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ÖN SÖZ 
 

ƏDƏBİ-NƏZƏRİ DÜŞÜNCƏLƏR,  
METODİK AXTARIŞLAR 

 
u gün çağdaş dövrün düşüncəsindən, ədəbi-nəzəri 
fikir müstəvisindən ədəbiyyatın araşdırılması, təd-
qiqi, milli-mənəvi dəyərlərin yenidən qiymətləndi-
rilməsi, ədəbi-estetik inkişaf qanunauyğunluqları-

nın özünəməxsusluğunun üzə çıxarılması ən vacib məsələ kimi 
təhlil predmetinə çevrilir. İndi bir tərəfdən milli düşüncənin 
metodoloji problemləri dünya ədəbi-nəzəri fikri kontekstində 
araşdırılır, istiqamətləri müəyyənləşdirilirsə, digər bir yönüm-
dən milli ədəbiyyatın təkamül və inkişaf mərhələləri, özünə-
məxsusluğu, poetikası tədqiqat obyekti kimi seçilir. Deməli, 
ədəbiyyatın təkcə milli zəmində qiymətləmdirilməsi deyil, dün-
ya miqyasına çıxarılması, inteqrasiya edilməsi, əlaqəli tədqiqi, 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsi, Şərq və Qərb kontekstində mil-
li-mənəvi dəyərlərə və bəzi problemlərə aydınlıq gətirilməsi ol-
duqca əhəmiyyətli elmi istiqamətlərdir.  

Bu ədəbi-nəzəri təhlillər, problemlərin geniş, hərtərəfli 
araşdırılması AMEA-nın müvafiq institutlarında, ali məktəblər-
də və digər tədris müəssisələrində geniş müzakirə predmetinə 
çevrilir, elmi həllini tapır. Buna görə də ədəbiyyatı tədqiq et-
mək, araşdırmaqla, nəzəri konsepsiyalarla milli ədəbi təcrübələ-
rin sintezini yaratmaqla kifayətlənmək, monoqrafik tədqiqatlar 
aparmaqla məhdudlaşmaq olmaz. Ədəbiyyatşünas-pedaqoq 
işləyən müəllim müasir təhsil sisteminin yeniləşdirilməsini, 
milli təhsil sisteminin dünya məkanına inteqrasiyasını öyrən-
məlidir, yaxud əksinə, pedaqoq bədii əsəri, ədəbiyyatşünaslığı, 
ədəbi prosesin təhlil üsullarını dərindən öyrənməsə istənilən nə-
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ticəni əldə edə bilməz. Bu baxımdan ədəbiyyatşünas pedaqoq 
və ya əksinə müəllim ədəbiyyatşünas mövqeyində dayanmalı, 
ədəbiyyatı öyrənməyi və öyrətməyi bacarmalıdır.  

Qeyd edək ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ictimai-
siyasi həyatında, iqtisadi və sosial inkişafında misilsiz nailiy-
yətlər qazanılması ədəbi irs və varislik məsələsi, ədəbiyyatın 
öyrədilməsi istiqamətlərinin yeniləşdirilməsi, təhsilin dinamik 
inkişafının sürətləndirilməsi və qloballaşan dünya siyasətinə 
uyğunlaşdırılması sahəsində də böyük işlərin aparılması 
zərurətini ortaya qoyur. Bu gün “elm”, “təhsil”, “intellekt”, “in-
formasiya cəmiyyəti” əsri adlandırılan XXI əsrdə müasir baxış 
mövqeyindən ədəbiyyaşünaslığın və tədrisin problemlərinin 
araşdırılması və bunların sintezi əsasında təhsil sisteminin 
yenidən qurulması dövrün ən əlverişli, düzgün yoludur, 
səmərəli iş üsullarıdır. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Yusif Aslanovun “Ədəbi axtarışlar və tədris” dərs vəsaitində 
müxtəlif illərdə, xüsusən 2004-cü ildən sonrakı dövrdə yazılmış 
ədəbi və metodik düşüncələrin nəticəsi olan məqalələri toplan-
mışdır. Bu yazılar təkcə müəllifin ədəbi-nəzəri və metodik 
baxışları haqqında deyil, onun özü, mövzu dairəsi, inkişaf 
dinamikası haqqında da aydın təsəvvür yaradır.  

“Ədəbi axtarışlar və tədris” mövzusundakı kitab ədəbiy-
yatşünaslıq və ədəbiyyatın tədrisi metodikasına verilən müasir 
tələblərə, prinsiplərə, qloballaşan dünya siyasətinə uyğun yazıl-
mışdır. Kitabda bu istiqamətlərdə aparılan işin nəticələri verilir, 
folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, estetika, pedaqogika və me-
todika elminin müasir prinsipləri baxımından təhlillər aparılır, 
ədəbi-nəzəri düşüncə və metodik iş sisteminin çağdaş dövrü-
müzün tələblərinə uyğun dərinləşdirilməsinə, araşdırılmasına 
aydınlıq gətirilir. Bu istiqamətlərdə müəllif ədəbi ənənələrlə ye-
ni elmi-tədqiqat ideyalarını birləşdirib ənənəvi yanaşmalardan, 
təhlillərdən fərqli mövqe ortaya qoymağa nail olmuşdur.  

Kitab dörd bölmə, təltiflər və fotoalbomdan ibarətdir. 
“Ədəbi düşüncələr” adlanan birinci bölmədə Azərbaycan dra-
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maturgiyası və ona müasir estetik baxış, H.Cavid yaradıcılığın-
da romantik sənət konsepsiyası, dramaturgiyamızın folklor qay-
naqları, Şərq və Qərb motivlərinin dramaturgiyada bədii-estetik 
dərki, M.F.Axundzadə yaradıcılığında foklor düşüncəsinin 
verilmə sistemi kimi fundamental, az tədqiq edilmiş problemlər 
araşdırılır, təhlil edilir. Müəllif bütün hallarda nəzəri konsepsi-
yalarla milli ədəbi təcrübəni vəhdətdə götürür, ədəbi-tarixi fakt-
lara əsaslanır, çağdaş ədəbiyyatşünaslıq və folklor elminin fun-
damental tədqiqatlarına əsaslanır. İstər M.F.Axundzadə, istərsə 
də H.Cavid poeziyasından, dramaturgiyasından bəhs etsin, fərqi 
yoxdur, tədqiqatçı bütün hallarda klassik irsdə ədəbi dəyərləri 
üzə çıxarmağı bacarır, orijinal, cəsarətli fikirlər söyləyir. Bu 
bölmədə “M.Ə.Sabir ədəbiyyatşünaslıqda və ədəbi tənqiddə” 
məqaləsi də geniş ümumiləşmələrin aparılması, yeni nəşr olu-
nan tədqiqatların ədəbi-estetik dəyərinin oxuculara çatdırılması 
baxımından diqqəti cəlb edir. Müəllif daha çox Sabir irsinin 
müstəqillik dövründə hansı istiqamətlərdə tədqiqi və araşdırıl-
ması məsələlərini sistemləşdirir, sabirşünaslıqda həlli vacib sa-
yılan problemlərin qalması barədə fikirlərini söyləyir.  

Bu təhlillər göstərir ki, Yusif Aslanovun yazdığı məqa-
lələrin istiqamətlərinin çoxşaxəli olması, müxtəlif elm sahələri-
ni əhatə etməsi onun folklorşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, meto-
dika, pedaqogika sahəsində öz sözünü deməyi bacaran ədəbiy-
yatşünas – metodist alim olduğunu göstərir. İkinci bir tərəfdən 
məqalələrin sadə və anlaşıqlı bir dildə yazılması, sözügedən 
elm sahələri üçün dəyərli ideyaların irəli sürülməsi müasir 
problemləri həll etmək baxımından da aktuallığını itirməmişdir.  

İkinci hissədə “Ənənədən müasirliyə” başlığı altında ən-
ənəvi təlimlə müasir təlim konsepsiyasının sintezinin yaradıl-
ması, müasir dərs modellərinin qurulması, yeni yanaşma istiqa-
mətlərinin gerçəkləşdirilməsi yolları qlobal təhsil sisteminin in-
kişaf strategiyasına uyğun aparılır. Bu məqsədlə ənənə ilə müa-
sirliyin sintezini yaratmaq novatorluğun mahiyyətini açmaq 
üçün C.Cabbarlının “Sevil”, H.Cavidin “Səyavuş”, “İblis” əsər-
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ləri tədqiq olunur, öyrədilməsi üsullarından danışılır, milli dra-
maturgiyanın ədəbi-estetik xüsusiyyətləri haqqında bitkin fikir 
formalaşdırılır.  

Dramatiklik, komiklik, faciəvilik anlayışlarının öyrədil-
məsi, V-VII siniflərdə dramatik əsərlərin tədrisi (metodik tövsi-
yə), dramatik əsərlərin öyrədilməsi prinsipləri, “Molla Nəsrəd-
din” və XX əsr pedaqoji fikri, XXI əsrin məktəbi, təhsili, Azər-
baycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinin hazırlığı məsələləri, 
tərcümeyi-hal materiallarının tədrisi, Mir Cəlal yaradıcılığının 
tədrisi, ümumtəhsil məktəblərində folklorun tədrisi, ədəbiyyat 
dərslərində yeni təlim materiallarından istifadə, ədəbiyyat 
müəllimi hazırlığında innovasiya və texnologiyalardan istifadə, 
bədii əsərlərin öyrədilməsində fəal/interaktiv iş üsullarının 
tətbiqi, ənənədən müasirliyə və bu kimi aktual mövzularda ya-
zılmış məqalələrin də burada verilməsi ədəbiyyatın tədrisi me-
todikası elminin müasir tələblərə uyğun yeniləşdirilməsində bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir.  

Kitabın “Ədəbi-metodik axtarışlar” adlanan üçüncü böl-
məsində müəllifin müxtəlif jurnallarda, qəzetlərdə çap edilmiş 
elmi-metodik məqalələri, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qrif veril-
miş 11 adda fənn proqramlarının adlı siyahısı, dərsliklər haq-
qında yazdığı rəyləri, alimlər barədə düşüncələri toplanmışdır.  

Azərbaycan dilinin dərindən öyrədilməsi, dil tədrisi və 
qəbul imtahanlarının bəzi məsələləri, ədəbiyyat proqramlarının 
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri məqalələrində irəli sürülən tək-
lif və tövsiyələrin bir qismi vaxtında həll edilmiş, ancaq bəzi 
məsələlər indi də problemə çevrilmiş təkliflər kimi həllini tap-
mamışdır.  

Bu bölmədə “Dərs: problemlər, vəzifələr”, mənəvi-este-
tik tərbiyənin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir neçə məqalə də ve-
rilir. Əsas diqqətin ədəbiyyat dərslərində mənəvi-estetik dəyər-
lərin inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilməsi bu gün də ədə-
biyyat fənn kurikulumunda da əsas tələb kimi qəbul edilir.  
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“Sözündən dönməyən türk oğlu”, “Şərəfli ömür yolu” 
məqalələri də dərin elmi-nəzəri təhlil və müəllimlər üçün fay-
dalı mənbə olması baxımından da daha çox diqqəti cəlb edir.  

Aparılan nəzəri və metodik ümumiləşmələr, təhlillər 
göstərdi ki, “Ədəbi axtarışlar və tədris” dərs  vəsaitində toplan-
mış məqalələr həm elmi-nəzəri baxımdan, həm də metodik cə-
hətdən müasirliklə bağlıdır. İnanırıq ki, kitabın çap olunması 
milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsinə, təhsilimizin dina-
mik inkişafına, ədəbiyyat və tədrisin problemlərini dərindən 
araşdırmağa imkan yaradacaqdır.   

             
Nizami Cəfərov  

AMEA-nın müxbir üzvü, 
 filologiya üzrə elmlər doktoru,  

professor, Əməkdar elm xadimi 
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I. ƏDƏBİ DÜŞÜNCƏLƏR 
 

H.CAVİD POEZİYASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 
Azərbaycan ədəbiyyatı və eləcə də dünya ədəbiyyatı 

tarixinə nadir söz inciləri bəxş etmiş H.Cavid yaradıcılığı orijinallığı 
ilə fərqlənən, insanı kamillik zirvəsinə yüksəldib özünü özünə tanı-
dan və formalaşdıran böyük bir tərbiyə məktəbidir. Özünəməxsus 
üslubu, milli və ümumbəşəri problemləri yüksək səviyyədə həll et-
mək bacarığı onu dramaturgiyada olduğu kimi poeziyada da 
şöhrətləndirmişdir. Onun əsərlərində poeziya ilə dramatik hadisələ-
rin, konfliktlərin vəhdətdə götürülməsi, real həyat hadisələrini 
reallıq səviyyəsində həll etmək bacarığı, folklor, klassik və dünya 
ədəbiyyatı qaynaqlarından bəhrələnmək, bəşəri problemlərin 
sənətkarlıqla bədii həlli, Şərq poeziyasına və milli Azərbaycan 
şeirinə dərindən bağlılıq ədibin yaradıcılığının qüdrətini bir daha 
təsdiqləyir, xalqa sevdirir.  

H.Cavid yaradıcılığını poeziyasız təsəvvür etmək, 
düşünmək mümkün deyildir. “O (H.Cavid – Y.Y.Aslanov) milli 
ədəbiyyatımızın inkişafında iki mərhələnin “baniyikar”ları sırasına 
daxildir: XX əsr Azərbaycan romantizminin və Azərbaycan sovet 
poeziyasının!..” (9, 51). 

Mübaliğəsiz xalq rəvayətlərinin birində söylənmiş müdrik 
bir məsəli də H.Cavid poeziyasına aid etmək mümkündür. 
Rəvayətdə deyilir ki, üç şair arasında mübahisə düşür. Şairlərin hər 
biri özünün yaxşı şair olduğunu sübut etməyə çalışır. Onlar 
aralarındakı ziddiyyətə son qoymaq üçün ağıllı bir insana müraciət 
edirlər. O, şairlərə belə bir sual verir: Siz nə haqda yazırsınız və 
məqsədiniz nədir? 

Birinci şair: - Ürəyə yatan, xoş avazla səslənən şeirlər 
yazmışam. 
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İkinci şair: - Xalqa həmişə həqiqəti demişəm, hadisələrə 
olduğu kimi qiymət vermişəm. 

Üçüncü şair: - Hüquqsuzların, əzilənlərin, yoxsulların 
mənafeyini müdafiə etmişəm. 

Ağıllı insan şairləri dinlədikdən sonra deyir: - Sizin hər 
biriniz ayrılıqda yox, birlikdə yaxşı şair ola bilərsiniz.  

Əsil şairin yaradıcılığında müdrik insanın dediyi kimi üç 
keyfiyyət – ürəyə yatımlıq, xoş avaz, şeiriyyət, lirizm, emosionallıq, 
həyat hadisələrinə düzgün və dəqiq qiymət vermək, Vətəni sevmək, 
ictimai mənafeyi şəxsi həyatdan üstün tutmaq, millətin haqq səsini 
müdafiə etmək, sözünü demək fikirləri birləşməli, obrazlı ifadəsini 
tapmalıdır. H.Cavid poeziyası da sadalanan xüsusiyyətlərin 
bütövlüyündən yaranan lirik nümunələr ilə zəngindir, mövzu 
problematikası baxımından çoxşaxəli və genişdir.  

H.Cavid yaradıcılığı özünəməxsusluğu, bənzərsizliyi, 
novatorluğu ilə seçilən lirik nümunələrlə diqqəti cəlb edir. Bu 
poeziya nümunələrindəki fəlsəfi düşüncəni, hikməti, Vətən və xalq 
üçün yanan və döyünən ürəyin ideyalarını şagird və tələbələrə 
dərindən öyrətmək insanları gözəlliyə, əxlaqa, ədalətə, kamilliyə 
qovuşdurur, mənən saflaşdırır, ən əsası insana özünü dərk edib 
fəaliyyət göstərməsinə, həyatı gözəllik qanunları əsasında yenidən 
qurmasına düzgün istiqamət verir. “Əldə edilən, kəşf olunan qənaət 
və nəticələrlə kifayətlənməmək, daim həqiqət axtarışları - 
H.Cavidin başlıca fəlsəfi-estetik prinsipi belədir” (7, 15). 

H.Cavid poeziyasında vətənə bağlılıq, qüdrətli türk 
dünyasının gələcəyinə böyük inam, sevgi vardır:  

 
Türk oğlu sözündən dönməz, 
Məhv olur da sürüklənməz. 

(4, 5). 
 
H.Cavid lirik şeirlərində Azərbaycan (türk) oğlunun şərəf 

və şanından iftixarla danışmış, bütün türk dünyasını kökünü, yurd 
və yuvasını dərindən tanımağa, Altay dağı, Mahan çölü, Yasin 
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obası və s. ərazilərdə yaşayan türkdilli xalqlarla sıx birliyə 
çağırmışdı. Onun “Qoca bir türkün vəsiyyəti” şeirində verilmiş 
ideyalar milli məzmunu, özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə yanaşı, 
həm də ümumbəşəri əhəmiyyətə malikdir. Bu şeirdə H.Cavid 
xalqın istəyini, arzusunu yerinə yetirir, gözəl həyat qurmağın 
yollarını öyrədir: “İnsan oğlu sevgi için yaratılmış, doğulmuşdur; 
Yer üzünü qardaş bilin, insan qanı tökməyin; Kimsəyə kin 
bağlamayın, igit olun, mərd olun; Hər kəslə həmdərd olun, qırıq 
könülləri yapın, buraxmayın sızlasın; Tanrı həqdir, doğru yoldan 
şaşmayın, yaltaqlığa irmənməyin, kibrə heç yanaşmayın; Aslan kibi 
cəsur olun, zalımları, cəlladları çignəyin, heç qorxmayın; Türk 
milləti görülməmiş boyun büksün, yalvarsın; Namus, vicdan 
insanlarda iki böyük qardaşdır. Türk eli həp o hiss için doğmuş, 
onunla yaşar”. Belə gözəl ülvi hisslər “Sevinmə, gülmə, quzum” 
şeirində də poetik formada qələmə alınmışdır: 

 
Sevinmə, gülmə, quzum, kimsənin fəlakətinə, 
Bu hal, əvət, eyi bir şey deyil, sevinmə, saqın! 

(3, 82) 
 

Bu nəsihət, humanist fikirlər, milləti birliyə, tərəqqiyə 
səsləyən düşüncələr görkəmli bir pedaqoqun, xalqın acı taleyinə 
şam kimi əriyən gözəl insanın ürəyinin dərinliyindən gəlirdi: 

 
Bir millət öz kökü üstə bitər, böyür, yüksəlir, 
Köksüz ağac çapuq çürür, çiçək açmaz, bar verməz. 

(4, 6) 
 

H.Cavidin məşhur əsərlərində olduğu kimi ilk şeirlərində də 
anaya, ataya, müəllimə, ümumiyyətlə, bütün insanlara böyük 
məhəbbət, sevgi duyulur. “Qız məktəbində” şeirində verilmiş bəşəri 
hisslər, düşüncələr elə bil gənc Cavidin deyil, saçını elm yolunda 
ağartmış elmli, bilikli, ağsaqqal məşhur bir filosofun müdrik 
nəsihətləridir. 
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Romantik sənətkar xəyal və həqiqət arasında bir yaxınlıq 
görür, bədii yaradıcılıq axtarışlarında da bu ideyanı açmağa 
çalışırdı. Bu fikirlər daha çox insanların kamillik zirvəsinə 
yüksəlməsi və mənəviyyatında gizlənmiş naqis hiss və duyğuların 
düzgün tərbiyə vasitəsilə aradan götürülməsi ilə bağlı yaranırdı. O, 
həmişə iki böyük inam uğrunda yazıb-yaradırdı: birincisi, həyatda 
mövcud olmayan hər hansı bir ilahi qüvvəyə, “yeri-göyü, insanları 
xəlq eyləyən”lərə güclü vurğunluq; ikincisi, insana sonsuz 
məhəbbət, istəkdir:  

 
Hər qulun cahanda bir pənahı var, 
Hər əhli-halın bir qibləgahı var, 
Hər kəsin bir eşqi, bir allahı var, 
Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir. 

(3, 55) 
 
Ədibin lirik şeirləri, poetik düşüncələri “Keçmiş günlər” 

(13 şeir) (1913), “Bahar şəbnəmləri” (37 şeir) (1917), “Müxtəlif 
şeirlər” (10 şeir, 4 qəzəl), “Mənim tanrım gözəllikdir” (əsərlərindən 
seçmə nümunələr verilmişdir), “Azər” poeması və mənzum 
pyeslərində toplanmışdır. 

Ədib lirik yaradıcılığa görkəmli pedaqoq M.T.Sidqinin 
(1854-1903) “Məktəbi - tərbiyyə”sinə daxil olduqdan (1896) sonra 
başlamışdır. “Gülçin” və “Salik” təxəllüsü ilə Azərbaycan və fars 
dillərində şeirlər yazmışdır.  

Yazıçının yaradıcılığını dərindən təhlil edən Məsud Əlioğlu 
şairin lirikasını məzmununa və bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə 
görə üç hissəyə ayırır: Xəyal və həqiqət; lirik qəhrəman və həyat; 
ideal və varlıq (7, 10-56). Şairin lirikası haqqında geniş və dəyərli 
tədiqqat əsəri mərhum akademik M.Cəfərin “Hüseyn Cavid” 
monoqrafiyasıdır (5, 40-65). 

H.Cavid süjetli lirik əsərlərin gözəl nümunələrini 
yaratmışdır. Onun düşündükləri ilə həyat həqiqətləri arasında fərq 
görünmür, hadisələrə olduğu kimi obyektiv qiymət verilir, şairin 
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lirik qəhrəmanının, bəzən özünün açıq münasibəti bildirilir. O, 
“Öksüz Ənvər”, “Kiçik sərsəri”, “Vərəmli bir qız”, “Bir qızın son 
fəryadı” və “Gecəydi” şeirlərində dövrə, zamana, insanların 
yaratdığı ədalətsiz qanunlara qarşı etiraz səsini ucaldır, kimsəsiz, 
yetim, ac-susuz yaşayan kiçik uşaqların fəryad və iniltisini ürək 
ağrısı ilə ağ vərəqələrə köçürür, Şərq qadınının əzablarına, “altun və 
dəbdəbə” arzusu ilə yaşayanların taleyinə acıyır, “kimsəyə 
açılmamış, gizli qəmlərin əlindən vərəm almış Şərq qadınının” 
(M.Cəfər) halına yanır. Onun lirik qəhrəmanları “acı şikayətlər, acı 
xatirələrlə yaşayan məhkum vətəndaşlardır” (M.Cəfər): 

Xəyalla həqiqət arasında fərq yarananda, arzuların həyata 
keçirilməsi reallığa çevrilməyəndə kədər bədii motivə çevrilir. 
H.Cavid poeziyasında da kədər iki istiqamətdə işlənmişdir. 
“Müqəddəs insani kədəri”, “bəşəri kədəri”, yaxud da varlığı dərk 
etməkdə əqlü-zəkanın, real düşüncənin əlaməti kimi təzahür edən 
böyük və mənalı kədəri bu istiqamətlərdən birincisi kimi qəbul 
etmək olar. Konkret insan surətlərində və onların mənəvi-ruhi 
varlığında, intibah və düşüncəsində kədərin doğurmuş olduğu 
əhvali-ruhiyyənin, müqəddəs əzablara susayan “ürfan əhlinin” 
təsviri bu istiqamətlərdən ikincisini ifadə edir (7, 16). 

Şairin lirikasında ana-qadın şəxsiyyətinə, ləyaqətinə böyük 
hörmət və ehtiram vardır. Onun qadın – anada görmək istədiyi 
xüsusiyyətlər bunlardır: 

1. Qadın əxlaqi saflığın və ruhi gözəlliyin timsalıdır; 
2. Qadın ana kimi müqəddəsdir, şərəfli ad daşıyır, bütün 

təmiz duyğulardan yüksəkdir; 
3. Qadın vətəndaşdır, məslək və əqidə dostudur. (8, 194-

195). 
 
Şairin fikrincə: 

 
Ana övladını bəslər, böyüdür,  
Anasız millət, əvət, öksüzdür. 

(3, 39) 
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Yaxud: 
 

Qadın əlilə fəqət bəxtiyar olur şu cahan, 
O bir mələk... onu təqdis edər böyük yaradan –  
O pək sevimli, gözəl, incə, nazlı bir xilqət,  
Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət, 
Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək,  
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək... 

(4, 27) 
 

Bədii təsvir və ifadə vasitələri, aforizmlərlə zəngin olan 
H.Cavid lirikası fəlsəfi məzmunu və bədii dəyəri ilə fərqlənir: 

 
Günəş gülər, bulud ağlarsa, ey mələkxəndə, 
Səmada qövsi – qüzehlər saçar təbəssümlər. 

(3, 81) 
 

Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli,  
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli. 

(3, 199) 
 

Bilgi saçar hər qaranlıq yurda işıq, 
Yalnız əmək verir bizə bəxtiyarlıq. 

(3, 209) 
 

H.Cavid novator bir şair idi. O, şeirlərini məsnəvi 
formasında, dördlüklər, tərkibbəndlər şəklində yazmağa geniş yer 
vermişdir. Dördlüyün yeni bir formasını da yaradır: 2 bənd 4 misra, 
2 bənd isə 3 misra əsasında qurulur. Eyni zamanda “H.Cavid hər 
dörd misradan sonra dörd, yaxud 2 misra əlavə etməklə tərkibbənd 
formasına keçməyə üstünlük vermişdir” (6, 37). “Dəniz pərisi”, 
“Son baharda”, “Kiçik sərsəri”, “Öysüz Ənvər”, “Hər yer səfalı”, 
“Sevinmə, gülmə, quzum”, “Vərəmli qız”, “Mən istərəm ki” və s. 
şeirləri dördlüklərə misal göstərə bilərik. Məsnəvi şəklində yazdığı 
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şeirlərə isə “Məsud və Şəfiqə”, “İlk bahar”, “Hərb və fəlakət”, “Qız 
məktəbində”, “Məzlumlar üçün”, “Bir xatirə”, “Qadın” və s. 
əsərləri daxildir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, H.Cavid ədəbiyyat tarxində və teatr 
aləmində novator, yenilikçi sənətkar kimi tanınır, dünya xalqları 
tərəfindən sevilə-sevilə oxunur, insanların mənəviyyatını 
zənginləşdirən, onlara zövq verən əsərləri yüksək qiymətləndirilir. 
Məşhur Ukrayna alimi astronom Nikolay Çernıx H.Cavid sənətinin 
böyüklüyünü dərk edib ona hörmət və ehtiram göstərərək kəşf 
etdiyi bir planetə “Cavid” planeti adını vermişdir. Marsla Yupiter 
arasında yerləşən bu planetin nömrəsi: 6262-dir. Dahi öndərimiz, 
əvəzedilməz liderimiz H.Əliyevin müdrik bir fikri H.Cavid 
yaradıcılığına verilmiş fəlsəfi qiymətdir: “Onun bütün yaradıcılığı 
Azərbaycan xalqını milli azadlığa, müstəqilliyə çağırıbdır”.  
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HÜSEYN  CAVİD  ÇAĞDAŞ  ƏDƏBİ  FİKİRDƏ 

 
Hüseyn Cavidin yaradıcılığı və ədəbi mövqeyini dərindən 

öyrəndikcə dərk edirsən ki, o, təkcə Azərbaycanın, türk xalqlarının 
deyil, dünya miqyaslı sənətkardır. Mərhum prezidentimiz Heydər 
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində Cavidin adının əbədiləşdiril-
məsi, onun yaradıcılığının dərindən öyrənilməsinə layiqli qiymət 
verilməsi və tədqiq olunması Cavid sənətinə məhəbbətin ifadəsidir. 
Ölkə prezidenti İlham Əliyevin 17 aprel 2007-ci il tarixli 
sərəncamındakı “öz qaynağını milli mədəniyyətin ən dərin 
qatlarından alan Hüseyn Cavid yaradıcılığı Şərqin estetik fikir tarixi 
və dünya romantizm ənənələri ilə sıx bağlı olmuşdur” - dəyərli fikri 
Hüseyn Cavid yaradıcılığına yeni ədəbi-estetik baxışın istiqamə-
tinin meyarı, ölçüsüdür. 

Hüseyn Cavid fəlsəfi düşüncə və qənaətləri ilə Şərq və Qər-
bin dahi sənətkarları ilə müqayisədə yüksəkdə dayanır, möhtəşəm 
görünür. Eyni zamanda Cavidin yaradıcılığı müdrik fikirlərdən kök 
atan sənət və ucalıq zirvəsidir. Görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl 
Müşfiqin “Hüseyn Cavid Azərbaycan xalqının Şekspiridir”, 
akademik M.Cəfər və Rəfiq Zəka Xəndanın isə “Əbdülhəqq Hamid 
Türkiyədə kimdirsə, Hüseyn Cavid də Azərbaycanda odur” - ədəbi-
estetik meyarlarından çıxış etsək görərik ki, Hüseyn Cavid Şekspir, 
Höte, Bayron, Şiller, Puşkin, Lermontov, Dostoyevski, Əbdülhəqq 
Hamidlə bir səviyyədə təhlil ediləndə daha əzəmətli və qüdrətlidir. 

Cavid dünyasının Tanrısı gözəllik və sevgi, şah əsəri 
insandır. “Onun poeziyası və dramaturgiyası heyrətli bir aləmdir. 
Təzadlarla, ziddiyyətlərlə dolu, münaqişəli, mübarizəli bir aləm” 
(11, s.27). İkinci bir tərəfdən “Hüseyn Cavidin bütün əsərlərində 
doğma vətənə və yurda tükənməz məhəbbətin şahidi oluruq” (12, 
s.68). Görkəmli ədəbiyyatşünas alim prof. Y.Qarayevin sözləri ilə 
desək, Cavidin yazdığı əsərlər “…müasirliyi qədimilik yaratdığı ki-
mi, qədimiliyi də müasirlik yaradır”. Bu xüsusiyyətlərlə yanaşı də-
rindən düşündürən, mükəmməl xarakterlər yaratmağı ilə fərqlənən, 



Yusif Aslanov 
 

 16 

böyük amallar uğrunda mübarizə aparan və bu yolda əqidəsindən 
dönməyən insanın həyatı həm də gələcək nəsillərə nümunə, tərbiyə 
məktəbi olduğuna görə bütün insanlar üçün dəyərli, kamillik 
zirvəsidir. 

Hüseyn Cavid əbədi və əzəli mövzulara, həyata və dünyaya 
fəlsəfi baxışla yanaşan, əqidə və məfkurə sahibi olduğunu təsdiq 
edən türk dünyasının parlaq zəka sahibi idi. O, Şekspirin, 
M.F.Axundzadənin, V.Hötenin, Bayronun, Puşkinin, Lermontovun, 
Ə.Hamidin, Z.Göyalpın, Ə.Hüseynzadənin əqidə və məfkurəsinə 
sadiq qalaraq milli şüur və əxlaqda, cəmiyyətdə yenilik axtarır, 
haqq-ədalətin qalib gəlməsini istəyirdi.  

