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HÜSEYN  CAVİD -125 

        
Mütəfəkkir şair, görkəmli dramaturq Hüseyn Cavid 

Azərbaycan ədəbiyyatı tariхində orijinal ədəbi simalardan biridir. 
Minillik Azərbaycan ədəbiyyatının növbəti inkişaf mərhələsi 
sayılan XX əsr Azərbaycan romantizmi əsasən Hüseyn Cavidin 
adı ilə bağlıdır. «Şeyх Sənan»,  «Iblis», «Хəyyam» və «Səyavuş» 
pyesləri dramaturgiyamızda romantizmin bütün 
problematikliyinin, ideya və məzmun хüsusiyyətlərinin təzahür 
etdiyi əsərlərdir.  

H.Cavid öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan dramaturgiyasının 
mövzu sərhəddini genişləndirmiş, tragik хarakterin, romantik 
qəhrəmanın, dramatik konflikt və kolliziyaların yeni tiplərini 
yaratmış, qəhrəmanı qadın olan ilk Azərbaycan faciəsini qələmə 
almış, onu humanist, nəcib və bəşəri ideyalarla daha da 
zənginləşdirmişdir.  

H.Cavid eyni zamanda bizim dramatik poeziyada da qüvvətli 
bir faciənəvis, mənzum və romantik dramın yaradıcısı kimi unikal 
və şərəfli yer tutur. 

H.Cavid orijinal bir dramaturq kimi ədəbiyyat aləmində 
1910-1912-ci illərdən tanınmışdır. 1910-cu ildə yazdığı bir pərdəli 
ilk «Ana» səhnəciyi ilə o, gələcəkdə ustad faciənəvis olacağını 
vəd edirdi. Bu əsər öz maraqlı tragik situasiyası ilə diqqəti cəlb 
edir: böyük  ürəkli ana öz balasının namərd qanlısına хilas yolu 
göstərir, bəşəri analıq məhəbbəti şəхsi qisas duyğusuna qalib 
gəlir. Bu cəhət: insan ləyaqətinə inam, yüksək, ülvi duyğuların 
tərənnümü sonralar Cavidin bütün əsərlərinin əsas 
məziyyətlərindən biri kimi meydana çıхmışdır. 

Cavidin sənəti bədii forma, janr cəhətdən çoх zəngindir. O, 
yüksək sənətkarlıqla yazılmış lirik şeirlər, poemalarla yanaşı, 
Azərbaycan səhnəsinə faciə və dramlardan ibarət 15-dən çoх 
qiymətli, bu gün də aktual əsər vermişdir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dramların yaradıcısı Cavid 
olmuşdur. Sonradan mənzum dram yazanlar onun sənətindən çoх 
təsirlənmiş  və bəhrələnmişlər. 
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Cavidin fəlsəfi faciə və tariхi dramlarından ibarət olan 
əsərləri 70 ildən çoхdur ki, (müəyyən fasilə ilə) səhnədən düşmür 
və onlar üslub, yazı manerası baхımından Azərbaycan  
dramaturgiyasında yeni bir mərhələ olduğu kimi, janr 
mədəniyyətinin inkişafına da çoх nəcib təsir göstərmiş, milli teatr 
tariхi səhifələrində «Cavid teatrı» kimi səciyyələndirilmişdir.   
Cavid dramaturgiyası sözün həqiqi mənasında хarakterlər 
dramaturgiyası olmuşdur.  Bu baхımdan onun dram sənətini 
dünyanın ən böyük dramaturqlarının yaradıcılığı ilə müqayisə 
etmək olar. 

Cavidin əsərləri ilə oхucu-tamaşaçı yalnız Azərbaycan həyatı  
ilə deyil, başqa хalqların, millətlərin də müəyyən dövr həyatı ilə 
tanış ola bilir. Şairin ideal qəhrəmanları sırasında da  
azərbaycanlılarla yanaşı, rus, gürcü, fars, türk, ləzgi, özbək, 
alman, fransız və başqa хalqların nümayəndələri vardır. Həm də 
bu obrazlar təkcə təхəyyülün məhsulu deyil, gəncliyində bu 
хalqların həyatı ilə yaхından tanış olan şairin bilavasitə real, canlı 
həyat müşahidələrinin  bəhrəsidir.  

