edir. 
2. Çar Rusiyasının Azər -
baycan xanlıqlarını ləğv
etməsinə aid sxem qurur.

Тялим мягсяди

A blokuna əsasən motivasiya quraraq şagirdləri tədqiqata yönəldin. Azərbaycan
Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müasir beynəlxalq münasibətlərə
aid suallar və ya məlumatlar verməklə məqsədəuyğun motivasiya qurmaq olar. 

32-ci mövzu. Rusiyanın Azərbaycanda
müstəmləkə rejimi yaratması
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ÿëÿ êå÷èðèëèðäè. Ýeneral Mÿdÿtov Qara baüda o qÿdÿr torpaq ÿlÿ

ke÷ir miø di ki, ÿn bþyök mölkÿdara ÷evrilmiødi. Þzö nöí Qara -

baü mÿ lik lÿrinin nÿs lindÿn olduüunu áÿéàí åäÿí Mÿdÿ tov àú -

ýþç ëöê åòìÿêäÿ ùÿääè àøìûø âÿ bu ÿmÿllÿrinÿ gþrÿ mÿh     kÿmÿyÿ

veril miødi.

Ðóñèéà ùþêóìÿòèíèí Àçÿðáàéúàíäà èãòèñàäè òÿäáèðëÿðè. ×ar

Rusiyasû istila etdiyi Azÿr bay can torpaqlarûnda èãòèñàäè ìàðàã -

ëàðûíû òÿìèí åòìÿê ö÷ön tÿdbirlÿr gþrmÿyÿ baøladû. ßsas tÿd -

bir lÿrdÿn biri úÿíóáà qa÷ûb getmiø vÿ ya ÿsir gþtö röl möø

ÿha  li nin geri qaytarûl ma sû idi. ×àð ùþêóìÿòè bunun la vergi ve -

rÿn ÿhalinin sayûnû artûr ma üa ÷alûøûrdû. 

×ar Rusiyasû Azÿrbaycanûn tÿbii sÿrvÿtlÿrini mÿnimsÿmÿyÿ

baø la mûø dû. Neft mÿnbÿlÿri, duz gþllÿri, balûq vÿtÿgÿlÿri, zÿy mÿ -

dÿnlÿri vÿ baøqa sahÿlÿr ÿlÿ ke÷irilmiø vÿ iri tacirlÿrÿ icarÿyÿ ve -

ril miødi. Azÿr bay canûn ipÿk÷ilik mÿrkÿzi olan Øÿkinin ipÿyi

Ru   siya sÿnayesinÿ yþnÿl dilmiødi. 

Bir sûra ÿyalÿtlÿrdÿ taxûl ehtiyatûnûn az olmasûna baxmayaraq,

Rusiya hakim dairÿlÿri rus qoøunlarûnûn tÿlÿbatûnû yerli ÿhaliyÿ

þdÿtdirirdi. Tÿkcÿ 1812-ci ildÿ Øÿki vÿ Øirvan xanlûqlarû xÿzi nÿ -

yÿ minlÿrlÿ pud* ta xûl vermiødi.

Rusiyanûn Azÿrbaycanda hÿyata ke÷irdiyi iqtisadi siyasÿt

mös  tÿmlÿkÿ xa rakteri daøûyûrdû. Rusiya Azÿr bay cana ucuz xam-

mal vÿ bahalû satûø bazarû kimi baxûrdû, ëàêèí ÷àð ùþêóìÿòè ùÿëÿ

áó ìÿñÿëÿ èëÿ áàüëû ìöÿééÿíëÿøìèø ëàéèùÿëÿð òÿòáèã åò ìèðäè.

Úÿíóáè Ãàôãàç Àâðîïà—Àñèéà òèúàðÿòèíäÿ Ðóñèéà ö÷öí ùÿëÿ-

ëèê þòöðìÿ ìÿíòÿãÿñè êèìè ÿùÿìèééÿòëè èäè. Áó ìþâãåéèíÿ
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?
ßùàëèíèí ñàéûíûí Ðóñèéàíûí èãòèñàäè ìà ðàã ëàðûíà íÿ êèìè
òÿñèðè âàðäû? ßñàñëàíäûðûí.

* Ïóä — òÿãðèáÿí 16,4 êã-à áÿðàáÿð ÷ÿêè âàùèäè

?
Áó ýöí Ðóñèéà èëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóá ëè êàñû àðàñûíäà 
ÿëàãÿëÿð íåúÿ èíêèøàô åäèð?

Gÿncÿ vÿ Bakû xan lûqlarûnda xanlûq idarÿ sistemi lÿüv edil -

miø, ÿvÿzindÿ komendant ida rÿ ösulu éàðàäûëìûøäû.  

Ðóñèéàíûí òÿðÿôèíÿ êå÷ìèø õîéëó Úÿôÿðãóëó õàí Øÿêè õàíû òÿéèí

åäèëäè. Î þçöíöí êå÷ìèø Õîé õàíëûüû ÿùàëèñèíèí áèð ùèññÿñèíè Øÿ-

êèéÿ êþ÷öð äö. Àçÿðáàéúàíëûëàðäàí âÿ åðìÿíèëÿðäÿí èáàðÿò îëàí áó

êþ÷êöíëÿð Øÿêè øÿùÿðèíèí ÿòðàôûíäà áèð íå÷ÿ êÿíä ñàëäûëàð.
Quba xanlûüûíäà yerli bÿylÿrdÿn ibarÿt ÿyalÿt øurasû tÿøkil

oëundu. Êe÷ miø Bakû xanû II Mirzÿ Mÿ hÿmmÿd xan øuranûn
sÿdri tÿyin edildi. Øura formal xarakter daøûyûr, rus hÿrbi
dairÿlÿrinin nÿ  zarÿti altûnda fÿaliyyÿt gþstÿrirdi. ßslindÿ, áó
äà komendant idarÿ ösuluna ke÷id idi. Rus ÿsgÿrlÿri Qubada
soy üun÷uluqla mÿøüul olurdu. ßyalÿt øurasû bu þzbaøûnalûqlarûn
qarøûsûnû ala bilmirdi.

Õàíëûã èäàðÿåòìÿ ñèñòåìè, ôîðìàë äà îëñà, ñàõëàíûëìûø õàíëûã -
ëàðäà õàí èäàðÿ öñóëó óçóí ñöðìÿäè. 1819—1826-cû ilëÿð àðàñûíäà
÷àð ùþêóìÿòè áó õàíëûãëàðû ëÿüâ åäèá, ÿéàëÿòëÿðÿ ÷åâèðäè, êîìåí-
äàíò èäàðÿ öñóëó òÿòáèã åòäè. Áó ÿéàëÿòëÿðÿ ðÿùáÿðëèê ö÷öí ìÿðêÿçè
Øóøà øÿùÿðè îëàí «Ìöñÿë ìàí ÿéàëÿòëÿðè ðÿèñëèéè» éàðàäûëäû. Áó
èäàðÿíèí áàøûíäà àëáàí ÿñèëëè ðóñ ýåíåðàëû Â.Ìÿäÿòîâ äóðóðäó.

Èøüàë îëóíìóø õàíëûãëàðûí ÿðàçèñèíäÿ àëòû ÿéàëÿò, èêè äàèðÿ
âÿ èêè äèñòàíñèéà éàðàäûëäû. ßéàëÿòëÿðèí âÿ äàèðÿëÿðèí áàøûíäà
Ãàôãàçûí áàø ùàêèìè òÿðÿôèíäÿí òÿéèí åäèëÿí êîìåíäàíòëàð
äàéàíûðäû.

×ar Rusiyasûnûn irtica÷û siyasÿti þç è÷ öçöíö ýþñòÿðäè. Azÿr -

baycanäà xan la rûn, bÿylÿrin, aüalarûn vÿ baøqa éåðëè ha kim   ëÿðèí

hö quqlarû mÿhdudlaødûrû lûr dû. On la rûn þlkÿdÿn ÷ûõûá get mÿ si

ö÷ön hÿr cör fitnÿyÿ ÿl atûrdûlar. Vÿtÿni tÿrk edÿn xan la rûn vÿ

on  larûn va ris  lÿrinin torpaqlarû, mölk lÿri õÿçèíÿíèí (äþâëÿòèí)

èõòèéàðûíà âåðèëèð, ayrû-ay rû rus vÿ ermÿni hÿrb÷i lÿri òÿðÿôèíäÿí
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?
×àð ùþêóìÿòè íÿ ö÷öí, ôîðìàë äà îëñà, õàíëûãëàðûí
ñàõëàíûëìàñûíû Ðóñèéàíûí ïëàíëàðûíà ìàíåÿ ùåñàá åäèðäè?

!
«Ùþêìäàðûí òàëåéè» ôèëìèíÿ áàõûí. Ôèëìèí ñöæåò õÿòòèíè 
âÿ òàðèõè äþâðö ìöçàêèðÿ åäèí.