Şərqin ədəbi-estetik fikir tarixi və dünya romantizm 
ənənələri ilə sıx bağlılıq, milli mədəniyyətin, folklorun tarixi 
köklərini dərindən mənisəmək, klassik ədəbiyyatdan bəhrələnməyin 
Cavid yaradıcılığındakı izləri öyrənilməli və tədqiqi miqyası 
genişləndirilməlidir. Bu baxımdan Cavidşünaslıqda və ədəbi 
tənqiddə M.Cəfər, C.Cəfərov, M.Arif, M.Məmmədov,  B.Nəbiyev, 
T.Kərimli, R.Hüseynov S.Xəlilov, Y.Qarayev, T.Əfəndiyev, M.Əli-
oğlu, Ə.İbadoğlu, Ə.İsmayılov, Z.Əkbər, K.Əliyev, A.Əliyeva və 
başqalarının tədqiqatları qiymətlidir. Hüseyn Cavid yaradıcılığının 
dünyəviliyini təsdiq etmək üçün mövcud tədqiqat və monoqrafiya-
lara əsaslanmaqla Şərq və Qərb kontekstində aparılan tədqiqatların 
dərinləşdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. “Cavid sənətinin ülviy-
yəti bir deyil, onlarla monoqrafiya çıxarmağa qadir bir sənətdir” 
(13, s.6-7). Çünki onun hər sözü, kəlamı, mənzum dramları, 
faciələri dahiyanə deyilmiş və yazılmışdır: “Cavidin böyük istedadı, 
mümtaz zəkası, doğrudan da, yalnız sənət üfüqlərində parlamışdır” 
(11.s.12). 

Bizcə, Cavidin böyüklüyü o zaman elmi qiymətini tapa bi-
lər ki, onun ideyalarının milli-mənəvi dəyərlərlə bağlılığı, ümumbə-
şəri olması, yaradıcılığının hərtərəfli araşdırılması lokal mühitdən 
çıxarılıb qlobal səviyyədə tədqiq olunsun, məkana sığmayan, zama-
nı qabaqlayan fəlsəfi fikirləri paralellər, müqayisələr aparılmaqla 
tarixi müqayisəli metod əsasında bir daha elmi-ədəbi faktlarla 
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əsaslandırılsın. Bunun üçün Cavid, şübhəsiz ki, öz təbii istedadına, 
qeyri-adi zəkasına, idrakına borcludur. “H.Cavidi olduğu kimi 
anlamaq, bilmək və duymaq üçün hər şeydən əvvəl onun təbliğ 
etdiyi ideyaları başa düşmək lazımdır” (4, s.189). Onun həyat amalı 
xalqını azad və xoşbəxt görmək idi. Şairin fikrincə, yaşamaq nə 
qədər gözəl olsa da, yaratmaq və həyatda, tarixdə əbədi qalmaq 
daha gözəl və önəmlidir: 

 
Yaşamaq gərçi xoş əməl! 
Yaşatmaq daha gözəl!..        (5, s.224) 

 
H.Cavid yaradıcılığının əsas məğzi, ideyası türkçülük 

ideyalarıdır. Var-dövlətə, cah-cəlala, altuna yox, milli şüura, milli 
qürura və mədəniyyətə sahib olmaq lazımdır ki, türk dünyasını 
məsud, “qaplan” görəsən düşüncələri Hüseyn Cavidin damarında 
axan qandır. Türk əxlaqının mücəssəməsi olan Ulu Metenin 
“Vətəndən istər bir qarış qədər olsun yer verməyə heç kəsin 
səlahiyyəti yoxdur” nəsihəti də onun yaddaşına yazılmışdı, “məhv 
olsa da, enməz” – deyən filosof şairin türk dünyasına sonsuz 
məhəbbətinin ifadəsinə çevrilmişdir: 

 
Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, -  
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət!.. (6, s.27) 

 
Dahi sənətkarların ömür yolu yaratdığı əsərlərin ömrü ilə 

ölçülür. Bu estetik meyardan yanaşdıqda aydın olur ki, Cavid bir 
sənətkar ömründə neçə-neçə sənətkar ömrü yaşamışdır. Bu, əlbəttə, 
şair xoşbəxtliyidir. Bu baxımdan “istedadla Tanrı vergisi qarşısında 
hər şey aciz qalır” fikri əsassız deyilməmişdir. Məhz bu istedadın 
sayəsində “Ana”, “Afət”, “Şeyx Sənan”, “Uçurum”, “Topal 
Teymur”, “İblis”, “Peyğəmbər”, “Xəyyam” və s. sənət inciləri sanki 
birnəfəsə yazılmışdır. Klassikaya, əbədiyaşar düha sahiblərinə 
istinad etdikdə, sələflərdən yaradıcı öyrəndikdə, uzaqdan daha 
əzəmətli görünən dağlara arxalandıqda məhz özün də əzəmətli 
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olursan. Dahi Aristoteldən üzü bəri gələn ədəbi prinsiplərə riayət 
etdikdə, təbii ki, sən özün də dahilərə qovuşmaq səlahiyyəti 
qazanırsan. Azərbaycan və bütün türk dünyasının öyünə bildiyi 
Hüseyn Cavid kimi… 

“Şən könlümü azadə dilərdim” – deyən Cavid haqqa, 
ədalətə, ruhani yüksəkliyə - Allaha qovuşmaq ideyasını yaşadırdı. 
Həqiqəti, saflığı, düzlüyü və Allahı qüdsi bir duyğu ilə sevmək 
onun əsərlərinin ideya-bədii mündəricəsini təşkil edirdi: 

 
Nerdə parlasa haq, şərəf, vicdan, 
Eyilik, doğruluq, gözəllik, inan, 
Orda var sevgi, orda var iman 
Orda var şübhəsiz böyük yaradan.       (6, s.162) 

 
Cavidin dilinin təsirliyi, emosionallığı, zənginliyi barədə 

H.Zeynallının, C.Cabbarlının, M.Arifin, M.Cəfərin, Ə.Sultanlının, 
C.Cəfərovun, Y.Qarayevin, Y.Seyidovun, M.Adilin kitab və 
məqalələrində geniş bəhs olunsa da, bu problemin yeni metodoloji 
baxışlar mövqeyindən öyrənilməsinə ehtiyac duyulur. “Caviddə su 
kimi duru, almaz kimi saf, parlaq və oynaq bir lisan” (C.Cabbarlı) 
olması “Cavidin dilinin mürəkkəb olması” fikrinin əsassız 
olduğunu təsdiq edən fakt kimi qiymətlidir. Dahi şair-dramaturqun 
söylədikləri indi də öz dəyərini itirmir: “Ana dili nə qədər lazım isə, 
hökumət dili də o qədər vacibdir”, “Ana dilində təhsil, elm üçün 
məsafələr teyy edib, məsarifə qatlanmalıdır”, “Dildən, tarixdən, 
kökdən xəbərsiz qalmaq bir millət üçün çox böyük qəflətdir”, “Dili, 
təlimi və tərbiyəni anlamayan bir müəllim fəzilət yerinə rəzalət öy-
rədər”, “Bir millətin lisanı mövcudiyyətinin ən parlaq bürhanıdır” 
və s. 

Cavidin ideya və sənət prinsipləri həyatı dərk etmək, in-
sanın qəlb dünyasının pəncərəsini açmaq və ürək döyüntülərinə 
qulaq asıb insanı kəşf etmək idi. Dostoyevski, Bayron, Höte, Şelli 
və Klinger yaradıcılığı ilə Cavid sənəti arasında mənəvi yaxınlıq, 
doğmalıq görünür. Bunların faciələri ilə Cavidin dramları arasında 
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müqayisə və paralellər aparmaq, tədqiqatları dərinləşdirmək müasir 
ədəbiyyatşünaslığın başlıca vəzifəsidir.  

Dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini mütaliə edən, orta 
əsrlər və intibah dövrünü gözəl bilən, Avropa maarifçiliyi və ro-
mantik sənət konsepsiyasının mahiyyətinə və estetik fikirlərinə 
dərindən yiyələnən H.Cavid romantik sənətin zirvəsinə yüksəl-
mişdi. Bir tərəfdən də antik dövr mədəniyyətini, habelə Platon, 
Aristotel fəlsəfəsini, qədim yunan teatrını, Esxil, Sofokl, Evripid, 
Şekspir kimi sənətkarların faciə əsərləri ilə tanışlıq onu sənətin 
zirvəsinə yüksəltmişdi. Bualo, Molyer, Lessinq, Didro, Hegel, Be-
linski, Çernışevski, Dobrolyubov, Dostoyevski, Bayron, Ler-
montov, Höte, Ə.Hamid kimi dahi sənətkarları, bir sözlə, Şərqi və 
Qərbi gözəl bilən və onların sintezini öz əsərlərində tətbiq və təsdiq 
edən Cavid, demək olar ki, öz qarşısında yeni ədəbi və fəlsəfi 
üfüqlərin açılmasını görür, buna qəlbən inanırdı. Cavidin estetik 
məramı bu idi ki, zamana, məkana tabe olmaq əsas şərt deyil və 
inqilaba, bolşevizmə yarınmaq, onu yalnız tərənnümlə məşğul 
olmaq da məqbul sənət yolu hesab olunmur. Lazımdır ki, Homer, 
Esxil, Nizami, Şekspir kimi kiminsə diktəsinə və sifarişinə məhəl 
qoymayasan, tabe olmayasan. Yalnız azad sənətkar şah əsər yarada 
bilər. Cavidə görə məhz bu cür sənətkarlar həyatda çirkinliyi yox, 
gözəlliyi, idealı görə bilər, ayağı yerdən qırılmayan romantikanın 
qanadları ilə dünyanı və həqiqəti dərk edər.  

“Səma, Tanrı şairi” olmaq insanlığı, real aləmi unutmaq 
deyil, əksinə, Göydən, yüksəklikdən, “Zərrin şəfəqlərdən” aşağını, 
yeri görmək xoşdur. Belə olduqda Yer planetinin eybəcər və 
çirkinliklərindən, rəzalət və nadanlıqlarından uzaq olarsan, səndə 
xoşbəxt gələcəyə, “dilbər həyata” inam artar və insanı da ucalığa, 
kamilliyə səsləyər, nikbinliyə, hərəkət və dinamikaya rəvac 
verərsən. İstər şair, rəssam ol, fərq etməz, həyatı, təbiəti göründüyü 
kimi əks etdirə bilməzsən. Əsas məsələ dünyanı görə biləcəyin kimi 
görməkdir. Olanları, yox ola biləcəkləri görmək, duymaq sənətkar 
hünəridir. Bu, intibah dövrünün də prinsipləri olmuşdur. Realizm və 
romantizm üçün də bu estetik prinsiplər əsas meyar kimi götürülür. 
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Stendal, Balzak, Emil Zolya, Flober, Tolstoy, Dostoyevski, Hüqo, 
Bayron,  sonralar isə Karamzin, Bunin, Hamid, Cavid yaradıcılığı 
da həmin prinsipdən rişələnmişdir. Dostoyevski, Tolstoy, Hüqo 
kimi sənət şedevrlərinin əsərləri ilə Cavidin dahiyanə dramları 
arasında müqayisə və paralellər aparmaq həmin sənətkarların 
estetik prinsiplərə, yüksək amal və qayələrə nə dərəcədə bağlı və 
sadiq qalmalarını açıq-aydın üzə çıxarır, “Romantik poeziya ilə 
romantik dramı birləşdirərək romantik mənzum dramaturgiyanın 
əsasını qoyan” (3, s.40) sənətkarın bəşərililiyini təsdiq edir. 

Hüseyn Cavidə bu günün prizmasından baxanda onun 
yaradıcılıq dünyası daha geniş, daha əzəmətli və daha mənalı 
görünür. Buna görədir ki, hazırda yazıb-yaradan sənət adamlarımız 
üçün onun zəngin yaradıcılığı bir ülvilik, qüdsiyyət məbədidir. İndi 
bu sənət məbədi cəmiyyətimizin maarif və mədəniyyət işində, elm 
və təhsildə, gənclərimizin mənəvi-əxlaqi yüksəlişində, azadlıq və 
humanizm ideyaları ilə zənginləşməsində tükənməz bir xəzinədir. 
Bugünki ədəbi-estetik mövqedən, çağdaş elmi-nəzəri prinsiplərdən 
yanaşanda Cavidin poetik-fəlsəfi ənənələrinin necə aktual və 
həmişəyaşar səciyyə daşımasının şahidi oluruq. Böyük şairimiz 
M.Müşfiqin dediyi kimi bütün insanların “Açarı qeyb olan bir xə-
zinə”dən - Hüseyn Cavid ideyalarından bəhrələnməsi böyük xoş-
bəxtlikdir, kamilliyə aparan yolun sirlərini açmaq üçün bir mayaq-
dır. 

Cavidin yaradıcılığındakı fəlsəfi fikirləri duymaq, dərk et-
mək, görmək və düzgün qiymətləndirmək insanların xislətində, əx-
laqında, mənəviyyatında olan daxili gözəlliyi, əqli düşüncəyə qida 
verən “mərifət nuru”nu zinnətləndirməkdir. “Fəlsəfi qat bədii 
əsərdə həmişə mətnaltı qatdır, iç dünyadır, alt laydır” (8, s.3). Bunu 
duymaq, dərk etmək və xalqa çatdırmaq böyük məharət tələb edir. 
Bunlar dahi Öndər H.Əliyevin həyat amalı idi. O, Cavid yara-
dıcılığına böyük qiymət verərək yazırdı: “Hüseyn Cavidin bütün 
yaradıcılığı, bütün fəaliyyəti Azərbaycan xalqının mədəniyyətini 
yüksəklərə qaldırmaqdan, xalqımızı azad, müstəqil xalq etməkdən 
ibarət olubdur”. 
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H.CAVİD YARADICILIĞINA  

YENİ ƏDƏBİ-ESTETİK BAXIŞ 
 
Ədəbiyyatşünaslıqda, ədəbi-estetik fikirlərdə konkret desək 

yaradıcılığı 2500-dən artıq mənbələrdə geniş tədqiq olunan, öy-
rənilən və bu sahə ilə bağlı 20-dən çox doktorluq və namizədlik dis-
sertasiyaları müdafiə edilən görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də 
Hüseyn Caviddir. Bu faktlar bir daha təsdiq edir ki, onun hər bir 
misrası, dünya ədəbiyyatının ən gözəl inciləri ilə bir səviyyədə 
dayanan poeziya nümunələri, “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Peyğəmbər”, 
“Topal Teymur”, “Knyaz”, “Səyavuş”, “Xəyyam” və s. kimi 
dəyərli mənzum dramları Cavid yaradıcılığının zirvə nöqtəsi, böyük 
filosofun həyat, yaşayış və insan haqqında fəlsəfi düşüncələrinin 
poetik ifadəsidir. 

Cavid dünyasının tanrısı gözəllik və sevgi, şah əsəri 
insandır. O, öz yaradıcılığında “romantik poeziya ilə romantik 
dramı birləşdirərək romantik mənzum dramaturgiyanın əsasını qoy-
du” (Əfəndiyev T.). İkinci bir tərəfdən dahilikdə sadəliyi, ideyala-
rında bəşəriliyi, yaradıcılığında sənətkarlıq yenilikləri, əruz vəznini 
ilk dəfə Azərbaycan mənzum dramaturgiyasına gətirməyi, türk dün-
yasının bütövlüyü və dil birliyini yaratması, insan konsepsiyasının 
mahiyyətini açması kimi aktual problemləri yüksək səviyyədə həll 
etməsi ilə dühasının böyüklüyünü bir daha təsdiq etdi. Bu xüsusiy-
yətlərlə yanaşı düşündürən, böyük amallar uğrunda mübarizə 
aparan və bu yolda qurban gedən əqidəsindən dönməz insanın 
həyatı həm də bir tamaşa, tərbiyə məktəbi olduğuna görə bütün 
insanlar üçün dəyərlidir, kamillik zirvəsinə çatmaq üçün şölə saçan 
bir günəşdir.  

Hüseyn Cavid haqqında söylənmiş fikirlər, aparılan tədqi-
qatlar dəyərli, Cavidşünaslığın inkişafında qiymətli mənbələrdir. 
Bütün bunlar heç də o demək deyildir ki, Cavidşünaslıqda tədqiq 
olunmamış problemlər qalmamış, yaxud bu sahədə fundamental 
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tədqiqat aparmağa, dövr, zaman kəsiyinə uyğun Cavid dünyasına 
qiymət verməyə ehtiyac duyulmur. 

Bizcə, Cavidin böyüklüyü o zaman elmi qiymətini tapa 
bilər ki, onun ideyalarının ümumbəşəri olması, yaradıcılığının 
hərtərəfli araşdırılması lokal mühitdən çıxarılıb qlobal səviyyədə 
tədqiq olunsun, məkana sığmayan, zamanı qabaqlayan fəlsəfi fikir-
ləri paralellər, müqayisələr aparılmaqla dünya ədəbiyyatı nümunə-
ləri əsasında bir daha elmi faktlarla əsaslandırılsın. Türkiyənin icti-
mai-siyasi, ədəbi-mədəni həyatının onun yaradıcılığına, yaxud əksi-
nə Cavidin türk ədəbi-mədəni mühitinin inkişafına göstərdiyi təsir, 
vahid türk dünyası və dil birliyi yaratmaq haqqında fikirləri, folklor 
və klassik ədəbiyyata bağlılıq, Cavid ədəbi məktəbinin özündən 
sonrakı ədəbi prosesin inkişafında rolu, Cavidin dilinin sadə, anla-
şıqlı, asan, lakin fəlsəfi dərinliyi ilə fərqlənən ideyaların dərk olun-
masına imkan yaradan bir dil olması, tarixi fakt və hadisələrə bə-
diilik müstəvisindən yanaşmaq meyarı, sənətkarlıq xüsusiyyətləri 
və s. problemlərin fundamental tədqiqat obyektinə çevrilməsi aktual 
məsələ və dərin araşdırma tələb edən elmi istiqamətlərdir.   

 
 

Filologiyanın aktual problemləri  
Respublika elmi-parktik konfransının  

materialları, Sumqayıt, 2007, səh. 84-85 
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POEZİYADA ƏBƏDİLƏŞƏN  
ÖMÜR - CAVİD ƏBƏDİYYƏTİ 

 
Cavid bəşərin xilas yolunu tərəqqidə, maarifdə, yüksək 

intellekt, kamal sahibi olmasında görən əqidə mücahidi, ucalıq 
zirvəsidir. Bu zirvənin günəşi Tanrı sevgisi, məhəbbət, kamilliyin 
fəthi, əxlaqi dəyərlərə sadiqlikdir. Ədalətsizliyə, rəzalətə, kin-
küdurətə, haqsızlığa, müharibə və nahaq qanların axıdılmasına, 
çirkin əməllərə nifrət, qəzəb Cavidin ürəyinin səsidir, milli şüurun 
oyanması, azadlıq ideyaları, türk dünyasını məsud və xoşbəxt 
görmək, dil və ərazi birliyini qorumaq, insan hüquqlarını müdafiə 
etmək idealına çevrilir, “işığı əsrlərin süzgəcindən süzülüb gəlir” (3, 
səh.111). 

Türkçülük, islamçılıq və müasirləşmək, kökə bağlılıq, milli-
mənəvi dəyərlərin qorunması və bu zəmində insan konsepsiyasının 
fəlsəfi mahiyyətinin açıqlanması, bəşəri problemlərin həlli 
yollarının araşdırılması Cavid ideyalarının dəyəri və sanbalıdır. 
Cavidşünas alim Məsud Əlioğlunun tədqiqatlarında da bu reallıqla 
səsləşən həqiqətlər açılır və ədəbi ictimaiyyətə çatdırılır: “Hüseyn 
Cavid hər zaman təzədir. Bu təzəliyin başlıca mənbəyi şairin 
tərənnüm etdiyi fikirlərin dərinlik və vüslətində, toxunduğu 
mövzuların böyüklük və siqlətində, təbliğ etdiyi və əsaslandırdığı 
demokratik-humanist ideyaların parlaqlığındadır” (3, səh.115). 

Azərbaycan və dünya romantizm ədəbiyyatının görkəmli 
ədəbi simaları ilə bir səviyyədə adı çəkilən, Şərqin estetik fikir tarixi 
və Qərb romantizmi ilə müqayisədə möhtəşəm görünən Cavid 
sənəti Azərbaycan xalqının mənəviyyat xəzinəsi, milli-mənəvi 
dəyərləri bəşəri problemlər kontekstində işıqlandırmaqda və tədqiq 
etməkdə əvəzsiz örnəkdir, fəlsəfi idrakın nəticəsidir. “Hüseyn 
Cavid Azərbaycan xalqının Şekspiridir” (3, səh.111), “Əbdülhəqq 
Hamid Türkiyədə kimdirsə Hüseyn Cavid də Azərbaycanda odur” 
(M.Cəfər, akademik) tezisləri də Cavidin dünyəviliyinin təsdiqi 
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üçün qiymətli faktlardır. Zənnimizcə, dünya ədəbiyyatı və mədə-
niyyətini dərindən öyrənən, orta əsrlər və intibah dövrünü gözəl bi-
lən, klassizm, realizm, sentimentalizm, romantizm ədəbi cərəyan-
larından hali olan və onların ideya və proqramlarına dərindən yiyə-
lənən Hüseyn Cavid sənətin fövqünə yüksəlməyə bilməzdi.  

Ulu Öndər, ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi 
Cavidin “hər bir əsərində bir dünya var… əsərləri gələcək nəsillər 
üçün dərslik kitabıdır, bütöv türk dünyasının ən görkəmli bir sima-
sıdır, təkrarolunmaz bir şəxsiyyətdir, bir şairdir, yazıçıdır”. Dünya 
şöhrətli ölkə prezidenti İlham Əliyevin 17 aprel 2007-ci il tarixdə 
H.Cavidin 125 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncamındakı 
fikirlər də bu həqiqətlərin məntiqi davamıdır: “Azərbaycan 
poeziyasında fəlsəfi lirikanın təkrarsız nümunələrini yaradan Cavid 
ümumbəşəri problemləri humanizm mövqeyindən işıqlandıran 
mənzum faciələri və tarixi dramları ilə Azərbaycan dramaturgiya-
sında yeni bir mərhələ açmışdır”. 

Cavid haqqında ədəbiyyatşünaslıqda, metodik fikir tarixin-
də, ədəbi-estetik, nəzəri görüşlərdə, konkret desək 3500-dən artıq 
mənbələrdə bir-birini təkzib etməyən maraqlı faktlar söylənmiş, 
doktorluq və namizədlik dissertasiyaları müdafiə edilmişdir. Bu 
tədqiqatların nəticələrinə əsaslanmaqla Cavid dünyasının möcüzə-
lərini, ədəbiyyat tarixinə gətirdiyi yenilikləri, folklora, klassik ədə-
biyyata və dünya romantizm ənənələrinə bağlılığını tədqiq etmək, 
əbədi və əzəli, həyat, dünya və yaşatmaqla bağlı hikmətli söz və 
aforizmlərdən vətəndaşlıq tərbiyəsində istifadə etmək şərəfdir, geniş 
təsir qüvvəsinə malik tarixi bir səlnamədir. Çünki Cavid əsri, za-
manı qabaqlayan, istedadı və Tanrı vergisinin qüdrətindən parlayan 
böyük şəxsiyyətdir. Akademik Yaşar Qarayev də böyük bir həqi-
qəti söyləməklə Cavid yaradıcılığına verilən qiymətin meyarını 
müəyyənləşdirdi: “Cavid özü də o zaman bütün qiyməti ilə görünür 
ki, zirvəyə qalxasan, zirvədə Cavidlə üzbəüz dayanıb ona öz həqiqi 
qiymətini verəsən… Cavid planeti görən və planetdən görünən bir 
sənətkardır” (3, səh.110). 
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O, Azərbaycan xalqının, türk dünyasının əfəndisidir, 
cəsarət, mərdlik simvoludur, əqidəsinə və məfkurəsinə sadiq dahi 
bir mütəfəkkir filosof, şair və dramaturqdur. Nizami, Füzuli, Yunis 
Əmrə, Homer, Esxil, Şekspir, Höte, Dostoyevski kimi korifeylərlə 
bir səviyyədə dayanmağa qadir olan Cavid zamanın sərəncamı və 
sifarişi ilə yazmaqdan uzaq oldu, sovet siyasətinin “yenilikləri” ilə 
barışmadı, “Səma, Tanrı şairi” olması ilə fəxr edib həqiqəti, reallığı 
xalqa çatdırdı, sözündən dönməz türk oğlu özünə sənət aləmində 
əbədi heykəl ucaltdı. 

Etiraf edək ki, alimlər fakt, dəlil və müqayisələr aparmaqla 
Cavidin böyüklüyünü dünyaya tanıtdıqlarına görə, şairlər isə 
düşüncələri, poetik duyumu, obrazlı ifadələri ilə ona ehtiramlarını 
bildirdikləri, yaradıcılıq xüsusiyyətlərini poetik dillə verdikləri üçün 
tanınır və dəyərlidir. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin “Cavid” 
şeiri də böyük Cavidə sonsuz məhəbbətdən, istəkdən yaranan sənət 
inciləridir, Bağırov, Stalin siyasətinin iç üzünü açan, bolşevizmə, 
qırmızı terrora, iblisləşmiş erməni siqlətlilərə ittihamdı, qəzəbdi: 

 
Cavid dedim - abır-həya dustağını xatırladım 
gözü bağlı bir millətin göz dağını xatırladım. 
Yada saldım papağını, eynəyini, əsasını, 
gör namərdlər kimdən aldı bir torpağın qisasını 

 (3, səh.119). 
 

Caviddən öyrənmək, ideyaları ilə yaşamaq, bütün insanları 
bu ruhda tərbiyə etmək haqq, ədalət, namus, vicdan, millət, dil, ana, 
vətən, sülh, dünyaya sevgi deməkdir, Allaha qovuşmaq, ruhani 
saflıq, dünyəvi eşqdir. Cavid yaradıcılığı Allaha, peyğəmbərə, ata, 
ana, müəllim və bütün insanlara qüdsi və ülvi məhəbbətdən 
yaranmış əsərlərlə zəngindir. Lirik şeirləri, “Azər” poeması, “Ana”, 
“Maral”, “Şeyx Sənan”, “Afət”, “Uçurum”, “İblis”, “Topal 
Teymur”, “Peyğəmbər”, “Səyavuş”, “Xəyyam” kimi əsərlərində də 
bu fikirlər açıq-aydın duyulur, hiss edilir. Cavid də sələfləri və 
xələfləri kimi Yer üzündə şərdən, xəyanətdən, yalan və riyadan 
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qaçıb Göylərə pənah aparmaqla yalnız bir həqiqəti irəli sürürdü: 
saflıq, düzlük, “min dürlü həqiqət” yalnız Göylərdə, Tanrının mər-
təbəsində ola bilər. 

“Yüksəl, yüksəl, zavallı bəşər!”, “Ey varlığı yox, yoxluğu 
vardan daha dilbər!”, “Yüksələn məhv olar, fəqət enməz!”, “İblisə 
uymuş bəşəriyyət!?”, “Ancaq mübarizə mənlik verir hər dövlətə” 
kimi sual-nidalar Cavid dühasının qüdrəti və hikmətidir.  

Cavid vətənə, millətə, insanlığa məhəbbətində də, ailədəki 
səmimiyyətində də, müəllimlik fəaliyyətində də nümunədir, əxlaqi 
dəyərlərin daşıyıcısıdır. Cavidşünas alim, şair Rəfiq Zəka Xəndan 
“Hüseyn Cavidə” şeirində Cavidə xas olan əxlaqi dəyərləri ümu-
miləşdirməsi mütəfəkkir şəxsiyyətin yaraşığı, xarakterində, qanın-
da, canında, varlığında olan keyfiyyətlərin dərkidir, qiymətidir: 

 
Ədavət nə, rəzalət nə, həsəd nə, kin nə, bilməzdin, 
Ədalətsizliyə məruz qalanlartək əyilməzdin. 
Yolundan döndərilməzdin, yenilməzdin, çəkilməzdin, 
Yanıb odlanmasaydın, duymasaydın, vəcdə gəlməzdin. 
Bu gün dillərdə dastandır mətin şəxsiyyətin, ustad 
Azərbaycanımız durduqca parlar sənətin, ustad! (3, səh.124) 

 
Hüseyn Cavid kamil bir şəxsiyyət, insanlığın xilası yolunda 

mücadilə edən və türk dünyasının böyük təəssübkeşi kimi 
ədəbiyyata gəldi. Onun elmə, mədəniyyətə verdiyi töhvələr yenilik-
dir, bənzərsiz nümunələrdir. Ədibin dahiyanə yazılmış əsərlərində 
Şeyx Sənan məhəbbəti, Peyğəmbər uzaqgörənliyi, Xəyyam müd-
rikliyi, Səyavuş cəsarəti, Arif aqilliyi, Teymur tiranlığı, İblis dəhşə-
ti, ana müqəddəsliyi, qadınların faciəli taleyinin yaranmasına təsir 
göstərən bəlaların sosial-tarixi köklərinin tənqidi, insanlığa sevgi və 
hörmət duyulur. 

İdeallıqla reallığın vəhdətindən yaranan əsərləri, poeziya ilə 
dramatik hadisələrin sintezinin verilməsi, romantik xarakterlər dra-
maturgiyasının zənginləşdirilməsi, süjet xəttinin  bütövlüyünü ver-
mək bacarığı, “türk dilini əruz vəzni ilə qarışdırmaq” (3, səh.115) 



Yusif Aslanov 
 

 28 

məharəti, “böyük xarakterlər, qızğın ehtiraslar, gərgin konfliktlər” 
(M.Cəfər), remarka, monoloq və dialoqlar, kolliziyalar vasitəsilə 
fəlsəfi fikirləri ifadə etməsi Cavidin gücüdür, dünyəviliynin təsdiqi-
dir. Filologiya elmləri doktoru, şair Rafiq Yusifoğlunun “Hüseyn 
Cavidə” şeirində də bu sevgi, dərin hörmət mübaliğəsiz bədii təs-
diqini tapır, sonsuz məhəbbətin ifadəsinə çevrilir: 

 

… O gələn yollara güllər düzülüb, 
Neçə xəbis ürək batıbdır yasa. 
Ona qibtə edir böyük Füzuli, 
Baxıb köks ötürür Müşfiq hardasa… (3, səh.126) 

 

Cavid saxta həqiqətdən yazıb reallıqla barışmadı, görmək 
istədiyi həyata, dünyaya, yaşamağa fəlsəfi mövqeyini bildirib öz 
romantik dünyagörüşünü qoydu, mövcud siyasəti dəstəkləmədi. O, 
Hadi poeziyası kimi əzilən, “sürüklənən” xalqı oyanmağa, qəflət 
yuxusunu mübarizə ilə əvəz etməyə səsləyirdi, “əsrin yavrularını” 
səadətə, cəsarətə, “nəşəli ömrə” çağırırdı. “Bəsdir, bu qədər xabi-
cəhalətdə ki yatdıq”, “ayıl, ey milləti-məzlumə, ayıl!”-deyən XX 
əsr romantik şairi Abbas Səhhət də ideyaca Hüseyn Cavidlə 
birləşirdi. Cavidin dediklərini Cəfər Cabbarlı, Məhəmməd Hadi, 
Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq, Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq amalı, 
məfkurəsində, onların ideyalarını da Cavid yaradıcılığında hiss et-
mək, duymaq mümkündür. Xalq şairi Zəlimxan Yaqub haqlı olaraq 
“Cavidin qız balası” poemasında onların ideya və məfkurəsinin 
köklərini bir-birilərinə dərin hörmət və bağlılıqda, səmimiyyətdə 
axtarırdı: 

 

Burda Şaiq əyləşər, Əhməd Cavad gələrdi 
Müşfiqin gəlişiylə 
Deyilən hər kəlməyə təzə həyat gələrdi! 
Əsəblər gah dincələr, gah da ki gərilərdi, 
Xoş arzular bağından meyvələr dərilərdi. 
Qanadlar açılardı, 
Duyğular saçılardı. (3, səh.132) 
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Cavid haqsızlığın, zülmün ərşə qalxdığı, düşünən beynlərin 
məhv edildiyi bir dövrün ittihamçısı, türk dünyasının döyünən ürə-
yidir. “Babam Cavid bir günəş idi. Yüksəldi, parladı, yarasaların 
gözünü kor etdi. Lakin dumanlar onun qarşısını aldılar” (3, 
səh.109). 