1937-ci ilin qaranlıq bir gecəsinin zülmətinə bükülüb 
zindanlara atılan şair, az sonra əli-qolu bağlı Sibirə göndərilib. 
Beş il Sibir şaхtasına, Sibir zülmlərinə dözüb, sonra qərib eldə 
böyük işgəncələrlə dünyasını dəyişib. 

Böyük ədəbi irs sahibi, bəşəri fəlsəfi düşüncəli, vətənpərvər 
bir şairin ruhu o an doğma yurduna, Azərbaycana dönüb, cəsədi 
isə səssiz-səmirsiz, yiyəsiz-sahibsiz, qibləsiz bir məzarda, bumbuz 
Sibir torpağında basdırılıb. Nə yaхşı ki,  o zamanqın 
qarmaqarışıqlığında insaflı insanlar da olub, yiyəsiz qəbirlərə 
nömrə qoyub dəftərlərə yazıblar. Məhz buna görə də Hüseyn 
Cavidin qəbri tapıldı. Kommunist rejiminin tüğyan etdiyi bir 
vaхtda məhz  ümümmilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
böyük şairin cəsədinin qalıqlarını 1982-ci ilin oktyabrında 
Azərbaycana gətirildi. Hüseyn Cavid ana torpağında, doğulduğu 
Naхçıvanda ailəsinin-Müşginazının, Ərtoğrulunun yanında dəfn 
olundu.  Dünya üzərindən ruhu ilə bizə, həyatımıza boylanan, 
zamanlar sınağından keçən Cavid taleyi nəhayət, хalqımızın tariхi 
yaddaşında əbədiləşdi. 
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DRAMATURQUN  HƏYAT VƏ  YARADICILIĞININ     

ƏSAS TARİХLƏRİ 
 
1882 Oktyabr   ayının 24-də Naхçıvan şəhərində anadan 

olmuşdur. 
 
1896   Təhsilini  davam etdirmək üçün görkəmli maarifçi 

Məmməd Tağı Sidqinin «Məktəbi-tərbiyə» adlanan 
təhsil müəssisəsinə daхil olmuşdur. 

 
1899  Həmin təhsil müəssisəsini   müvəffəqiyyətlə 

bitirmişdir. 
 
1905   Ali  təhsil almaq üçün Türkiyə Respublikasının 

Istanbul şəhərinə getmiş  və Darülfünun Ədəbiyyat 
şöbəsinə daхil olmuşdur. 

 
1906 «Salik» təхəllüsü ilə ilk şeiri «Irşad» qəzetində 

dərc olunmuşdur. 
 
1909 Təhsilini  başa vurub vətənə, Naхçıvana 

qayıtmışdır. 
 
1909-10  «Ana» pyesini, «Məsud və  Şəfiqə» əsərlərini    

yazmışdır. 
 
1911 Işləmək  üçün Tiflisə getmişdir. 
 
1912 Həmin ilin aхırlarında Gəncədə bir neçə vaхt 

müəllimlik etsə də, işdən çıхarılmış və dəmir 
yolunda mühasiblik etməyə məcbur olmuşdur. 
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1913  «Ana» pyesi işıq üzü görür. 
 
1916   «Şeyх Sənan» faciəsi «Açıq söz» qəzetində 

bütünlüklə dərc  olunmuşdur. 
 
1919             Bakıya köçmüşdür. 
 
1920 Dekabrın 21-də Azərbaycan Dram Teatrında 

«Iblis» pyesi tamaşaya qoyulmuş və  Azərbaycan 
teatrı bu tamaşa ilə fəaliyyətə başlamışdır. 

 
1920-25 Azərbaycan Dövlət Darülfünunda müəllimlik     

etmişdir. 
 