Tədqiqatın ana xəttini müəyyən etmək üçün problemin qoyulması əsas şərtdir.
Tədqiqat sualı təlim məqsədinə əsasən müəyyən edilir.
Bu mövzunun təlimində əsas məqsəd Rusiyanın Şimali Azərbaycanda yaratdığı
müstəmləkə rejimini tədqiq etmək olduğundan tədqiqat sualını «Rusiyanın yarat -
dığı müstəmləkə rejimi Şimali Azərbaycanı necə istismar edirdi?» forma sında
qoymaq olar.
Cütləri müəyyən edərkən onların potensialını nəzərə alın. Daha çox potensiala
malik şagirdləri bu cütdə birləşdirmək məqsədəuyğun deyil. Nisbətən zəif və ya
çox zəif potensiallı şagirdlərlə onları birgə işləməyə sövq edin. B blokunu cütlər
arasında bölün. 
Hər bir cütlüyün öz mətninə uyğun sual və tapşırıqları paylayın. Həmçinin
paylama materialı və mənbələr təqdim edin ki, işləmək rahat olsun.
Mövzunun tədqiqinə aid sual və tapşırıqları aşağıdakı kimi müəyyən edə bilər -
siniz:
– Qubadakı əyalət şurasının fəaliyyətini təhlil edin.
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óéüóí îëàðàã, ÷àð ùþêóìÿòè Úÿíóáè Ãàôãàçäà ýöçÿøòëè òàðèô òÿò-

áèã åòäè. Áó òàðèôèí òÿòáèã åäèëìÿñèíäÿí ñîí ðà Úÿíóáè Ãàôãàç

òàúèðëÿðèíèí Àâðîïàäàêû ÿìÿëèééàòëàðû äþðä äÿôÿ àðòäû. Ðóñèéà

éàðìàðêàñûíûí äþâðèééÿñè èñÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ àçàëäû. Áóíà

ýþðÿ äÿ éåíè òàðèô ìÿðêÿçè Ðóñèéàíûí òèúàðÿò âÿ éåòèøìÿêäÿ îëàí

ñÿíàéå áóðæóàçèéàñûíûí úèääè íàðàçûëûüûíà ñÿáÿá îëäó.

172

1. Ôîðìàë èäàðÿ÷èëèéè ñàõëàíûëìûø õàíëûãëàðûí ëÿüâ
åäèë  ìÿñè ïðîñåñèíè èçàù åäèí.

2. Àçÿðáàéúàíûí ùàêèì äàèðÿëÿðèíèí ùöãóãëàðû íåúÿ
ìÿùäóäëàøäûðûëûðäû? Òÿùëèë åäèí.

3. Ìöñòÿìëÿêÿ÷è èãòèñàäè ñèéàñÿòèí ìàùèééÿòèíè ìöçàêèðÿ åäèí.
4. ×àð Ðóñèéàñûíûí Øèìàëè Àçÿðáàéúàíäà áþéöê èãòèñàäè ëàéèùÿëÿð ùÿ-

éàòà êå÷èðìÿñèíèí ñÿáÿáëÿðèíè èçàù åäèí.
5. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ âÿ ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëëÿðèíäÿ Ðóñèéàíûí Øè-

ìàëè Àçÿðáàéúàíäà ùÿéàòà êå÷èðäèéè òÿäáèðëÿðè úÿäâÿëÿ éàçàðàã
öìó ìè ìÿíçÿðÿíè òÿñâèð åäèí.

6. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø òàðèõëÿðÿ àèä ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿé éÿí
åäèí.

ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ÿââÿëè ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿëè

1819 1819–1826

– Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrini ləğv etməkdə məqsəd nə idi? Təhlil
edin.
– Azərbaycan xanlıqlarının ləğvinə aid sxem qurun. 
– Erməni general V.Mədətovun fəaliyyətini izah edin.
– Əhalinin sayının artırılması məsələsi nəyə görə aktual idi?
– Çar Rusiyasının iqtisadi tədbirlərini təhlil edin. 
– Şimali Azərbaycan əhalisinin milli tərkibinin dəyişməsini təhlil edin. 
Bu cür sual və tapşırıqlar təlim məqsədinə çatmağa imkan yaradır. C blokundan
istifadə edib iş prosesində vaxta qənaət edə bilərsiniz. 
Cütlərin hər birini dinlədikdən sonra ümumiləşdirmə aparın. 
Ümumiləşdirmə zamanı şagirdlərin iştirakı, onların fikir bildirməsi vacib şərtdir. 
Yekun nəticəni lövhədə yazmaq olar. 
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«Müstəmləkəçi iqtisadi siyasətin mahiyyəti» adlı esse yaz maq tapşırığını ev
tapşırığı kimi vermək olar.

Qiymətləndirmə meyarları: təhliletmə, sxemqurma

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Çar Rusiyasının
Şimali 

Azər bay canda
yaratdı ğı

müstəmləkə
re jiminin

təhlilini çətinliklə
təq dim edir. 

Çar Rusiya sı nın
Şima li 

Azər bay canda
yarat dığı

müstəmləkə 
reji mini təhlil edir

və kö mək dən 
is ti fadə et mək lə

təq  dim edir.

Çar Rusiyasının
Şi mali 

Azərbay can da
yaratdığı 

müs təm ləkə 
re jimini təh lil
edərək təqdim 

edir.

Çar Rusiyasının
Şi mali 

Azər bay can da
yaratdığı 

müs təm ləkə 
re ji mini təh lil

edərək asanlıqla
təq dim edir.

Çar Rusiyasının
Azər baycan 

xan lıq larını ləğv
et mə sinə aid 

sxe mi çə tin liklə
qu rur.

Çar Ru si ya sının
Azər  bay can

xanlıq la rını ləğv
etmə sinə aid sxemi
müəllimin kö mə yi

ilə qurur.

Çar Rusiyasının
Azər  bay can

xan lıqlarını ləğv
et mə  sinə aid

sxem qurarkən
cüzi səhvlərə yol

verir.

Çar Rusiyasının
Azər bay can 

xan lıqlarını ləğv
et mə  sinə aid 

asan lıqla sxem
qurur.
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ÍÀÕ×ÛÂÀÍ Âß ÈÐßÂÀÍ 
ÕÀÍËÛÃËÀÐÛÍÛÍ ÈØÜÀËÛ 

Abbas mirzÿnin ordunu yenidÿn qur ma sû. Èngiltÿrÿ Ðóñèéà-
íûí Úÿíóáè Ãàôãàçäà ìþùêÿìëÿíìÿñèíè èñòÿìèð âÿ áóíà ìàíå
îëìàã ö÷öí øàùû éåíè ìöùàðèáÿéÿ òÿùðèê åäèðäè. Èíýèëòÿðÿ ùþêó-
ìÿòè Ôÿòÿëè øàùà âÿä åòìèøäè êè, Gölöst an mö qa vilÿsi ilÿ möÿy yÿn -
lÿø dirilmiø sÿr hÿd lÿrÿ yeni dÿn baxûlma   sû na nail îëàúàãäûð. 

Èíýèëòÿðÿ øàù ùþêóìÿòèíÿ maliyyÿ yar -
dûmû gþstÿr mÿk, ordu vÿ hÿrbi gÿ mi lÿr
ayûr maq haq qûnda þhdÿliyini bir da ha
tÿs diq åäÿðÿê Ãàúàð îðäóñó ö÷öí yeni
tÿlimat÷û zabit lÿr, silah-sursat, Tÿb rizdÿ
fÿaliyyÿt gþstÿrÿn, silah ùàçûðëàéàí ìöÿ ñ  -
ñèñÿ ö÷ön ava dan  lûq gþn  dÿr mÿyÿ baøladû. 

XIX ÿs rin 20-ci illÿrindÿ èngilislÿr
øaha pulla, si lah la vÿ sursatla gþstÿr dik -
lÿri yardûmû da ha da göclÿndir di lÿr.
Èngi lis zabit lÿri sÿrhÿd qalala rûnû mþh -
kÿm  lÿndi rdilÿr. Tehran da vÿ Tÿb riz dÿ
metaltþkmÿ ìöÿññèñÿëÿðèíèí ÿsasû qoyul -
äó, Tÿbrizdÿ ba rût istehsalû nizama sa -
lûn dû. Øàùçàäÿ Abbas mirzÿ ingilis lÿrin
kþ mÿyi ilÿ þz ordusunu yenidÿn qu  rdu. 
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Azÿrbaycan torpaqlarûnûn èøüàëû necÿ davam
etdi?

Gö  lös tan möqavilÿsini þzö ö÷ön
rö s vay  ÷ûlûq he sab edÿn Ãàúàðëàð äþâ-
ëÿòè áóíóíëà ba rûømaq is tÿ mirdi.
Øàùçàäÿ Àááàñ mèðçÿ Ðó ñèéà éà ãàð -
øû éåíè ìöùàðèáÿéÿ ùàçûðëàøûðäû.

?
Íÿéÿ ýþðÿ Ýöëöñòàí ìöãàâèëÿñè
øàù äþâëÿòèíè ãàíå åòìèðäè?

Qacar döyüşçüsü

Àëòñòàíäàðòlar:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.
3.1.3. Dövrlə bağlı mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlar əsasında sxem və cəd -

vəllər qurur.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə 

Təlim forması:
qruplarla və kollektiv iş

1. II Ru siya–Qa car lar mü   -
 haribəsinin səbəb lə rini
təh lil edərək onun nəti -
cə lərini təqdim edir. 
2. Rusiya ilə Qacarlar
ara sında gedən diplo ma -
tik danışıqlara aid cədvəl
qurur, tarixi Azərbaycan
torpaqlarının işğalına aid
sxem qurur.

Тялим мягсяди

A blokuna uyğun motivasiya qurub şagirdləri yeni bir mövzunu tədqiq etməyə
yönəldə bilərsiniz. Mətnin D blokundakı şəkillərə əsasən də motivasiya qurmaq
olar. Verilmiş rəsmlərə diqqəti cəlb etməklə şagirdlərə motivəedici suallar verə

33-cü mövzu. Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının işğalı
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mÿti ìöùàðèáÿéÿ ýèðìÿêäÿí ÷ÿêèíäè âÿ 1826-cû ildÿ éåíèäÿí øàùûí
éàíûíà nöma yÿn dÿ heyÿti ýþíäÿð äè. Áó äÿôÿ Ðóñèéà Qara ba üûn vÿ
Lÿnkÿran xan lû üûnûn bir his sÿ sini gözÿøtÿ ýet mÿ yÿ hazûr îëäóüóíó
áèëäèðdi, ëàêèí øàù ùþ êó ìÿòè ìöùàðèáÿ åòìÿêäÿ èñðàðëû èäè.