Cavid repressiya qurbanı olsa da haqq-ədalət yerini tapdı, 
ulu öndər Heydər Əliyev Cavid irsinə layiqli qiymət verdi, cəna-
zəsinin Uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirilməsinə, Naxçıvanda 
əbədiyyətə qovuşmasına nail oldu. Cavid eşqi ilə cövlan edən 
natiqləri, pərəstişkarları, heyranları,  Cavidsevərlər, söz xridarları 
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub kimi Cavidə heyranlıqlarını bildirdilər: 

 
Hər kimin ki, tanrısı “gözəllikdi, sevgidi” 
Hər kim bu vətən üçün, torpaq üçün dəlidir, 
O Cavid düşüncəli, Cavid əqidəlidir! 
Hər kimin ürəyində tükənməzdir həsrəti, 
Bakı vuran ürəyi, Təbriz yanan əlidir, 
O, Cavid düşüncəli, Cavid əqidəlidir! (3, səh.151) 

 
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, bir məqalə çərçivəsində Cavid 

yaradıcılığına qiymət vermək imkan xaricindədir. Ancaq həqiqət 
budur ki, Cavid sənətini dərindən tədqiq etmək, öyrənmək və 
ideyalarını gənclərə sevdirmək romantik dramaturgiyanın ədəbi-
nəzəri konsepsiyasının düzgün dərki və ədibin söz dünyasına 
vurğunluq, heyranlıq hissinin aşılanması ilə bağlıdır. “Cavid diri, 
canlı deməkdir. O, bizim hər birimizdən çox yaşayacaq, canlı 
olacaq bir insandır” (3, səh.110). 
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DRAMATURGİYADA ŞƏRQ-QƏRB  
FOLKLOR MOTİVLƏRİ 

 
Bədii düşüncənin, həyatı dərk etmənin başlanğıcı, ilkin 

qaynağı folklordur. Klassik olduğu qədər də müasir səslənən 
folklorun janr və formalarını tarixi təkamül prosesində araşdırmaq, 
öyrənmək tükənməz xəzinəni dərk etməkdə örnəkdir, milli-mənəvi 
və bəşəri dəyərləri qavramaqda böyük bir tərbiyə məktəbidir. 
Xalqın tarixi, milli və regional köklər, mədəniyyətin qədimliyi bu 
nümunələrin mətnaltı qatlarında, mövzu, məna dərinliyində verilir, 
“janrın tarixi inkişafı mövzu, süjet tiplərinə əsasən araşdırılır” (3.9). 

Folklor nümunələrini dərindən öyrənmək və bu 
qaynaqlardan istifadə etməklə bədii əsərlər yazmaq sənətkar hünəri, 
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bacarığı və məharətinin nəticəsidir. Folklor öz poetik sisteminə görə 
o qədər mükəmməldir ki, ondan öyrənməyə həmişə ehtiyac vardır 
(6.32). 

K.D.Uşinski, L.N.Tolstoy, A.O.Çernyayevski, M.Mahmud-
bəyov, S.S.Axundov, F.Ağazadə, A.Səhhət, N.Nərimanov, A.Şaiq, 
F.Köçərli tərəfindən tərtib olunmuş dərsliklərdə folklora geniş yer 
verilmiş və balaların təlim-tərbiyəsinə bunlardan başlamağı əhə-
miyyətli hesab etmişlər. 

Folklor və yazılı ədəbiyyat bir-birilə bağlıdır, onların 
sintezindən kamil sənət əsərləri yaranır. Esxilə, Sofokla, Evripidə, 
Aristofana, Tit Makk Plavta, Molyerə, Şekspirə, Şillerə, Puşkinə, 
N.Gəncəviyə, M.F.Axundzadəyə, H.Cavidə, C.Cabbarlıya, S.Vur-
ğuna şöhrət gətirən onların folklora, klassik ənənələrə bağlılığıdır.  

Dramatik əsərlərin də tamaşaçıya güclü təsir etməsində 
folklorun müxtəlif janr və formalarından yaradıcı istifadənin də 
əhəmiyyətli olması təkzibolunmaz faktdır. Dram janrlarının poetik 
gücü, hadisələrin mahiyyət və məzmunu, xarakterlərin tamlığı, 
əsərin oxucunu öz təsiri altına salması da bu imkan və yollarla aşkar 
olunur, dramaturgiyada sənətkarlıq axtarışları kimi dəyərləndirilir. 
Görkəmli folklorşünas alim – AMEA-nın müxbir üzvü Azad Nəbi-
yev yazır: “Yazılı ədəbiyyatla folklorun əlaqələrinin müxtəlif səviy-
yəsi fərdi başlanğıcla kollektivin münasibətlərinin dərəcəsindən və 
estetik dəyərlərin qarşılıqlı təsir spesifikasından asılıdır” (9.102-
105). Bu, dramaturqdan ciddi yaradıcılıq axtarışları, gərgin zəhmət 
tələb edən bir prosesdir. “Mənim milli düşüncəmdə azadlığı yayan, 
qəbul edən, nəsildən-nəslə ötürən öz dəyərlərimiz var, o da dünən 
də, bu gün də mənim xalqımın nəsillər təbiyə edən, pozulmaz 
folklor düşüncəsidir” (12.175). 

Dramatik əsərlərin fəlsəfi dərinliyi, təsir dairəsinin geniş 
olması da xalq yaradıcılığının müxtəlif nümunələrindən yaradıcı 
formada istifadə olunması ilə sıx bağlıdır. Folklorşünaslıq və 
ədəbiyyatşünaslıq araşdırmalarında əsaslandırılır ki, bədii əsərlərin 
maraqla oxunmasına, şirinliyinə, oxucunun – tamaşaçının qəlbinə 
yol tapmasına da folklordan istifadə geniş imkanlar açır. “Folklor 
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və qədim ədəbiyyatlar bilavasitə mifoloji ənənələrlə bağlıdır, daha 
doğrusu, mifologiyadan qida almışdır” (14.42). 

Folklor və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqə və təsirinin 
tədqiqi poeziya və nəsrdə öyrənilmiş, maraqlı nəticələr əldə 
edilmişdir. Ancaq folklor ənənələrinin dramaturgiyaya təsirinin 
istiqamətlərini öyrənmək ayrı-ayrı monoqrafiya və məqalələrdə 
əksini tapsa da, sistemli tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir. Eyni 
zamanda bədii təfəkkürün formalaşması, milli düşüncə tərzinin 
öyrənilməsi, mənəvi dəyərlərin qorunması, tarixə yeni baxışın 
yaranması da folklor ənənələrinin dramaturgiya qaynaqlarını 
dərindən öyrənməyə əsas verir.  

Müxtəlif dövrlərdə dramaturqların xalq ədəbiyyatına müna-
sibəti, onlardan istifadə yolları və üsulları haqqında tədqiqatlar 
aparılsa da, bunlar problemi tam əhatə edə bilməmişdir. 

K.Ələkbərlinin Nizami, T.Xalısbəylinin Nizami, C.Abddul-
layevin S.Vurğun, P.Əfəndiyevin S.Vurğun, Ə.Saləddinin M.Ə.Sa-
bir, A.Vəfalının M.Füzuli, S.Rüstəmxanlının C.Məmmədquluzadə, 
B.Abdullayevin Y.V.Çəmənzəminli, T.Əfəndiyevin M.İbrahimov, 
C.Quliyevin S.Rəhimov, N.Xəlilovun Ə.Haqverdiyev, M.Cəfəro-
vun O.Sarıvəlli, K.Əliyevin H.Cavid yaradıcılığına həsr etdikləri 
tədqiqatlar yazılı ədəbiyyatda folklor qaynaqlarından istifadə haq-
qında elmi-nəzəri təfəkkür işığında yeni mərhələ kimi qiymətlidir.  

Mifologiya və folklor ənənələrindən istifadə dünya təcrübə-
sində, Şərq və Qərb kontekstində dramaturqların sənətkarlıq axtarış-
larının istiqamətləri kimi tədqiq olunur, problem iki istiqamət üzrə 
araşdırılır: 

a) mifologiya və folklorda işlənən mövzulardan, ideyalardan 
istifadə, obrazların dramatik əsərlərə gətirilməsi; 

b) folklordan gələn janr, üslub, poetik xüsusiyyətlərin drama-
tik əsərlərdə verilmə sistemi. 

Apardığımız araşdırmalar bizə əsas verir ki, dramaturgiya-
nın folklor qaynaqlarının tədqiqini üç istiqamətdə aparaq, xalq yara-
dıcılığından istifadənin bədii-estetik dərkinin görünməyən qatlarını 
açaq. Bu imkanlardan birincisi mifologiya və folklorda işlənən 
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mövzuların yazılı ədəbiyyata – dramaturgiyaya gətirilməsi, nəzəri 
fikrin, bədii düşüncənin obyektinə çevrilməsidir.  

Azərbaycan dramaturgiyasında folklor qaynaqlarından 
istifadənin ikinci yolu xalq yaradıcılığının ayrı-ayrı janrlarının bədii 
əsərdə verilmə sistemi və bu nümunələrin məqamında işlədilməsi, 
poetik gücü və tamaşaçıya təsir qüvvəsi ilə ölçülür. “O sənətkarlar 
öz yaradıcılığı ilə dünya mədəniyyəti xəzinəsini zənginləşdirmişlər 
ki, onlar ilk növbədə mənsub olduqları xalqın həyatını, mənəviyya-
tını, ideallarını yüksək poetik şəkildə ifadə etmişlər” (4.21). 

M.F.Axundzadə, C.Məmmədquluzadə, N.Vəzirov, Ə.Haq-
verdiyev, N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyov, H.Cavid, C.Cabbarlı, S.Vur-
ğun, S.Rəhman və başqalarının yaradıcılığında bu motivlər yüksək 
sənətkarlıqla verilir. Milli tarixi gerçəkliyi, mifologiya və folkloru 
dərindən öyrənən bu dramaturqların dünyanın tanınmış sənətkarları 
ilə bir səviyyədə tədqiq olunmasına mənəvi haqqı vardır. Bu 
sənətkarları eyni amal, məfkurə birləşdirir: vətənə və xalqa bağlılıq, 
mifologiya və folklor qaynaqlarından istifadə etməklə yüksək sənət 
əsərləri yazmaq. 

Dramaturgiyada folklor ənənələrindən istifadənin üçüncü 
yolu sənətkar axtarışları, xalq yaradıcılığından istifadə etməklə yeni 
aforizm, hikmətli söz və ifadələrin yaradılması, əsərə atalar söz-
lərini ad seçməsi ilə əlaqədardır. “Ağızda yaranan ədəbiyyatın ənə-
nələri qələmi ədəbiyyatda davam və inkişaf etdirilmişdi” (7.31-32). 

Dünya ədəbiyyatına və həmçinin dramaturgiyaya təsir edən 
amillər, mövzu kimi seçilən süjetlər Qərbdən çox Şərqlə bağlıdır. 
“Avropa ədəbiyyatı və mədəniyyətinin yaranmasında qədim Şərq 
xalqları bilavasitə iştirak etmiş, həm də Şərqdə antik dövrün tarixi 
yunan və romalılardan daha qədimdir” (10.8). Şumer-akkad 
ədəbiyyatında olan əsatir, folklor süjetləri, müxtəlif ədəbi janrlar bir 
daha sübut edir ki, dünya ədəbiyyatının beşiyi antik yunan və qədim 
Roma mədəniyyətləri deyil, məhz bu ədəbiyyat olmuşdur (11.103). 
Deməli, mifologiya və folklor motivləri Şərqdən Yunanıstana, 
oradan Romaya, buradan isə Avropaya keçmiş, klassik dram 
əsərlərində bu ənənələrdən istifadə olmuşdur. Eyni zamanda xalqlar 



Yusif Aslanov 
 

 34 

arasındakı qarşılıqlı əlaqələr zəminində də dünya ədəbiyyatı və mə-
dəniyyəti zənginləşmiş, ədəbiyyatşünaslıq milli dramaturgiyanın 
dünya ədəbi prosesində tarixi yerini təyin etmək imkanı qazanmış-
dı. 

Azərbaycan dramaturgiyasının folklor qaynaqları mifologi-
ya və folklora,   dünya klassiklərinin istifadə etdikləri ənənələrə 
əsaslanmaqla fərqlənmiş, fərdi xüsusiyyətləri, üslubu ilə seçilmiş-
dir. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun Şərq və Qərb eposları ilə 
müqayisəli araşdırılması bir daha təsdiq edir ki, Şərqdən alınmış 
əsatir və mifoloji motivlər dünya dramaturgiyasında da əksini tapır. 
Professor M.Rəfili də “Azərbaycan ədəbiyyatı” (1941), prof. 
Ə.Sultanlı “Antik ədəbiyyat tarixi” (1957), F.Əlimirzəyeva “Kitabi-
Dədə Qorqud dastanları alman tədqiqatlarında” (Bakı, BDU nəşriy-
yatı, 1998) əsərlərində Odiseylə Basatın, Polifemlə Təpəgözün 
arasında oxşarlıq olduğunu göstərir və bunun Şərq mifoloji ünsürü-
nün Qərbə təsiri kimi qiymətləndirirlər. Prof. P.Xəlilov da “Dəli 
Domrul” boyu ilə “Mahabharata” adlı məşhur hind eposundakı 
“Savitri haqqında poema” arasında mövzu yaxınlığı, oxşarlıq görür. 

“Savitri haqqında poema” da qədim Hind ədəbiyyatı ilə 
bağlıdır. Burada da məhəbbət və ölüm mövzusu əsas götürülmüş, 
“əsatiri süjet əsasında yüksək əxlaqi kontekstdə istifadə olunmuş-
dur” (11.365). Məlum olur ki, Savitri sürgün olunmuş kor hökmda-
rın oğlu Satyavana ilə ailə həyatı qurur. Satyavananın ölümünə bir il 
qalmışdı. Onlar meşədə yaşayırdılar. Savitri həyat yoldaşının ölüm 
məqamının çatmasını gözləyirdi. O, ərinin başını dizləri üstünə alıb 
ölüm tanrısı Yamanı qarşıladı. Savitrinin məhəbbətə sadiq qal-
dığını, ağıllı, dərrakəli olduğunu, cəsarətlə Yamaya müraciət etdiyi-
ni nəzərə alaraq, Satyavananın canını almır, Savitrinin qaynatasının 
gözlərini açır, Savitraya və atasına yüz oğul vəd edir, yüz qırx il 
yaşamasına imkan yaradır.  

Yunan dramaturgiyasının görkəmli şəxsiyyəti Evripid 
“Alkesta” əsərində də bu motivi əsas götürmüş, yaşamaq, həyat 
sevgisi ilə ölüm dəhşətini qarşı-qarşıya qoymuş, Admet və Alkesta 
nümunəsində konflikti açmağa çalışmıdır. Dəli Domrul da, Admet 
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də ölüm pəncəsindən xilas olmaq üçün yollar axtarır. Onların hər 
ikisi qoca atasına və anasına müraciət edir, ancaq rədd cavabı 
alırlar. Ailəsini, övladlarını hər şeydən üstün tutan Dəli Domrulun 
halalı “mənim canım qurban olsun sənin canına”, Admetin həyat 
yoldaşı isə “mən sənin həyatını özümünkündən daha şərəfli hesab 
etdim və sən yaşayasan deyə mən öz ruhumu təslim etdim” deyir. 
Hər iki süjet xəttində mifoloji və əfasnəvi motivlər üstünlük təşkil 
edir. “Dəli Domrul”da ölüm hökmünü icra etməyə Əzrayıl, 
“Alkesta”da isə ölüm İblisi qərar verir. Hər iki əsərin sonunda 
qəhrəmanların igidliyi, qoçaqlığı sayəsində yaşamaq istəyi, həyat 
sevgisi ölüm üzərində qələbə çalır.  

Bu əsərlərdə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri Admetin 
Alkestanı, Dəli Domrulun halalını qurban verməyə münasibətidir. 
Admet özünün yaşamasına, Alkestanın ölümünə razıdır. Ancaq 
Dəli Domrul Allaha müraciət edərək: “Alırsan ikimizün canını bilə 
algil-qorsan ikimüzün canını bilə qogil!” (8.79). Admet mən 
varamsa həyat vardır, mən yoxamsa həyat yoxdur – tezisi ilə çıxış 
edirsə, ancaq Dəli Domrul yaşayırıqsa, ikimizdə bir yaşamalıyıq, 
ölürüksə də birgə ölməliyik – fikrini irəli sürür.  

Bu ailələrin taleləri arasında bir oxşarlıq, yaxınlıq hiss 
olunur. Hər ikisinin də qoca ata-anası, övladları vardır. Bunları bir-
birinə bağlayan sevgi, qarşılıqlı hörmət və məhəbbət hissləridir. 
Əzrayılın da, İblisin də ölüm hökmünü Dəli Domrulun halalı, 
Admetin Alkestası qorxmadan, cəsarətlə qarşılayır. Ancaq Dəli 
Domrulun səmimi, ülvi hissləri halalının canını onun yerinə qurban 
verməsi oxucunu daha çox düşündürür. Çünki Dəli Domrul halalı 
ilə birgə ölmək üçün Tanrıya yalvarır, imdad istəyir. Admet isə 
Alkestanın ölməsinə razıdır, ancaq Alkesta Admetə əvvəlcə 
“Admetsiz həyat, yetimlərlə yaşamaq mənə lazım deyildir” fikrini 
bildirir, sonra onun nəsihətlərinə əməl etməyi ondan xahiş edir: 
“Sev bu uşaqları, mənim kimi sev!: Uşaqlarımı ögey ana əlinə 
vermə... Evimi bu uşaqlar üçün hifz et!: İlan ögey anadan daha 
mərhəmətlidir!” (1.304).  
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Bədii cəhətdən mükəmməl olan bu nümunələr Şərq motiv-
ləri üzərində qurulmuşdur. Birmənalı qəbul etmək olar ki, yaşamaq, 
yoxsa ölmək fikrinə iki baxışın, mövqenin yaranması Şərq və Qərb 
bədii düşüncəsi, fəlsəfi fikirinin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.  

Eyni zamanda “Dəli Domrul” boyunun süjeti mifik 
təfəkkürlə, folklor motivləri ilə bağlı olub çox qədim dövrlərlə 
bağlanırsa, ancaq Evripid mövzunu müasir dövrü ilə bağlayaraq 
Alkesta, Admet və Herakl simasında yaşamaq və ölmək haqqında 
fəlsəfi fikirləri verməyə çalışmışdır. Qədim Şərq mədəniyyətinin 
Dünya mədəniyyətinə, xüsusilə müasir Avropa mədəniyyətinin 
əsasını təşkil edən antik mədəniyyətə mühüm təsiri təkzibolunmaz 
faktdır (11.79).  

Belə motivlərin dramaturgiyaya gətirilməsi əsərin bədii 
siqlətini, dəyərini artırır, “yaşamaq gərçi xoş əməl, yaşatmaq daha 
gözəl” (H.Cavid) fəlsəfi düşüncəni reallaşdırır. 

H.Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsini yadımıza salaq. Burada 
da mifologiya və folklordan gələn motivlər güclüdür. Bu əsərdəki 
fəlsəfi düşüncələr ilahi eşqin romantik təsvirində, insanın qüdrəti və 
aliliyinə böyük inamın poetik ifadəsində təsdiqini tapır. Əsərin ilk 
pərdəsində Zəhranı təmiz məhəbbətlə sevən Şeyx Sənan röyada 
gördüyü yuxunun təsiri ilə başqalaşır, eşq yolunda Xumarı 
sevməklə əfsanəvi ucalıq zirvəsinə yüksəlir, “böyük şeyx” “böyük 
aşiqə” çevrilir, dinlərin insanlar arasında yaratdığı dərin uçuruma, 
ayrılıq fərqinə öz haqq səsini ucaldır (2.70). 

Dramaturqun Şərq ədəbiyyatı, mifologiya və folkloru 
dərindən bilməsi “Şeyx Sənan” kimi qiymətli faciənin yazılmasında 
öz müsbət təsirini göstərə bilmişdi. Aşiqin röyada sevgilisini 
görməsi, ona buta verilməsi, onun arxasınca gedərək min bir əzaba 
qatlaşması, vüsalına yetişməsi folklordan gələn ən maraqlı Şərq 
motividir. Digər tərəfdən eşqin aliliyinin, müqəddəsliyinin 
tərənnümünə həsr olunmuş “Yusif və Züleyxa”, “Leyli və Məcnun” 
kimi aşiq və məşuqlarla bağlı yaranmış əfsanə, nağıl və rəvayətlər 
də Şərqlə əlaqədardır, dastanlarda aparıcı motivə çevrilmişdir. 
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Həsənov Rüstəm “Müasir Azərbaycan poemalarında folk-
lor motivləri” namizədlik dissertasiyasında (Bakı, 1998) folklorun 
təsir dairəsini iki istiqamətdə araşdırır: məzmun və forma planında. 

Bu müddəalar Azərbaycan dramaturgiyasının folklor qay-
naqlarında da nəzərə alınmış, forma-poetik xüsusiyyətləri iki istiqa-
mətdə ümumiləşməsini tapmışdır: a) süjet, kompozisiya və dra-
matik mətnin strukturunda; b) dil-üslub, bədii ifadə vasitələrində. 

Tədqiqatçı belə bir nəticəyə gəlir ki, “Azərbaycan poemala-
rına folklorun təsiri bu məqam, yaxud sahələrdə güclüdür: 1) folklo-
run bütöv bir janrının (atalar sözü, bayatı, xalq şeiri və s.) olduğu ki-
mi, yaxud kiçik üslubi dəyişikliklərlə alınması; 2) folklorun bütöv 
bir süjetinin (əfsanə, nağıl, dastan və s.) alınıb işlənməsi; 3) bu və 
ya digər folklor süjetindən poemanın müxtəlif yerlərində əsərin ide-
ya-bədii məzmununu gücləndirmək üçün istifadə edilməsi; 4) folk-
lorda işlənib hazırlanmış, yaxud xalq dilinə məxsus ifadə-təhkiyə 
dilindən yararlanma; 5) folklordan personaj, tip, xarakter götürül-
məsi; 6) folklor süjet-kompozisiya modellərindən faydalanma və s.” 
(5.146). 

Azərbaycan poemalarında folklor motivlərinin göstərilən 
istiqamətlərdə araşdırılması Azərbaycan dramaturgiyasında da 
müşahidə edilir, müasir dövrümüzə qədər böyük inkişaf yolu 
keçdiyini təsdiq edir. İstər Şərqdə, istərsə də Qərbdə folklor 
motivlərindən istifadə zamanı hər bir dramaturqun yaradıcılığında 
təkamül fərdiliyi nəzərə alınmalıdır. Fərdi yaradıcılıq prosesində 
ənənənin rolunu və sərhədlərini müəyyən etmək tarixi poetikanın 
vəzifəsidir (3.11). 

Dramaturgiyada daha çox müraciət olunan folklor motivlə-
rindən biri xəsislik mövzusudur. Nağıllarda bu motiv daha geniş yer 
tutduğu kimi, dramaturgiyada da estetik dəyərlər ortaya qoyulmuş-
dur. Böyük Romanın milli dramaturqu Tit Makk Plavt yaradıcılı-
ğında “Xəzinə” əsəri bu baxımdan klassik komediya olmaqla də-
yərli sənət incisidir. Dünya ədəbiyyatının Şekspir, Molyer, Lessinq, 
Ostrovski kimi dramaturqları Plavtı başqa Roma dramaturqlarından 
üstün tutaraq onu ustad sənətkar adlandırmışlar (13.57). 
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Plavtın “Xəzinə” əsəri folklordan gələn deyimlər, söz və 
ifadələr üzərində elə qurulmuşdur ki, söz sözü, fikir fikri ortaya 
çıxarır, tamaşaçını heyrətləndirə bilir. 

Evkilon: “İfritə, Yupiter sənin mənə verdiyin xeyri nəzərə 
alıb məni Filip kimi, Dara kimi varlı padşah edəcək. Mən istərdim 
ki, elə sən hörümçək torlarının keşiyini çəkəsən. Bəli, mən 
yoxsulam. Ancaq dözürəm. Bu allahın əmridir. Get, qapıları bağla. 
Mən indi qayıdaram. Yad adamlardan ehtiyatlı ol, evə buraxma. Od 
istəsələr dərhal odu söndür ki, qonşular zəhləmizi tökməsinlər. 
Gəlib evə od tapsam vayını verərəm. Su istəsələr de ki, su axıb 
gedibdir. Qonşular da adamın zəhləsini tökürlər, gah onlara qab-
qacaq ver, gah bıçaq ver, gah balta, gah həvəng-dəstə. De ki, 
oğrular gəlib hər şeyi aparıblar. Sözün qısası, gələn kim olursa-
olsun, mənsiz cürət edib içəri buraxma. Möhkəm yadında saxla ki, 
bəxtin özü bizə qonaq gəlsə belə, içəri buraxma” (13.59-60). 

Komediyanın süjet xətti də folklordan gələn xəzinə, bir 
küpə qızıl tapmaq, bu puldan necə istifadə etmək motivi üzərində 
qurulmuşdur. Dünya dramaturgiyasında yaradılmış bütün xəsis 
obrazları bəzi xüsusiyyətlər birləşdirir: pulu harada gizlətmək, 
simiclik etmək, hamıya oğru, quldur nəzəri ilə baxmaq, özünü 
maddi ehtiyacı böyük olan insan kimi başqalarına tanıtmaq. Biz bu 
səciyyəvi xüsusiyyətləri Azərbaycan dramaturgiyasının klassik 
nümunələrində - “Hacı Qara”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”, 
“Xəsis”, “Pul düşkünü Hacı Fərəc”, “Tamahkar”, “O olmasın bu 
olsun” və b. komediyalarda daha aydın görə bilirik. Molyerin “Xə-
sis”, Puşkinin “Xəsis cəngavər” və s. əsərlərində də xəsislik özünə-
məxsus şəkildə işlənmiş, xarakterik xüsusiyyətləri ilə fərqlənmişdir. 

Dini mifoloji motivlər – fala baxmaq, əfsun, cadudan 
istifadə dramatik əsərlərin mətnini zənginləşdirmiş, sənətkarlıq 
axtarışlarının nəticəsi kimi dəyərli olmuşdur. Esxilin “Evmenidlər”, 
Sofoklun “Tiran Edip”, “Antiqona”, M.F.Axundzadənin “Hekayəti-
Müsyö-Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah cadügüni-
məşhur”, Ə. Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, “Pəri-cadu”, 
N.Vəzirovun “Vay şələkum məlakum”, S.S.Axundovun “Şeytan”, 
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C.Məmədquluzadənin “Ölülər”, H.Cavidin “İblis” əsərlərində bu 
məqamlar yerli-yerində işlədilmiş, obrazların, xarakterlərin 
açılmasında, süjet xəttinin tamamlanmasında ən aparıcı vasitə 
olmuşdur. Avropa və rus ədəbiyyatı klassik dramaturqlarının 
əsərlərində də dini-mifoloji motivlərindən də istifadə olunmuşdu. 
Bu faktlar bir daha təsdiq edir ki, söz sənətinin beşiyi folklor 
olduğundan dramaturgiyanın folklor qaynaqları da bu mənbələrlə 
bağlı olmuş, Şərq və Qərb mövqeyində dərinləşmiş, yeni məzmun 
və forma kəsb etmişdir. 
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MİLLİ DRAMATURGİYANIN XALQ YARADICILIĞI 
 İLƏ ƏLAQƏSİNİN BƏDİİ-ESTETİK DƏRKİ  

(M.F.AXUNDZADƏ - 200) 
 

Azərbaycan dramaturgiyasının yaranması və təşəkkül tarixi, 
milli teatrın əsasının qoyulması XIX əsrin ən mühüm ədəbi-mədəni 
hadisəsi kimi M.F.Axundzadənin adı ilə bağlıdır. Nasir, şair, mat-
erialist filosof, tənqidçi, publisist, maarifpərvər, yeni əlifba layihə-
sinin müəllifi, qadın azadlığına, cəhalətə, nadanlığa, mövhumata, 
ruhaniliyə, despotizm quruluşuna öz səsini ucaldan M.F.Axundza-
dənin xidmətləri bu gün də onun realizm məktəbi yarada bilməsi 
ənənəsi, sənətində “xalq üçün azadlıq və səadət axtaran ürək” 
(S.Vurğun) gəzdirməsi ilə ölçülür. Buna görə də ölkə Prezidenti 
İlham Əliyev Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında 13 aprel 2010-cu il tarixdə imzaladığı 
sərəncamda böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, Azərbaycan 
dramaturgiyasının banisi, görkəmli ictimai xadim və maarifçisinin 
həyat və yaradıcılığını, dünyagörüşünü, ədəbi-nəzəri fikirlərini 
müasir baxış müstəvisində araşdırmağı, vətənə, xalqa bağlı 
olmasını, milli-mənəvi dəyərləri yaşatmaq bacarığını, elmi-mədəni, 
ictimai-siyasi məsələlərə fəal münasibət bildirməsi mövqeyini 
dərindən tədqiq etmək və araşdırmağı ən mühüm vəzifə kimi 
qarşıya qoymuşdur. 
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Məlumdur ki, M.F.Axundzadənin bütün ədəbi-elmi 
fəaliyyətində, ictimai-siyasi həyatında xalqa dərindən bağlılıq, adət-
ənənələrə, milli dəyərlərə həssas münasibət duyulur: “Axundov 
xalqdan öyrənir, xalq tamaşalarına tez-tez müraciət edir, xalq 
satiralarının formalarından bəhrələnmişdir [1, s.83]. “Onun ədəbi-
tənqidi görüşləri, fəlsəfi yaradıcılığı, şeirləri və dramaturgiyasında 
Azərbaycan folkloru ilə bağlı məsələlər kifayət qədərdir” [2, s.81]. 

Rəşid bəy Əfəndiyev 1928-ci ildə çap etdirdiyi “Mirzə 
Fətəli barəsində bildiklərim və eşitdiklərim” məqaləsində böyük 
ədibin folkloru dərindən bildiyini bir daha təsdiq etmişdir: “Mirzə 
Fətəli zarafatcıl bir adam idi. Xalq arasında hələ indiyə qədər onun 
dediyi lətifələr yaşamaqdadır” [3, s.311]. Firidun bəy Köçərli də 
Mirzə Fətəli Axundzadə yaradıcılığına folklor motivlərinin təsirini 
ədibin bu nümunələrdən yüksək sənətkarlıqla istifadə etməsində 
görürdü: “Onun dilindən (M.F.Axundzadənin – Y.Y.Aslanov) 
söylənən lətifələri və türfə sözləri cəm etsək, gözəl bir kitabça 
əmələ gəlir” [3, s.39]. 

Böyük mütəfəkkirin yaradıcılığının mövzu problematikası 
çox geniş və rəngarəng olduğundan bunların tədqiqinə də müxtəlif 
aspektlərdən yanaşılmış, tənqidi-bioqrafik oçerklər, dissertasiyalar, 
monoqrafiyalar, kitab və məqalələr yazılmışdır.  

Ə.Haqverdiyev, A.Şaiq, F.Köçərli, H.Zeynallı, Ə.Abid, 
M.Quliyev tərəfindən söylənmiş nəzəri fikirlər, əldə edilmiş elmi 
nəticələr F.Qasımzadə, Ə.Şərif, Ə.Sultanlı, C.Xəndan, M.Arif, 
M.Rəfili, Ş.Qurbanov, Ə.Mirəhmədov, Ə.Dəmirçizadə, H.Araslı, 
Y.Qarayev, M.Məmmədov, M.C.Cəfərov, C.H.Cəfərov, M.İbrahi-
mov, B.Nəbiyev, A.Abdullayev, H.Məmmədzadə, S.Murtuzayev, 
K.Məmmədov, M.Allahverdiyev və başqa ədəbiyyatşünas, dilçi, 
teatrşünas alimlər tərəfindən davam etdirilmiş, maraqlı tədqiqatlar 
aparılmışdır.  