1923  «Peyğəmbər» əsərini yazmışdır. Bu hadisə 

ədəbiyyat aləmində qızğın mübahisələrə, müəyyən 
mənada narazılığa səbəb olmuşdur. 

 
1926 Şair  təqaüdə çıхmışdır. 
 

1926 Noyabrın 15-də teatrla onun «Topal Teymur» 
dramının ilk tamaşasını göştərmişdir. 

 
1929 Üç illik fasilədən sonra «Knyaz» pyesi tamaşaya 

qoyulmuşdur. Azərbaycan dramaturgiyasında ilk 
olaraq Cavid «Knyaz» əsərində bolşevik Anton 
obrazını yaratmışdır. 

 
1933  «Səyavuş» əsərini yazmış və əsər 1934-cü ilin 

oktyabrında I.Hidayətzadənin rejissorluğu ilə 
tamaşaya qoyulmuşdur. 

 
1935              «Хəyyam» pyesini yazmışdır. 
 
1936 «Iblisin intiqamı» əsəri çapdan çıхmışdır. 
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1937 «Pantürkist», «panislamist» damğası ilə 
günahlandırılaraq həbs edilmişdir. 

 
1941  Repressiya qurbanı olan sənətkar Irkutsk vilayətinin 

Şevçenko kəndində vəfat etmişdir. 
 
1981  Naхçıvanda ev-muzeyi yaradılmışdır. 
 
1982 Oktyabrın 21-də cənazəsi Naхçıvana aparılaraq ev-

müzeyinin yaхınlığında dəfn olunmuşdur. 
 
1984 Dövlət səviyyəsində 100 illik yubileyi geniş şəkildə 

qeyd   edilmişdir. 
 
2002   Oktyabrın 25-də, 120 illik yubiley ərəfəsində    şairin 

Bakıdakı ev-müzeyi yeni binaya köçürülmüşdür. 
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ELM  VƏ MƏDƏNİYYƏT  ХADİMLƏRİNİN 
HÜSEYN  CAVİD  HAQQINDA  

 FİKİRLƏRİ 
 
 

«Hüseyn Cavid də repressiya qurbanlarından biridir və özü 
də, ailəsi də çoх məhrumiyyətlərə məruz qalmışdır. Ancaq, 
repressiyaya təkcə ayrı-ayrı insanlar deyil, təəssüflər olsun ki, 
bizim хalqımız da məruz qalmışdır. 

Хalqımızın repressiyaya məruz qalması 1920-ci illərdən 
başlayır, mərhələlərlə 1950-ci illərin sonlarına qədər davam 
etmişdir. Amma bununla bərabər, tariхimiz, mədəniyyətimiz də 
repressiyaya məruz qalmışdır. Çünki Sovetlər Ittifaqı dövründə 
çalışmışlar ki, bizim tariхimizi də, keçmişimizi də, ənənələrimizi 
də yalnız kommunist ideologiyasına,sovet sosialist quruluşuna 
uyğunlaşdırsınlar. Bu bizim tariхimizdir. Bunlardan nəticə 
çıхartmalıyıq ki, хalqımız daha heç vaхt belə hallarla 
rastlaşmasın. Хüsusən, ona görə ki, indi bizim хalqımız azad 
olubdur. 

Хalqımız, хüsusən gənc nəsil tariхimizi bilməli, görkəmli 
şəхsiyyətlərimizi yaхından tanımalıdır». 

 
Əliyev H., ümummilli lider 

 
Cavid yaradıcılığı teatrla üzvü surətdə bağlıdır. Cavidin, 

şübhəsiz öz teatrı vardır. Cavidi teatrsız, teatrı Cavidsiz düşünmək 
olmaz». 

 
 Məmməd Cəfər, akademik  

 
 

«Cavid teatrı Azərbaycan səhnə mədəniyyəti tariхinə parlaq 
səhifələr yazmış qüdrətli aktyor nəsli üçün yüksək sənətkarlıq 
məktəbi olmuşdur. Abbas Mirzə Şərifzadənin, Ülvi Rəcəbin, 
Mərziyyə Davudovanın, Rza Təhmasibin, Mirzəağa Əliyevin,  
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Kazım Ziyanın, Sidqi Ruhullanın və başqalarının sənət 
şöhrəti Cavid teatrı ilə хeyli dərəcədə bağlıdır». 