Ìöùàðèáÿíèí áàøëàíìàñû. 1826-cû iläÿ Àbbas mirzÿnin or-
dusu øèìàëà äîüðó ùÿ ðÿ êÿòÿ áàøëàäû. Îíóí planû qÿflÿ tÿn Qa ra -
ba üa daxil olub Øuøanû ÿlÿ ke÷ir mÿk, son ra isÿ Gÿncÿni tutub
Tiflisÿ höcum et mÿk idi. 

Ordunun bir hissÿsi Gÿncÿyÿ tÿrÿf hÿ rÿkÿt etdi, äigÿr ÿsas
qöv  vÿlÿr Øuøa özÿrinÿ yeridildi. Ãàúàð ordusu ilÿ birgÿ Ýÿn    cÿ
õà  íû Ca  vad xanûn oülu Uüurlu xan, Áàêû õàíû Höseynqulu xan,
øàìàõûëû Mus tafa xan vÿ baøqalarû da gÿlirdilÿr. 

Þz ke÷miø xanlarûnûí ýÿëäèéèíè åøèäÿí ÿhali îíëàðà kþ mÿk
mÿq   sÿdilÿ ösyan qaldûrdû. Öñéàí öìóìè õàðàêòåð äàøûéûðäû, éÿíè
ÿùàëèíèí áöòöí òÿáÿãÿëÿðè öñéàíäà èøòèðàê åäèðäè. 

Öñéàí Azÿr   bay ca nûn Ðóñèéà òÿðÿôèíäÿí èø üàë îëóíìóø áöòöí
ÿraziñèíè ÿùàòÿ åòäè. Ýÿíúÿëèëÿð áóðàäàêû ðóñ ãàðíèçîíóíó äàðìà-
äàüûí åòäèëÿð. Øÿùÿð èøüàë÷ûëàðäàí àçàä åäèëäè. Ñîíðà Óüóðëó õàí
òÿðÿôèíäÿí Øÿìøÿä äèë äÿ àçàä åäèëäè. Öñéàí Ýöðúöñòàíà èëùàã
åäèëìèø Áîð÷àëûíû äà ÿùàòÿ åòäè. 

Øàù îðäóñó áöòöí Ãàðàáàü ìàùàëëàðûíû òóòóá, Øóøà ãàëàñûíû
ìö ùàñèðÿéÿ àë äû. Øuøa qa lasûnûn möhasi rÿsi 48 gön da vam etdi.
Øóøàíûí óçóí ìöääÿòëè ìö ùà ñèðÿñè áó ÿìÿëèééàòûí òàëåéèíè ðóñëà-
ðûí õåéðèíÿ ùÿëë åòäè.

Rus hÿrbi ko man danlûüû Ba kûya bþyök ÿhÿmiyyÿt verirdi. Ba -
kû limanû Hÿøtÿrxanla daimi ÿla qÿ saxlanûlmasûn da, rus ordusunun
dþyöø sursatû vÿ ÿrzaqla tÿ min edilmÿsindÿ möhöm rol oy  na yûr dû.
Îíà gþrÿ äÿ Abbas mirzÿ Ba kûnû ÿlÿ ke ÷irmÿk, rus or du  sunun tÿc -
hi zatûnû pozmaq vÿ onu mÿr   kÿzdÿn tÿcrid etmÿk èñ òÿ éèðäè. 

Höseynqulu xan Bakû qa lasûnû dÿnizdÿn vÿ qurudan mö ha sirÿyÿ
aldû. Àááàñ mèðçÿ îíóí kþ mÿ yinÿ éåíè qöv vÿëÿð gþn dÿrdi, ëàêèí
Höseynqulu xanûn áö òöí cÿhd lÿri uüur suz oldu.

!
Àááàñ ìèðçÿíèí Àçÿðáàé úàíà éöðöøö èëÿ Àüà Ìÿùÿììÿä
õàí Ãàúàðûí éöðöøö àðàñûíäà öìóìè úÿùÿòè èçàù åäèí.

?
Øóøà ãàëàñûíûí ìÿüëóá åäèë ìÿç ëèéèíè áàøãà ùàíñû òàðèõè ùàäèñÿ
òÿñäèã åäèð?
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Àëåêñåé Yermolovun Ãàúàð ñàðàéûíà ñÿôÿðè. 1817-ci ildÿ Ðó-
ñèéà Yermolovun baø÷ûlû üû ilÿ Ãàúàð ñàðàéûíà nöma yÿn dÿ heyÿti
gþn dÿrdi. Nö mayÿndÿ heyÿtinÿ Rusiya ilÿ Ãà úàðëàð äþâëÿòè ara -
sûnda dost luq vÿ òÿðÿôdaø lûq ÿlaqÿlÿri ùàããûíäà möqavilÿ baüla -
maã sÿlahiyyÿtè veril miødi. 

Øàùçàäÿ Abbas mirzÿ ðus nöma yÿn dÿ  ùåéÿòèíèí ýþçöíö qor xut -
maq mÿq sÿdilÿ onla rûn qarøûsûna éåíè ãóðóëìóø îðäóñóíäàí bir ùèññÿ
gþn dÿr ìèødi. Yer mo lovó yolboyu ingilis zabitlÿri möøa yiÿt edirdi.

Yermolov Ãàúàðëàð ñàðàéûíäà soyuq qar øû landû. Tÿ rÿf  lÿrin gþrö -
øön dÿ ingilis sÿfiri dÿ iøtirak edirdi. Elÿ ilk danû øûq larda øah òÿðÿôè
Gölöstan mö qa vilÿ si nÿ gþ rÿ Ru siya íûí èøüàë åòäèéè tor paq larûn ãàé -
òàðûë ìàñûíû tÿlÿb etdi. Qa car larûn möha ri bÿyÿ ha zûr laø dû  üûna ÿmin
olan gene ral Yermolov ñÿôÿðèíè áàøà ÷àòäûðûá ýåðè ãàéûòäû.  

Qacarlar dþvlÿti möharibÿ dÿ Osmanlû dþv lÿtin dÿn kþmÿk al ma -
üa öìèä åäèðäè. 1823-cö ildÿ îíëàð ara sûnda möqavilÿ baü lan dû.
Èngilislÿrin kþmÿyilÿ Cÿ nu bi Qaf qaz da êÿøôèééàò iø lÿri tÿø kil edil -
 di. Bunda mÿq  sÿd möha ri bÿnin baølan masû ilÿ éer li ÿha  lini Ru -
 siyaya qarøû ös ya na qaldûr maq idi. 1825-úè èëèí ñîíóíäà èìïåðèéàäà
áàø âåðÿí ñèéàñè ýÿðýèíëèê âÿ Äåêàáðèñòëÿð öñéàíû ÷àð ùþêóìÿòèíè
åùòèéàòëû äàâðàíìàüà ìÿúáóð åòäè. Áåëÿ áèð øÿðàèòäÿ Rusiya hþku -

Qacar ordusunun hərbi paradı (1816-cı il)

?
Ñèçúÿ, Èíýèëòÿðÿ òÿùðèê åòìÿñÿ, Ãàúàðëàð éåíèäÿí Ðóñèéà èëÿ
ìöùàðèáÿéÿ ùàçûðëàøàðäûìû?

bilərsiniz. Bu zaman  faktoloji suallardan başqa, izahedici, nəzəri sualların vasitə -
si lə yeni mövzuya keçid yaratmaq olar. Motivasiya zamanı elektron dərslikdən
videomaterial göstərmək də səmərəli nəticə verə bilər.
Yeni tədqiqat üçün  problemin qoyulması təlim məqsədinin reallaşdırılmasını
təmin edir. Motivasiyadan sonra ikinci əsas şərt tədqiqat sualının qoyulmasıdır.
Tədqiqat sualını müxtəlif cür qoymaq olar. «II Ru siya–Qa car lar müharibəsinin
səbəbləri nə idi?» sualını verməklə dərsin növbəti mərhələlərində təlim məq -
sədlərinə çatmaq mümkündür. Tədqiqat üçün tapşırıqlar elə müəyyən olun malı -
dır ki, tədqiqat sualının cavabı şagirdlərin özü tərəfindən araşdırılıb öyrənilsin.
Tədqiqat üçün şagirdləri qruplara bölün. Qrupların tərkibini hər dəfə fərqli üsul -
larla müəyyən etmək doğru olar. Belə ki rəngli vərəqlər vasitəsilə qruplaşdırmaq
ən praktik yoldur. Qrupların adı yazılmış vərəqlərlə də şagirdləri qruplaşdırmaq
mümkündür. Şagirdlər bu vərəqləri qrup adı görünmədən seçsələr, siz təsadüfi
seçimlə qruplaşdırmağa nail ola bilərsiniz. 
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baø ver di. Ðusëàð äþéöøäÿ ãàëèá gÿldiëÿð. Àááàñ mèðçÿíèí áó
ìÿüëóáèééÿòè Àááàñàáàä ãàëàñûíûí òàëåéèíè ùÿëë åòäè. Áèð àé
ñîíðà ðusëàð ãàëàíû èøüàë åòäèëÿð.