Axundzadənin çoxcəhətli ictimai fəaliyyəti və elmi yaradı-
cılığı, dünyagörüşü, fəlsəfi düşüncələri, estetik qənaətləri, mübariz 
ateizmi də filosofların tədqiqat obyektinə çevrilmiş, folklor 
ənənələrinin təsiri məsələləri ilə bağlı maraqlı fikirlər söylənmişdir. 
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Bu baxımdan Heydər Hüseynov, Firidun Köçərli, Mehbalı 
Qasımov, Şeyda bəy Məmmədov, Ənvər Əhmədov, Şəmsəddin 
Səfərov və İzzət Rüstəmovun tədqiqatları daha çox maraq doğurur, 
faktların zənginliyi baxımdan diqqəti cəlb edir.  

Elmi-nəzəri aspektlərdə aparılan tədqiqatlarda Axundov və 
xalq yaradıcılığının bəzi məqamlarına münasibət bildirilsə də, 
ancaq bu məsələ xüsusi araşdırma tələb edən bir problemdir. Ədəbi-
nəzəri fikrin çağdaş durumu ilə folklor tədqiqatlarının əlaqəsi 
zəminində Axundzadənin xalq ədəbiyyatı ilə bağlılığının müəyyən 
aspektlərinin həlli yollarını müəyyənləşdirmək mümkündür. 
Görkəmli folklorşünas alimlərdən Paşa Əfəndiyev, Azad Nəbiyev 
və Vaqif Vəliyevin nəzəri-metodoloji konsepsiyaları, yazıçının 
yaradıcılığında folklor ənənələri ilə bağlı fundamental tədqiqatların 
müəllifləri Ə.Sultanlının, M.Arifin, M.C.Cəfərovun, C.H.Cəfəro-
vun, filologiya elmləri namizədi Əli Saləddinin, pedaqoji elmlər 
namizədi Şamxəlil Məmmədovun və başqalarının fikirləri də bir 
daha təsdiq edir ki, dramaturgiyanın təşəkkül və inkişafına xalq 
yaradıcılığı qaynaqlarının təsiri imkanlarını tədqiq etmək öz 
tədqiqatçısını gözləyir.  

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq folklorun yazılı ədəbiy-
yata təsiri ilə bağlı məqalələr çap edilməyə başladı, XXI əsrin ilk 
onilliyinə qədər zəngin mənbələr ortaya qoyuldu. Monoqrafiya və 
dissertasiyalarda folklor motivlərinin yazılı ədəbiyyata təsiri xalq 
yaradıcılığına bağlılıqda, mövzu, süjet oxşarlığı, dil və üslub xüsu-
siyyətləri, forma planında, yazıçının xalq yaradıcılığına yaradıcı ya-
naşma mövqeyində, novatorluğunda axtarıldı, araşdırıldı. K.Ələk-
bərli, T.Xalısbəyli, C.Abdullayev, P.Əfəndiyev, Ə.Saləddin, A.Və-
falı, S.Rüstəmxanlı, B.Abdulla, T.Əfəndiyev, C.Quliyev, N.Xəlilov, 
M.Cəfərov, K.Əliyev və başqalarının tədqiqatlarında konkret olaraq 
folklor motivlərinin yazılı ədəbiyyata təsiri tədqiq edildi. Bu tədqi-
qatlar, şübhəsiz ki, folklor motivlərinin dramaturgiyanın yaranması, 
təşəkkül tapması və inkişaf etməsinə təsirini müəyyənləşdirmək 
baxımından da böyük maraq doğurdu.  
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Folklorşünas alim prof. P.Əfəndiyev Axundov və xalq 
yaradıcılığı problemini nəzəri baxış müstəvisindən araşdıranda 
yazır ki, ədibin komediyalarında külli miqdarda atalar sözü, məsəl 
və aforizmlərdən istifadə edilmişdir. Bu əsərlərdə xalqımızın adət-
ənənə, etiqad, milli xüsusiyyətlərinə aid bolluca materiallar toplan-
mışdır [4].  

Prof. V.Vəliyevin Axundzadə və xalq taradıcılığı problemi-
nin həllində üç istiqamət üzrə tədqiqatın aparılmasını məqsədəuy-
ğun hesab edirdi: birincisi, böyük mütəfəkkirin bilavasitə folklor 
haqqında mülahizə və görüşləri; ikincisi, Axundov yaradıcılığında 
xalq yaradıcılığından istifadə; üçüncüsü, Axundovun həkimanə, 
ibrətamiz sözlərinin Azərbaycan folklorunda kollektiv yaradıcılıq 
məhsulu kimi istifadə olunması [2, s.81].    

Araşdırmalar göstərir ki, M.F.Axundzadənin xalq yaradıcı-
lığı ilə bağlı konkret əsəri olmasa da, ancaq ədibin şeirlərində, nəs-
rində, ədəbi-tənqidi məqalələrində, komediyalarında, fəlsəfi trakta-
tında folklora böyük maraq və bağlılıq duyulur. Onun komediya-
larının dili “son dərəcə sadəliyi, parlaqlığı və obrazlığı ilə seçilir” 
[5, s.22]. Komediyalarının maraqla oxunması, süjet xəttinin bir-biri 
ilə qırılmaz tellərlə əlaqəsi, oxucu və ya tamaşaçını intizarda 
saxlamaq bacarığı folklordan, xüsusən məzhəkə, qaravəlli və xalq 
teatr tamaşalarının dramaturgiyaya təsiri ilə bağlılıqdan, lətifə, 
atalar sözləri, məsəllər, nağıl və dastanlardakı təhkiyəçilikdən, 
axıcılıqdan, şirinlikdən irəli gəlirdi.   

Həlli zəruri sayılan məsələləri araşdırmaq Axundzadə 
komediyalarına müxtəlif mövqelərdən yanaşmaq, tədqiq etmək 
zərurətini ortaya çıxarır: birincisi, Axundzadənin komediyalarının 
mövzu problematikası, süjet xətti ilə mifologiya və folklorda 
işlənən mövzuların bağlılığı, dramaturqun sənətkarlıq axtarışlarının 
araşdırılması; ikincisi, folklor janrlarının, dini-mifoloji motivlərin, 
obrazların dramaturgiyaya gətirilməsinin, ondan yaradıcılıqla 
istifadə etmək sisteminin tədqiqi; üçüncüsü, xalq yaradıcılığı və 
teatr tamaşalarının, rus və Avropa dramaturqlarının əsərlərinin, 
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dram poetikasının elmi-nəzəri əsaslarının dərindən öyrənilməsinin 
Axundzadə yaradıcılığına təsirinin açıqlanması.    

Azərbaycan dramaturgiyasının yaranmasına təsir göstərən 
vasitələrdən biri xalq yaradıcılığında işlənən mövzuların müxtəlifli-
yi, janr əlvanlığından istifadə problemidir. Bu məsələ komediyala-
rın poetikasında, strukturunda, süjet oxşarlığında, mövzu bağlılığın-
da bədii-estetik ifadəsini tapır. Buna görə də M.F.Axundzadənin qə-
ləmə aldığı mövzularda dərin müşahidə, iti zəka, həyat həqiqətlərini 
ümumiləşdirmək bacarığı birləşir, yeni məzmun və formada oxucu 
və tamaşaçılara çatdırılır.  

Xalq təfəkkürünün məhsulu olan mövzuları dramaturgiyaya 
gətirməklə “yazıçı xalqın geriliyini göstərən görüşlərə, onun möv-
humatına, xurafatına və cəhalətinə amansızcasına istehza edirdi” [1, 
s.83]. Akademik Bəkir Nəbiyev “Firidun Köçərli” monoqrafiyasın-
da Axundzadə dramaturgiyasında sənətkarlıq məsələlərindən, yeni-
lik axtarışlarından, mövzu problematikasından danışarkən yazırdı 
ki, “Axundovun ədəbiyyatımız tarixindəki çox böyük xidmətlərini 
Köçərli bilavasitə ədibin yaradıcılıq rəşadətində, xalq həyatı ilə 
möhkəm əlaqəsində, müasirlərinin həyatını əks etdirmək bacarığın-
da görürdü” [6, s.202-203].  

Bədii gerçəkliyi, reallığı əks etdirən mövzular haqqında 
düşünən Axundzadə ilk öncə bunların mayasını xalq yaradıcılığın-
dan alaraq bədii-estetik dərki yollarını tarixi təkamül prosesinin nə-
ticəsi kimi izləmiş və estetik məzmunun dinamikliyini dramaturgi-
yaya gətirmişdir. İkinci tərəfdən XIX əsrdə baş vermiş, olmuş hadi-
sələrə də mövzu obyekti kimi istinad etməsi ədibin komediyalarının 
ədəbi-estetik məzmun mündəricəsini, mövzu problematikasını 
müəyyənləşdirdi.  

M.F.Axundzadənin M.P.Vaqif və Q.Zakir yaradıcılığına 
böyük qiymət verməsi də onun xalq yaradıcılığına nə qədər sıx 
bağlı olması ilə səsləşir. Bu ənənə komediyalarında da davam etdi-
rilir, XIX əsrin ictimai-mədəni mühitində dramaturgiyanın yaran-
masında folklor mövzularından, motivlərindən istifadə ilə nəticələ-
nir.  
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Yazıçının ilk komediyasının – “Hekayəti-molla İbrahimxə-
lil kimyagər”in mövzusu həm xalq yaradıcılığı, həm də XIX əsrin 
30-cu illərində Xaçmaz kəndində baş vermiş bir hadisə ilə bağlıdır. 
Ə.Haqverdiyev yazır ki, Molla İbrahimxəlil kimyagərin nəvəsi ilə 
mən özüm Tiflisdə tanış oldum [3, s.86]. Bu mövzular sadə insanla-
rı qəflət yuxusundan oyatmaqda, ictimai quruluşu dəyişməkdə, in-
sanlara öz hüquqlarını başa düşməkdə, əxlaqını saflaşdırmaqda düz-
gün yanaşma mövqeyidir.  

Yalançı kimyagərlərin iksirdən istifadə etməklə misi gümü-
şə, yaxud qızıla çevirmək motivi həm Şərq və dünya ədəbiyyatında, 
həm də xalq yaradıcılığında işlənən maraqlı mövzulardan biridir. 
Bunun elmi əsası olmadığını Nizami Gəncəvi də sübut edirdi:  

 
Misə qızıl vurmaq nəyə gərəkdir!? 
Mis yenə özünü göstərəcəkdir. 

 
Alman maarifçisi Lessinq də insanın mənəviyyatına təsir 

göstərən hadisələri də tənqid edərək “Hamburq dramaturgiyası” 
əsərində qeyd edirdi ki, “əxlaq” aləmindəki bütün gülünc şeyləri 
aşkara çıxartmaqdan daha məntiqi, daha qüvvətli bir dərman yox-
dur [3, s.86].    

XVIII əsr Fransa maarifçiliyinin ilk nümayəndələrindən biri 
olan Alen Rene Lesaj “Çolaq şeytan” əsərində misi qızıla çevirmək 
üçün iksir axtaran kimyagərin dələduzluğunu, saxtakar olmasını 
ifşa edir.  

M.F.Axundzadənin yaratdığı Molla İbrahimxəlil kimyagər 
obrazı da saxta yolla varlanmaq, pul qazanmaq üçün fırıldaq yoluna 
– iksir vasitəsi ilə misi gümüşə çevirməyə çalışır, “nuxuluları” tora 
salır. Hacı Nuru şair “nuxulular”ın iç üzünü açır, iksirlə misi 
gümüşə çevirməyin mümkünsüz olduğunu söyləyir: “Molla 
İbrahimxəlili mən görməmişəm, amma fərasət ilə bilirəm ki, 
haramzadalıq pəstahası açıbdır. Hərçənd bir neçə vaxt bundan irəli, 
belə ki, deyirlər o, Tiflisə getmişdi, amma ona kimya qayırmağa 
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kim icazə verdi və kim gördü? İksirin aləmdə vücudu yoxdur” [7, 
s.32]. 

Bu məsələnin xalq arasında da variantının olduğu da göstə-
rilir [8], dramaturgiyada isə “əsil sirrin, yəni iksir vasitəsi ilə misdən 
gümüş qayırmağın fırıldaqdan başqa bir şey olmadığı” [9, s.95] tən-
qid hədəfi kimi seçilir. 

Komediyada verilmiş “meymunu yadınıza salmayın” məsə-
li də xalq yaradıcılığı ilə səsləşən bir fikirdir. Bu, nağıllarda, lətifə-
lərdə işlənmiş hadisələrdən götürülmüş və əsərə daxil edilmişdir. 
Güzgüyə, suya baxanda fikirdə başqa hadisələr canlandırılsa məq-
sədə nail olmaq olmaz, səni nə qədər çağırsalar da arxaya baxma 
düşüncəsi də folklordan gəlir. Bu faktlardan yaradıcı şəkildə istifadə 
etmək, fikrə yeni məna vermək sənətkarlıq axtarışlarının nəticəsin-
dən yaranmışdır. Bunların əsərə gətirilməsi oxucu və tamaşaçının 
marağını artırır, əsərin dərindən qavranılmasına geniş imkan yaradır.  

Yaxud dramaturqun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” 
komediyasına nəzər salaq. Bu komediya “süjetin əhatə dairəsi, 
müəllif fikrinin dərinliyi, dramaturji bütövlüyü və həyat hadisələri-
nin realist təsviri cəhətindən” [9, s.98] daha mürəkkəb, maraqlı sü-
jet xətti olan bir əsərdir. Ə.Haqverdiyev göstərirdi ki, bu komediya-
nın (“Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”-Y.Y.Aslanov) süjetini 
ona Zakir vermişdir [3, s.86]. Cəhalətin, avamlığın içərisində yaşa-
yan Şəhrəbanu xanım Şahbazın Parisə getməsinin qarşısını almaqda 
çıxış yolunu dərviş Məstəli şahın cadusunun gücündə görürdü. Ca-
dunun təsirindən “Parij dağılır”, yerlə-yeksan olur. Ona bu işdə div-
lər, ifritələr “kömək edir”. Ancaq Şərəfnisə xanım “nə evlərin, ima-
rətlərin yıxılmasına”, nə də “Müsyö Jordanın boynunun vurulması-
na” razı olmur. Məstəli şahın dərviş libasında oxuya-oxuya cadu-
nun təsirindən danışması, Qulaməli ilə söhbətləri bir daha sübut edir 
ki, bu mövzu xalq nağıllarında işlənən mövzuların təsirindən yaran-
mış, dramaturgiyada dərviş, falçı, küpəgirən qarı, rəml atanlar, ca-
dugərlərin fırıldaqla məşğul olmaları tənqid atəşinə tutulmuşdur: 
“Mirzə Fətəlinin komediyalarını oxuyan bəsirət əhli bir tərəfdən 
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gülürsə, bir tərəfdən də həzin-həzin ağlayaraq göz yaşı tökür” [3, 
s.30]. 

Xalq yaradıcılığında, xüsusən nağıl, lətifə və qaravəllilərdə 
maraqlı mövzulardan biri də padşahların divanı, məhkəməsi, üsul-
idarəsinin təsviri ilə bağlıdır. Digər tərəfdən professor Əli Sultanlı 
yazır ki, “Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran” komediyasının 
mövzusu Azərbaycanda xanlıqlar dövründən götürülmüşdür.  

Folklor araşdırmaları göstərir ki, “Quş dili bilən İskəndər”, 
“Loğmanla şəyird” nağıllarında ədalətsiz padşahların divanı, qanun-
qaydalara necə əməl etməsi satirik fonda öz bədii-estetik həllini 
tapır. Bu məsələlərə Molla Nəsrəddin lətifələrində də geniş yer 
verilmişdir. Maraqlı cəhət budur ki, Axundzadə bu motivləri 
“Sərgüzəşti-vəziri-xani Lənkəran” komediyasına gətirəndə “heç də 
uzun-uzadı xanın ədalətsizliyi, kütbeyinliyi, zalımsızlığı, ağılsızlığı 
haqqında sözlər danışmır” [4]. Konkret, yığcam, təsirli bir formada 
xalq yaradıcılığında işlənən iki lətifəni – “Vur atının bir gözünü çı-
xart”, “Get həkimə bir çuxa da ver” dramaturgiyaya gətirməklə əsə-
ri oxunaqlı edir, tamaşaçıları düşündürür, aydın, təsirli və yaddaqa-
lan süjet xətti qurur.  

Bacarıqsız, idarəetmə, məhkəmə işlərindən başı çıxmayan 
xanın verdiyi qərarlar da tənqid hədəfindən kənarda qala bilmir: “... 
a kişi sən də get vur bunun atının bir gözünü çıxart”, “A kişi həkimə 
bir çuxa da ver, onu razı elə”. Əlbəttə, bu məsələlər xalq məzhəkəsi 
süjetləri ilə oxşardır, üst-üstə düşür. Bunların xalq məzhəkələri ilə 
bağlılığı obrazların xarakterini, tipik xüsusiyyətlərini vermək üçün 
dramaturgiyaya gətirilmiş, əsərin müəyyən bir məqamında işlədil-
məklə tamaşaçıların diqqətini özünə cəlb edə bilmişdir. Buna görə 
də Axundzadənin komediyalarında bədii ümumiləşdirmə, axıcılıq, 
realizm, xarakterik obrazların yaradılması, ideyanın müasirliyi və 
aktuallığı bugünki həyatla, gerçəkliklə də əlaqəlidir, tərbiyədə rolu 
böyükdür. Dramaturqun komediyalarının bir də gücü ondadır ki, o, 
xalqdan öyrənir, mövzuları öz təfəkkür süzgəcindən keçirərək sənət 
əsərinə çevirir və yenidən xalqa qaytarmağı bacarır. Onun 
komediyaları bu cəhətdən daha çox maraq doğurur, Azərbaycan 
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xalq teatrından qidalanır, dünya teatrı ənənələrindən istifadə ilə 
zənginləşir.  

Yazıçının komediyalarında ictimai həyatdakı eybəcərliyə, 
var-dövlət hərisi olmağa kəskin etiraz duyulur, insan mənəviyyatına 
mənfi təsir göstərən hadisələrə top-tüfəngdən güclü atəş açılır. Belə 
mövzulardan biri də xəsislik probleminin dramaturgiyaya gətirilmə-
sidir. Bu baxımdan həm dünya ədəbiyyatındakı ənənələrin, həm də 
meydan tamaşalarının Axundzadə dramaturgiyasına təsiri böyükdür. 
Lakin etiraf edək ki, M.F.Axundzadəyə Şekspir, Molyer, Puşkin 
yaradıcılığı, xalq dramı “Xəsis” təsir etsə də, dostu Qasım bəy Zakir 
bu mövzuda şahid olduğu bir hadisəni ona göndərsə də, ancaq yazı-
çının mövqeyi, xəsislik problemini həll etmək məharəti tamamilə 
başqa istiqamətdə qurulur, orijinallığı ilə seçilir: “M.F.Axundov 
xalq dramındakı xəsisliyə və ona bənzər eybəcərliyə ictimai nifrət 
oyatmaq üçün geniş həyat lövhələri, orijinal bədii ifadə tərzi tapmış-
dır” [8, s.225]. Nağıllarımızda xəsis obrazının verilməsi də dramatur-
qa təsir göstərməyə bilməzdi.  

XVIII əsr və XX əsrin əvvəllərində soyğunçuluq etmək, yol 
kəsmək, quldurluqla varlanmaq motivi də xalq ədəbiyyatında işlən-
miş mövzularla bağlıdır. Bu mövzu Azərbaycan xalq komediyaların-
da, meydan tamaşalarında əsas məsələ kimi götürülürdü. Biz bunu 
“Tənbəki oyunu”, “Zurnaçının gözünü çıxartdılar”, “Loğmanla şəy-
ird”, “Cəpik baldır bəy” kimi satirik xarakterli meydan tamaşalarında 
görə bilərik. Şübhəsiz, bu mövzuların xalq nağıllarında da əksini 
tapması ilə M.F.Axundzadə tanış idi.  

Onun Nəcəfin dilindən verdiyi söhbətdən də məlumdur ki, 
dramaturq cin, şəyatin haqqında  insanların təsəvvürlərini əsərə daxil 
etməklə maraqlı və yaddaqalan süjet xətti qurmuşdur: “Nəcəf. Bizim 
obanın uşaqlarından bir neçəsi cahar şənbə günü arana taxıl sulamağa 
getmişdilər. Şəyatin yığınağına rast gəliblər. şəyatinlər arabada 
gedirmişlər; bunlar axmaqlıq edib, araba sarı tüfəng atıblar ki, cinlər 
qorxub qaçsınlar” [7, s.88]. 
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Dramaturqun gəldiyi qənaət budur ki, avam və müti 
insanların yaşayışı, həyata baxışı, düşüncə tərzi bu dini-mifoloji 
təsirlər üzərində qurulmuşdur.  

Dramaturqun altıncı və axırıncı komediyası “Mürafiə 
vəkilləri” əsəri də maraqlı süjet xətti üzərində qurulur. Müəllifin digər 
komediyalarından fərqli olaraq onun bu əsəri məhkəmə işlərinin 
gedişi haqqında təsəvvür yaradır. Burada verilən ideyalar, süjet 
xəttində də folklordan gələn motivlər üstünlük təşkil edir.  

Mövzu baxımından xalq yaradıcılığı ilə sıx əlaqənin olması 
ilə yanaşı komediyalarda atalar sözlərindən, xalq dilindən və 
idiomlardan, and, alqış və qarğışlardan, məsəllərdən, lətifələrdən, 
qaravəllilərdən istifadə böyük yer tutur. Dramaturqun işlətdiyi atalar 
sözləri və məsəllər aforizmi kimi işlədilir, xalq həyatına daxil olur: 
“Kamal ata kürkü deyil ki, irslə övlada yetişə” [7, s.34], “Doğru söz 
acı olar” [7, s.35] (“Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər”); 
“Qurunun oduna yaş da yanar” [7, s.56], “Saralıb sapa dönərsən, 
incəlib ipə” [7, s.50] (“Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli 
şah”); “Quşdan qorxan darı əkməz” [7, s.72], “Özgəyə quyu qazan 
özü düşər” [7, s.82], “Qorxaq həmişə özündən qorxağa rast gələr” [7, 
s.71] və s.  

Müəllifin işlətdiyi məsəllər də mövzu cəhətdən çox 
rəngarəng olması ilə fərqləndiyi kimi tipikləşdirmə, obrazlılıq, 
emosionallıq yaratmaq üçün nümunələrlə də zəngindir. Məs.: “Qış 
tapsan yaz tapmazsan, yaz tapsan qış tapmazsan” [7, s.34], “İki atın 
arpasın bölə bilmir” [7, s.63], “Məcit tikilməmiş kor əsasını dayadı” 
[7, s.68], “Pəndiri şüşəyə qoyub çöldən əppək batırır” [7, s.38], 
“Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun “Quran” ola” [7, s.110], “Araz 
aşığındandır, Kür topuğundandır” [7, s.118], “Dəvə gördüm, qığın da 
görmədim” [7, s.126], “Qul xatasız olmaz, ağa kərəmsiz” [7, s.139], 
“Yüz qarğaya bir sapand daşı” [7, s.147] və s.  

Xalq danışıq dilini dramaturgiyaya gətirmək də M.F.Axund-
zadənin adı ilə bağlıdır. Məişət – danışıq frazeologiyası, dini frazeo-
logiya, folklor frazeologiyası istiqamətlərində komediyaların dilinin 
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araşdırılması Axundzadənin xalq yaradıcılığı ilə nə qədər bağlı oldu-
ğunu göstərir.  

Ümumiləşdirmələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, mifolo-
giya və folkloru dərindən öyrənən və burada işlənmiş mövzuları dra-
maturgiyaya gətirməklə ona yeni məzmun və forma verən, xalq yara-
dıcılığı ilə yazıçı təfəkkürünün, həyata baxışının vəhdətindən ortaya 
çıxan sənət əsərləri oxucu və tamaşaçılara güclü təsir göstərməkdə 
həmişə müasirdir, həyatın bədii-estetik dərkində əsas vasitədir.   
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MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏNİN  
ŞEİRLƏRİNDƏ XALQ YARADICILIĞI ƏNƏNƏLƏRİ 

(AXUNDZADƏ – 200) 
 
Ədəbi-nəzəri fikirdə, folklor araşdırmalarında mifologiya 

və xalq yaradıcılığı qaynaqlarından bəhrələnmə, mövzu seçimi, janr 
və forma əlvanlığının yazılı ədəbiyyata təsiri imkanlarının 
müəyyənləşdirilməsi üsulları geniş elmi həllini tapmış, tədqiq 
olunmuş, çağdaş düşüncənin də aktual probleminə çevrilmişdir. 
Geniş və çoxaspektli istiqamətləri əhatə edən bu mənbələrdə xalq 
yaradıcılığının poetik sistem və strukturu tarixi təkamül prosesinə 
uyğun araşdırılmış, yazılı ədəbiyyata folklor qaynaqlarının təsiri, 
bunlar arasındakı bağlılıq, qarşılıqlı əlaqənin elmi-nəzəri, praktik 
baxımdan əhəmiyyətli  olduğu əsaslandırılmışdır. Çünki folklor 
janrlarında, folklorun bədii təsvir sistemində “janrın yaddaşı” 
(M.Baxtin) daha zəngindir [1, s. 9]. Həm də “Tarixi poetikanın ən 
“doğma” və təbii mövzularından biri də ədəbiyyatın xalq-poetik 
yaradıcılığı ilə əlaqələri və folklora münasibətdə ədəbiyyatın bədii 
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varisilik məsələsidir” [2, s. 292]. Bu problemin tədqiqi, təhlil pred-
metinə çevrilməsi, yazılı ədəbiyyatla qarşılıqlı əlaqəsinin, göstərdiyi 
təsirin istiqamətlərinin öyrənilməsi ədəbi təhsil, tərbiyə baxımından 
olduqca faydalı, zəngin bir məxəzdir, tarixin, mədəniyyətin, milli-
mənəvi, bədii-estetik dəyərlərin yazıçı təxəyyülünə göstərdiyi müs-
bət təsirin, milli həyatın öyrənilməsinin canlı ensiklopediyasıdır: 
“Çünki folklor öz poetik sisteminə görə o qədər mükəmməldir ki, 
ondan öyrənməyə həmişə ehtiyac vardır” [3, s. 32]. 

Buna görə də görkəmli sənətkarların yaradıcılığı öz maya-
sını folklor qaynaqlarından götürür, xalq müdrikliyi ilə yazıçı idealı, 
düşüncə tərzi bir-biri ilə əlaqələndirilərək kamil sənət əsərlərinə 
çevrilir. Nəzəri tədqiqatlarda, təlim praktikasında əsaslandırılır ki, 
xalq təfəkkürü, yazıçı baxışı, mövqeyi, həqiqətlərin dərki 
nəticəsində yüksək sənət əsərləri yaranır. Böyük rus dramaturqu 
A.N.Ostrovski də bədii yaradıcılıqdan danışarkən bu məsələləri də 
nəzərdə tutaraq yazırdı: “Xalq yazıçısı olmaq üçün vətənə 
məhəbbət bəsləmək azdır, çünki bu məhəbbət yazıçıya enerji, hiss 
verir, məzmun vermir. Odur ki, vətəni sevməklə bərabər xalqı yaxşı 
bilmək, onunla yaxınlaşmaq, ona dərindən aşina olmaq lazımdır. 
Bədii istedad üçün də gözəl məktəb öz xalqının həyatını 
öyrənməkdir. Xalqın həyatını bədii şəkildə əks etmək isə yaradıcılıq 
fəaliyyəti üçün ən gözəl sahədir” [4, s. 577].  

Mifologiya və folkloru dərindən bilən, bu nümunələrdən  
yaradıcı istifadə etməyi bacaran, xalqa, adət-ənənələrə, milli-
mənəvi dəyərlərə bağlılığını, sadiq qaldığını sübut edən ədəbi 
şəxsiyyətlərdən biri də böyük ədib, mütəfəkkir filosof, dramaturq, 
nasir, şair M.F.Axundzadədir. Onun bədii-fəlsəfi yaradıcılığı təsdiq 
edir ki, o, xalqa dərindən bağlı, humanist, xeyirxah bir insan, 
ictimai fikir tarixində görkəmli maarifçi ziyalı kimi tanınsa da, bir o 
qədər də xalq yaradıcılığına sevgi və məhəbbət hissini ürəyində 
daşıyan, bu ideyaları əsərlərində yaşatmağı bacaran bir folklor 
bilicisi, yazıçı kimi də daha çox tanınır. Mehdi Hüseynin sözləri ilə 
desək, “Azərbaycan folkloru klassik Azərbaycan şeirinin doğma 
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qardaşı sayıla bilər” [5, s. 436]. Biz bu bağlılığı onun şeirlərində də 
açıq-aydın görürük, hiss edirik.  

Mirzə Fətəli Axundzadənin şeirlərinin bəziləri sənətkarlıq 
baxımından dram əsərləri, bədii nəsri ilə müqayisədə nisbətən 
zəifdir. Ancaq milli həyatın realist təsviri, tarixi hadisələri şeir 
dilində vermək bacarığının güclü olması ədibi zaman baxımından 
bizdən uzaqlaşdırmır, çağdaş dövrümüzə bağlayır. Digər tərəfdən 
səmimi hissləri, saf məhəbbəti, xalq dilini poeziya, sənət dilinə 
çevirmək bacarığı onu oxuculara sevdirir, müasirləşdirir.  

Böyük ədibin poeziyaya, xüsusən aşıq şeiri tərzində yazan 
sənətkarlara yüksək qiymət verməsinin nəticəsidir ki, o, yaradıcılığa 
şeirlə başlamış və ömrünün sonuna qədər bu ənənəyə sadiq qalaraq 
mənzum əsərlər yazmışdır. Onun estetik baxışında, ədəbi-tənqidi 
görüşlərində lirik şeirlərdə axtardığı və görmək istədiyi məsələlər 
bu gün də poeziyanın gerçəkliyi, qanunauyğunluğudur: “Şeir gərək 
laməhal ziyadə ləzzətə və hüzndə və fərəhdə ziyadə təsirə bais ola... 
Bəs məlum oldu ki, şeir əgərçi nəzm ilə olur, amma hər nəzm şeir 
deyil... Şair əlahiddə bir bəxşi – ilahidir və maddeyi – qabiliyyəti – 
şair xudadadədir və təhsil və tərbiyət o maddənin ancaq inbisatına 
və əşarın artıq zinnətinə bais olar...” [6, s. 151-152]. 