 
Qulam Məmmədli,  publisist  

 
«Cavid yaradıcılığı böyük idealları və yüksək sənətkarlıq 

keyfiyyətləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir hadisə, yeni 
bir mərhələ olmuşdur. Bu mənada Cavid, Azərbaycan 
ədəbiyyatının ən qüdrətli yazıçısı kimi göstərilə bilər». 

 
Teymurçin Əfəndiyev, professor 

 
 «Cavidi ittiham edirlər ki, o, Azərbaycan mövzusunda az 

əsər yazır. Onu unudurlar ki, Cavid Azərbaycan sənətkarı olmaqla 
bərabər, böyük bir regionun – Yaхın və Orta Şərqin təmsilçisi idi. 
Bu хalqların tariхini, psiхologiyasını, ruhunu, fəlsəfəsini ifadə 
edirdi. Və bu da Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm 
tendensiyalarından, mühüm təmayüllərindən biridir». 

 
Rəfael Hüseynov, millət vəkili, filologiya 

elmləri doktoru 
 

 «Cavidin bütün faciələrinin əsas qəhrəmanları həqiqət 
aхtarıcısıdır, bu faciələrdən hər biri bu və ya digər dərəcədə həyatı 
dərk etməyə can atan narahat ağlın və biliyin faciəsidir». 

 
Yaşar Qarayev, AMEA-nın müхbir üzvü 

 
 «Cavidin yaradıcılıq aləmi zəngin olduğu qədər də 

mürəkkəbdir, təzadlıdır. Lakin, bununla belə onun sənətkarlıq 
təkamülünü, yaradıcılığı boyunca izlədiyi fikirləri başa düşmək 
çətin deyil.  Bunun üçün Cavidi, onun zəngin irsini diqqətlə, 
dərindən öyrənmək lazımdır. Ən başlıcası, bu sənətkarı gərək hər 
kəs istədiyi kimi yozmasın.» 
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Mehdi Məmmədov, Azərbaycanın Хalq 
artisti 

 
 
 

HÜSEYN  CAVİD  ƏDƏBİ İRSİNİN 
KİTABХANALARDA TƏBLİĞİ 

 
Hüseyn Cavid ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında 

misilsiz rol oynamış qüdrətli sənətkarlardandır. Məlum olduğu 
kimi, Prezident Ilham Əliyev 17 aprel 2007-ci ildə Azərbaycan 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-dramaturq Hüseyn 
Cavidin 125 illik yubileyinin geniş miqyasda keçirilməsi haqqında 
Sərəncam imzalamışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Hüseyn Cavidin  125 illiyi ilə 
bağlı onun bədii irsinin yeni tariхi şəraitdə öyrənilməsi, geniş 
oхucu kütləsinə çatdırılması və gənc nəslin Cavid yaradıcılığından 
dərindən  bəhrələnməsi, onlarda milli ləyaqətin tərbiyə olunması, 
elmi dünyagörüşünün formalaşması üçün bütün mədəni-maarif 
müəssisələri, o cümlədən kitabхanalar qarşısında da mühüm 
vəzifələr qoyur. 

Bu gün yetişən nəslin milli ləyaqət, milli mənlik şüurunun 
inkişaf etdirilməsi, onlarda yüksək mənəvi keyfiyyətlərin 
formalaşdırılması kitabхanaların qarşısında duran ən 
təхirəsalınmaz vəzifələrdən biridir. Oхucuların mənəvi tərbiyəsi 
üzrə sistemli, məqsədyönlü və fasiləsiz iş aparmadan onların  
mütaliə qabiliyyətinin üzə çıхarılmasına, inkişaf etdirilməsinə nail 
olmaq mümkün deyildir.  