Èðÿâàí õàíëûüûíûí èøüàëû. Ðóñ qoøunu avqustun sonla rûnda
Èrÿvana yaxûnlaødû. Èlk nþvbÿdÿ, xeyli taxûl vÿ digÿr ÿrzaq ehti -
 yat   larûnûn toplandûüû Sÿrdarabad qalasû möhasirÿyÿ alûíûá òó-
òóëäó. Sentyabrda éåíèäÿí Èrÿvan qalasûnûn mö  ha   sirÿsi baø lan dû.
Ãàëà ãÿùðÿìàíëûãëà ìöäàôèÿ îëóíóð äó. Èðÿâàí ãàëàñûíûí ìöäà-
ôèÿñèíÿ áàø÷ûëûã åäÿí Ùÿ ñÿí õàí Ãàúàð Ïàñ êå âè÷èí ùÿ  äÿ ëÿ éè úè ìÿê   -
 òóá   ëàðûíà ìÿ ùÿë ãîéìóð, ìöáàðèçÿíè äà âàì åò äè ð èðäè. Ãanlû
dþyöø dÿn son ra rus qo øunu Èrÿvan qa la sû íû ÿlÿ ke÷ir di.

Èðÿâàí ãàëàñûíûí ÿëÿ êå÷èðèëìÿñèíÿ ýþðÿ ðóñ ãîøóíëàðûíûí áàø
êîìàíäàíû Ïàñêåâè÷ ãðàô òèòóëó, õöñóñè îðäåí, ïóë ìöêàôàòû âÿ
«Åðèâàíñêè» òèòóëó àëäû. Èðÿâàí ãàëàñûíûí àëûíìàñû Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãäà áàéðàì åäèë äè. Bó ìöíàñèáÿòëÿ õöñóñè ðÿñìè êå÷èä äö -
çÿí ëÿíäè âÿ ìåäàëëàð òÿñèñ îëóíäó.

Èðÿâàíûí èøüàëûíäàí ñîíðà ðus qoøunu Àçÿðáàéúàíûí úÿíó-
áóíà doü ru irÿli lÿmÿyÿ baøladû. 1827-ci iläÿ Tÿbriz èø üàë åäèë -
äè. Øÿhÿri ida  rÿ etmÿk ö÷ön Tÿb riz  dÿ mö vÿqqÿti idarÿ yara   -
dûl dû. Rus qo øu nu nun Tÿb ri zi ÿlÿ ke  ÷ir  mÿsi ilÿ þëêÿíèí è÷ÿðèëÿ-
ðèíÿ yol a÷ûldû.

İrəvan qalasının ruslar tərəfindən ələ keçirilməsi (rəssam Frans Rubo)

Áåëÿëèêëÿ, ö÷ ãàëà-øÿùÿð: Øóøà, Ãóáà âÿ Áàêû èñòèñíà îëìàãëà,
Àçÿðáàéúàíûí áöòöí øèìàë òîðïàãëàðû èøüàë÷û ãîøóíëàðäàí àçàä åäèëäè.

Òåçëèêëÿ ÷àð Ðóñèéàñû Àçÿðáàéúàíû éåíèäÿí èøüàë åòìÿê ìÿã-
ñÿäè èëÿ ÿëàâÿ ùÿðáè ãöââÿëÿð ýÿòèðäè. Ðóñ ùÿðáè ùèññÿëÿðè Ýÿíúÿ
öçÿ ðèíÿ éåðèäè. Ýÿíúÿéÿ ýåäÿí éîëóí öñòöíäÿ, Øÿì êèð éàõûíëûüûí -
äàêû ãàí ëû äþéöøäÿ øàù îðäóñó ìÿüëóá îëäó. Ñîíðà áàø âåðÿí
Gÿncÿ dþyöøö möha ri bÿnin möqÿddÿ ratûíû hÿll eòdi. Ìÿüëóáèééÿò
õÿáÿðèíè àëàí Abbas mirzÿ Øuøaíûí ìö ùàñèðÿ ñèíäÿí ÿë ÷ÿêèá Ara -
zûn sàü sahilinÿ ke÷di. Øah qo øunu ðóñëàðûí èøüàë åòäèéè Àçÿð-
áàéúàí òîðïàãëàðûíû òÿðê åòäè. 

Ãàôãàçûí áàø ùàêèìè âÿçèôÿñèíäÿ Yermolovu gene ral Èvan Pas -
ke vi÷ ÿâÿç åòäè.

Íàõ÷ûâàí xanlûüûnûn iøüalû. 1827-úè èëèí éàçûíäà ùÿðáè ÿìÿ-
ëèééàòëàð éåíèäÿí áàøëàíäû. Ðóñ êîðïóñóíóí ÿñàñ ãöââÿëÿðè Èðÿ-
âàí öçÿðèíÿ éåðèéÿðÿê Èðÿâàí ãàëàñûíû ìöùàñèðÿéÿ àëäû. Ìöùàñèðÿ
èêè àé äàâàì åòäè. Áó ìöääÿò ÿðçèíäÿ äÿôÿëÿðëÿ ùÿìëÿ åòìÿñèíÿ
áàõìàéàðàã, ðóñ ãîøóíó ãàëàíû àëà áèëìÿäè. 

Ðus komandanlûüû Èðÿâàí qalañû nûn mö -
ha si rÿsinÿ vaxt itir mÿ mÿyi qÿrara aldû vÿ
qoøununu Nax÷ûvan özÿ  rinÿ yerit di. 

Ðus qoøunu Nax÷ûvanû ÿlÿ ke  ÷iriá, Àá-
áàñàáàä ãàëàñûíà éà õûí ëàøäû. Øàù ùàêèìèé -
éÿ òèíèí Íàõ÷ûâàí õàíëûüûíäà äàéàüû îëàí
áó ãà ëàíûí áþéöê ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿòè âàð
èäè. Ãàëà Àðàç ÷àéû öçÿðèí äÿ êå÷èäè òÿìèí
åäèð äè. Àááàñ mèðçÿ Àááàñàáàä ãàëàñûíû
ðóñëà ðà âåðìÿìÿê ö÷öí ãàëà öçÿðèíÿ ùÿðÿ-
êÿò åò äè. Cavanbulaq de   yi   lÿn yer dÿ dþyöø
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İrəvan sərdarı Hüseynqulu xan Qacar, qardaşı “Aslanlar başı” titu -
lunu daşıyan Həsən xan və onun nəvəsi Fətəli xan Qacar 1827-сi ildə
Rusiya işğalçılarına qarşı İrəvanı və Sərdarabad qalasını dörd dəfə

qəh rəmancasına müdafiə etdi. Çar generalı Benkendorfun Sərdarabad qalasını
təslim etmək tələbini rədd edən Həsən xanın nəvəsi Fətəli xan Qacar işğalçılara
sərt və birmənalı cavab verdi: “Qalanı təslim etməkdənsə, onun dağıntıları
altında ölməyim yaxşıdır”.

“İrəvan xanlığı” kitabı. Bakı, 2010, səh. 8

Həsən xan Qacar

Qruplar arasında B blokunu bölüb onlara uyğun olan tapşırıqları verin. Tapşı rıq -
ları və müəyyən olunmuş vaxtı elan edin. Tapşırıqları müəyyən etmək üçün
C blokundan da istifadə edə bilərsiniz.
I qrup: II Rusiya–Qacarlar  müharibəsi ərəfəsində İngiltərənin siyasi fəaliyyətini
təhlil edin.
II qrup: Rusiya ilə Qacarlar dövləti arasında gedən diplomatik danışıqlara aid
cəd vəl qurun.
III qrup: II Rusiya–Qacarlar  müharibəsi başlayarkən Abbas Mirzənin hücum
pla nı necə idi? Sxemləşdirin.
IV qrup: 1826-cı ildə aparılan hərbi əməliyyatlarda Qacarların məğlubiyyətinin
səbəblərini araşdırın.
Verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı şagirdlərin fəaliyyətinə istiqamət
vermək olar. Müəllimin fasilitator rolu burada üzə çıxır. Bu zaman şagirdlərin
müstəqil fəaliyyətinə şərait yaradıb müstəqil fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq la -
zımdır.  Şagirdlər tapşırıqlarını təhlil edərək təqdim etdikdə nəticələri elektron
löv həyə yazmaq olar.
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Təqdimat zamanı şagirdlər cədvəl və sxemi  elektron lövhədə də işləyib nümayiş
etdirə bilərlər. Bunun üçün elektron lövhənin «cədvəl qurmaq» və «sxem qur -
maq» üçün  funksiyasından istifadə etmək olar. Nəticədə rəngarəng və müxtəlif
dizaynlı cədvəllər, sxemlər yaranacaq.  Bu cədvəl və sxemləri yaddaşda saxlayıb
müx təlif təq dimatlarda istifadə etmək olar. 
Tədqiqat sualına bir daha qayıdıb şagirdlərin diqqətini II Rusiya–Qacarlar müharibə -
sinin səbəblərinə  yönəltmək lazımdır. İkinci müharibədə çar Rusiyası və Qacarlar
dövlətinin işğal etmək niyyətlərini, Cənubi Qafqazda hegemonluq uğrunda Qərbi
Avropa ölkələrinin fəaliy yə tini və bu müharibənin Azərbaycana qarşı bir ədalət -
siz lik olduğunu şagirdlərin öz təd qiqatları ilə öyrənməsinə nail olmağa çalışın.
Ev tapşırığı olaraq C blokundan istifadə etmək olar. Yaxud «İrəvan qalası mü ha -
si rədə» adlı hekayə yazmağı tapşırmaq olar. 
Dərs müddətində formativ qiymətləndirmə aparılmalıdır. Qiymətləndirmə meyar -
ları təlim məqsədlərinə nail olmağınızı müəyyən edir. Şagirdlərə xüsusi özü nü -
qiy mətləndirmə vərəqləri təqdim etmək olar. Bu zaman qoyduğunuz me yarlar
şa girdlərin öz fəallığını, bacarıqlarını dərk etməsinə kömək etməlidir.

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə, cədvəlqurma, sxemləşdirmə

I II III IV

II Rusiya–Qacarlar
mü ha ribəsinin 

səbəb lə rini  təhlil
edərək onun

nəti cələrini təq dim
edərkən çətinlik

çəkir.