Buna görə də Axundzadə klassik Azərbaycan ədəbiyyatına 
yüksək dəyər verməklə yanaşı, aşıq şeiri tərzində yazan 
sənətkarlardan öyrənmiş, əsərlərindən bəhrələnmişdir. Yazıçının 
şeirləri xalq poeziyası ənənələri, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələri Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif, 
Qasım bəy Zakir və Nəbati yaradıcılığı ilə sıx surətdə əlaqədardır. 
Böyük ədib “Nəzm və nəsr” haqqında ədəbi-tənqidi və nəzəri 
məqaləsində də bu el sənətkarlarının poeziyasına yüksək qiymət 
vermiş, Firdovsi, Nizami, Cami, Sədi, Mollayi-Rumi və Hafizin ən 
böyük klassiklər olduğunu göstərmiş və onlardan bəhrələnmişdir:” 
Əhli – fürsdən ancaq Firdovsi və Nizami və Cami və Sədi və 
Mollayi – Rumi və Hafiz şairdirlər... Mən əyyami – səyahətimdə 
səfheyi – Qarabağda Molla Pənah Vaqifin bir para xəyalatını 
gördüm ki, zikr etdiyim şərt bu növ ilə onda göründü və dəxi Qasım 
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bəy Sarucaluyi – Cavanşirə düçar oldum ki, əlhəq türk (Azərbaycan 
– Y.Y.Aslanov) dilində onun mənzumatı mənim heyrətimə bais 
oldu. Ondan ötrü ki, dediyim şərt ziyadə onun mənzumatında 
tapıldı...    

Bu iki şəxsin fərqi bir-birindən budur ki, əgərçi Molla 
Pənah müqəddəm ərsəyə gəlib  bu fənndə Qasım bəyə nisbət 
rəhnumadır və lakin ləzzət və təsir və mühəssənati-nəzmiyyə 
Qasım bəyin xəyalatında çoxdur [6, s. 152].  

M.P.Vaqif və Qasım bəy Zakirin şeirlərini toplaması, 
müqəddimə yazmaqla çapa hazırlaması da Axundzadənin aşıq 
yaradıcılığı üslubunda yazan sənətkarları, el aşıqlarını sevməsini, bu 
mənbələrdən yaradıcı istifadə etdiyini göstərir. Axunzadə bununla 
yanaşı folkloru dərindən oyrənən, toplayan, əsərlərinin mövzu və 
ideyasının, obrazlar aləminin xarakterik xüsusiyyətlərinin 
açılmasında da bu imkanlardan yararlanan bir sənətkardır. Buna 
görə də M.F.Axundov aşıq poeziyasını öyrənir və sevirdi. Təsadüfi 
deyildir ki, M.F.Axundov Vaqif və Zakirin məhz bu səpkidə olan 
əsərlərini alqışlayır, təbliğ edir, dövrün sənətkarlarını belə əsərlər 
yazmağa çağırırdı [7]. M.F.Axundzadə yazdığı yığcam mənalı ön 
sözdə də Vaqif və Zakir yaradıcılığını səciyyələndirən məziyyətlər 
üzərində dayanır, öz şeirlərini xalqın ana dilində yazmalarını 
sevinclə qeyd edir, bədii yaradıcılığın estetik problemlərindən 
söhbət açır [8, s. 40].  

M.F.Axundzadə şeirlərini həm Azərbaycan dilində, həm də 
farsca yazmışdır. Bu şeirlərin dili lüğət tərkibinin zənginliyi ilə 
seçilir, xalq dilindən alınan sözlərin hesabına dərin mənalar ifadə 
edir. Burada Azərbaycan dilinin poetikliyi, xalq ədəbiyyatının, saf 
və təmiz məhəbbətin təsiri də duyulur. Şeirlərin heca vəznində, xü-
susən qoşma, təcnis şəklində yazılması, daxili bölgülərin 6-5 şək-
lində verilməsi, “əsiriyəm”, “aşiqəm” müraciət formalı sözlərdən 
istifadə olunması da Axundzadənin xalq yaradıcılığına dərindən bə-
ləd olmasından, sevməsindən irəli gələn faktlardır: “Bununla yana-
şı, o, eyni zamanda xalqın keçmiş mədəni irsinə, xalq mədəniy-
yətinə özünün münasibətini bildirmiş, xalq poeziyasını yüksək 
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etalon kimi götürmüşdür” [8, s. 40]. Akademik F.Köçərlinin 
əsaslandırdığı, gəldiyi elmi nəticələr də şeirlərinin xalq yaradıcılığı 
ilə bağlılığını araşdırmaqda da faydalı mənbə kimi qiymətlidir: 
“Təsadüfi deyildir ki, Axundov ana dilində yazdığı şeirlərin çoxunu 
xalq ədəbiyyatından istifadə edərək sadə dildə, heca vəznində və 
qoşma şəklində yazmışdır” [8, s. 40].  

Professor Vaqif Vəliyev Axundzadənin şeirlərinin folklor 
qaynaqlarını araşdırarkən haqlı olaraq yazır ki, M.F.Axundovun 
şeirləri əsasən M.P.Vaqif, M.V.Vidadi və Qasım bəy Zakirin yara-
dıcılığı ilə həmahəng səslənir. Onun Zakirə yazdığı mənzum mək-
tubları, eyni zamanda Vaqiflə Vidadi arasında gedən şeirləşməni 
xatırladır [9, s. 82].  

Görkəmli folklorşünas alim, filologiya elmləri doktoru, pro-
fessor Paşa Əfəndiyev Axundzadənin Krım müharibəsi ilə bağlı 
Q.Zakirə yazdığı məktuba diqqəti yönəldərək belə bir nəticəyə gəlir 
ki, “M.F.Axundov bu şeirdə elə ifadə, söz, misralar işlədir ki, elə 
bilirsən ki, bunlar qəhrəmanlıq dastanlarımızdakı, xüsusilə, “Kor-
oğlu”da olan qoşmaların bəndləri, yaxud beytləridir” [7]: 

 
Ey Qasım bəy, əcəb dövrana çatdıq, 
Mərdə indi olmaz başü can gərək! 
Qoç igidlər döyüş günü meydanda 
Düşməninə qanlar ağladan gərək! [10, s. 225] 

 
“Zakirə məktub” şeirinin digər bəndlərində də Axundov 

sözün kəsərindən istifadə edib yağı düşmən üzərinə hücuma keçir, 
xalqı qəflət yuxusundan oyadır, qələbəyə səsləyir, inam yaradır. Bu 
zaman ədib sanki Koroğludan ilham alır, nərəsindən güc götürür və 
ondan təsirlənir:  

 
Məndən salam olsun əcəm oğluna,  
Meydana girəndə, meydan mənimdi! 
Qıratım köhləndi, özüm qəhrəman,  
Çalaram qılıncı düşmən mənimdi! [11, s. 60] 
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Mirzə Fətəli Axundzadə ilə Zakiri bir-birinə bağlayan əqi-
də, məslək dostları olmasıdır. Onların bir-birinə qarşılıqlı ədəbi təsir 
göstərməsi, aşıq şeiri şəklində mənzum məktublar yazması da bir-
birinə dərin məhəbbətin ifadəsidir.  

Axundzadənin qoşma şəklində Zakirə yazdığı birinci mək-
tubunda Zakirlə Xurşidbanu Natəvan arasındakı səmimi münasibət-
dən, dostluqdan, “qafiyələrin zarafat təriqincə” söyləndiyindən da-
nışılır [12, s. 42]. Bu qoşmada elə söz və ifadələr işlədilir ki, sanki 
bu bəndlərin aşıqlar, yaxud aşıq şeiri formasında yazan şairlər tərə-
findən yazıldığı qənaətinə gəlirsən. Hətta, bu qoşmanın sonuna hər 
hansı bir məşhur aşığın adını yazmış olsaq oxucu bununla razılaşar 
ki, şeir həmin müəllifindir: 

 
Dediyin qafiyə ona xoş gəlib, 
Qaçan bəxtin indi sənə tuş gəlib, 
Sövdalı başına təzə huş gəlib, 
Təəccüb eylərəm büsyar, büsyar.   
Mənim də var gərci bir az günahım, 
Sən get hüzuruna ol üzrxahım, 
Söylə ki, ey şahım, ey qibləgahım, 
İncimə, gər etdim şikayət izhar! [10, s. 223] 

 
Q.Zakirə yazılmış ikinci məktub isə XIX əsrin gerçəkliyi-

nin, osmanlı, firəng və rusların işğalçılıq siyasətinin tənqidinə güclü 
zərbə vuran, onların iç üzünü açan, qəhrəmanlıq ruhu ilə yazılmış 
bir mənzum şeirdir. Bu şeirdə, sanki Q.Zakirlə M.F.Axundzadə üz-
üzə dayanıb şeirləşir, ədalətsizliyə qarşı güclü zərbə endirməyə ha-
zır olan igid, cəsur qəhrəman kimi döyüşə hazırlaşır, tənqid və ifşa-
nı əsas hədəfə yönəldirlər. Vaqif və Vidadi kimi real hadisələrə ob-
yektiv qiymət verilməsi də onun sənət realizminin xüsusiyyətləri ki-
mi dəyərlidir. 

Cəfərqulu xan Nəvaya yazdığı şeirlərində də Axundzadə 
dini-mövhumatı, cəhaləti, xanın insanların qayğısına qalmamasını 
əsas tənqid hədəfinə çevirir. Bu mənzum məktublar da aşıq şeiri 
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şəklində, heca vəznində yazılmış, qəhrəmanlıq ruhu ilə qaynayıb-
qarışmışdır: 

 
Səlam olsun məndən sərkar xana, 
Mollalardan bir az edim şikayət. 
Münkirdirlər əhadisə, qurana, 
Çifaidə gecdir hələ qiyamət! [10, s. 228] 

  
Ədibin şeirlərinin xalq poeziya nümunələri ilə həmahəng 

səsləşməsi, aşıq şeiri arxitektonikasını dərindən bilməsi və bu 
sahədə ən çətin şeir forması sayılan təcnisdən istifadəni bacarması 
“Təcnis” və “Təcnisi-digər” başlığı ilə yazılmış şeirlərdən də aydın 
görünür. Bu nümunələrin hər ikisini müəllif farsca yazmış, cinas 
qafiyələrə şərhlər vermişdir. M.F.Axundzadənin 2005-ci ildə çap 
edilmiş əsərlərinin birinci cildində də bu şərhlərə Azərbaycan 
dilində aydınlıq gətirilməsi də təsdiq edir ki, bu təcnislər Qurbani, 
Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Aşıq Ələsgər, Molla Cümanın 
təcnis yaradıcılığı kimi xəyalımızda canlanırsa, yazılı ədəbiyyatda 
isə M.P.Vaqifin təcnis yaradıcılığı ilə qırılmaz tellərlə bağlılığı 
duyulur, hiss olunur. Akademik F.Qasımzadə, professor V.Vəliyev, 
professor P.Əfəndiyevin apardığı araşdırmalarda da bu məsələlər 
təhlil predmetinə çevrilmiş, onlar müəllifin hər iki təcnisini 
sənətkarlıq baxımından müsbət qiymətləndirmişlər. Akademik 
F.Qasımzadə yazırdı: “Təcnislərin dili, təşbeh və istiarələri, 
cinasları, təqti və qafiyələnmə formaları aşıq təcnislərində olduğu 
kimidir” [13, s. 114]. Professor Vaqif Vəliyev isə “Mirzə Fətəli 
Axundovun təcnisləri daha çox Qurbani, Abbas Tufarqanlı və 
Xəstə Qasımın təcnis yaradıcılığını xatırladır, yazılı poeziyamızda 
isə M.P.Vaqifin təcnis yaradıcılığından gələn incə bir əlvanlıq 
görünür” [13, s. 83]. Professor P.Əfəndiyev isə müəllifin “O yarə 
məni” təcnisini Aşıq Ələsgərin “Narın üz”, Molla Cümanın “A 
yana-yana” təcnisləri ilə müqayisə edərək göstərir ki, Axundov çox 
bacarıqla ustad sənətkarlar kimi cinaslardan istifadə etmiş, orijinal 
təcnis yazmağı bacarmışdır [7]: 
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         Əmən məmən neylər cənnətin narın? 
Düzəxə bənzətməm firqətin narın, 
Rişteyi-can olmuş telindən narın 
Dilər eldən: yetir o yara məni! 
Dərdə kimin vardır mən tək davamı, 
Eşqin məriziyəm, sən ver dəvamı! 
Hər aşiqin candır eşqində vamı 
Göstərməsin malı o yara məni. [10, s. 219] 

 
Nümunə kimi verdiyimiz bəndin birinci misrasında “narın” 

cinası nar, ikincisində od, atəş, üçüncüsündə nazik, incə, zərif 
mənalarında işlədilmişdir. M.F.Axundzadənin yazdığı şərhlərdə də 
nar, od, atəş, nazik mənaları əsas götürülmüşdür. İkinci bəndin 
cinas-qafiyə sistemi isə omoqraf cinaslar üzərində qurulmuş, 
müəllif bunların mənalarını belə izah etmişdir: davam gətirmək, 
dərman, dava, borcu, sürü.  

Yaxud, müəllifin “Təcnisi-digər” şeirindən bir bəndə nəzər 
salaq:  

 
Söylə, səba, yarə, əsib o yana, 
Olurmu bir əhvalıma o yana, 
Səhər ki, xabından sərxoş oyana, 
Bənövşə tək üzdə telini yayə. 
Əcəl saqisindən allam peymanə, 
Vəfa gər etməsən əhdü peymanə. 
Məsturə tələtin cahan peymanə, 
Nə nisbəti onun xurşidə, yayə. [10, s. 220] 

 
Ədib bəndlərin şərhlərini farsca verir və bunlar Azərbaycan 

dilinə də bu cür tərcümə olunur: birinci bənddə: o tərəfə, yana 
(yanmaq), sübhdən oyana, dağıda, yaya. İkinci bənddə: piyalə, əhd, 
dünyanı gəzən deyildir, günəşə və ya aya. 
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Bu bəndlərdə həm klassik ədəbiyyatdan, həm də aşıq yara-
dıcılığından yetərincə bəhrələnmək şeirin məzmun, ideya-struktur 
baxımından kamil poetik formaya çevrilməsinə imkan yaratmışdır.  

Göründüyü kimi, M.F.Axundzadənin təcnisləri həm sənə-
tkarlıq baxımından, üslub, leksik xüsusiyyətləri, dil faklarının zən-
ginliyi, fikrin obrazlı, yığcam, təsirli ifadəsi, sadə və axıcılığına görə 
seçilir, həm də orjinal xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

Axundzadənin poetik yaradıcılığında “A.S.Puşkinin ölü-
münə Şərq poeması” xüsusi yer tutur. Bu poema məzmununa, siya-
si mənasına, söz incilərindən istifadə etmək məharətinə görə və 
Azərbaycan – rus ədəbi əlaqələrinin əsasını qoyulmasında Azərbay-
can ədəbiyyatında mühim bir hadisə idi. Etiraf edək ki, bu poema 
ideya-struktur baxımından “Müsibətnamə”ləri xatırladır. Burada 
xalq yaradıcılığı və klassik ədəbiyyatda işlənən bülbülün eşq 
yolunda sinəsini qızılgülün tikanına sancaraq köksünü al-qana 
boyaması motivi ilə rus şeirinin günəşi Puşkinin ölümündən 
kədərlənən, qəm-qüssəyə batan şair arasında bir oxşarlıq, bağlılıq 
vardır. Şair də dərdlidir, “yaralı köksü olan bülbül kimi” ah-nalə 
çəkir, qəlbi qandır, “rus torpağı yas tutub, fəğan qılır” – deyir.  

Yaxud, xalq arasında yayılan bir Şərq rəvayətində deyilir 
ki, müqəddəs bir insanın barmağının təzə doğmuş Aya tuşlanması 
ilə Ay istənilən istiqamətə hərəkət edir. Şair də belə bir fikir 
söyləyir ki, Puşkin də öz zəkası, müdrikliyi ilə Şimalın göylərində 
Şərq hilalı tək doğdu: 

 
Şimalın göylərində Şərq hilalı tək - 
Barmağı ilə işarə eylərdi ixtar. 
Bu dildə, bu zəkada bir oğul hələ 
Görməmiş “yeddi” ata, “dörd” ana zinhar.  

[10, s. 218] 
   

Puşkinin qatillərinin də tənqid hədəfinə çevrilməsində 
folklordan gələn təsir duyulur, mifik təfəkkür qaynaqlarından istifa-
də olunur: “Müəllif cəmiyyətdəki qaragürüh qüvvələri, Puşkinin 
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qatillərini cadugər, fitnəkar, qaniçən qarılara, tilsimçilərə oxşadır. 
Onların da sehirbaz, cadugər olduqlarını söyləyir. Burada, demək 
olar ki, Axundovun folklora münasibəti tamamilə xalqda olduğu 
kimidir” [14]: 

 
Rus torpağı yas tutub, fəğan qılır ki,  
- Ey qatillər əlilə ölən namidar.  
 Qurtulmadın zamanın qanlı şərindən, 
Tilsimin də olmadı sənə həvadar. [10, s. 218] 

 
Axundzadəyə görə Şərq mifik obrazlarının poeziyaya 

gətirilməsi şeirin məzmun tutumu, məna dərinliyi və poetik fikrin 
obrazlı ifadəsində ən mühüm vasitələrdən biridir. Dünyanı hissetmə 
və anlama qabiliyyətinin, insanların gözəllik haqqında düşüncələri-
nin məhsulu olan “cənnət mələyi”, “cənnət hurisi”ni real həyatda 
olan gözəllə müqayisəsini aparmaq üçün şeirə daxil etməsi və ma-
raqlı məcazlar, bənzətmələr, mübaliğələr yaratması Axundzadənin 
poeziyasının təsir gücü ilə ölçülür, sənətkarlıq axtarışlarının nəticəsi 
kimi qiymətləndirilir. Yazıçı Varşava gözəli Vandanın misilsiz 
gözəlliyi və sənətinin ecazkar gücünü göstərməkdə, behiştin huriləri 
ilə eyni səviyyədə dayandığını təsdiq etməkdə yeganə yolu Şərq 
mifik obrazları ilə müqayisədə görürdü:  

 
Hansı cənnət mələyində belə kamal, camal var, 
Hansı cənnət hurisində bu gözəllik tapılar? 
Mələklərə tay etmərəm bu füsünkar dilbəri,  
Listi çala bilərmi heç behiştin huriləri? [10, s. 241] 

 
Ədibin şeirlərində fələklər hökmü, əcəl oxu, əcəl yeli, əcəl 

saqisi, mələk sifətli, behişt bağı, behiştin hurisi, Xaliqi – yekta, 
yeddi göy, dörd ana, can quşu, İsiyi – Məryəm və bu tipli digər 
sözləri də işlətməsi onu mifologiya və folkloru sevməsini, xalq 
yaradıcılığı ilə bağlı olduğunu göstərir. 
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İnsanın təbiət sirlərini aça bilməməsindən, dərk etməyi 
çətinlik çəkməsindən yaranmış mifik obrazlardan cin, şeytan, cadu, 
falçı Axundzadə üçün XIX əsr mühitini, saxta dini-mövhumatı, 
fanatizmi tənqid etməkdə əsas vasitə kimi qəbul edilirdisə, indi də 
ədibin fikirləri aktuallığı ilə dövr və zamanla səsləşir, müasir 
həyatla bağlanır. Nümunə kimi Axundzadənin bir beytinə nəzər 
salaq: 

 
Yenə ünsi cin arasında bu nə qarışıqlıqdır?! 
Sanki, mərsiyxanın yemindən bir-iki batman əskikdir.  

[10, s. 239] 
 

Xalq arasında dolaşmaqda olan “yalı az düşübdür” fikri ilə 
“mərsiyəxanın yemindən bir-iki batman əskikdir” poetik ifadəsi 
arasında qarşılıqlı əlaqə, təsir axtarmaq da mümkündür. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında XIX əsr ədəbiyyatının 
aktual problemlərinin, özünəməxsusluğunun və inkişaf yollarının 
dərindən tədqiqi və araşdırılması, fundamental monoqrafiyalarla 
ədəbi-nəzəri fikrin zənginləşdirilməsi, xüsusən M.F.Axundzadənin 
həyat və yaradıcılığının geniş elmi təhlilinin verilməsi akademik 
F.Qasımzadənin adı ilə bağlıdır. Müəllifin çap etdirdiyi “Mirzə 
Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı” (Bakı, 1962) 
monoqrafiyasında da ədibin yaradıcılığına şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələrinin təsiri ilə əlaqədar maraqlı faktlar verilmiş, fikir 
mübadiləsi aparılmışdır. Akademik yazır ki, M.F.Axundovun lirik 
şeirləri içərisində rast gəldiyimiz “Tərəkəmə qadını ilə Molla 
Kərimin söhbəti” şeiri şifahi xalq ədəbiyyatında yayılan məşhur “ha 
tüşü nənəm, mənəm” mahnısından iqtibas edilmişdir [13, s. 114]. 
On dörd bənddən ibarət olan bu şeir dialoq şəklində yazılmış bir 
məzhəkə olmaqla yanaşı incə yumoru, dərin lirizmi ilə də fərqlənir. 

Bu şeirin maraqlı süjet xəttinin olması və xalq teatr 
tamaşaları ilə bağlılığını akademik M.Arif, professor P.Əfəndiyev 
də göstərirdi. Fikrimizə aydınlıq gətirmək üçün M.Arifin 
“Azərbaycan xalq teatrı” məqaləsinə nəzər salaq: “Bir molla ilə ərli 
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bir arvad bir-birinə məhəbbət yetirirdilər. Molla məscidin damından 
azan verərkən, qadın isə inək sağarkən bir-birinə elani-eşq edir, 
harada və nə zaman görüşəcəkləri barədə danışırlar. Qadın mollaya 
demək istədiyi sözləri guya inəyə deyirmiş kimi, hər cümləni “a 
tüşü-tüşü nənəm-nənəm, səni sağan mənəm-mənəm” cümləsilə 
bitirir. 

Bu faktlar da göstərir ki, xalq yaradıcılığından bəhrələnən, 
istifadə etdiyi mövzuları yenidən yaradıcı işləyib xalqa qaytarmağı 
bacaran sənətkar yaşayır, ədəbiyyat tarixində ölməzlik hüququ 
qazanır. Bu mövqe Axundzadənin şeirlərinin ideya-bədii 
mündəricəsində həllini tapır, qoşmalarında da real gerçəkliklə üzvi 
bağlılıq, səmimilik, sadəlik, təbiilik, poetik dilin səlisliyi, rəvanlığı 
duyulur [16, s. 67].   

Axundzadənin şeirlərindən bəzi məqamlara aydınlıq 
gətirilməsi təsdiq edir ki, onun şeirləri də xalq yaradıcılığı ilə sıx 
bağlıdır, yüksək poetik ifadəsini tapmışdır. Mifologiya və folklor 
qaynaqlarından istifadə etmək, mahnı, məshəkə, lətifə və 
qaravəllilərdən, nağıl və qəhrəmanlıq eposlarından, xüsusən aşıq 
yaradıcılığından gələn motivlərə əsaslanmaqla sadə, axıcı, xalq 
dilinin şirinliyini özündə ehtiva edən şeirlər yazmaq Axundzadəni 
sevdirir və yaşadır.   
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M.Ə.SABİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA  

VƏ ƏDƏBİ TƏNQİDDƏ 
 
M.Ə.Sabir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ədəbi məktəb 

yaratmış xalq şairi, böyük satirik ustad, mahir pedaqoqdur. Nizami 
Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Fətəli 
Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə ənənələrini layiqincə davam 
etdirən Mirzə Ələkbər Sabirin satiraları özünəməxsusluğu, 
orijinallığı, sələflərinin poeziyasından fərqli xüsusiyyətləri ilə 
seçilir, şeirləri xələflərinə, ədəbi prosesə güclü təsir göstərən milli 
və bəşəri mövzulardır. Azadlıq ideyaları, istiqlal uğrunda mübarizə 
aparan şairin mövzu problematikası çox geniş, tənqid hədəfləri, ifşa 
üsulları güclüdür. Şairin xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq, ictimai 
quruluşun dəyişməsi amalı yolunda apardığı mübarizə sərhəd 
tanımır, onu bir ölkə çərçivəsindən çıxarıb dünyanın şairinə, 
yoxsulların, əzilənlərin, hüquqları əlindən alınan insanların 
müdafiəçisinə çevirir, tanıdır: “Bu müqtədir şair yalnız Azərbaycan 
ədəbiyyatında deyil, onun hüdudlarından kənara çıxan, dünya bədii 
fikrinə daxil olan klassik sənətkardır” [1.1, s. 4].  

Həqiqətən, Sabirin əsərlərinin Yaxın və Orta Şərqdə, 
keçmiş sovetlər məkanında, Avropada, Amerikada və başqa dünya 
ölkələrində yaşayan xalqların dillərinə tərcümə olunması, sevilə-
sevilə “Hophopnamə”nin oxunması onu öz xalqının şairi olmaqdan 
daha çox dünyanın şairinə çevirir. 

Şairin elmi tərcümeyi-halının yazılması, sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri, poetikası, novatorluğu, dil və üslubu, təhsil və 
məktəb konsepsiyası, pedaqoji görüşləri, şifahi xalq ədəbiyyatı və 
mifologiya ilə bağlılığı, satirik poeziyada Sabir ənənələri, Sabir və 
mətbuat, Sabir və dünya ədəbiyyatı, Sabirin səyahətlərinin 
coğrafiyası və bu kimi aktual, dərin tədqiqat tələb edən mövzular 
monoqrafik mənbələrdə, dərsliklərdə, dissertasiyalarda, qəzet və 
jurnal məqalələrində araşdırılır, sabirşünaslıq elmi dəyərli əsərlərlə 
zənginləşdirilir.  
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Mirzə Ələkbər Sabirin əsərləri həyatın aynası, özü isə əsrin 
şairi, gələcəyin görücüsü və bilicisidir. Bu aynada həyatın hər anı, 
hər üzü görünür, bədii sözün ifadəsində, təsir gücündə poetikləşir, 
müxtəlif şəkil və formaya salınır. Sabirin əsərləri ədəbiyyat, dil, 
tarix, iqtisadiyyat, din, təhsil, tərbiyə, məktəb, milli adət-ənənələr, 
etnoqrafiya, coğrafiya, mifologiya, folklor və s. sahələr ilə bağlı 
faktlarla zəngindir. Buna görə də Sabiri bütün insanlar sevir, filosof, 
ədəbiyyatşünas, folklorşünas, dilçi, iqtisadçı, pedaqoq, psixoloq, 
coğrafiyaşünas, etnoqraf və başqa elm sahələri ilə məşğul olan 
alimlər, sənət və peşə adamları əsərlərini öyrənir, tədqiq edir, ondan 
tərbiyələnirlər. Həqiqət budur ki, Sabirin poeziyası qəlbləri riqqətə 
gətirir, oxucunu düşündürür, saflığa, ucalığa aparır, tərbiyə edir, 
özünü özünə tanıdır, dərk etdirir: “Sabir gülüşünün vüsəti ölçüyə 
gəlməz. Sabir gülüşü nə böyük – kiçik, nə milli məhdudiyyət, nə də 
coğrafi sərhəd tanıyır” [2, s. 17]. Sabir yaradıcılığının görkəmli 
tədqiqatçılarından biri, monoqrafiyaları ilə sabirşünaslığa yeniliklər 
gətirən prof. Abbas Zamanov fikrinə davam edərək şairin 
əsərlərinin mətnaltı gizli məqamlarını, ideyalarını açmağın, düzgün 
yanaşma mövqelərini müəyyənləşdirməyin elmi istiqamətlərini 
göstərir: “Onun (Sabirin – Y.Y.Aslanov) qəhqəhələrindən göz 
yaşları və fəryad, göz yaşlarından acı qəhqəhə doğur” [ 2, s. 18]. 

Mirzə Ələkbər Sabir irsinin öyrənilməsi, tədqiqi və 
təbliğinə marağın artması şairin poeziyasının təbiiliyindən, 
fikirlərinin fəlsəfi dərinliyindən, çağdaş dövrümüzlə səsləşməsi ilə 
bağlılıqdan irəli gəlir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyevin imzaladığı sərəncam əsasında 2012-ci ildə Mirzə Ələkbər 
Sabirin 150 illik yubileyinin layiqincə keçirilməsi də bu mənbədən, 
mövqedən qaynaqlanmışdır. Bu tarixi sərəncamın imzalanması 
Prezidentin ədəbiyyata, mədəniyyətə və incəsənətə göstərdiyi 
böyük diqqət və qayğının təzahürüdür: “Mirzə Ələkbər Sabir 
çoxəsrlik poeziyamızın parlaq ənənələrini layiqincə yaşatmaqla 
ədəbiyyatımızı keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldərək onu ictimai 
məfkurə baxımından daha da zənginləşdirən söz ustası kimi geniş 
şöhrət tapmışdır”. 
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Şairin söz inciləri elə bir məxəzdir ki, ondan öyrəndikcə 
yenə də nə isə axtarırsan, özünü bu hadisələrin içində rahat tapırsan, 
sözün sehrindən, işığından mənəvi dünyaya axan hərarəti, istiliyi 
duyursan, kimin kim olduğunu dərk edirsən. Sabirşünaslığın tədqiqi 
və təbliğində xüsusi bir mərhələ yaratmış Ə.Şərif, Ə.Mirəhmədov, 
M.Cəfərov, A.Zamanov, M.İbrahimov, K.Talıbzadə, Ə.Cəfər, 
T.Hacıyev, M.Məmmədov, T.Novruzov, A.Məmmədov (Bayram-
oğlu), N.Paşayeva, R.Məhərrəmova və başqa görkəmli alimlərin 
adları, monoqrafiyaları ədəbi-nəzəri düşüncənin nailiyyətləri, 
maraqlı tədqiqat əsərləridir. Çağdaş ədəbiyyatşünaslıqda və ədəbi 
tənqiddə Sabir irsinin öyrənilməsi, tədqiqi problemləri də müasir 
baxış müstəvisindən öz elmi-nəzəri həllini tapır, dünya ədəbi-nəzəri 
düşüncəsi baxımından şairin yaradıcılığına qiymət verilir. Düzdür, 
bir məqalə çərçivəsində bunları ümumiləşdirmək, təhlil etmək 
mümkünsüzdür. Eyni zamanda bu haqda mövcud mənbələrdə 
kifayət qədər danışılmışdır. Ancaq biz bu məsələlərə istinad 
etməklə sabirşünaslığın öyrənilməsində vacib hesab edilən bəzi 
məqamları, çağdaş dövrümüzdə çap edilmiş monoqrafik mənbələri 
ümumiləşdirmək və oxuculara bu kitabların əsas məğzini çatdırmaq 
istəyirik. 

Mövcud tədqiqatlarda Sabir irsinin müəyyən mərhələlər 
üzrə öyrənilməsinin dövrləşdirilməsi tarixi göstərilmişdir: XX əsrin 
20-ci illərinə qədərki dövrdə Sabir irsinin öyrənilməsi; 20-30-cu 
illərdə Sabir irsinin tədqiqi; 40-50-ci illərdə aparılan tədqiqatların 
təhlili, 60-80-ci illərdə sabirşünaslıq elminin zənginləşdirilməsi 
yolları [6.5; 1.5, s. 5-25; 1.1, s. 3-60]. Sonuncu mərhələni 
müstəqillik dövründə - 1990-2012-ci illərdə Sabir yaradıcılığının 
öyrənilməsi mərhələsi hesab etmək, son elmi-nəzəri, pedaqoji 
ədəbiyyatları araşdırmaq olduqca vacib problemdir.  