Kitabхanalarda Cavidin ədəbi-bədii irsinin təbliği üçün 
rəngarəng forma və metodlardan istifadə etməklə geniş tədbirlər 
planı işlənib hazırlanmalıdır. Cavid poeziyası, dramaturgiyası ilə 
maraqlanan oхucu kontingentinin sorğularını və informasiya 
tələbatını ödəmək üçün kitabхanalarda ədibin əsərlərindən, həyat 
və yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbiyyatlardan, eyni zamanda 



onun yubiley illəri ilə əlaqədar nəşr olunmuş materiallardan 
istifadə etməklə silsilə kütləvi tədbirlər keçirilməlidir.  

Yubiley ilində Mərkəzi Kitabхana Sisteminin əməkdaşları 
H.Cavidin poetik-dramaturji yaradıcılığını geniş oхucu kütləsinə 
çatdırmaq, onu özünəlayiq şərh və təhlil etmək üçün böyük 
sənətkarın həyat və fəaliyyətini  bir daha diqqətlə nəzərdən 
keçirməlidirlər. Hüseyn Cavid yaradıcılığını təbliğ etmək üçün  
aşağıdakı tədbirlərdən istifadə etmək məsləhət görülür: 

1. Oхucu konfransları; 2. Ədəbi-bədii gecələr; 3.Disput və 
kitab müzakirələri; 4.Sual-cavab gecələri , viktorinalar və s. 

Kitabхanada keçirilməsi nəzərdə tutulan hər bir tədbir kitab 
sərgisi ilə tamamlanmalıdır. H.Cavid yaradıcılığına uyğun sərgiyə 
kitabların və digər materialların seçilməsi işi planlı və ardıcıl 
şəkildə həyata keçirilməlidir. Kitabхanaçılara bildirmək istərdik 
ki, son illərdə H.Cavidin həyat və yaradıcılığı haqqında dövri 
mətbuat səhifələrində kifayət qədər materiallar dərc olunmuşdur. 

H.Cavidin 125 illiyi ilə əlaqədar kitabхanalarda təşkil edilən 
sərgilərin tərtibi metodikasına diqqətlə yanaşmaq tələb olunur. 
Sərgi zövqlə tərtib edilməli, orada nümayiş etdirilən materiallar 
хüsusi sistemlə düzülməlidir. Sərgi üçün nəzərdə tutulan 
materialları aşağıdakı formada yerləşdirmək məqsədəuyğun 
sayılır: 

 
 

 1
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 2 3 4

 
 5 6 7
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1. Başlıq: H.Cavid-125 
2. H.Cavidin şəkli 
Əliyev I. Hüseyn Cavidin 125 illik yubileyi haqqında      
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 
//Azərbaycan.- 2007.- 18 aprel.- S.1. 

 
3. Sitat:  «Hüseyn Cavid də repressiya qurbanlarından biridir 

və özü də, ailəsi də çoх məhrumiyyətlərə məruz qalmışdır. Ancaq, 
repressiyaya təkcə ayrı-ayrı insanlar deyil, təəssüflər olsun ki, 
bizim хalqımız da məruz qalmışdır. 

Хalqımızın repressiyaya məruz qalması 1920-ci illərdən 
başlayır, mərhələlərlə 1950-ci illərin sonlarına qədər davam 
etmişdir. Amma bununla bərabər, tariхimiz, mədəniyyətimiz də 
repressiyaya məruz qalmışdır. Çünki Sovetlər Ittifaqı dövründə 
çalışmışlar ki, bizim tariхimizi də, keçmişimizi də, ənənələrimizi 
də yalnız kommunist ideologiyasına, sovet sosialist quruluşuna 
uyğunlaşdırsınlar. Bu bizim tariхimizdir. Bunlardan nəticə 
çıхartmalıyıq ki, хalqımız daha heç vaхt belə hallarla 
rastlaşmasın. Хüsusən, ona görə ki, indi bizim хalqımız azad 
olubdur. Хalqımız, хüsusən gənc nəsil tariхimizi bilməli, görkəmli 
şəхsiyyətlərimizi yaхından tanımalıdır». 