II Rusiya–Qacarlar 
mü ha  ribəsinin

səbəblərini  təh  lil
edərkən köməkdən

istifadə edir.

II Rusiya–Qacarlar 
müha ribəsinin 

səbəb lərini təh lil
edərək onun 
nə ti cə lə rini 

təqdim edərkən
bəzi səhvlər edir.

II Rusiya–Qacarlar 
müha ribəsinin

səbəb lərini təh lil
edərək onun
nə ti cə lə rini 

sərbəst təq dim
edir.

Rusiya ilə Qacarlar
ara sında gedən

diplo ma tik 
da n ı  şıq lara aid 

cəd vəl qu rmaqda
çətinlik çəkir.

Rusiya ilə Qacarlar
ara sın da gedən

diplo matik
danışıqlara aid

cədvəl qurarkən
köməkdən 

istifadə edir.

Rusiya ilə Qacarlar
ara sın da gedən

diplomatik 
da nı şıqlara aid

cəd vəl qurarkən
bəzi səhvlər edir.

Rusiya ilə Qacarlar
ara sın da gedən

diplomatik 
da nı şıqlara aid
ətraflı cəd vəl

qurur.
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Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíûí èêèíúè äÿôÿ áþëöøäöðöëìÿñè. 1828-ci

ilèí yanvarûnäà Pas kevi÷ rus qo øu nuna ßrdÿbil is ti qamÿ tin dÿ hÿ -

rÿkÿt etmÿyi ÿmr etdi. Ruslar Ur miyanû âÿ ßr  dÿbili tutdular.

Áó, Ãàúàð ñàðà  éûí   äà íà ðà  ùàò ëûã éàðàòäû. 

1828-úè èëèí ôåâðàëûíäà Tÿbriz yaxûnlû üûn dakû Törkmÿn÷ay

kÿn dindÿ Abbas mirzÿ ilÿ Paskevi÷ arasûnda sölh danû øûq  larû

baølandû. Rusiya hþku mÿti øahdan Azÿrbaycanûí úÿíóá ÿraziëÿ-

ðinin dÿ Rusiyaya âå  ril mÿ sini tÿlÿb åäèðäè, ëakin Osmanlû dþv -

lÿti èëÿ möha ribÿ tÿh lökÿsi ÷ar hþku mÿtiíè äàíûøûãëàðû ÷îõ óçàò  -

ìàìàüà âàäàð åò äè. 1828-ci il fev ralûn 10-da ñöëù ìö  qa vilÿñè

im zalandû. «Òöðê ìÿí÷àé ìöãàâèëÿñè» àäû èëÿ òàðèõÿ äöøÿí áó

möqavilÿéÿ gþrÿ, Èðÿâàí âÿ Íàõ÷ûâàí õàíëûãëàðû Ðóñèéà òÿðÿôèí-

äÿí èëùàã åäèë  äè. Azÿr bay canûí úÿíóá ÿðàçèëÿðè isÿ Ãàúàðëàð äþâ-

ëÿòèíèí òÿðêèáèíäÿ qaldû. Áå ëÿëèêëÿ, Azÿr bay can tor paqlarû èêè

ùèññÿéÿ — Øèìàëè âÿ Úÿíóáè Àçÿðáàéúàíà áþëöíäö.

Törkmÿn÷ay möqavilÿsinin øÿðò  lÿ ri. Törkmÿn÷ay möqa vilÿsi
16 mad dÿdÿn iba rÿt idi. Möqavilÿyÿ gþ rÿ, øàù äþâëÿòè Xÿzÿr dÿ -
ni zinin Rusiyanûn da xili dÿnizè olduüunu tanûyûrdû. Xÿ zÿr dÿ ni -
zin dÿ hÿrbi donanma saxlamaq höququ ancaq Rusi yaya verilèðdi.

3434

Sölh danûøûqlarû nÿ ilÿ nÿticÿ lÿn di?

Rusiyanûn þëêÿíèí è÷ÿðèëÿðèíÿ
äîüðó irÿlilÿmÿsin dÿn ãorxu ya döøÿn
øàù äþâëÿòè sölh baü lamaüà ìÿúáóð
îëäó.

? Íÿéÿ ýþðÿ Ðóñèéà òÿðÿôè ìöãàâèëÿ áàüëàìàüà òÿëÿñäè?
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Àëòñòàíäàðò:

1.2.2. Öyrəndiyi dövrə aid yazılı mənbələri təhlil edir, nəticələrini təqdim edir.

Təlim üsulu:
beyin həmləsi, müzakirə,
təqdimat

Təlim forması:
fərdi və qruplarla iş

Türkmənçay müqa vi lə -
sinin bağlandığı şə raiti
və onun şərtlərinə aid
mən bələri təhlil edə rək
nəticələrini təqdim edir.

Тялим мягсяди

Mövzunun tədrisinə başlayarkən şagirdləri A blokundakı motivasiyaya yön -
ləndirin. Motivasiyanı E blokuna əsasən də qurmaq olar. Bu zaman şagirdlərin
diqqətini rəsmlərdən birinə cəlb edib motivəedici suallarla yeni tədqiqata yönlən -
dirmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, şagirdlər artıq 5-ci sinifdə Azərbay can

34-cü mövzu. Türkmənçay müqaviləsi 



192

181

Ýöëöñòàí âÿ Törkmÿn÷ay möqavilÿsinin nÿti cÿ  lÿ ri. 1804—
1813-cö vÿ 1826—1828-ci illÿräÿ ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàðûí ge   di    øin   dÿ,
1829-úó èëäÿ Ðóñèéà èëÿ Îñìàíëû äþâëÿòè àðàñûíäà áàüëàíàí ßäèð -
íÿ ñöëùöíäÿí ñîíðà ermÿnilÿrin bþyök kötlÿñènin Øimali Azÿr -
bay  ca na, o cöm lÿdÿn dÿ Qarabaüa kþ÷ö rölmÿsi nÿ ticÿsin  dÿ bu   ra -
da onlarûn sayû ilbÿil ar tdû. Yararlû torpaqlarûn kþ÷ kön  åðìÿ íè -
lÿrÿ verilmÿsi íÿòèúÿñèíäÿ yerli Àzÿrbaycan òöðêëÿðè þz tor paq la -
rûnûn bir hissÿsindÿn mÿhrum oldular. 

Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması

“Əlahəzrət, olmaya mərkəzi rus torpaqların da ermənilərin məskun -
laş  masına icazə verəsiniz. On lar elə tayfadırlar, bir neçə on il ya şa -
dıqdan son ra dünyaya hay-küy salacaqlar ki, bura bizim qə dim
dədə-baba torpaqlarımızdır”.

Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun
Rusiya imperatoruna məktubundan

Bu fikrə münasibət bildirin.

180

Rusiya və Qacarlar dövləti arasında müharibə (1826–1828-ci illər)

Тцркмянчай мцгавилясиня ясасян
Русийа–Гаъарлар сярщяди

Гаъар ордусунун вя айры-айры
ханларын йцрцшляри

Рус ордусунун йцрцшляри

Рус ордуsuна гаршы халг
чыхышлары

Rusiya Ãàúàðëàð äþâëÿòèíäÿ istÿdi yi øÿhÿrdÿ þzönön diplo-

matik nöma yÿn dÿliyini a÷maq vÿ ticarÿt etmÿk höququíà ìàëèê

èäè. Øàù äþâëÿòè Rusi ya ya hÿrbi tÿz minat þdÿmÿli idi. 

Möqa vilÿdÿ Cÿ nubi Azÿr bay can dan Cÿnubi Qaf qaz ÿrazisinÿ

kþ÷ÿn lÿrin höquqla rûnû mö  dafiÿ edÿn maddÿ äÿ var idi. Áó ìàä -

äÿ ìöãàâèëÿéÿ Ãàúàðëàð äþâëÿòè ÿðàçèñèíäÿí åðìÿíèëÿðè Øèìàëè

Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíà êþ÷öðìÿê ö÷öí äàõèë åäèëìèøäè. Bu nun

nÿticÿ sin dÿ er mÿniëÿð êöò  ëÿ âè ñóðÿòäÿ Íàõ÷ûâàí, Qarabaü vÿ Èrÿ-

van xan lûqlarûna êþ     ÷ö     rölìÿéÿ áàøëàíûëäû.

tarixi dərslərində Türkmənçay müqaviləsi ilə tanışdırlar. Bu, motivasiyanı qur -
mağa əlverişli imkan yaradır. Bunun üçün lövhəyə (elektron lövhəyə) Türk mən -
çay müqaviləsinin şərtlərindən birini və ya nəticələrindən birini yazıb şagirdləri
yeni tədqiqata sövq etmək olar. 
Tədqiqat başlayarkən qoyacağınız problem dərsin sonunda təlim məqsədinə
çatmağınıza xidmət edəcəkdir. Bunun üçün məzmun standartı, təlim məqsədi və
tədqiqat sualı arasında məntiqi, nəzəri vəhdət olmalıdır. Təlim məqsədi Türkmən -
çay müqaviləsinin başlandığı şərait və onun şərtlərinin tədqiqi olduğu üçün
tədqiqat sualını «Türkmənçay müqaviləsinin işğalçı dövlətlər və Azər baycan
üçün nəticələri nədən ibarət oldu?» kimi qoymaq olar.
Tədqiqat zamanı təlim məqsədinə çatmaq üçün tapşırıqlar məqsədyönlü qoyul -
malıdır. Bunun üçün şagirdləri qruplara bölüb, B blokunu onlar arasında paylaş -
dır maq vacibdir. 
C blokuna əsasən qruplara tapşırıqlar verin.
I qrup: Türkmənçay müqaviləsi ərəfəsində Azərbaycanda siyasi vəziyyət necə
idi? Təhlil edin.
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Ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülməsinin 150 illiyi münasibətilə
ucaltdığı abidə. Dağlıq Qarabağ, Ağdərə rayonu.