XX əsrin əvvəllərində Abbas Səhhət, Seyid Hüseyn, 
Firidun bəy Köçərli, Yusif Vəzir Çəmənzəminli və Tağı Şahbazi 
Simurqun Sabir irsinin öyrənilməsində xidmətləri böyükdür. 
Bunların ədəbi-nəzəri fikirləri 20-30-cu illərdə davam etdirilmiş, 
Sabir irsinin öyrənilməsinə maraq güclənmiş, şairin ideyaları, 
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mövzu problematikası, həyat və yaradıcılığının bəzi məqamları 
tədqiqat obyekti kimi götürülmüşdür. M.Quliyev, N.Nərimanov, 
M.K.Ələkbərov, Ə.Nazim, A.Lukyanova və başqaları Mirzə 
Ələkbər Sabir irsini öyrənməyi milli düşüncədə, ədəbiyyatşü-
naslığımızda vacib və əhəmiyyətli tədqiqat sahəsinə çevirdilər. 
A.Lukyanova 1923-cü ildə çap etdirdiyi “Sabir yaradıcılığının əsas 
nöqtələri” (Bax: 3) kitabında Sabir yaradıcılığının ideya-estetik 
məziyyətlərini, mövzu problematikasını araşdırır və qiymətli 
mülahizələr irəli sürür. Kitabın əhəmiyyətli bir mənbə olduğunu 
görkəmli alim A.Zamanov da etiraf edir və bunu sabirşünaslıqda 
uğurlu mənbə olduğunu təsdiq edir. Kitabın 2002-ci ildə “Nurlan” 
nəşriyyatı tərəfindən yenudən çap edilməsi də bu mənbənin 
sabirşünaslıqda əhəmiyyətli olduğunu bir daha təsdiqləyir.   

Sabirşünaslıqda 40-50-ci illər dövrü daha məhsuldar bir 
mərhələ kimi tədqiqatçıların diqqət mərkəzində saxlanılır. M.Cəlal, 
H.Səmədzadə, Ə.Şərif, M.Hüseyn, M.Cəfərov, C.Xəndan və baş-
qalarının yazdıqları monoqrafiyalar, məqalələr ədəbiyyatşünaslıq və 
ədəbi tənqidin nailiyyətləri olmaqla yanaşı Sabir irsinin ümu-
mittifaq miqyasında öyrənilməsinə də imkan yaratdı. Görkəmli 
alim C.Xəndanın “Sabir yaradıcılığının sənətkarlıq xüsusiyyətləri” 
(Bakı, 1962), “Şairin həyatı” (Bakı, 1977) kitabları sabirşünaslıqda 
özünəlayiq yer tutdu.  

60-70-ci illər ədəbiyyatşünaslığında Azərbaycan və Şərq 
xalqları ədəbiyyatında realizmin ideya-estetik məziyyətlərinin, 
təkamül və inkişaf mərhələlərinin araşdırılması ilə yanaşı, tənqidi 
və romantik ədəbiyyatın öyrənilməsi problemləri də ciddi müzakirə 
obyektinə çevrildi. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Mirzə 
İbrahimov, M.Cəfər, Əziz Mirəhmədov, Əkbər Ağayev,  Yaşar 
Qarayev, Asif Hacıyev, Seyfulla Əsədullayev və başqaları bədii 
metodun metodologiyası ilə bağlı tədqiqatlar apardı, nəzəri 
konsepsiya hazırladılar. Akademik Kamal Talıbzadə isə öz 
müasirlərindən fərqli olaraq Sabirin ədəbi-tənqidi görüşlərini 
fundamental tədqiqata cəlb etdi və ədəbi-nəzəri fikir tarixinin 
inkişafında ciddi dönüş yaratdı. Tədqiqatlar göstərir ki, “60-70-ci 
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illərdə bədii metod probleminin keçmiş sovet məkanında geniş 
tədqiqi onun tarixi və nəzəriyyəsi ilə yanaşı poetikası istiqamətində 
də araşdırmalara təkan verdi” [4, s. 14]. K.Əliyev, T.Əfəndiyev, 
V.Osmanlı, R.Əliyev, N.Babayev, T.Məmmədova və başqaları 
yaradıcılıq metodunun təkamül və inkişaf mərhələlərini, 
özünəməxsusluğunu konkret bir yazıçının, yaxud onun bir neçə 
əsərinin poetik sistemi müstəvisində araşdırdılar. 

XX əsrin bu tarixi mərhələsində folklorun yazılı ədəbiyyata 
təsiri və qarşlıqlı əlaqəsinin tədqiqinə böyük əhəmiyyət verildi. Əli 
Saləddinin “Sabir və folklor” kitabının çap edilməsi də 
sabirşünaslıqda müsbət qiymətləndirildi. Müəllifin Sabir şeirlərinin 
xalq yaradıcılığı ilə əlaqəsi, Sabir və adət-ənənələr,  idiom, atalar 
sözü və məsəllərdən, folklorun müxtəlif janrlarından istifadə, 
Sabirin tipləri və folklor surətləri və s. problemlərlə bağlı söylədiyi 
mülahizələr diqqəti cəlb edir (Bax: 5).    

Sabir irsinin tədqiqi tarixində görkəmli sabirşünas alim, 
professor Məmməd Məmmədovun monoqrafiyaları xüsusilə 
diqqəti cəlb edir. Onun “İdeal qardaşları” [6.1], “Şair-vətəndaş” 
[6.2], “Sabir və məktəb” [6.3], “Sabir və Azərbaycan demokratik 
mətbuatı” [6.4], “Sabir: mübahisələr, həqiqətlər” [6.5] kitabları 
orijinallığı, faktların zənginliyi baxımından fərqlənir.  

Mövzu problematikası baxımından 60-70-ci illərdə 
ədəbiyyatımızın öyrənilməsində iki istiqamət özünü göstərirdi. 
Bunlardan birincisi, Şərq xalqları və dünya ədəbiyyatının 
Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində müqayisəli araşdırılması və 
tədqiqi, ədəbiyyatımızda realizmin təkamül və inkişaf 
mərhələlərinin təhlil predmetinə çevrilməsidir. Tarixi təkamül və 
inkişaf mərhələlərinə uyğun ayrı-ayrı ədəbi simaların, yaxud bir 
neçə əsərlərin müqayisəsinin aparılması zəminində poetika 
məsələlərinin tədqiqi ikinci meyl kimi ortaya qoyulurdu.   

Sabirşünaslıqda bu problemlərin tədqiqi geniş aspektdə 
araşdırılmış, Sabir yaradıcılığında realizmin ayrıca bir problem 
halında öyrənilməsinin ilk tədqiqatçılarından birinin Mir Cəlal 
olduğu göstərilmişdir [1.1, s. 36]. Azərbaycan ədəbiyyatında 
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realizm problemlərinin tədqiqinə həsr etdiyi monoqrafiyaları ilə 
fərqlənən görkəmli alimlərdən biri də Yaşar Qarayev olmuşdur 
[7.1; 7.2; 7.3].  

Çağdaş ədəbiyyatşünaslığımızda da sabirşünaslıq elmini 
monoqrafiyaları ilə zənginləşdirən prof. Tərlan Novruzov da Mir 
Cəlalın Sabirin əsərlərində axtardığı realizm və tipikləşdirmə 
üsullarına, ümumiyyətlə, onun sənətkarlığına aid mülahizələrinə 
əsaslanaraq yazırdı: “Tədqiqatçı (M.Cəlal – Y.Y.Aslanov) hadisə 
və faktların daxili mahiyyətini, mənşəyini, səbəbini, başqa 
hadisələrlə əlaqə və münasibətlərini dərindən əks etdirməyi Sabir 
realizmini şərtləndirən əsas xüsusiyyətlər kimi müəyyənləşdirir” 
[1.1, s. 36]. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Mir Cəlal “Sabir yaradıcılı-
ğında bədii sənətkarlıq” məqaləsində də özünün nəzəri baxışı, 
klassik ədəbiyyata fərqli yanaşma mövqeyi ilə Sabir yaradıcılığının 
özünəməxsus xüsusiyyətlərini araşdırır, klassik ədəbiyyatda 
işlədilən təsvir vasitələrini təkrar etməməsini, şeirlərində bədii təsvir 
vasitələrinin orijinal olmasını aydınlaşdırır və poetikasına aid 
maraqlı faktlar göstərir. Tədqiqatçı əsaslandırırdı ki, Sabirin surətlər 
aləmi tipik insan obrazları, inqilabçılar, yoxsul təbəqənin 
nümayəndələri, xalqın məişəti ilə bağlı qüvvələrdir.  

Azərbaycan və eləcə də yaxın Şərq ədəbiyyatını kamil 
bilməsi, klassik şeirin poetika məsələlərinə dərindən bələdlik Sabirə 
imkan yaradırdı ki, o, heç kimə bənzəməyən orijinal və fərqli 
mövqe seçsin.  

Ədəbiyyatımızda əruzşünaslıq məktəbinin banisi hesab 
edilən Əkrəm Cəfərin tədqiqatlarında Sabirin klassik irslə əlaqəsi, 
müxtəlif şeir şəkilləri müəyyən üsul və vasitələrlə izlənilir, nəzirə 
və bənzətmələri təhlil edilir, şairi sələfləri və xələflərindən 
fərqləndirən xüsusiyyətlər araşdırılır və ümumiləşdirilir [8.1, s. 9-
50]. Alim Sabir şeirinin strukturunu, vəzn və qafiyə sistemini 
araşdıraraq Sabirin poetikasının vəzn, ahəng, tip, obraz sistemini, 
müxtəlif şeir şəkilləri və formalarından istifadəni onun fitri istedadı, 
ərəb və fars dillərini, Şərq ədəbiyyatını dərindən bilməsi ilə 
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əlaqələndirir: “Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında sırf şeir şəkilləri 
üzrə Ələkbər Sabir qədər zəngin ikinci bir şair yoxdur” [8.2, s. 155].  

60-cı illərdən başlayaraq Sabir satiralarının dilinin tədqiqi 
də əsas elmi istiqamət mövzularından biri kimi araşdırıldı, tədqiqat 
obyekti kimi götürüldü. R.Məhərrəmova, T.Hacıyev, M.Adilovun 
monoqrafiyaları xüsusilə diqqəti cəlb edir. Rəhilə Məhərrəmovanın 
“Sabirin satirik şeirlərinin leksikası (Sinonimlər, omonimlər, 
antonimlər)” [9.1], “Sabirin dili” (leksik – semantk kateqoriyalar) 
[9.2] kitablarında Sabirin şeirlərinin tərkibində işlənən omonim, 
sinonim və antonimlərdən istifadənin sənətkarlıq məsələlərinin 
inkişaf etdirilməsində imkanları göstərilir, satirik üslubun 
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsində əsas rolu açıqlanır.  

AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Hacıyevin “Sabir: 
qaynaqlar və sələflər” monoqrafiyası da sabirşünaslıqda aparılmış 
fundamental tədqiqatlardan biridir. Tofiq Hacıyev “M.Füzuli və 
M.Ə.Sabir”, “M.F.Axundov və M.Ə.Sabir”, “Molla Nəsrəddin”və 
Sabir” başlıqları altında Sabir yaradıcılığını təhlil etmiş, satirik 
şeirimizin ictimai məzmun və estetik forma cəhətdən inkişaf 
prosesini diqqətlə araşdırmışdır (Bax: 10).  

80-90-cı illərdə Sabir irsinin öyrənilməsi ədəbiyyatşünaslıq 
və ədəbi tənqidin əsas problemlərindən biri kimi daha da 
aktuallaşır, yeni kitablar çap olunur. Ə.Cəfərzadənin “Sabir” (Bakı, 
1989) kitabının çap edilməsi oxucuların marağına səbəb olur.  

Bu mərhələdə Tərlan Novruzovun ardıcıl və sistemli 
tədqiqat işi aparması daha çox diqqəti cəlb edir. O, bir-birinin 
ardınca “M.Ə.Sabir irsinin tədqiqi və təbliği” [1.1], “M.Ə.Sabir 
(tədqiqat tarixindən)” [1.2], “Sabir və davamçıları” [1.3], “Sabir 
ədəbi məktəbi” [1.4], “M.Ə.Sabir” [1.5] və s. kitablarını nəşr 
etdirməsi və “M.Ə.Sabir və dünya ədəbiyyatı” monoqrafiyasını 
yazması M.Ə.Sabirin ədəbi irsinin dərindən öyrənilməsinə, elmi 
istiqamətlərin düzgün müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradan 
monoqrafik mənbələr kimi qiymətlidir.  

80-ci illərdən Sabirin elmi tərcümeyi-halının faktlar, arxiv 
materialları əsasında yenidən yazılmasına, mübahisəli məqamlara 
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aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac duyulurdu. Bu sahədə Alxan 
Məmmədovun (Bayramoğlunun) apardığı araşdırmalar, yeni faktlar 
üzə çıxarması sabirşünaslığı zənginləşdirdi, şairin yaradıcılığına 
yeni baxışın formalaşdığını bir daha təsdiq etdi. Akademik Bəkir 
Nəbiyev 2 mart 2012-ci il tarixli “Ədəbiyyat” qəzetində də Sabir 
haqqında çap etdirdiyi “Əsrin haqq səsi” fundamental məqaləsində 
də belə faktlardan birini nümunə gətirərək göstərir ki, prof. 
A.Bayramoğlu sübut etmişdir ki, M.Ə.Sabirin ilk mətbu əsəri 1903-
cü ilin iyun ayının 27-də “Şərqi-Rus” qəzetinə göndərdiyi 
təbriknamədir (Bax: 11). Bu barədə A.Bayramoğlu özü də 2006-cı 
ildə çap etdirdiyi məqaləsində də ətraflı məlumat vermişdir. 

Milli müstəqillik dövründə sabirşünaslıqda ənənəvi ədəbi-
nəzəri təcrübənin öyrənilməsi zəminində poetika məsələlərini 
tədqiqat predmetinə çevirmək aktual bir məsələ kimi qarşıya çıxır. 
Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın ciddi müzakirə probleminə 
çevrilən poetika səpkili tədqiqatlar C.Xəndanın, A.Zamanovun, 
Ə.Cəfərin və başqa nüfuzlu alimlərin fikrinə əsaslanılmaqla davam 
etdirilir, monoqrafiyalar yazılır. Yaradıcılıq axtarışları, tədqiqatçı 
səriştəsi ilə fərqlənən və zəngin təcrübədən faydalanan Ənvər 
Əhmədin “Mirzə Ələkbər Sabirin poetikası” (Bax: 12), Akif Əlinin 
“M.Ə.Sabirin satira sənətkarlığı” (Bax: 13) kitablarında da 
M.Ə.Sabir və klassik satira ənənələri, Sabir satiralarının bədii 
xüsusiyyətləri və sənətkralığı, özünəməxsusluğu, M.Ə.Sabirin satira 
sənəti yeni dövr satirasının ideya və poetika zəmini kimi məsələlərə 
elmi-nəzəri baxış fonunda qiymət verilir, ədəbiyyatşünaslığın 
müasir nəzəri aspektləri kontekstində təhlillər aparılır. 

XX əsrin 60-70-ci illərindən başlayaraq ədəbiyyatşünaslıq-
da sosioloji təhlildən uzaqlaşıb novatorluq məsələlərinin tədqiqi 
gündəmə gətirilir. Bu istiqamətlərdə aparılan tədqiqatlar 90-cı 
illəldə də davam etdirildi, uğurlu nəticələr əldə edildi. Filologiya 
elmləri doktoru, professor Nərgiz Paşayevanın 1997-ci ildə 
“Mütərcim” nəşriyyatında çap edilən “Sabir novatorluğu” kitabı bu 
sahədəki boşluğu tamamlamaq zərurətindən yarandı. İki fəsildən 
ibarət olan bu tədqiqat əsərində Sabir şeirində mövzu, məzmun və 
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ideya novatorluğu, Sabir şeirində forma yenilikləri tədqiq olundu, 
elmi-nəzəri fikirlərin təhlilinə müasir ədəbiyyatşünaslıq fonundan 
düzgün qiymət verildi (Bax: 14). 

Yeni nəşr olunan Əkrəm Cəfərin “Mirzə Ələkbər şeirinin 
qafiyə lüğəti” (Bakı, 2006) nəinki sabirşünaslıqda, həm də klassik 
ədəbiyyatın öyrənilməsi sahəsində atılmış ilk addım, yeni bir 
yanaşma mövqeyi, uğurlu nəticədir. Professor Tərlan Quliyevin 
redaktorluğu ilə nəşrə hazırlanan bu lüğət inanırıq ki, Əkrəm 
Cəfərin “Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu” 
monoqrafiyası kimi dəyərlidir (Bax: 8.3).  

Sabir irsinin öyrənilməsində Sona Xəyalın “Mirzə Ələkbər 
Sabirə yeni nəzər” [15], N.Kərəmovun “Mirzə Ələkbər Sabirin 
səyahətləri” [16], S.Aslanovun “Sabir yalnız şair idimi” [17] 
kitabları da əhəmiyyətli və tədqiqatçılar üçün faydalı mənbələrdir. 
Sona Xəyalın təhlil predmetinə çevirdiyi istiqamətlərdə Sabirin 
növhələri, qəzəlləri, parodiyaları və bəhri-təvilləri tədqiq edilir ki, 
bu da maraqlı bir yanaşma, araşdırma mövzusu kimi aktualdır.  

Son illərdə çap olunan S.Aslanovun “M.Ə.Sabir və türk 
dövlətçiliyi tarixi məsələləri” [17.2], A.Səmədovun “M.Ə.Sabir: 
böyük satirik, mahir pedaqoq” [18.2], R.Hüseynzadənin 
“M.Ə.Sabirin pedaqoji görüşləri” [18.1] məqalələrində də Sabir ir-
sinə düzgün qiymət verilir, onun yaradıcılığının aktual problemləri-
nə münasibət bildirilir, milli satirik şeirin inkişafında yeni mərhələ 
yaratdığı, ideyalarının ümumbəşəri olduğu, elmə, təhsilə verdiyi də-
yərlərdən, azadlıq və istiqlal şairi olmasından, vətəndaş mövqeyin-
dən söhbət açılır.  

Ümumiyyətlə, Sabir irsinin tədqiqi və təbliği ilə bağlı 
aparılan tədqiqatların mövzu problematikası geniş, tədqiqatçıların 
sayı kifayət qədərdir. Sabir nəinki Azərbaycanda, hətta onun 
hüdudlarından çox-çox uzaqlarda tədqiq edilir, öyrənilir. Aparılan 
tədqiqatlar elmi-metodoloji prinsiplərə əsaslanmaqla akademik 
Bəkir Nəbiyevin “Əsrin haqq səsi” məqaləsində Sabir 
yaradıcılığında əsas meyarlar kimi götürdüyü əsas xüsusiyyətlərin 
tədqiqi, araşdırılması üzərində aparılmış, tədqiqat sahəsinə 
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çevrilmişdir. “Sabirin ədəbi irsində böyük satira qüvvətli səmimi 
lirika ilə, müəyyən dairəsində həm də cazibədar, romantik 
duyğularla necə qırılmaz əlaqə və vəhdətdədir” (Bax: 11). 
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II. ƏNƏNƏDƏN MÜASİRLİYƏ 

 
DRAM ƏSƏRLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ TEXNİKİ 

VASİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏ YOLLARI HAQQINDA  
 
Planetimizdə hər gün yeni informasiyalar, məlumatlar 

meydana gəlir. Bu məlumatları dərk etmək, öyrənmək, ona fəal 
münasibət bəsləmək, zamanın gedişinə, mürəkkəb problemlərin 
həllinə tərəqqipərvər bəşəriyyətin gözü ilə baxıb, ona qiymət 
vermək ziyalının əsil sifəti sayılır. Bu sifətləri gənc nəslə təlqin 
etmək üçün tədris prosesində texniki vasitələrdən istifadə etməyin 
böyük əhəmiyyəti vardır. Bu üsulla keçilən məşğələ növündə 
şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin, dünyagörüşün formalaşmasına, 
milli-mənəvi dəyərlərin, əxlaq tərbiyəsinin möhkəmləndirilməsinə, 
ateizm, beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik, sosialist mülkiyyətinə 
şüurlu münasibət hissinin gücləndirilməsinə nail olmaq mümkün-
dür. Bundan başqa şagirdlərin fəal həyat mövqeyinin formalaşması, 
onlarda vətənpərvərlik və milli iftixar hissinin yaradılması dram 
əsərlərinin tədrisi qarşısında duran aktual problemlərdən biridir.  

Müasir texniki tərəqqi dövründə dram əsərlərin tədrisini 
yalnız ənənəvi köhnə üsulla, mexaniki əzbərləməklə aparmaq 
məqbul sayılmır. Çünki müasir dərsə verilən tələblərdən biri də 
məşğələ zamanı təlimin texniki vasitələrindən geniş istifadə 
edilməsilə əlaqədardır.  

Təlimin texniki vasitələri real həyat şəraitini sinifdə, 
şagirdlərin gözü önündə nümayiş etdirməyə, dram əsərlərinin 
sirlərini açmağa imkan yaradır. Bu üsul şagirdlərdə səmərəli 
müşahidələr aparmağa, qavradıqları hadisələri təhlil-tərkib etməyə, 
onlardan dürüst nəticələr çıxarmağa, düzgün hökm verməyə geniş 
şərait yaradır. Deməli, dram əsərlərinin tədrisi zamanı xüsusən 
dramatik oxu prosesində akustik, vizual və audivizual vasitələrin 
tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir.  
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Bunu nəzərə alan müəllim yalnız ifadəli oxu dərslərində 
deyil, dram əsərlərinin istər məzmunu, istər təhlili, istərsə də ayrı-
ayrı obrazların səciyyələndirilməsi prosesində təlimin texniki 
vasitələrindən geniş istifadə edə bilər.  

Tədqiqatlar və eksperimentlər göstərir ki, dramatik oxu 
prosesinin yüksək səviyyəsi, xoşagələn nəticəsi akustik vasitələrin 
səmərəli tətbiqindən çox asılıdır. Bu iş üsulundan əvvəl müəllim 
qrammofon valını və ya maqnitafon lent yazısını konkret sinif-dərs 
şəraitində səsləndirməlidir. Ayrı-ayrı obrazın danışıq tərzi haqqında 
şagirdlərdə müəyyən təsəvvür yaratmalıdır. Müəllimin izahat 
işlərindən sonra isə dramatik oxuya başlanmalıdır. Şagirdlər 
çalışmalıdır ki, öz ifadələrini məşhur aktyorların ifadə tonlarına 
yaxınlaşdırsın. Söz yox ki, burada ifadəli oxunun texniki şərtləri 
nəzərə alınmalıdır.  

Dram əsərlərinin təhlili zamanı akustik, vizual vasitələrdən 
daha çox audivizual vasitələrindən istifadə etmək məsləhət görülür. 
“Almaz” əsərinin məzmunu haqqında şagirdlərə məlumat 
verdikdən sonra bu əsərin vidioyazısına baxmaq daha faydalıdır. 
Ayrı-ayrı pərdələr, səhnələr, şəkillər haqqında müəllimin replikaları 
(uşaqlar, bu epizoda diqqətlə baxın, Hacı Əhmədin bu ifadəsinin 
saxtalılığına fikir verin və s.) əsərin şagirdlər tərəfindən başa 
düşülməsinə kömək edir. 

Televizor verilişi qurtardıqdan sonra növbəti dərsdə 
“Almaz” əsəri təhlil edilməlidir. Təhlil prosesində ayrı-ayrı səh-
nələr, hadisələr, dramatik mükalimələr tez-tez şagirdlərin yadına 
salınmalıdır. Beləliklə, əsərin həm ideoloji, həm də quruluşuna görə 
təhlili səmərəli şəkildə aparıla bilər. Təcrübə göstərir ki, belə iş 
üsulu əsərin kamil surətdə mənimsənilməsinə, uzun müddət yadda 
qalmasına kömək edir.       

 
ADPİ-nin 60 illiyinə həsr olunmuş konfransın 

 materialları, Bakı, 1982, səh. 40-42.  
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DRAM ƏSƏRLƏRİNİN TƏDRİSİNDƏ İFADƏLİ OXU  
 
Dram əsərlərinin bədii varlıq kimi dərk edilməsi ilk 

növbədə onun oxusu ilə başlayır. S.A.Marşak bu cəhəti nəzərə 
alaraq demişdir: “Sadəcə oxudan başlayaraq əsərin insanlara 
verəcəyi həzzi itirmədən ciddi və düşüncəli oxuya, hətta əsərin 
təhlilinə keçməyə nail olan müəllim xoşbəxtdir”. Səhnə əsəri iki 
hissədən: dialoqlardan və müxtəlif remarkalardan (müəllif 
sözündən) ibarətdir. Oxu dərsində dialoqlar şagirdlər arasında 
bölüşdürülməli (kollektiv oxu), remarkanın söylənməsi yaxşı 
oxuyan bir şagirdə tapşırılmalı (fərdi oxu), müəllim isə rejissor 
vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Müəllim şagirdlərə surətlərin 
səciyyəvi xüsusiyyətləri, hərəkət, davranış, əxlaq və əqidələri 
haqqında məlumat verməli, hansı surətin kim tərəfindən ounmasını 
əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir. Dram əsərinin oxusu zamanı 
şagirdin qarşısında qələm və dəftər olmalı, oxunan hissələrə aid 
qeydlər götürməlidir.  

Bir qrup metodist alim dram əsərinin oxusuna dramatik oxu 
ilə başlamağı məsləhət bilir, müəllimin oxusunu artıq hesab edirlər. 
Bizcə, bu fikir bir qədər dəqiqləşməlidir. IV-VIII siniflərin 
ədəbiyyat kursunda müəllimin ifadəli oxusu, söz-söhbəti şagird 
üçün nümunə olmalıdır. Çünki IV-VIII sinif şagirdlərinin bədii 
əsəri təhlil etmək vərdişləri hərtərəfli olmur. Bədii qiymətləndirmə, 
obyektiv bədii təhlil onlarda təzə, tədqiqi proses kimi formalaşır. 
Müəllim şagirdlərə istiqamət verməli, nümunə üçün bir parçanı 
ifadəli şəkildə oxumalı, sözün emosional təsir qüvvəsini şagirdlərin 
nəzərinə çatdırmalıdır.  

Dram əsərlərinin oxusu zamanı çətin sözlərin izahı diqqət 
mərkəzində saxlanmalıdır. Çətin sözlərin izahı iki mərhələdə aparıla 
bilər:  

a) ifadəli oxuya başlamazdan əvvəl 
b) ifadəli oxu qurtarandan sonra 

ADPİ-nin 50 illiyinə həsr olunmuş konfransın  
materialları, Bakı, 1983, səh. 23.  
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“SEVİL” PYESİNİN TƏDRİSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN 

 
Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində C.Cabbarlının 

yaradıcılığı geniş tədris olunur. Böyük sənətkar şagirdlərə şair, 
yazıçı və görkəmli dramaturq kimi təqdim edilir.  

VII sinifdə C.Cabbarlının “Sevil” pyesi öyrədilir. Bu sinifdə 
“Sevil” əsəri dramatik janrın yeganə nümunəsidir. “Sevil” pyesinin 
məktəblərimizdə öyrədilməsi tarixinə dair geniş məktəb təcrübəsi 
toplanmış, mətbuatda bir sıra elmi-metodik məqalələr dərc 
edilmişdir. Bu yazıdan əsas məqsəd təkmilləşdirilmiş ədəbiyyat 
proqramına uyğun olaraq öz iş təcrübəmə əsasən pyesin 
öyrədilməsindən bəhs etməkdir. 

Mən proqramda pyesin tədrisinə ayrılan 4 saat vaxtı 
aşağıdakı kimi planlaşdırmağı məqsədəuyğun hesab edirəm. 

Birinci dərs saatında C.Cabbarlının tərcümeyi-halına dair 
qısa məlumat verirəm. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, VII sinfin 
təkmilləşdirilmiş “Ədəbiyyat” dərsliyində yazıçıların, o cümlədən 
C.Cabbarlının tərcümeyi-halına dair yeni maraqlı məlumatlar 
verilmişdir ki, bu da müəllimlərin işini xeyli yüngülləşdirmişdir. 
Yığcam giriş sözündən sonra “C.Cabbarlı” tədris filmindən “Sevil” 
fraqmentini nümayiş etdirirəm. Bu zaman şagirdlər surətlərin 
səciyyəvi xüsusiyyətləri – davranışı, əxlaqı və əqidəsi haqqında 
müəyyən məlumat əldə edirlər. Bundan sonra sinifdə əsərin 
oxusunu təşkil edirəm. Dərslikdə III məclisin qısa məzmunu 
verilmişdir. Fikrimizcə, Gülüşün uşaq bağçasında uşaqların təlim-
tərbiyəsi ilə məşğul olması, Sevilə dərs verməsi, Sevilin Balaşın 
evinə gəlişinin səbəbi də təlim prosesində şərh olunmalıdır. Odur 
ki, iş təcrübəsinə əsasən bu qənaətə gəlmişəm ki, dərslərdə işin 
səmərəli təşkilinə istiqamət məhz bu mərhələdə verilməlidir. Ona 
görə də növbəti dərsə qədər əsərin şagirdlər tərəfindən bütövlükdə 
diqqətlə oxunması vacibdir (əsərin III pərdəsini şagirdlər 
sinifdənxaric vaxtda oxuyurlar).  
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İkinci saatda pyesin mətni üzərində iş aparılır. Bu məqsədlə 
şagirdləri düşündürən suallar qoyur, problem stiuasiya yaradır və 
Sevilin keçdiyi inkişaf yolunu, cəmiyyətin insanlara, xüsusən 
qadına verdiyi hüquq azadlığını şüurlu surətdə şagirdlərə dərk 
etdirirəm. Şagirdlərin öz fikirlərini izah etmək üçün əsərə müraciət 
etmələrinə xüsusi diqqət yetirirəm.  

Pyesdə işlədilən bir sıra (məvacib, nəvala, müsaidə, silistçi 
və s.) çətin sözlər üzərində də iş aparır, onların hansı dillər vasitəsilə 
dilimizə keçməsini, mənasını izah edirəm. 

Əsərin dili üzərində iş apararkən ilk növbədə dramaturqun 
obrazları fərdiləşdirmək üçün dildən bacarıqla istifadə etdiyini 
şagirdlərə çatdırmağa çalışır və buna nail oluram.  

Üçüncü saatda pyesin məzmununun şagirdlər tərəfindən nə 
səviyyədə mənimsədildiyini müəyyənləşdirmək məqsədilə 
əvvəlcədən hazırlanmış suallar üzrə müsahibə təşkil edirəm. Bu 
məqsədlə ən çox Sevilin inkişafını göstərən səhnələr üzərində iş 
aparıram.  

Pyesin IV məclisi ətrafında təxminən aşağıdakı məzmunda 
müsahibə aparıram.  

M. – Sevildə hansı keyfiyyətlər yaranmağa başlayır?  
Ş. – Yaşadığı dövr Sevilin həyatında dönüş yaradır. Sevil 

ağıllı və dərin düşüncəli, istedadlı qadın kimi gözümüz qarşısında 
canlanır. O, hüququnu başa düşür və cəmiyyətimizdə qadına verilən 
hüquqdan istifadə edir. Oxuyur, dövrün ziyalı, qabaqcıl bir adamı 
olur. O, “Azərbaycan qadınlığının azadlıq yolu” kitabını yazır.  

Şagirdlər Sevilin mənəvi inkişaf yolunu səciyyələndirmək 
məqsədilə aşağıdakı parçalardan geniş istifadə edirlər:  

“Balaş, on üç yaşında mən bu evə gəlmişəm, altı il yarıac, 
yarıtox, quru çörək ilə keçinmişəm, bir gün, bir düyün 
görməmişəm, indi Allah bizim üzümüzə baxıb bir parça çörək 
yetirmişdir. Amma indi də sən məni bir yerə çıxarmırsan, hərgah 
sən məni özünlə aparsan, adam arasına çıxarmış olsan, bir yol 
bilmərəm, sonra mən də başqalarına baxıb öyrənərəm, o biriləri, 
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hələ bu şəkildəki arvad bildiklərini anasının qarnından gətirməmiş-
dir ki?” 