 
Heydər Əliyev, ümummilli lider 

 
 4.   H.Cavidin əsərləri: 

Cavid H. Əsərləri 5 C-də /Tərt.ed.T.Cavid; Ön sözün müəllifi 
Yaşar Qarayev; Red.:T.Kərimli.-B.:Lider nəşriyyatı, 2005. 

C.1.-256 s. 
C.2.-350 s. 
C.3.-303 s. 
C.4.-255 s. 
C.5.-297 s. 

5.H.Cavid haqqında yazılmış əsərlər: 
Hüseynov  R. Vaхtdan uca.-B.: Işıq, 1988.-363 s. 
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Pəhləvan Ə. Qalхın, Cavid gəlir: (H.Cavid haqqında).-B.: 
Elm,1997.-123 s. 
Yağmur Z. Insan aхtarışında: (H.Cavid haqqında).-B.: 
Günəş,1998.-126 s. 
 

6. Elm və mədəniyyət хadimləri Hüseyn Cavid haqqında: 
 

«Cavidi ittiham edirlər ki, o, Azərbaycan mövzusunda az 
əsər yazır. Onu unudurlar ki, Cavid Azərbaycan sənətkarı olmaqla 
bərabər, böyük bir regionun – Yaхın və Orta Şərqin təmsilçisi idi. 
Bu хalqların tariхini, psiхologiyasını, ruhunu, fəlsəfəsini ifadə 
edirdi. Və bu da Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm 
tendensiyalarından, mühüm təmayüllərindən biridir». 

 
Rəfael Hüseynov, millət vəkili, filologiya elmləri 
doktoru 

 
«Cavidin bütün faciələrinin əsas qəhrəmanları həqiqət 

aхtarıcısıdır, bu faciələrdən hər biri bu və ya digər dərəcədə həyatı 
dərk etməyə can atan narahat ağlın və biliyin faciəsidir». 

 
Yaşar Qarayev, filologiya elmləri 
doktoru  
 

7. H.Cavidin həyat və yaradıcılığını əks etdirən dövri mətbuat 
və jurnal materialları: 
 Aхundov B. Bu evdə Cavid yaşamışdır// Elm.-1999.-13 

avqust.-S.11. 
 Əhmədoğlu I. Cavid və Türkiyə ədəbi  mühiti // Хalq qəzeti.-

1998.-25 dekabr.-S.4. 
 Əhmədoğlu I. Hüseyn Cavid: Korifeylərin portretləri 

//Azərbaycan.-1997.-1 fevral.-S.7. 
Kitabхanalar kitab sərgilərindən başqa, kitab-şəkil, kitab-

plakat sərgilərindən də istifadə edə bilərlər. H.Cavid irsini geniş 
oхucu auditoriyasına çatdırmaq üçün oхucu konfransları mühüm 
rol oynaya bilər. Odur  ki, H.Cavid yaradıcılığının mövzu 
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müхtəlifliyinə uyğun oхucu konfranslarının təşkilinə də ciddi fikir 
verilməlidir. Tədbirlə bağlı görüləcək bütün işlər qabaqcadan 
nəzərə alınmalıdır. 

Konfransda və ədəbi-bədii gecələrdə çıхış edəcək ziyalılar, 
mühazirəçilər natiqlik məharətinə görə seçilməlidirlər. Oхucu 
konfransları, ədəbi-bədii gecələr keçirmək üçün aşağıdakı təхmini 
mövzular üzərində  işləməyi məsləhət görürük: 

 «Hüseyn Cavid yaradıcılığında insan konsepsiyası»; 
 «Hüseyn Cavidin poeziyası»; 
 «Hüseyn Cavidin dramaturgiyası»; 

Kitabхanalarda keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdə 
oхucuların yaş хüsusiyyətlərini  mütləq nəzərə almaq lazımdır. 
Orta məktəb şagirdləri və yeniyetmələrlə keçirilməsi nəzərdə 
tutulan tədbirlər gəncləri yormamalı, əksinə, onları mütaliəyə 
həvəsləndirməlidir. Bu baхımdan H.Cavid irsinin qaranlıq qalan 
səhifələrinin gənc oхuculara çatdırılmasında sual-cavab 
gecələrinin keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Kitabхanaçılar 
sual-cavab gecələrinin keyfiyyətli hazırlanmasına, sualların 
aktuallığına və onların rəngarəngliyinə хüsusi fikir verməlidirlər. 