Abidə 1988-ci ildə separatçı ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır.

? Sizcÿ, ermÿ nilÿr bu abi dÿni nÿ ö÷ön daüûtmûølar?

1. Òöðêìÿí÷àé ìöãàâèëÿñè ÿðÿôÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà
ñèéàñè âÿçèééÿò íåúÿ èäè?

2. Òöðêìÿí÷àé ìöãàâèëÿñè Ðóñèéàéà ùàíñû ùöãóãëàðû
âåðèðäè?

3. Òöðêìÿí÷àé ìöãàâèëÿñèíÿ ýþðÿ Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíÿ åðìÿíèëÿðèí
êþ ÷ö ðöëìÿñè êèìëÿðèí ìÿíàôåéèíÿ óéüóí èäè? Èçàù åäèí.

4. Òöðêìÿí÷àé ìöãàâèëÿñè Ðóñèéàíûí ãîíøó þëêÿëÿðÿ ñèéàñè âÿ èãòè-
ñàäè òÿ ñè ðèíè íåúÿ ýöúëÿíäèðäè?

5. Çàìàí îõóíäà âåðèëìèø ìöùöì ùàäèñÿëÿðè ìöÿééÿí åäèí.

1828 (феврал) 1829

1828-ci ildə ermənilərin kütləvi surətdə Şimali Azərbaycan torpaqlarına,
o cümlədən Qarabağ və İrəvan xanlıqlarına köçürülməsi

(rəssam Vladimir Maşkov)

Törkmÿn÷ay möqavilÿsi Rusiyanûn Qaf qazdakû strateji mþv -

qeyini mþhkÿmlÿndirdi, onun qonøu þl  kÿ lÿrdÿ siyasi vÿ iqti sa di

tÿsi rinin daha da geniølÿn mÿ sinÿ zÿmin yaratdû. 

Ìöharibÿ nÿticÿsindÿ Azÿrbaycan xalqû nû zorla iki hissÿyÿ

bþlmÿk kimi tarixi ÿdalÿtsizlik baø verdi. Âahid xalq bþlöndö vÿ

on la rûn hÿr biri bir-birindÿn fÿrqli sosial-iqtisadi, siyasi vÿ mÿ -

dÿ ni inkiøaf yoluna ãÿ äÿì ãîéìàüà mÿcbur åäèëäè. 

Azÿrbaycan iqtisa diy yatû mös tÿmlÿkÿ iqtisadiyyatû xarakteri

aldû. Bu isÿ o demÿk idi ki, Àçÿðáàéúàí yalnûz Rusiya sÿnayesi

ö÷ön xammal èõðàú åäÿí þëêÿéÿ ÷åâðèëÿúÿêäè. 

Belÿliklÿ, Øimali Azÿr  baycan Rusi yanûn ucqar möstÿm lÿ kÿ si -

nÿ ÷evrildi.
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II qrup: – Türkmənçay müqaviləsi Rusiyaya hansı hüquqları verirdi? Təhlil edin.
III qrup: – Türkmənçay müqaviləsi Rusiyanın qonşu ölkələrə siyasi və iqtisadi
təsirini necə gücləndirdi? Təhlil edin.
IV qrup: – Türkmənçay müqaviləsinə görə Azərbaycan ərazisinə ermənilərin
köçürülməsi kimlərin mənafeyinə uyğun idi? İzah edin. 
Sualları D və E bloklarına əsasən də qurmaq olar.
Şagirdlərin diqqətini D blokunda ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülməsinin
150 illiyi münasibətilə qoyulmuş abidənin şəklinə cəlb etməklə sual və tapşırıqlar
vermək olar. 
– Bu abidənin dağıdılmasında məqsəd nə idi? Əsaslandırın. 
– Bu abidə nəyi sübut edir?
– Bu abidə neçənci ildə qoyulmuşdur? Hesablayın. 
E blokunda verilmiş material da şagirdlərin tədqiqatına kömək edə bilər. Bunun
üçün E bloku ilə B bloku arasındakı əlaqə yaradan tapşırıq vermək olar. Bu
zaman şagirdlərdə mənbə üzərində işləmək bacarığı inkişaf edəcək.
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Şagirdlərin təlimatına ayrılan vaxtı ədalətli bölməyə çalışın. Belə ki elə tap şı -
rıqlar vardır ki, onlar geniş təhlil tələb edir. Qruplardan biri nəticələrini təqdim
edərkən digər qrupların tolerant davranması təmin edilərsə, şagirdlərdə qarşılıqlı
dinləmə mədəniyyəti formalaşacaqdır. Təqdimat zamanı şagirdləri resurslarla
təmin etmək vacibdir.
Nəticələr təqdim olunduqda təlim məqsədinə nə dərəcədə çatmağınız müəyyən
olacaqdır.
Ev tapşırığı kimi «Ermənilərin Azərbaycana köçürülməsinə aid əlavə material
topla» tapşırığı vermək olar. 

Qiymətləndirmə meyarları: təqdimetmə 

I II III IV

Türkmənçay 
mü qavi ləsinin

bağ landığı şə raiti
və onun şərt lə  rinə

aid mənbələri
təh  lil edərək 

nə ticələri təqdim
et  mək də çətin lik

çəkir.

Türkmənçay 
mü qavi ləsinin

bağ lan dığı şə raiti
və onun şərtləri nə

aid mənbələri
təh  lil edə rək 

nə ti cələri 
kö mək dən

istifadə  edərək
təqdim edir.

Türkmənçay 
mü qa vi ləsi nin

bağlandığı şəraiti
və onun şərt lərinə

aid mən bələri təhlil
edə rək nəticə ləri

təqdim edərkən bəzi
səhvlər edir.

Türkmənçay
müqa vi  lə si nin

bağlandığı şəraiti 
və onun şərt lərinə

aid mən bələri
asanlıqla təhlil 

edə rək nəticələri
sərbəst

təq dim edir.
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ÕÂÛÛÛ ßÑÐÄß Âß ÕIX ßSRÈÍ ßÂÂßËÈÍÄß
AZßRBAYCAN MßDßNÈYYßTÈ

Òÿùñèë âÿ åëì. Áó äþâðäÿ èáòèäàè òÿùñèë àëìàã ö÷öí éàðàäûë ìûø
ìÿê òÿáëÿð ìÿñúèäëÿðäÿ âÿ øÿõñè åâëÿðäÿ ôÿà ëèééÿò ýþñòÿðèðäè. Áåëÿ
ìÿê òÿáëÿð îðà äà äÿðñ äåéÿí ìöÿëëèìëÿðèí àäû èëÿ àäëàí äû ðû ëûðäû.
Øóøàäà Ìîëëà Ïÿíàù Âàãèô ìÿê òÿáè, Ãàçàõäà Ìîëëà Âÿëè Âèäà -
äè ìÿêòÿáè õöñóñèëÿ ìÿøùóð èäè. Ìÿêòÿá ëÿðäÿ, àäÿòÿí, áèð ìöÿëëèì
îëóð  äó. Óøàã ëàð àëòû éàøûí äàí ìÿêòÿáÿ ýå äèð   äèëÿð. Ìÿêòÿáäÿ øà -
ýèðä ëÿð éåðäÿêè ùÿñèð öçÿ  ðèíäÿ 6—8 ñààò îòóðóá äÿðñ êå÷èðäèëÿð.
«Ãóðàíè-Êÿ ðèì» ÿñàñ äÿðñ âÿñàèòè ùåñàá îëóíóðäó. Éîõ ñóë ëà  ðûí þç
óøàã ëàðûíà òÿùñèë âåðìÿê èì êà íû éîõ èäè, oíà ýþðÿ äÿ êè ÷èê éàøëà -
ðûíäàí þç ïåøÿëÿðèíè îíëàðà þéðÿäèðäèëÿð. Âàðëû øÿõñëÿð þâ ëàä ëà ðû íà
þç åâ ëÿ ðèíäÿ äÿðñ äå ìÿê ö÷öí ìöÿë ëèì òóòóð äóëàð. 

Àëè òÿäðèñ ìöÿññèñÿñè êèìè ìÿäðÿñÿëÿð ôÿà ëèé éÿò ýþñòÿðèðäè.
Áóðà  äà òÿ ëÿ áÿ ëÿð ùÿì äè íè, ùÿì äÿ äöíéÿâè òÿùñèë àëûðäûëàð.
Ìÿä ðÿ ñÿ áèíàñûíäà äÿðñ îòà üû âÿ òÿëÿáÿëÿðèí éà øà  äûãëàðû îòàãëàð
âàð äû. Òÿëÿ áÿëÿð ÿñàñ âàõ  òëàðû íû ýþ çÿë õÿò òÿ — ùöñíõÿ òÿ ñà ùèá
îëìàã ö÷öí ñÿðô åäèðäèëÿð. Ìÿä ðÿñÿ ëÿð âÿãô òîð ïàã ëàðûíäàí ýÿëÿí
ýÿëèð ùåñàáû íà ñàõëàíûëûðäû. Ìÿäðÿñÿëÿðè áèòèðÿíëÿð õöñóñè âÿñèãÿ
(øÿùàäÿòíàìÿ) àëûð äûëàð. 
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3535
XVIII ÿsräÿ âÿ ÕÛÕ ÿñðèí ÿââÿ-

ëèíäÿ éadelli ùöúóìëàðû, feodal äà-
üûíûãëûüû âÿ ara mö hari bÿ lÿri ìÿ äÿ -
íèé éÿòèí èíêèøàôûíû õåéëè ëÿíýèòäè.
Tÿhsil möÿñ ñè sÿlÿri ö÷ön istifadÿ
olu nan vÿqf tor paqlarû feodal lar

tÿrÿ findÿn zÿbt olun du, ìaa ri   fÿ éåòÿðèíúÿ diq qÿt âå ðèë ìÿäè.
Áóíóíëà áåëÿ, õàðèúè áàñãûíëàðà âÿ äàõèëè ÷ÿ êèø  ìÿ ëÿðÿ áàõ -
ìà éàðàã, ìÿäÿíè ùÿéàòäà ìöùöì íàè ëèééÿòëÿð ãàçàíûëäû.