Bunlar Sevilin avamlığını göstərirsə, əsərin sonunda “Mən 
sənə, doğrudan da acıyıram. Qalx, Balaş. Mən elə bilirdim ki, sən 
bu illər içində dəyişmisən, yazıq ki, sən əvvəlki kimi ayaqlara 
qapanacaq bir meşşan, özgəsindən səadət sədəqəsi istəyən bir 
dilənçisən. Mən isə artıq əvvəlki Sevil deyiləm, mən atılıb-tutulacaq 
bir kukla deyiləm. Mən indi həyata qarşı aciz deyiləm, indi məndə 
qoç döyüşünə qarşı aslan pəncəsi vardır” sözləri qadınların inkişaf 
yolunu, həmçinin yeni quruluşun insan şəxsiyyətinin formalaşma-
sındakı rolunu əks etdirir.  

Əsərdə verilən başqa obrazlar da şagirdlərin yaş və bilik 
səviyyəsinə uyğun şərh edilməlidir ki, əsərin ideyası, dramaturqun 
qarşıya qoyduğu məqsədə necə nail olduğu aydınlaşsın. Bu 
məqsədlə Balaş surətini səciyyələndirərkən aşağıdakı fikirləri daha 
qabarıq şəkildə şərh etməyi lazım bilirəm:  

“Sevil, diz üstə çöküb bir cocuq kimi yalvarıram: məni 
öldür, rədd etmə. Mən səni bir cocuq kimi oxşar, bir kukla kimi 
atıb-tutaram. Sevil, yalvarıram sənə, mənə rəhmin gəlsin, mən 
sənsiz yaşaya bilmərəm”.  

Gülüşün xarakterini müəyyənləşdirərkən onun aşağıdakı 
fikirlərindən istifadə edirəm:  

“Gücsüz bir qadını dustaqda saxlayıb, qapıları onun üzünə 
qapamaq, onun günüsünü evə gətirib ona güldürmək, mənim atama 
yaramaz ölü paltarı geyindirib, heyvan kimi ağzını qapamaq və 
dilini bağlamaq, sərsəm bir meymun kimi cansız bir marionetka 
kimi barmaq ucunda oynatmaq. Yox, artıq mən sənin üçün dəli 
gülüş deyiləm, mən indi bayquş qəhqəhəsiyəm ki, bütün həyat 
uzunu sənin qulaqlarında partlayacağam”. 

Dilbər xanımın mədəniyyətsizliyini, mənəvi puçluğunu 
göstərəndə bu hissəni xatırlamaq yerinə düşür:  

“Oturun, bu gecə əylənmək, bütün dünyanı əyləndirmək 
istəyirəm. (Pudra çıxarır) Qospoda, Tovarişi, üzünüzü o yana 
çevirin, bir-iki... üç... (Məmmədəliyə) Sən hara baxırsan?” və s.  
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Atakişi və Babakişi obrazlarından bəhs edərkən onların 
əməksevərliyini, mənəvi saflıqlarını nəzərə çatdırmağa çalışıram.  

“– Yox, balam, su gətirmək nədir, işsiz darıxıram, mən 
ömrümdə bir gün də olsun işsiz qalmamışam, indi nə edim, zalım 
oğlunun maşını əlimi şikəst elədi atdı məni evin küncünə, yoxsa 
məni evdə tapmaq olardı?” 

Beləliklə, mübət və mənfi surətlər qruplaşdırılır, müqa-
yisələr aparılır, ayrı-ayrı surətlərin səciyyəsi haqqında şagirdlərin 
biliyi dərinləşdirilir. Əsərin təhlili üzərində aparılan işlər başa çat-
dıqdan sonra şagirdlər əsərin ideyasını asanlıqla başa düşürlər. 
Onlar dərk edirlər ki, Sevil qələbə qazandı. O, əri Balaşa, köhnə, 
meşşan fikirli adamlara qalib gəldi. Sevilin qələbəsi zamanın, 
quruluşun təntənəsidir. Qalib gələn yalnız Sevil deyil, onu bu 
qələbəyə ruhlandıran onun mübariz olmasıdır, əqidəsinin 
möhkəmliyidir.   

Pyesin tədrisinə ayrılmış IV saatda dərs bütünlüklə əsərin 
bədii təhlilinə həsr edilir. Mən bu dərsdə iş prosesində şagirdlərin 
fəallaşdırılması, axtarışlar aparması üçün onların qarşısında ciddi 
suallar qoymağa nail oluram.  

Əsərin bədii təhlili prosesində şagirdlərə izah edirəm ki, 
görkəmli dramaturq “Sevil” pyesində Azərbaycan qadınlarının 
keçirdiyi faciəli həyatı, feodal-patriarxal münasibətlərini özündə 
yaradan kapitalizm quruluşunun eybəcər mahiyyətini tənqid etməyi, 
yeni quruluşun qadına bəxş etdiyi azadlığı dövrün tələbləri, 
inqilabının vəzifələri baxımından həll etməyi, yeni ailənin 
formalaşmasını sadəcə olaraq göstərməyi qarşıya məqsəd 
qoymamışdır. C.Cabbarlı bədii təsvir vasitələrindən, dildən geniş 
istifadə edərək, gözəl bədii əsər yaratmışdır. Sənətkarlıq cəhətindən 
“Sevil” pyesi son dərəcə qiymətlidir.  

Pyesdə dramaturqun bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən 
bəhs edir və şagirdlərin diqqətini əsərdəki ayrı-ayrı epizodlara, 
ifadələrə cəlb edirəm. Şagirdlərin aşağı siniflərdə dramatik əsərlər 
haqqında əldə etdikləri bilikləri yada salır və proqram üzrə tələb 
olunan ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında onlara bilik verirəm.  
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Əsərdəki ayrı-ayrı obrazlar haqqında tam təsəvvür əldə 
etdikləri, əsərin məzmununu düzgün qavradıqları üçün şagirdlər 
pyesdə konfliktin kimlər arasında olduğunu çox asanlıqla izah edə 
bilirlər.  

Əsərin kompozisiyası və süjeti haqqında da şagirdlər 
müvafiq məlumatlar əldə edirlər ki, bu da  dərslikdə verilən 
materialın asanlıqla qavranılmasına səbəb olur.  

 
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 

 Bakı, 1984, №1, səh. 25-27 
 
 

DRAMATİKLİK, KOMİKLİK VƏ FACİƏVİLİK 
ANLAYIŞLARININ ÖYRƏDİLMƏSİ 

 
Ədəbiyyat tədrisinin mühüm sahələrindən biri olan drama-

turgiyanın spesifik xüsusiyyətlərinin şagirdlərə dərindən mənimsə-
dilməsi xüsusi nəzəri və metodik hazırlıq tələb edir. Bu problemin 
düzgün müəyyənləşdirilməsi şagirdlər əsərin daxili mahiyyətinə nü-
fuz etməyə, müəllifin ideyalarını başa düşməyə, bədii mündəricə və 
formanı dərk etməyə hazırlayır.  

Həyat hadisələrini daha qabarıq nəzərə çatdırmaq, cəmiyyə-
tin inkişafına mane olan ictimai eyibləri tənqid atəşinə tutmaq üçün 
dramatik janrın imkanları genişdir. Məhz dramaturgiyada dramatik, 
komik və faciəvilik problemi Aristoteldən başlayaraq müasir dövrü-
müzə qədər tədqiqata cəlb edilmiş, bu problemlə əlaqədar zəngin 
nəzəri mənbələr yaradılmışdır. Dramaturgiyanın tədrisi prosesində 
həmin anlayışların şərhi öyrədilən ədəbi nümunənin ideya-bədii 
təhlili ilə üzvi vəhdətdə aparılmalı, klassiklərin, rus inqilabçı-
demokratların nəzəri müddəaları zəminində şagirdlərə dəqiq və 
məzmunlu məlumat verməlidir. 

Müşahidələr göstərir ki, şagirdlər dram anlayışı ilə dra-
matikliyi, komediya ilə komizmi, faciə ilə faciəviliyi bir-birindən 
fərqləndirməkdə çətinlik çəkir, bəzən də onları qarışdırırlar. 
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Müəllim həmin komponentlər arasındakı ciddi mahiyyət fərqini 
diqqət mərkəzində saxlamaqla şagirdlərin bu istiqamətdə aydın 
biliklərə yiyələnmələrini təmin etməlidir. 

Maddi gerçəklikdə baş verən həyat hadisələri, tarixi həqi-
qətlər dramaturqun bədii yaradıcılığında özünəuyğun zəngin və 
çoxcəhətli formada təzahür edir. Dramatik əsərin hərəkət dinamika-
sını təyin edən dramatiklik, komiklik, faciəvilik kimi estetik kateqo-
riyalar da məhz bu prosesin qaynağında yaranır. Tənqidçi Yaşar 
Qarayev yazır: “Dram – konfliklə başlayır və konfliktin həlli ilə 
bitir. Konfliktin xarakteri, komik, tragik və dramatik həlli janrın üç 
növünü – komediyanı, dramı və tragediyanı təyin etmişdir” 
(Q.Yaşar. Faciə və qəhrəman. Bakı, Azərbaycan EA nəşriyyatı, 
1963, səh. 41). 

Azərbaycan dramaturgiyası bütün janrlara aid xarakterik 
nümunələrlə zəngindir. Bu əsərlərdə hadisələrin inkişaf dinamikası-
nın dramatiklik, komiklik və faciəvilik anlayışlarına istinad olun-
maqla şərh edilməsi təhlil işinin keyfiyyət və səmərəliliyinin 
yüksəlməsinə mühüm təsir göstərir. 

Hər bir dramatik əsərdə dramatik, komik və ya faciəvi 
ünsürlərə müəyyən mənada rast gəlmək mümkündür. Tədqiqatçı 
alim professor Ə.Sultanlı dramaturgiyamızın klassik nümunələrini 
təhlil etməklə, “Azərbaycan dramaturgiyasında saf məzhəkə, saf 
dram, saf faciə, demək olar ki, yoxdur” elmi hökmünü vermişdir 
(Əli Sultanlı, Azərbaycan dramaturgiyasının inkişaf tarixindən. 
Bakı, “Azərnəşr”, 1964, səh. 19). 

Göründüyü kimi, bu üç estetik komponent dramatik əsərdə 
vəhdətdə verilməklə əsərin ideya-məzmununun açılmasına, ifadə və 
üslub xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsinə, sənətkarlıq məziyyəti-
nin artmasına təsir göstərməklə səciyyələnir. Məsələn, C.Cabbarlı 
yaradıcılığında xüsusi zirvə yaradan “1905-ci ildə” tarixi dramını 
tədris edən müəllim erməni və Azərbaycan xalqının bir-birinə 
münasibətini, bu xalqlar arasında milli ədavət yaradan çarizmin 
ifşasını, inqilabçı fəhlə sinfinin qüdrətini ön plana çəkməklə yanaşı, 
pyesdə bu ideyanın mahiyyətinin necə əks olunduğunu şagirdlərə 
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dərk etdirməlidir. Şagirdlər bilməlidir ki, pyesin süjetində dramatik-
lik üstünlük təşkil etsə də, komik və tragik vəziyyət yaradan hadisə-
lərdən də istifadə olunmuşdur. İki xalqın nümayəndəsinin üz-üzə 
dayanıb atışması oxucunun qəlbində tragik hisslər oyadırsa, mənli-
yini pula satan, kütbeyin Salamovun danışığı, rəftarı, özündən bö-
yüklərə yaltaqlanması isə komik vəziyyətlərin yaranmasına zəmin 
hazırlayır. Lakin pyesin ideyasının anlaşılmasına xidmət edən əsas 
hadisələr ciddi dramatik gərginliklə inkişaf etdirilir.  

Dramaturgiyada yüksək sənətkarlıq istedadı ilə xalq müd-
rikliyi qaynaqlarından istifadə olunanda, bütün bəşəriyyəti maraq-
landıran problemlər həll ediləndə həqiqi sənət əsəri yaranır. V.Şeks-
pirin “Hamlet”, “Otello”, N.V.Qoqolun “Müfəttiş”, N.Ostrovskinin 
“Tufan”, M.F.Axundovun “Hacı Qara”, N.Vəzirovun “Müsibəti 
Fəxrəddin”, Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq”, C.Məmmədquluza-
dənin “Ölülər”, “Kamança”, C.Cabbarlının “1905-ci ildə”, “Al-
maz”, H.Cavidin “Şeyx Sənan”, “Səyavuş”, S.Vurğunun “Vaqif”, 
S.Rəhmanın “Toy”, İ.Əfəndiyevin “Billur sarayda” və s. kimi qiy-
mətli sənət inciləri həmin keyfiyyətləri təcəssüm etdirən sənətkarlıq 
nümunələri olmaqla yanaşı, həyat hadisələrini əks etdirmə prinsipi, 
bədii mündəricə və forma zənginliyi ilə də bir-birindən fərqlənir.  

Burada Azərbaycan dramaturgiyasının kamil nümunələ-
rindən olan və Azərbaycan məktəblərində geniş öyrədilən C.Məm-
mədquluzadənin “Ölülər” (IX sinif) tragikomediyasını, S.Vurğunun 
“Vaqif” tarixi dramının (X sinif) və H.Cavidin “Səyavuş” (X sinif) 
romantik faciəsinin ideya-siyasi xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi 
prosesində komiklik, dramatiklik və faciəvilik kimi estetik-bəşəri 
kateqoriyaların fəlsəfi mahiyyətinin şagirdlərə dərk etdirilməsinin 
metodik yollarını əks etdirməyə çalışacağıq.  

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm məktəbi-
nin ən görkəmli nümayəndəsi C.Məmmədquluzadənin (1866-1932) 
yaradıcılığının zirvəsini təşkil edən “Ölülər” tragi-komediyasının 
öyrədilməsi işi müəllimdən dərin filoloji bilik, bacarıq və yüksək 
metodik hazırlıq tələb edir. Məhz “Ölülər” komediyasının proqra-
mın tələbinə uyğun tədrisi dramatiklik, komiklik və faciəvilik anla-
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yışları haqqında şagidlərin aydın, praktik biliklərə yiyələnməsini tə-
min edir. 

Mirzə Cəlilin gülüşü, komikliyi fərdin cismani, fizioloji 
emosionallığını əhatə etməklə məhdudlaşmır, əksinə ümumbəşəri 
inkişafın qarşısını qara pərdə ilə örtməyə çalışan mövhumatın, 
fanatizmin rişələrinin insan zəkasında törətdiyi rəzalətlərə öldürücü 
zərbələr endirir. Bu zaman satiranın ən yüksək zirvəsini təşkil edən 
sarkazmın komikliklə vəhdətdə götürülməsi “böyük demokrat”a 
tənqidi silah verir. Pyesdə təsvir edilmiş “qan iyi gələn” hadisələrin 
inkişaf xətti boyunca da bu estafet əldə saxlanılmaqla gülüş yaradan 
hadisələr faciəvilik daxilində əriyib yox olur, satirik komediyanın 
bütün tələbləri pyesin ideya xəttinə hakim kəsilir. Məhz bu keyfiy-
yətlər C.Xəndana “Ölülər” əsərini “komediya”, Ə.Sultanlıya 
“Məzhəkə”, C.Cəfərova “komediya və faciənin üzvi surətdə birləş-
məsi”, H.İsrafilova “satirik komediya”, Yaşar Qarayevə “tragi-ko-
mediya” anlandırmağa haqq qazandırmışdır. 

“Bəşər zəkasının elə böyük nöqsanları”ndan (K.Marks) 
olan fanatizmin, xurafatın hökm sürdüyü XIX əsr feodal-patriarxal 
həyat tərzinin eybəcər mahiyyətini açmaq, satirik komediyanın qüd-
rəti ilə məhv etmək “Ölülər”in əsas ideya-estetik qayəsidir. Pyesin 
başlanğıcından sonuna qədər dramatik, tragik və komik motivlər 
vəhdətdə verilmiş, biri digərini tamamlamaqla pyesin sənətkarlıq 
məziyyətini artırmışdır. 

İsgəndərin arzularının həyata keçməməsi, “Ölülər” mühitin-
də elmli, mədəni olduğu halda “kefli”, “dəli” adlandırılması, bacısı 
Nazlının fəryadına kömək edə bilməməsi, Hacı Həsən başda ol-
maqla bütün fanatiklərin elm, təhsil əleyhinə mübarizə aparması və 
s. kimi epizodlar dərin təəssüf doğuran faciələrdir. Feodal-patriarxal 
həyat tərzinin bu cür ürəkağrıdan, təəssüf, kədər doğuran faciəvi ha-
disələr fanatiklər mühitinin kəskin satiranın gücü ilə ifşa olunmasını 
təmin edir. 

Müşahidələr göstərir ki, müəllimlərimizin bir qismi “Ölü-
lər” pyesinin sənətkarlıq məziyyətlərini mühazirə vasitəsilə şagird-
lərə çatdırmağı daha müvafiq üsul hesab edirlər. Ancaq bu prob-
lemlə əlaqədar aparılan eksperimentlər göstərir ki, bu iş bədii təhlil 
prosesi ilə əlaqələndirildikdə pyesin ideya-estetik mahiyyətinin şa-
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girdlər tərəfindən daha aydın dərk olunmasını təmin edir. Bu üsul 
nəzəri məlumatların praktik şəkildə mənimsədilməsinə imkan 
yaratmaqla yanaşı, şagirdlərdə əsərin bədii mahiyyətini dərk etmək, 
hadisələrin inkişafına dərindən nüfuz etmək üçün real zəmin hazır-
layır.  

Azərbaycan sovet ədəbiyyatını sosialist realizm bədii 
yaradıcılıq metodu zəminində inkişaf etdirən görkəmli xalq şairi və 
dramaturqu S.Vurğunun (1906-1956) həyat və yardıcılığı X sinifdə 
geniş tədris edilir və sənətkarın dramaturgiya yaradıcılığının ən 
kamil nümunəsi olan “Vaqif” (1938) tarixi dramı öyrədilir. Bu əsər 
vasitəsilə şagirdlər VIII sinifdə öyrəndikləri Azərbaycan ədəbiyya-
tında milli, realist poeziyanın təməlini qoyan XVIII əsrin böyük 
xalq şairi və ictimai xadimi M.P.Vaqifin (1717-1797) dövrü və 
həyatının bədii səciyyəsi ilə tanış olur, dramaturgiyanın tarixiliklə 
əlaqəsi və tarixi mövzuda yazılmış mənzum dram haqqında praktik 
təsəvvürə yiyələnirlər. 

Məhz C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragi-komediyasın-
da nümayiş etdirdiyi yüksək sənətkarlıq məharəti S.Vurğun drama-
turgiyasında öz davamını və yeni, orijinal inkişaf mərhələsini tap-
mış olur. Ona görə də “Ölülər” əsərinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri 
ilə əlaqədar filoloji tədqiqlərdə təzahür edən mübahisələr S.Vur-
ğunun “Vaqif” dramına münasibətdə də obyektiv olaraq meydana 
çıxır. 

Əsərin sənətkarlıq məziyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində 
İ.Selvinski, J.Boyev, A.Adamist, M.Arif, M.Cəlal, Q.Xəlilov, 
M.Məmmədov, J.Qarayev və başqa alimlərin apardıqları tədqiqat 
işləri maraqlıdır. Adlarını sadaladığımız alimlərin tədqiqatlarında 
“Vaqif” pyesi gah “tarixi qəhrəmanlıq dramı”, gah “xalq dramı”, 
gah da “faciə” kimi təhlil olunmuşdur. 

S.Vurğun “Vaqif” pyesini yaradarkən tarixi həqiqəti olduğu 
kimi qəbul etməmiş, onu yaradıcı təxəyyülündə ümumiləşdirməklə 
bitkin mənzum dram yaratmışdır. Əsərin sakit, təmkinlə başlanan 
əvvəlki pərdəsindən finala doğru ehtiraslar mübarizəsi, kəsgin 
aforizmlər, əqidələr çarpışması pyesdə dərin dramatizm, ciddi 
konfliktlərin yaranmasını təmin edir. Nəhayət, “S.Vurğun əsərə 
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nikbin bir sonluq verməklə, Qacarın məhv edilməsini – vətənin 
işğalçılardan azad olunmasını xalq təntənəsi kimi mənalandırır”. 
(B.Bağırov. Orta məktəbdə S.Vurğunun həyat və yaradıcılığının 
tədrisi. Bakı, “Maarif”, 1970, səh. 86). 

“Dünya qan üstündə bir xanimandır” deyən, qanlı 
fəlakətlərin, dəhşətlərin yaranmasından mənəvi zövq alan Ağa 
Məhəmməd şah Qacarın törətdiyi qanlı səhnələr tragik stiuasiyalar 
yaratsa da, hakim siniflərin zülmkarlıq, yırtıcı siyasəti üzərində 
xalqın haqq səsinin qalib gəlməsi ideyası bizə pyesi “dram” 
adlandırmağa haqq qazandırır. “Dramda ideyanın bu yolda aldığı 
istiqamət, müəllifi bir sıra tarixi həqiqətləri sənətin qanunlarına tabe 
tutmağa məcbur edir, o cümlədən Vaqifin öldürülməsi göstərilmir” 
(Məmmədcəfər Cəfərov. Sənət yollarında, Bakı, “Gənclik”, 1975, 
səh. 321). 

Pyesin bədii təhlili prosesində həmin xüsusiyyətlərə şagird-
lərin diqqətinin cəlb olunması onların dramatikliklə faciəviliyin 
qarşılıqlı vəhdəti haqqında praktik biliklərini inkişaf etdirir. 
Şagirdlərə bu istiqamətdə verilmiş biliklərin möhkəmləndirilib 
sistemə salınmasında H.Cavidin “Səyavuş” faciəsinin öyrədilməsi 
prosesi müəllimə çox geniş imkanlar verir. Aydın məsələdir ki, 
S.Vurğunun “Vaqif” pyesi həm məzmun, həm də ideya baxımından 
H.Cavidin “Səyavuş” faciəsindən tamamilə fərqlidir. Lakin bu iki 
əsəri bir-birinə yaxınlaşdıran təqdirəlayiq bir xüsusiyyət vardır ki, 
bu da hər iki əsərdə təlqin olunan ideyaların ümumbəşəri mahiy-
yətdə olmasıdır.  

Əgər S.Vurğunun “Vaqif” pyesində epizodik də olsa belə 
komiklik yaradan vəziyyətlərə təsadüf olunursa, H.Cavidin “Səya-
vuş” faciəsində bu cür epizodlar bütünlükdə istisna edilmişdir. 

“Səyavuş” faciəsində hər bir hadisə ancaq başlanğıcda 
dramatik məzmuna malikdir. Hüseyn Cavidin əsərlərində əks 
olunmuş dramatik epizodlar olsa-olsa faciəvilik üçün zəmin olur. 
Müəllim əsərin məzmunu üzərində iş apararkən bu məsələ ilə 
əlaqədar şagirdlərə ilkin məlumat verə bilər; belə ki, Səyavuşun 
Zabilistanda keçən qayğısız günləri, onun Zal oğlu Rüstəmdən 
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pəhləvanlığın sirlərini öyrənməsi səhnələri dramatik məzmuna 
malikdir. Atası Keykavus tərəfindən Səyavuşun saraya dəvət 
edilməsi hadisələri faciəvi istiqamətə yönəldir.  

Keykavus sarayında Səyavuşun ilk günləri sakit dramatizm-
lə inkişaf edir. Analığı Südabənin ona vurulması isə hadisələri 
faciəviliyə istiqamətləndirir. 

Əfrasiyab sarayında da hadisələr arasında dramatiklikdən 
faciəviliyə keçid məhz bu istiqamətdə təzahür edir. Səyavuşla 
Firəngizin qarşılıqlı məhəbbəti və üstəlik şah Əfrasiyabın bu 
sevgini alqışlaması nikbin dramatik əhval-ruhiyyə doğurur. Lakin 
Gərşivəzin sərkərdə Səyavuşa qarşı xəyanətləri və nəhayət, onu 
xaincəsinə qətlə yetirməsi dramatik əhvali-ruhiyyəni kəskin faciəvi 
vəziyyətlə əvəz edir. 

Müəllim faciənin bədii təhlili prosesində əsərin yuxarıda 
əks etdirdiyimiz və bu kimi kəskin dəyişikliyə məruz qalan digər 
hadisələri haqqında məlumat verməklə faciə əsərində dramatikliklə 
faciəviliyin vəhdəti ilə əlaqədar şagirdlərin biliklərini sistemə 
salmağa müvəffəq olur. 

Nəticə olaraq deməliyik ki, yuxarı siniflərdə dramaturgiya 
nümunələrinin şagirdlərə istənilən səviyyədə öyrədilməsində, 
xüsusilə bu əsərlər üçün xarakterik olan dramatik hadisələrin real 
həyat həqiqətləri kimi dərk etdirilməsində dramatiklik, komiklik və 
faciəvilik anlayışlarının diqqət mərkəzində saxlanılması mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. İşin bu istiqamətdə təşkili şagirdlərdə teatr-
səhnə estetikasını inkişaf etdirir, bədii söz sənətinin ən kamil 
növlərindən olan dramaturgiyanın ədəbi-nəzəri mahiyyətinin onlar 
tərəfindən düzgün dərk olunmasına imkan yaradır. 

 
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” 

 jurnalı, Bakı, 1984, №3, səh. 28-32 
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H.CAVİDİN “SƏYAVUŞ” MƏNZUM FACİƏSİNİN 

SƏNƏTKARLIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ 
 

Respublikamızın ümumtəhsil məktəblərində mövzusu tarixi 
həqiqətlərdən götürülmüş dramatik əsərlər öyrədilir. Bu nümunələr 
arasında H.Cavidin “Səyavuş” mənzum dramı ədəbiyyat müəllim-
lərindən daha çox tədqiqatçılıq, pedaqoji məharət tələb edir. Onun 
bədii irsinin və “Səyavuş” mənzum dramının tədrisinə proqramda 
beş saat vaxt ayrılmışdır. Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri ilk dərs 
saatında dramaturqun həyat və yaradıcılığı ilə yanaşı “Səyavuş” 
pyesinə şagirdlərdə müəyyən maraq hissi oyadır, növbəti dərsə kimi 
məzmununu öyrənməyi qarşıya məqsəd qoyurlar. 

Təcrübə və müşahidələr göztərir ki, X sinifdə “Səyavuş” 
faciəsinin məzmunu, ayrı-ayrı obrazların bədii təhlili ilə əlaqədar 
aparılan işləri şagirdlər asan dərk edirlər. Lakin faciənin ideyası, 
realist xüsusiyyətləri, sənətkarlıq məsələləri, şairin bədii irsinin 
Azərbaycan ədəbiyyatının sonrakı mərhələsinə göstərdiyi təsir 
şagirdlərə lazımi səviyyədə çatdırılmır. Metodik ümumiləşdir-
mələrdə də “Səyavuş” pyesi, əsasən, məzmunun aydınlaşdırılması 
istiqamətində təhlil edilir ki, bu da əsərin sənətkarlıq məsələlərini 
düzgün araşdırmaqda müəllimlərə kifayət qədər kömək göstərmir. 

Onu da qeyd edək ki, məktəblərimizdə pyesin sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri əsasən bədii təhlildən sonra öyrədilir. Dərslik üzrə 
metodik rəhbərlik, vəsait, məqalə və tövsiyələrdə də həmin metodik 
iş əsas götürülür. Pyesin məzmun və ideyası, rollar üzrə oxusu, 
mətn üzərində iş, bədii təhlil və obrazların səciyyəsi, dramaturqun 
təlqin etdiyi ideyaların müasir həyat tərzimizlə əlaqələndirilməsi 
zamanı yuxarıdakı problem şagirdlərə dərk etdirilməlidir.  

Bu yazıda əsas məqsəd H.Cavidin “Səyavuş” romantik fa-
ciəsinin sənətkarlıq məziyyətlərinin öyrədilməsinin metodik yolları-
nı əks etdirməkdir. 

Məktəb təcrübəsinə əsasən, demək olar ki, yuxarıda 
göstərilən məqsədə nail olmaq üçün şagirdlərin diqqətini iki mü-
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hüm məsələyə yönəltmək məqsədəuyğundur. Birincisi, “Səyavuş” 
mənzum dramında tarixi həqiqətlərin bədiiləşdirilərək kamil sənət 
nümunəsinə çevrilməsi böyük realistin yaradıcılığında ictimai həya-
ta, sənətə və ənənəyə novator münasibətin dönüş nöqtəsidir. İkinci-
si, sələflərindən M.F.Axundovun, N.B.Vəzirovun, C.Məmmədqu-
luzadənin, müasiri C.Cabbarlının dramaturgiyasının əsas ideya 
istiqamətindən çıxış etməklə Azərbaycan mənzum sovet dramatur-
giyasının əsasını qoymuşdur. 

Kamil dramatik əsərin bədii duyumu, ideya-estetik qayəsi, 
həqiqi sənət əsəri olması əsasən süjet xəttinin, kompozisiyanın düz-
gün və dinamik istiqamətdə verilməsi ilə bağlıdır. Məhz Cavid də 
“Səyavuş” faciəsində mürəkkəb süjet xəttindən istifadə etsə də on-
ları elə bir mehvər ətrafında birləşdirir ki, hadisələrin biri digəri 
üçün zəmin yaradır, səbəb nəticəni doğurur, gərgin xarakterlər dra-
mı kimi bütövləşir. 

Pyesin başlanğıc hissəsində göstərilir ki, Səyavuş Rüstəmlə 
Zabilistanda məşq edərək qayğısız günlər keçirir. Atası Keykavu-
sun əmri ilə Səyavuş saraya dəvət olunur. Saray həyat tərzinin do-
ğurduğu rəzalət onda ikrah hissi oyadır. Az sonra Səyavuşu biz 
üsyançılar arasında görürük. O, üsyançı kəndlilərə humanist, 
insanpərvər, xeyirxah münasibət bəsləyir. Bu xeyirxah, nəcib işlər 
Keykavusu heç də sevindirmir. Bunu duyan Səyavuş dayısı 
Əfrasiyabın sarayına qayıdır. Burada da o, rəzalət, paxıllıq və 
böhtana məruz qalır. Yüksək bəşəri arzularla yaşayan, insanlar 
arasında sülh yaratmağa çalışan, saray həyat tərzini ittihamçı kimi 
qamçılayan Səyavuş analığı Südabənin “Qısqanclıq ehtirasının əsiri 
Kərşivəzin” qurduğu hiylələrin qurbanı olur. 

Qüvvətli xarakterlər və konfliktlərlə səciyyəvi olan həmin 
hadisələr Cavidin həyata, sənətə baxışının necə dəyişdiyini, 
qələminin püxtələşdiyini göstərir. Başqa sözlə desək, dramatik 
vəziyyəti yaradan və konfliktin xarakterini qüvvətləndirən hərəkət 
vəhdəti “Səyavuş” faciəsinin əsas sənətkarlıq məziyyətlərindəndir. 

Şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır ki, “Səyavuş” faciəsində 
əvvəldən axıra qədər bir-birini izləyən, tamamlayan gərgin dra-
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matik xətlərlə yanaşı, süjet xəttinə daxil olmayan dramatik səhnələr-
dən də istifadə olunmuşdur. Valinin göstərişi ilə Yalçının həbs edi-
lməsi səhnəsi ümumi süjet xətti ilə bir o qədər də bağlı deyildir. La-
kin dramaturqun təlqin etdiyi ideyaların, əsas hadisələrin qüvvəti bu 
epizodla daha sıx bağlıdır. Eyni zamanda, Səyavuşun daxili-mənəvi 
aləminin, feodal ictimai quruluşu ilə xalq kütlələri arasındakı 
münaqişənin mahiyyətinin aydınlaşdırılması əsasən qeyd olunan 
epizodun ideya-estetik qayəsi ilə əlaqədardır. Məhz yüksək və 
gərgin dramatizm əsasında qurulmuş həmin hadisə “Səyavuş” 
pyesinin sənətkarlıq məziyyətlərinin mühüm komponentidir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, “Səyavuş” faciəsində kamil xarakter-
lər ümumiləşdirilsə də, məhəbbət ehtirası ilə yaşayan Südabə obrazı 
əsas diqqət mərkəzində saxlanılır. Cavid Südabənin mənəvi iztirab-
larının artdığını, məhəbbətinin zorla əlindən alındığını təbii və inan-
dırıcı verir. Saray həyat tərzi onun mənliyini, məhəbbətini əlindən 
alsa da, sözünü, ürəyini ala bilmir:   

 
Nə dəhşətli qərar?!.. Gözəl 
düşünsən, 
Sevgisiz yaşayan canlı bir  
məzar! 
Sevərkən ölənlər daha bəxtiyar. 
 