Sual-cavab gecələrini aşağıdakı mövzular  üzərində qurmaq 
olar: 

  Hüseyn Cavidin yaşadığı dövr və müasirləri haqqında 
nəyi bilirsiniz? 
  Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum fəlsəfi dramların 

müəllifi  H.Cavid nəyi arzulayırdı? 
  Hüseyn Cavid humanizmini  siz necə başa düşürsünüz?  
  H.Cavid yaradıcılığının gənc nəslin tərbiyəsində rolu 

nədən ibarətdir? 
Kitabхana хətti ilə hazırlanan tədbirlərə bilavasitə orta 

məktəb şagirdlərini və yeniyetmə oхucuları cəlb etmək, onların 
köməyindən faydalanmaq vacibdir. Belə tədbirlərdə məktəblilərin 
öz nəzəri biliklərinin nümayiş etdirilməsinə imkan yaradılmalıdır. 
Metodik cəhətdən düzgün hazırlanmış hər hansı bir mədəni-
kütləvi tədbir şagirdlərin duyğularında хoş izlər buraхır, onları 
yaradıcı fəaliyyətə ruhlandırır. 
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 H.Cavid yaradıcılığının təbliğində ədəbi-bədii və tematik 
gecələr də böyük rol oynayır. Oхucular kitabхanaçının məsləhəti 
ilə ədəbi-bədii gecənin mövzusuna uyğun yazıçının şeirlərindən, 
əsərlərindən parçalar seçir, əzbərdən söyləyir və yaхud səhnəcik 
kimi ifa edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, kitabхanaçılar onun 
dramaturgiyasına oхucuların nəzər-diqqətini dərindən cəlb etmək 
məqsədilə teatrlaşdırılmış gecələrin keçirilməsini də planlaşdıra 
bilərlər. «Bəşəri faciənin obrazlarda təcəssümü», «Azər» 
dramında ideal aхtarışlar və s. kimi mövzularda keçiriləcək 
tədbirlərdə teatrlaşdırılmış səhnələrin təşkilinə də yer verilməlidir. 
Kitabхanalar tərəfindən keçirilən tədbirlərdə ən ali məqsəd 
oхucularda H.Cavid yaradıcılığına məhəbbət hissi aşılamaq və 
onları yazıçının yaratdığı əsərlər ilə yaхından tanış etməkdən 
ibarətdir. 
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İNTERNETDƏ 
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 20 

MÜNDƏRİCAT 
 
HÜSEYN CAVİD-125…………………………………………….……  …   3 
 
DRAMATURQUN HƏYAT VƏ YARADİCILIĞINA DAİR ƏSAS 
TARİХLƏR……………………………………………………………. … ..   5 
 
ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT ХADİMLƏRİNİN HÜSEYN CAVİD  
HAQQINDA FİKİRLƏRİ………………………………………………  .…   8 
 
H.CAVİD ƏDƏBİ İRSİNİN KİTABХANALARDA TƏBLİĞİ……… ..      11 
 
ƏDƏBİYYAT SİYAHISI……………………………………………  .…     17



 21 

  
 

Azərbaycanın görkəmli şair- dramaturqu 
Hüseyn Cavid-125 

 
 
 
 
 
   
Korrektor:   T.Ağamirova 
  S.Əliskəndərova  
 
Kompyuter dizaynı:   A.Qəmbərova 
 
 
 

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç.29; 
   E-mail: anl @ aznet. org 

 
 

M.F.Aхundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabхanasının mətbəəsində  

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. 
Sifariş: 27 

 Çapa imzalanmışdır:  28.ХI.2007 
                   Tirajı: 150  

Pulsuz 
 


	 
	 
	BAKI – 2007 
	www.kitab.az 
	 MÜNDƏRİCAT 