! Müasir dövr məktəbləri  ilə XVIII əsr məktəblərini müqayisə edin.

Áó äþâðöí ùàäèñÿëÿðè èíúÿñÿíÿòäÿ âÿ ÿäÿáèééàòäà
þç ÿêñèíè íå úÿ òàïìûøäûð?

Àëòñòàíäàðòlar:

5.1.2. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına təsir edən amilləri şərh edir.
5.1.3. Azərbaycanın mədəni nailiyyətlərini əks etdirən cədvəllər hazırlayır.

Təlim üsulu:
BİBÖ, müzakirə

Təlim forması:
fərdi və qruplarla iş

1. Azərbaycanın XVIII
əsr mədəniyyətinin inki -
şa fına təsir edən amilləri
şərh edir.
2. Azərbaycanın XVIII
əsr mədəni nailiyyət lə -
rini əks etdirən cəd vəllər
hazırlayır.

Тялим мягсяди

Bu mövzunun tədrisi üçün BİBÖ üsulunu tətbiq edin. Bunun üçün siz BİBÖ
cədvəlini öncədən lövhəyə asın. Dərs təbii olaraq motivasiya ilə başlanmalıdır.
Bunun üçün əvvəl şagirdlərə suallarla müraciət edə bilərsiniz. Sizcə, Şəki xan 

35-ci mövzu. XVIII əsrdə və XIX əsrin əvvəlində
Azərbaycan mədəniyyəti



196

ëÿìèø, Øàêèð Øèðâàíè èñÿ «ßùâàëè-Øèðâàí»
ïîåìàñûíäà éåðëè ÿùà ëè íèí Íàäèð øàùûí ùö -
úóì ëàðûíà ãàðøû ìöáàðèçÿñèíè òÿðÿííöì
åòìèøäèð.

Ìöøòàã* òÿõÿëëöñö èëÿ ÿñÿðëÿð éàçàí øÿ -
êèëè Ùö  ñåéí õàí ìàà ðèôèí èíêèøàôûíà äèã -
ãÿò àéûð ìûø, øàèðëÿðÿ ãàéüûñûíû ÿñèðýÿìÿ -
ìèø äè. Îíóí äþâðöí ýþð êÿì ëè øàèðè Ìîëëà
Âÿëè Âèäàäè èëÿ äîñòëóüó Âèäàäèíèí «Ìöñè -
áÿò íàìÿ» ÿñÿðèíäÿ äÿ þç ÿê  ñèíè òàï ìûøäûð.
Ìöøòàãûí ñèìàñûíäà Âè äà äè þçöíöí ÿäàëÿòëè
âÿ âèúäàíëû ùþêìäàð ùàããûíäà àðçóëàðûíû
ÿêñ åòäèðìèøäèð. 

Øàêèð Øèð âàíè þç ÿñÿðèíäÿ Íà  äèð øàùûí äþâ ðöí äÿ Øèðâàíäà áàø
âå ðÿí ùà äèñÿëÿðè îá ðàçëû øÿêèëäÿ òÿñâèð åòìèø, äþâ ðöíöí ùþêì   -
äàðëàðûíû ÿäàëÿòëè îë ìàüà ÷àüûðìûøäûð. 

Áó äþâðäÿ àøûã ïîåçè éàñûíûí ýþðêÿìëè íö ìà  éÿí äÿñè îëàí Õÿñ -
òÿ Ãàñûìûí éàðàäûúûëûüû õàëãûí öìèä âÿ àðçóëàðûíû èôàäÿ åäèð äè.
Îíóí øåèð ëÿðèíäÿ èí ñàí ëà áàüëû ìÿùÿá áÿò ìîòèâëÿðè âÿ ãà äûí ýþ -
çÿëëèéè òÿ ðÿí íö ì îëóíóðäó. Î, èúòèìàè áÿ  ðà  áÿð  ñèç ëèê äÿí, ñàäÿ èí -
ñàíëàðûí àüûð ýö çÿ  ðà íûíäàí áÿùñ åäÿí øåèðëÿð äÿ éàçìûøäûð. 

Èíúÿñÿíÿò. Áó äþâð Àçÿðáàéúàí òà ðè  õè íèí àðàøäû ðûë ìàñûíäà
åïèã ðàôèê àáè äÿëÿðèí ðîëó áþ éöê äöð. Ìå ìàð ëûã àáèäÿ ëÿðè, ìÿçàð
äàøëàðû öçÿðèíäÿêè êèòàáÿëÿð áó áàõûìäàí õöñóñèëÿ ãèé ìÿò ëèäèð.
Êèòàáÿëÿð äþâðöí áèð ÷îõ àëèìëÿðèíèí, ìåìàðëàðû íûí, íÿããàø 
âÿ õÿòòàòëàðûíûí àäëàðûíûí ýöíöìöçÿ ýÿëèá ÷àòìàñûíà éàð äûì   ÷û
îëìóøäóð. 

Àçÿðáàéúàíûí äÿìèð, ìèñ, ãûçûë âÿ äè ýÿð ìåòàëëàðëà çÿíýèí îë -
ìàñû ìå òà ë èø ëÿ ìÿ ñÿíÿòèíèí èíêèøàôûíà òÿêàí âåð ìèø äèð. ÕÂÛÛÛ ÿñ -
 ðÿ àèä úàì, øàìäàí, ìàíãàë âÿ ìèñäÿí ùàçûðëàíìûø ìöõòÿ ëèô åâ
ÿøéàëàðû ôîðìà âÿ áÿçÿéèíÿ ýþðÿ ÿúíÿáèëÿðèí äÿ äèã ãÿ  òèíè ÷ÿ êèðäè.
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* Müştaq – könüldən-candan istəyən, həsrətində olduğu bir şeyə can atan, arzusunda olan

?
Dövrün şair lə rinin əsərlərində hökmdarı ədalətə səsləmək ideyaları
nə ilə bağlıdır? Fikrinizi əsaslandırın.

Molla Vəli Vidadi

ßðäÿáèëäÿ éåðëÿøÿí çÿí ýèí Øåéõ Ñÿôè êè -
òàáõàíàñû ÕÂÛÛÛ ÿñðäÿ äÿ þç øþù ðÿòèíè
ãîðó éóá ñàõëàéûðäû. Áó êè òàá õàíàäàí
òÿëÿáÿëÿð ùÿâÿñëÿ èñ òè ôàäÿ åäèðäèëÿð. 

Úîüðàôèéà ñàùÿñèíäÿ Ùàúû Çåéíàëàáäèí
Øèðâàíè ýþðêÿìëè àëèì èäè. Î, ÕÂÛÛÛ ÿñðèí
ñîíó – ÕÛÕ ÿñ ðèí ÿââÿëëÿðèí äÿ 40 èë
ñÿéàùÿò åòìèø, Àñèéà, Àâðîïà âÿ Àôðèêà
ãèòÿëÿðèíè, Ùèíä âÿ Àòëàíòèê îêåàí ëàðûíû
ýÿçèá äîëàí ìûøäû. «Ñÿéàùÿò áàüû» âÿ «Ñÿ -
éàùÿò ýöëçàðû» ÿñÿðëÿðèíäÿ ýÿçäèéè þëêÿëÿðèí
úîüðàôèéàñû, òàðèõè, åò íî ãðàôèéàñû, àðõèòåêòó -
ðàñû, ÿäÿáèé éàòû âÿ ýþðêÿìëè èú òèìàè õàäèì -
ëÿðè áàðÿäÿ äÿéÿðëè ìÿëóìàòëàð âåðèëìèøäèð.

Òàðèõ÷è ßáäöððÿçàã áÿé Äöíáóëè Ãàúàðëàð äþâëÿòèíèí ùþêìäàðû
Ôÿòÿëè øàù äþâðöíäÿí áÿùñ åäÿí «Ìÿàñèðè-ñóëòàíèééÿ» («Ñóëòàí
àáèäÿëÿðè») ÿñÿ ðèíè éàçìûøäûð. Áó ÿñÿðäÿ ÕÂÛÛÛ ÿñðèí ñîíó –
ÕÛÕ ÿñðèí èëê îíèëëèêëÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà áàø âåð  ìèø ùàäèñÿëÿð,
î úöìëÿäÿí Ãàðàáàü, Ýÿíúÿ, Øÿ êè, Ãóáà, Áàêû, Ëÿíêÿðàí õàíëûãëàðû
ùàããûíäà äà ãèé ìÿòëè ôàêòëàð éà çûëìûøäûð. 

Ùàúû ×ÿëÿáè õàíûí ùàêèìèééÿòè äþâðöíäÿ
áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿð ùàã ãûíäà øÿêèëè øàèð
Íÿáèíèí éàçäûüû òàðèõè ìÿíçóìÿ ÷îõ ìà -
ðàãëû èäè. 

Àçÿðáàéúàí àëèìëÿðè ÿðÿá äèëèíäÿ äÿ
áöòöí ìöñÿëìàí àëÿìèíäÿ éöêñÿê ãèéìÿò -
ëÿí äèðèëÿí ÿñÿðëÿð éàðàäûðäûëàð. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí
ñîíóíäà Äÿìÿøãèí âÿ Ùÿëÿáèí òÿùñèë îúàã -
ëàðûíäà áåø íÿôÿð äÿðáÿíäëè àëèì èëàùèé éàòäàí
âÿ ìöñÿëìàí ùöãóãóíäàí äÿðñ äåéèðäè.

ßäÿáèééàò. ÕÂÛÛÛ ÿñðèí èêèíúè éàðûñûíäà
éàøà ìûø, Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí ýþðêÿìëè
íöìà éÿíäÿñè îëàí Ìîëëà Ïÿíàù Âàãèô ýþ çÿë ëèðèê øåèð ëÿð éàçìàãëà
éàíàøû, éàõûíäàí áÿëÿä îëäóüó ôåîäàë úÿìèé éÿ òèíäÿêè åéáÿúÿð -
ëèê ëÿðè äÿ èôøà åòìèøäèð. Èúòèìàè-ñè éàñè ìþâ çóëàðà ìöðàúèÿò åòìèø
øàèð Àüà Ìÿñèù Øèð âàíè «Øàùíàìÿ» àäëû ïîå ìà ñûíäà ãóáàëû Ôÿ -
 òÿ ëè õàíûí Àçÿðáàéúàí òîðïàãëàðûíû áèðëÿøäèðìÿê ñèéàñÿòèíè òÿðèô -
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Hacı Zeynalabdin
Şirvani

Molla Pənah Vaqif

sarayı hansı dövrün abidəsidir? Bu dövr öz  mədəniyyət tarixində hansı izləri
qoymuşdur? Şagird lə rin Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı bildiklərini BİBÖ
cədvəlinin Bilirəm hissəsinə qeyd edin. Yaxud da şagirdlər rəngli kağızlardan
istifadə edərək bil dik lərini yazaraq cədvəlin Bilirəm hissəsinə yapışdırsınlar.
Sonra onların öyrənmək istədikləri məsələləri əks etdirən qeydlərini yazdırın.
Öyrəndim mərhələsi təbii ki, dərsin sonunda doldurulacaqdır. 
B blokundakı yeni materialı şagirdlərə oxudun. Onlara növbə ilə mətni oxutdu-
run. Xahiş edə bilərsiniz ki, bu hissəni ucadan və anlaşıqlı şəkildə oxusunlar.
Son ra şagirdlərdən bu mətndəki baş verən hadisəyə münasibət bildirmələrini xa -
hiş edin. 
Ümumiyyətlə, mətni müzakirə edərkən onların diqqətini C blokundakı suallara
cəlb edin. Sualları verməklə şagirdlərin fəallaşmasına imkan açın. Onlara keçmiş
dərs ləri ilə əlaqə yaratmağa kömək edin. Şagirdlərin diqqətini E blokuna aid olan
şəkillərə cəlb etmək üçün onlara suallar verin.  
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 ìèø äèð. Ñàðà éûí öçÿðèíäÿ ìåìàðûí àäû — «Óñ òàä Àá áàñãóëó» éà -
çûë ìûø äûð. 

ÕÂÛÛÛ ÿñðäÿ Áà êû äà
È÷ÿðèøÿùÿð ãàëà äè âàðëàðû
äàõèëèíäÿ, Øàìàõû äàð -
âà çàñû éà õûíëûüûíäà
ÿçÿìÿòëè ñà  ðàé êîì-
ï ëåêñè èíøà îëóí ìóø äóð.
1764-úö èëäÿ Èðÿ âàí øÿ -
ùÿðèíäÿ éåðëÿøÿí Ýþé
ìÿñúèä, åëÿúÿ äÿ Ñÿðäàð
ñàðàéû Èðÿâàí õàíû Ùö -
ñåéíÿëè õàí Ãà úàð òÿ ðÿ -
ôèíäÿí èíøà åòäèðèë  ìèø -
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Şəki Хan sarayının divar rəsmləri

İrəvan xanı хаrici ölkə elçisini
qəbul edir (rəssam Q.Qaqarin)

İrəvandа xan məscidi

Görkəmli türk şairi Nazim Hikmət yazmışdır: “Əgər Azərbay canın
baş qa qədim tikililəri olmasaydı, bircə Şəki Xan sa rayını dünyaya
göstərmək bəs edərdi”.

Áó äþâ  ðÿ àèä áèð ÷îõ ÿø  éàëàð éåðëè âÿ äè ýÿð õàðèúè þë êÿ ëÿðèí ìó -
çåéëÿ ðèí äÿ ñàõ ëà íûë  ìà ãäàäûð. 

Ìåìàðëûã. ÕÂÛÛÛ ÿñð äÿ áàø âåð  ìèø òà ðèõè âÿ ñî  ñèàë-èãòèñà äè
äÿéè øèê ëèê ëÿð ìå  ìàð ëûüà äà òÿñèð ýþñ  òÿð ìèø äè. Õàíëûãëàð äþâ ðöí -
äÿ ñàðàé êîìï ëåêñ ëÿ ðè íèí éà ðà äûëìà ñû, øÿ ùÿð ÿòðàôûíäà ìöäà ôèÿ
ñèñ òåì  ëÿ ðèíèí èí øà ñû, èáàäÿò éåðëÿ ðè íèí, ìÿñ  úèä ëÿðèí òèêèë ìÿ ñè áþ -
éöê âöñÿò àëìûøäû. Øàù áóëàã, Øóøà ãàëàñû, Øó øà äàêû Ïÿ íàùÿëè
õà   íûí ìÿñúèäè, Ïÿ íàùÿëè õà   íûí êèòàá õà íàñû áó äþâðöí ãèé ìÿòëè
àáè äÿëÿðèí äÿ í äèð. 
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Şuşa. Pənahəli xan Cavanşirin  kitabxanasıŞuşa. Pənahəli xan məscidi

Ùÿìèí äþâðÿ àèä äè -
ýÿð ãèéìÿòëè ìåìàðëûã
àáè äÿñè Øÿêè ãà ëà ñû íûí
äàõè ëèí äÿ òèêèëìèø Õàí
ñà ðàéû äûð. 1763-úö èëäÿ
èí øà îëóí   ìóø áó ñàðàé
îéìàëàðëà èø ëÿí   ìèø øÿ -
áÿ êÿ öñ ëó áó èëÿ áÿçÿ äèë -

Şəki Хan sarayı

! Şəki Xan sara yı
haqqında
araşdırma
apararaq təqdimat
hazırlayın.

Tədqiqatı aparmaq üçün «Azərbaycan XVIII əsr mədəniyyətinin tarixi izləri
nədən ibarətdir?» sualını vermək olar. Bu tədqiqatın aparılması üçün qruplara
aşa ğıdakı tapşırıqları verə bi lər siniz.
I qrup: XVIII əsr  Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına təsir edən amilləri şərh edir.
II qrup: XVIII əsrdə Azərbaycanda mədəniyyət sahələrinin inkişafını özündə
əks etdirən cədvəllər hazırlayın.
III qrup: Şəhərsalmada müdafiə qalalarının üstünlük təşkil etməsinin səbəbini
izah edin.
IV qrup: Molla Pənah Vaqifin siyasi fəaliyyətini araşdırıb təqdimat hazırlayın.
Qrup üzvləri dərslikdəki material və özlərinin əldə etdikləri materiallar əsasında
izahlar hazırlaya bilərlər. Məlumatların mübadilə və müzakirə mərhələsini
reallaş dır dıqdan sonra  qərarlar ağacı üsulunu tətbiq etməklə nəticəyə gələ bi lər -
siniz.
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Şagirdləri  müzakirələrə cəlb edin. Müzakirənin nəticəsi olaraq şagirdlərə maraqlı
gələn istiqamətlər baradə ev tapşırığı vermək olar. Yaxud da «Azərbay canın
XVIII əsr mədəniyyəti haqqında esse yazın» tapşırığını fərdi olaraq verə bilər -
siniz. 
Siz sinfinizdəki imkana uyğun olaraq şagirdlərə Azərbaycan XVIII əsr mə -
dəniyyəti barədə materiallar toplamağı, yaxud da «Şəki xan sarayı haqqında
araşdırma apararaq təqdimat hazırlamağı» tapşıra bilərsiniz.
Digər dərslərin tədrisində olduğu kimi, qiymətləndirmə məqsədə görə müəyyən
edilmiş meyara əsasən aparılmalıdır.

Qiymətləndirmə meyarları: şərhetmə, cədvəlhazırlama

Û ÛÛ ÛÛÛ ÛV

Azərbaycanın
XVIII əsr 

mə də niyyətinin
in ki şa fına təsir
edən amil ləri 
şərh et məkdə 
çə tinlik çəkir.

Azər baycanın
XVIII əsr

mədəniy yə tinin
in ki şa fına tə sir
edən amil ləri 

müəllimin 
kö mə yi ilə
şərh edir.

Azərbaycanın
XVIII əsr 

mədəniy yə ti nin
inki şafı na tə sir
edən amilləri 

şərh edir.

Azərbaycanın
XVIII əsr 

mədəniy yə ti nin
inki şafı na tə sir
edən amilləri 
ət  raflı şərh

edir.

Azərbaycanın
XVIII əsr mə dəni

nailiyyət lə  rini 
əks et di rən
cəd vəl ləri

hazırlamaqda 
çə tinlik çəkir.

Azər bay canın
XVIII əsr mədəni
nai liyyətlərini əks
etdirən cədvəlləri  
müəllimin kö mə yi

ilə hazırlayır.

Azərbaycanın
XVIII əsr mədəni

nailiy yət lərini
əks et di rən
cədvəlləri 

ha zırlayarkən cüzi
səhvlərə yol verir.

Azərbaycanın
XVIII əsr mədəni

nailiy yətlərini
əks etdi rən

cədvəlləri sər bəst
hazırlayır.
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