Bu misralarda sevən bir qəlbin bəşəri arzusunun tərənnümü 
öz əksini tapır. Südabənin sevmək, sevilmək istəyi qəlbinə hakim 
kəsilir, bu yolda ölməyi bütün səadətdən üstün tutur. 

Cavidin böyüklüyü ondadır ki, mürəkkəb və ziddiyyətli ha-
disələrə oxucuda inam hissi oyadaraq konfliktin gah ahəstə, gah da, 
əksinə, yüksələn dramatik gərginliklə cərəyan etməsinə imkan yara-
dır. Başqa sözlə desək, poeziya ilə dramatizmin ayrılmazlığı “Səya-
vuş”u sənətkarlıq zirvəsinə yüksəldir.  

Məlum həqiqətdir ki, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri da-
ha yığcam, emosional olmaqla yanaşı, şeiriyyətlə, fəlsəfi mühaki-
mələrlə zəngindir. Yüksək sənət əsəri yaratmaqda həmin nümunələ-
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rə istinad sənətkarın böyüklüyüdür. Məhz Cavid də bu məsələni 
“Səyavuş”da əsas götürmüşdür. Pyesin dramatik oxusu, obrazların 
səciyyəsi və mətni üzərində iş apararkən şagirdlərin diqqəti bu isti-
qamətə yönəldilməlidir. Şagird bilməlidir ki, Cavid müasiri C.Cab-
barlı kimi hadisələrə və surətlərin psixoloji əhvali-ruhiyyəsinə uy-
ğun mahnı verir:  

  
Gəl, quzum, tez ol da gəl! 
Gözüm qaldı yolda, gəl! 
Camur gətir, daş gətir! 
Durma, arxadaş, gətir! 

 
Burada işə çağırış, əməyə məhəbbət qiymətləndirilir, onun 

həzz və zövq mənbəyi olduğundan danışılır. Nəzərə alınmalıdır ki, 
dövr, zaman dəyişdikcə belə nümunələr öz əhəmiyyətini itirmir, ək-
sinə əsərə yeni ruh, mənəvi qida verir. Əsərdə bu cür faktlar çoxdur. 
Müəllimlərin bu istiqamətdə yaradıcı işi pyesin sənətkarlıq məziy-
yətlərini müəyyənləşdirməkdə məktəblilərə imkan verməklə yanaşı, 
onlarda xalq müdrikliyinə, bədiilik və şeiriyyətə məhəbbət oyadar, 
sənət əsərinin emosionallığını, lirizmini, estetik qayəsini dərk etdir-
mək üçün zəmin yaradar. 

Pyesdə diqqəti cəlb edən sənətkarlıq məziyyətlərindən biri 
də dil məsələsidir. Məlumdur ki, Türkiyədə aldığı təhsil H.Cavidin 
yaradıcılığında əsaslı iz buraxmışdır ki, bu da sənətkarın ilk əsərlə-
rində türk dilinin söz, ifadə və tərkiblərinin işlənməsinə təsir göstər-
məyə bilməzdi. Lakin “Səyavuş” mənzum faciəsi bu cəhətdən dra-
maturqun uğurlu əsərlərindən sayılmalıdır. Əsərdə anlaşılmayan, 
yaxud mənası çətin dərk olunan söz və ifadələr nisbətən azdır. Hü-
seyn Cavid burada mənası bir qədər çətinlik törədən sözlərdən (hə-
rəmi, cariyyə, köylü, nədimə, davul, iştə, bəkləyir, ətməy, nasırlı, 
yavrum, omuz, bəkliyor, kəndini, nasıl, sərab, xırsızı, bayğın, təbər-
dar, yəzdani-pak, xayır, əfəndim, müztərib, şımardın, çapuq, yasa, 
naçarva, qurnaz) istifadə etmişsə də, bəzi sözlərin (münəccim, mü-
nəccimbaşı, yavər, xaqan, divanbəyi, pişxidmət, vali, müşavir, 
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başbuq, altun) lüğəvi mənaları M.F.Axundovun “Aldanmış kə-
vakib” povestinin və Azərbaycan tarixindən müvafiq mövzuların 
tədrisi zamanı şagirdlərə aydınlaşdırılmışdır.  

Qabaqcıl təcrübə və metodika elmi həmin sözlərin leksik-
semantik mənalarını izah etmək, misra daxilində işlənmə məqamını 
aydınlaşdırmaq, xarakterlərin fərdi və tipik xüsusiyyətlərinin müəy-
yənləşdirilməsində dil-üslubdan çıxış etmək və s. kimi işlərə sənət-
karlığın deyil, bədii təhlilin komponenetlərinin tərkib hissəsi kimi 
baxır. Əsas məsələ odur ki, dramaturqun canlı dildən yaradıcı istifa-
dəsi dialoq, monoloq və replikalarda necə ümumiləşdirilmişdir, ob-
razlılıq, şeiriyyət yaradan imkanlardan, frazeologizmlərdən, atalar 
sözü, zərbi-məsəl, aforizm, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifa-
də olunması ifadəliliyi, emosionallığı qüvvətləndirmişdirmi? Məhz 
aşağıda qeyd olunan səpkidə nümunələrin seçilib obrazların səciy-
yələndirilməsi pyesin ideya və bədii mahiyyətinin, dramaturqun 
sənətkarlıq məharətinin dərk olunmasına zəmin yaradır: a) obrazın 
özünəməxsus zahiri əlamətləri; b) məqsəd və məramlarını, arzu və 
istəklərini həyata keçirməyə can atmaq cəhdləri və ictimai həyata 
münasibətləri; v) obraza istər pyesin başlanğıcında, istərsə də dramatik 
inkişaf xətti boyunca remarkalarda dramaturqun münasibəti; q) başqa 
surət və personajların obraz barədə şəxsi mülahizələri; ğ) tipik şəraitdə 
tipik xarakterin yaradılmasında dramaturqun ustalığı.  

Pyesin mətnindən xarakterik nümunələrin seçilməsi (şagird-
lərin iştirakı ilə), obrazların müqayisəli təhlili zamanı müəllim şa-
girdlərdə belə bir təsəvvür formalaşdırmalıdır ki, dərin həyati və fəl-
səfi məzmuna malik fikirlər, mühakimələr “Səyavuş”un əsas sənət-
karlıq məğzidir. Az sözlə dərin fəlsəfi mənaların verilməsi, xalq 
müdrikliyinə yaradıcı münasibətin bəslənməsi ayrı-ayrılıqda atalar 
sözü və zərbi-məsəl təsiri bağışlayır.    

 

Zalım bağışlansa daha çox 
azar. 
Məzlum üçün qazar ən dərin 

məzar. 
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Cavid bədii təsvir və ifadə vasitələrini daha qabarıq, mənalı 
qələmə alır ki, bu da fikrə, ifadəyə sənət dolğunluğu, obrazlılıq, də-
rin ideya məzmunu verir: 

 
Oh, Səyavuş, Səyavuş! Bilməm 
nə sandın məni!? 
Bir gün didib parçalar dəmir 
biləklər səni. 

 
Sözlərə yeni məna ifadəliliyi verməsi də Cavid sənətkarlı-

ğının mühüm keyfiyyətlərindən sayılmalıdır. “Kirli təhqir”, “Saxla-
nalım gizli bir yerdə”, “Bizim ağzımız bütün”, “Canavar gözü”, 
“Qızmış... qurd”, “Vicdansız canavar” və s. kimi nümüunələr bu 
qəbildəndir. “İki könül birləşsə, qoparar dağı-daşı” atalar sözünü 
“İki könül birsə, diləklər də bir” şəklində işlətməsi də həmin ideya-
nın davamıdır. Şagirdlərin nəzərinə onu da çatdırmaq vacibdir ki, 
Cavid bəzən bir misra ilə hər hansı bir obrazın mənəvi aləmini aça 
bilir. Birinci cariyənin dili ilə ifşa edilən Keykavusun mənliyi iki 
sözlə (“Şərəfsiz, alçaq!”) oxucuya məlum olur. Eyni zamanda, gör-
kəmli dramaturqun sözünün kəsərliyi məntiqinin gücündə, tarixi hə-
qiqətlərə yaradıcı münasibətində öz bədii dəyərini tapır.  

Cavidin ölməzliyi ondadır ki, əsərlərində təbliğ etdiyi ide-
yalar dövründə şöhrət tapmaqla bərabər, özündən sonra yaranmış 
bir çox mənzum dram əsərlərinin məfkurəvi bədii qayəsinə təsir 
göstərmişdir.  

Bu cəhət də şagirdlərin nəzərinə çatdırılmalıdır ki, drama-
turqun bədii yaradıcılıq metodu mütərəqqi romantizm olsa da, 
tərənnüm etdiyi ideyalar insan mənəviyyatı, şəxsiyyətinin təkamül 
və formalaşmasına əsaslı kömək göstərir. Cavid dramaturgiyası 
oxucu və tamaşaçılara xeyirxah əməllər, saf arzular, nəcib ideyalar, 
ülvi hisslər aşılayır.   

Buraya qədər qeyd etdiklərimizdən belə bir nəticəyə gəl-
mək olra ki, təlim prosesində sənətkarlıq məziyyətlərinin müəyyən-
ləşdirilməsi yüksək elmi-nəzəri hazırlıq, dərin tədqiqatçılıq qabiliy-
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yəti tələb edir. Ədəbi-tənqidi materiallardan, metodik mənbələrdən 
yaradıcı istifadə sayəsində həmin məsələnin geniş və aydın izahı 
mümkündür. Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə istinadən “Səya-
vuş” mənzum faciəsinin əsas məğzi yuxarıdakı sistemdə təlimə cəlb 
ediləndə şagirdlərin müstəqil fikri fəaliyyətinin əsas sahəsi olan inşa 
yazıların da yüksək səviyyədə hazırlanmasına obyektiv zəmin yara-
nır, məzmun və ideya uzun müddət hafizədə yaşayır.  

 
 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı, 
 Bakı, 1986, №3, səh. 6-9 

(Həmmüəllif: A.Abdullayev) 
 
 

V-VII SİNİFLƏRDƏ DRAMATİK  
ƏSƏRLƏRİN TƏDRİSİ 

(metodik tövsiyə) 
 
“Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının əsas istiqamət-

ləri”ndə göstərildiyi kimi: “Şagirdlərin bədii təhsilini və estetik 
tərbiyəsini xeyli yaxşılaşdırmaq çox mühüm vəzifədir” / Ümum-
təhsil və peşə məktəbi islahatı haqqında” / Sənədlər və materillar 
toplusu / Bakı, “Azərnəşr”, 1984, səh. 54 /. Qarşıya qoyulan məqsə-
din müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində ədəbiyyatın lirik, epik və 
dramatik janrlarının hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin 
nəzərə alınmasının vacibliyi qeyd edilməlidir. 

Ədəbiyyat və incəsənətin spesifik xüsusiyyətlərini vəhdət 
halında əks etdirən dramatik nümunələrin tədrisi, səhnə tamaşasına 
baxışın təşkili şagirdlərin həyatı qavrama qabiliyyətinin, estetik 
hisslərinin inkişaf etdirilməsi üçün daha geniş imkanlar açır. Bu nü-
munələr üzərində işin səmərəli təşkili şagirdlərdə bədii ədəbiyyata 
və səhnə həyatına maraq oyatmalı, onların iradəsini, duyğularını və 
fikirlərini ifadə etməli, onların ideyaca zənginləşməsinə və mənəvi 
tərbiyəsinə zəmin yaratmalıdır.  
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Məhz bu cəhətdən dramatik sənət həm xalqın tarixi keçmi-
şi, həm gələcəyi haqqında ümumi təsəvvür yaradan tarixi əsərə, 
həm insanları layiqli vətəndaş kimi tərbiyə edən idrak fəaliyyətinə, 
həm də onları gözəlliyə qovuşduran, təbiətin, cəmiyyətin və insanın 
estetik cəhətlərinin inkişaf etdirilməsinə imkan yaradan obyektə 
çevrilir. Ona görə də “Sinifdə... tipik əsərlərin götürülməsi, bu əsər-
lərə hərtərəfli marksist-leninçi qiymət verilməsi, şagirdlərin bədii 
əsərlərdə həyat anlayışını mənimsəmələri, həyatı bütün dərinliyi və 
çoxcəhətliyi ilə “görməyi” öyrənmələri vacibdir” /N.K.Krupskaya. 
Seçilmiş pedaqoji əsərləri, I hissə. Bakı, “Maarif” nəşriyyatı, 1966, 
səh. 273/. 

Dramatik əsərlərin süjet xətti real həyat konfliktləri əsasında 
qurulur ki, bu da personajların bir-birinə münasibətindən yaranan 
gərgin münaqişələrdə, xarakterlərin fəaliyyətində bədii həllini tapır. 
Əsərin daxili mahiyyətinin, ideya-estetik qayəsinin, tərbiyəvi, əxla-
qi və emosional təsir qüvvəsinin müəyyənləşdirilməsi pyesin müəy-
yən sistemlə öyrədilməsi prosesində açılır. Bu məqsədlə aparılan 
sorğular nəticəsində aydın olmuşdur ki, V-VII siniflərdə dramatik 
nümunələrin öyrədilməsi zamanı rollar üzrə oxu /dramatik oxu/, 
məzmunun mənimsədilməsi, obrazların təhlili, həmin janrı başqa 
ədəbi növlərdən fərqləndirən özünəməxsus forma, janr və mətnda-
xili xüsusiyyətlərin aşakr edilməsi pyesin bədii varlıq kimi dərindən 
dərk olunmasına obyektiv imkan yaradır.  

Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan ümumtəhsil məktəblə-
rinin V-VII siniflərində dramatik janra aid biliklərin, bu janra daxil 
olan əsərlərin tədrisinin məktəb islahatının tələblərinə müvafiq tək-
milləşdirilməsi böyük praktik əhəmiyyət kəsb edir. Bunu nəzərə 
alaraq metodik tövsiyədə V-VII siniflərdə dramatik əsərlərin tədrisi 
qarşısında qoyulan məsələlərin şərhi, V sinifdə C.Cabbarlının 
“1905-ci ildə” pyesindən birinci şəklin və VII sinifdə “Sevil” dra-
mının öyrədilməsinin optimal imkan və yollarını izah etmək qarşıya 
əsas məqsəd qoyulur. Bu sahədə respublikamızın qabaqcıl ədəbiy-
yat müəllimlərinin iş təcrübəsi öyrənilmiş, nəşr edilmiş elmi-meto-
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dik ədəbiyyat araşdırılmış və nəticəsi bu metodik tövsiyədə ümu-
miləşdirilmişdir.  

Azərbaycan və eləcə də ittifaqın ümumtəhsil məktəblərində 
bədii əsərlərin məzmun və ideyasını, sənətkarlıq məsələlərini, bədii 
dil və üslubun xüsusiyyətlərini, əsərin süjet və kompozisiyasını, 
quruluşunu, obrazların təhlilinin imkan və yollarını, əsərdə cərəyan 
edən hadisələrin müəyyən tarixi dövrlə bağlılğını və s. problemləri 
şagirdlərə öyrədən ədəbiyyat fənni iki mərhələdə - IV-VII və VII-X 
siniflərdə tədris olunur. Hazırladığımız metodik tövsiyə V-VII sinif-
lərdə dramaturgiyanın öyrədilməsi məsələləri ilə bağlı olduğundan 
birinci pillə üzərində daha müfəssəl dayanmağı məqsədəuyğun 
hesab edirik.  

İstər ölkəmizin rus məktəblərində, istərsə də milli məktəb-
lərdə /Azərbaycan məktəbləri də buraya daxil olmaqla/ birinci mər-
hələdə /IV-VII/ qarşıya qoyulan tələb və kriteriyalar eyni məzmun-
dadır /Müqayisə üçün bax: Səkkizillik və orta məktəb proqramları. 
Ədəbiyyat. M., “Maarif” nəşriyyatı, 1981, səh. 6-7, 21, 24; 
Səkkizillik və orta məktəb proqramları.  Ədəbiyyat. Bakı, “Maarif” 
nəşriyyatı, 1985, səh. 6-7, 21, 27, 33-34, 36, 39-41/. Bu siniflərdə 
dərs deyən ədəbiyyat müəllimlərinin başlıca məqsədi şagirdlərdə 
bədii ədəbiyyata marağı gücləndirməkdən, obrazların nümunəsində 
onların mənəviyyatını zənginləş-dirməkdən, real gerçəkliyə fəal 
münasibət bildirməyi tərbiyə etməkdən, yaşayıb yaratmağın gö-
zəllik mənbəyi olduğuna inam oyatmaqdan, ifadəli oxu və rabitəli 
nitqi inkişaf etdirməkdən, ədəbi növlərin birini digərindən fərqlən-
dirmək bacarığını aşılamaqdan, müstəqil fikri fəaliyyətin əsas sa-
həsi olan inşa yazmaq qabiliyyətini formalaşdırmaqdan ibarətdir. 
Məhz bu məsələləri həyata keçirmək üçün ədəbiyyat proqramları 
IV sinifdə tematik, V-VI siniflərdə xronoloji – tematik, VII sinifdə 
isə tarixi - ədəbi prinsipdə tərtib olunmuşdur.  

VII sinif sistemli ədəbiyyat tarixini öyrənməyin başlanğıc, 
ilk pilləsi, daha doğrusu, keçid mərhələsidir. Bu sinfi bitirən şa-
girdlər hər hansı növdən olan ədəbi nümunəni müstəqil öyrənmək, 
təhlil etmək, nəticə çıxararaq həyata tətbiq etmək, əsərdəki obrazla-
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ra sənətkar münasibətini qavramaq, ideya-tərbiyəvi mahiyyətini 
dərk etmək, nəzəri xüsusiyyətlərini izah edə bilmək, fikirlərini şifa-
hi və yazılı bildirmək qabiliyyətinə yiyələnməlidirlər.  

V-VII siniflərin ədəbiyyat proqramlarında dram növünə 
dair 3 nümunə verilməklə dramatik əsərlər haqqında ümumi təsəv-
vür yaradılır. V sinifdə Azərbaycan sovet dramaturgiyasının banisi 
C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığı ilə müvazi olaraq “1905-ci ildə” 
dramından birinci şəkil əsasında şagirdlərə dram növü haqqında 
ilkin məlumat verilir. Bu zaman daha çox dram növünün quruluşu, 
zahiri və daxili özünəməxsus cəhətləri, dram növü ilə dram janrının 
oxşar və fərqli əlamətləri aydınlaşdırılmaqla nəzəri anlayışlar öyrə-
dilməlidir.  

Azərbaycan dramaturgiyasının təməlini qoymuş 
M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediya-
sının IV pərdəsi VI sinifdə öyrədilir. Əgər V sinifdə şagirdlərə dram 
növü haqqında ilkin, ibtidai təsəvvür verilməsi əsas məqsəd kimi 
qarşıya qoyulursa, VI sinifdə bu iş bir qədər dərinləşdirilir, şagirdlə-
rə dramatik əsərin bir pərdəsi tam təqdim edilir və tələb olunur ki, 
onlar həmin pərdənin məzmununu bütövlükdə öyrənib süjet xəttini 
təşkil edən hadisələri müəyyənləşdirsinlər. Qabaqcıl ədəbiyyat 
müəllimləri yalnız sonuncu pərdənin məzmununu mənimsətməklə 
kifayətlənmirlər. Onlar bütün pərdələrin oxunmasını, dram dərnək-
lərində səhnə tamaşasının hazırlanmasını əsas diqqət mərkəzində 
saxlayır, şagirdlər qarşısında düşündürücü suallar qoymaqla ideya-
məzmunu aydınlaşdırır, plan əsasında məzmunu soruşur, obrazların 
səciyyəsinə dair müəyyən metodik köməklik göstərirlər.  

Pyesin məzmun və ideyası üzərində iş aparılarkən şagirdlə-
rin nəzərinə çatdırılmalıdır ki, “Komediyada XIX əsrin ortalarında 
Azərbaycan həyat tərzi üçün səciyyəvi olan iki xüsusiyyət, iki meyl 
üz-üzə gətirilməklə ictimai konflikt kimi əsərin mərkəzinə qoyul-
muşdur. Həmin xüsusiyyətlərdən biri mövcud qayda-qanunlara, 
adət və ənənələrə tabelik, sakit, süst həyata aludəçilik, onunla razı-
lıqdır. İkinci xüsusiyyət, ikinci meyl isə görüb-götürmək, mənfəət 
əldə etmək, başqa millətlərin həyatını öyrənmək, onların mədəni tə-
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rəqqisi ilə tanış olmaq – mədəni intibah idi” /Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi. III cild. Bakı, Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1960, səh. 
211/. 

Komediyanın əsas məğzini təşkil edən gülüşün ictimai 
məzmun daşıması, eybəcərliyin tənqid hədəfinə çevrilməsi, fərdi-
fizioloji emosional əhvali-ruhiyyəsi ilə bağlı olan gülüşün öldürücü, 
tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən gülüşdən fərqli cəhətləri, quruluş və 
səhnə ilə bağlı xüsusiyyətləri, gəlişlər, pərdələr, monoloq, dialoq və 
s. kimi nəzəri məsələlər V sinif şagirdlərinə öyrədilməlidir.  

VII sinifdə C.Cabbarlının “Sevil” pyesi zəminində şagirdlə-
rin dram janrına dair əldə etdikləri nəzəri biliklər yekunlaşdırılır. Bu 
zaman dramın özünəməxsus xüsusiyyətləri, hərəkət, fəaliyyət, 
xarakter, konflikt, pərdə, şəkil, dialoq, monoloq, dialoji nitq, 
monoloji nitq, kompozisiya və süjet haqqında məlumatlar pyesdən 
seçilmiş konkret nümunələr əsasında şagirdlərin birgə iştirakı ilə 
müəyyənləşdirilməlidir. Müəllim nəzərdə saxlamalıdır ki, “Sevil” 
pyesinin ideya-məzmununda dramatiklik əsas estetik kateqoriya 
kimi üstünlük təşkil etsə də, eyni zamanda burada komik və tragik 
ünsürlərə də geniş yer verilmişdir.  

Lakin sonuncu iki komponent /komik və tragik ünsürlər/ 
əsərin janrını müəyyənləşdirməkdə bizə əsas vermir. Ona görə də 
“Sevil” pyesi psixoloji dram kimi elmi-metodik ədəbiyyatlarda 
təhlil olunur.  

Müşahidələr göstərir ki, şagirdlər kompozisiya ilə süjet xətti 
arasındakı mahiyyət fərqini fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər. 
Bəzən də süjetin ünsürlərini kompozisiyanın tərkib hissəsi kimi 
dərk edirlər. Müəllim şərh etməlidir ki, ədəbiyyatşünaslıqda lirik 
ricət, aralıq epizodları, bədii haşiyə /çərçivə/, bədii qabaqlama, 
peyzaj, interyer kompozisiyanın tərkib hissələri, bədii müqəddimə, 
düyün, hadisələrin inkişaf mərhələsi, zirvə, düyünün açılması, final 
süjetin ünsürləri, intriqa, kolliziya və intriqanın birliyi, stiuasiya isə 
süjetin əlamətləri kimi ümumiləşdirilir. Şagirdlərə dərk etdirmək 
lazımdır ki, kompozisiya - əsərdə həyatın vahid, bütöv mənzərəsi-
nin yaradılması /Q.L.Abramoviç/; bədii təzahür formalarının daxili 
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orqanizminin prinsipləri, qanunauyğunluğu /Q.N.Pospelov/; ədəbi 
əsərin bütöv sistemi ilə obrazlarının məntiqi ardıcıllığı və qarşılıqlı 
ideya-bədii əlaqəsi /V.İ.Sorokin/; bədii əsərin quruluşu, bədii 
kəşflərin, obrazların təşkilinin, onların əlaqə və münasibətlərinin, 
əsərdəki həyati proseslərin xarakterinin müəyyən olunmuş sistemi 
/L.T.Timofeyev, V.S.Turayev/; əsərin quruluşu, onun tərkib hissə-
lərinin düzülüşü, əsərdə göstərilən, həyat prosesini səciyyələndirən 
surətlərin, onların əlaqə və münasibətlərinin təşkili, hadisələrin təs-
viri qaydası /Ə.Mirəhmədov/ hesab olunur. / Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. 
Metodik göstəriş. Bakı, 1985, səh.23/. Süjet isə bədii əsərdə hadisə 
və əhvalatların inkişaf etdirildiyi xəttdir /Yenə orada, səh. 24/. 

Məktəb təcrübəsi belə bir qəti fikir söyləməyə zəmin yarat-
dı ki, aşağı siniflərdə öyrədilən bədii nümunələrin müəllifinin həyat 
və yaradıcılığı haqqında şagirdlərə onların yaş və bilik səviyyəsinə 
uyğun müəyyən məlumatın verilməsi təlim işinə müsbət təsir göstə-
rir. Həmin metodik iş əsas götürülərək V sinfin ədəbiyyat dərsliyinə 
yazıçı Qılman İlkinin iki kiçik həcmli oçerki / “Kömürçü ailəsində” 
və “İlk hədə”/ daxil edilmişdir. Təkmilləşdirilmiş ədəbiyyat proq-
ramlarında bu oçerklərin və “1905-ci ildə” pyesindən birinci şəklin 
öyrədilməsinə üç saat vaxt ayrılır. Həmin vaxtda aşağıdakı istiqa-
mətdə müəllimlərin iş aparması məsləhət bilinir:  

Birinci saat. Dramaturq haqqında müəllimin giriş sözü. 
Oçerklərin qısa məzmunu haqqında məlumat. Oçerklərdən seçilmiş 
parçaların oxusu, məzmunu üzrə müsahibə. Evə tapşırıq: Oçerklərin 
məzmununun öyrənilməsi və müəllimin təklif etdiyi parçaların 
rəvan, ifadəli oxusu. 

Müəllim söylədiyi qısa giriş sözündə şagirdlərin nəzərinə 
çatdırır ki, Azərbaycan sovet ədəbiyyatının ən görkəmli nümayən-
dələrindən biri olan C.Cabbarlının yaradıcılığı şeir, pyes və hekayə-
lərlə zəngindir. O, 1899-cu ildə keçmiş Xızı rayonunun /indiki Ab-
şeron rayonunun/ Xızı kəndində kömürçülüklə məşğul olan Qafar 
kişinin yoxsul ailəsində həyata göz açmışdır. Bu zaman müəllim 
“Kömürçü ailəsində” və “İlk hədə” oçerkləri vasitəsilə sənətkarın 
dünyaya gəlməsi, yoxsulluq və yetimçiliklə keçən uşaqlıq illəri, ilk 
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qələm təcrübələrinin məhsulu olan keçmiş həyatdakı haqsızlıq və 
yaramazlıqların ifşasına həsr edilmiş satirik şeirlərinin necə çətinlik-
lərlə çap olunması haqqında maraqlı məlumatlara şagirdlərin diqqə-
tini yönəldir. Bu istiqamətdə aparılan iş şagirdlərin öyrəniləcək 
oçerklərə marağını artırır, təlim prosesinin intensivliyi və səmərəli-
liyini təmin edir.  

Giriş söhbətindən sonra oçerklərin ayrı-ayrı parçaları şa-
girdlərə oxutdurulur. Müəllim ifadəli oxu işinin yeknəsəqlik doğur-
mamasını təmin etmək üçün “Kömürçü ailəsində” oçerkinin aktyor 
ifasında hazırlanmış val yazısından da istifadə edir. Şagirdlər oçer-
kin ən maraqlı epizodlarını aktyor ifasında dinləyirlər.  

Müəllim oxunmuş parçalara müvafiq olaraq yeri gəldikcə 
qısa şərh verməklə həmin oçerklərin dərindən mənimsənilməsini tə-
min etmək üçün obyektiv şərait yaratmalıdır. O, eyni zamanda Sey-
fəddin Dağlının “Bahar oğlu” romanındakı müvafiq parçadan /səh. 
75-78/ istifadə etməli, şagirdlərə Cabbarlının mübarizliyini, cəsarət 
və prinsipiallığını dərk etdirməli, onlarda bu mənəvi keyfiyyətlərin 
inkişaf etməsinə imkan yaratmalıdır.  

İşin bu istiqamətdə təşkilindən sonra oxucu təəssüratını üzə 
çıxaran aşağıdakı suallara şagirdlər əsasən aydın cavablar verə bilir-
lər:  

1. C.Cabbarlının atası haqqında nə deyə bilərsiniz? Onun 
həyat tərzini təsvir edin. C.Cabbarlı neçənci ildə, harada 
anadan olmuşdur? 

2. Dramaturq ilk şeirini hansı jurnalda, nə vaxt çap 
etdirmişdir?  

3. Nə üçün gənc şair şeirini “Üstünə” adlandırırdı? 
4. Nəyə görə C.Cabbarlının sözləri pristavı qəzəbləndirir-

di? Bu hədəyə şair necə cavab verdi? 
5. C.Cabbarlını daim narahat edən nə idi? Onun arzusu nə 

vaxt həyata keçdi?  
6. Cəfər Cabbarlı nə vaxt vəfat etmişdir?  
Həmin suallara verilən cavablar əsasında şagirdlər öyrənir-

lər ki, C.Cabbarlı maddi və mənəvi çətinliklərə baxmayaraq yara-
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dıcılığa çox erkən 14-15 yaşlarında başlamışdır. Onun “Bahar” adlı 
ilk şeiri 1915-ci ildə “Məktəb” jurnalında nəşr olunmuşdur.  

Gənc şairin ictimai quruluşdakı yaramazlıqları, yoxsul 
əmək adamlarını istismar edənləri ifşa edən satirik şeirləri o dövrün 
məşhur satirik jurnallarında nəşr olunurdu. İctimai quruluşu ifşa 
edən “Üstünə” adlı şeirinə və başqa əsərlərinə görə polis tərəfindən 
hədələnməsinə, təqib olunmasına baxmayaraq, gənc Cəfər Cabbarlı 
tutduğu böyük sənət yolunda cəsarət və mətanətlə irəliləyirdi. O, 
kamil sənət əsərləri yazmaqla xalqının və sovetlər ölkəsinin 
tanınmış dramaturqu oldu. Nəhayət, böyük sənətkar 1934-cü il 
dekabr ayının 31-də qəflətən vəfat etmişdir.  

“1905-ci ildə” pyesindən birinci şəklin öyrədilməsinə və şa-
girdlərə ümumən dram janrı haqqında ilkin biliklərin verilməsinə 
xidmət edən sonrakı iki dərs saatından aşağıdakı istiqamətdə istifa-
də olunması məsləhət bilinir:  

İkinci saat. C.Cabbarlının dramaturji yaradıcılığı haqqında 
giriş sözü. Dram əsərlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, dramatik 
oxu haqqında sadə məlumat. “1905-ci ildə” pyesinin yazılmasının 
səbələri. Dərslikdə verilmiş parçanın rollar üzrə dramatik oxusunun 
təşkili. Oxunmuş parçanın məzmunu üzrə müsahibə; Evə tapşırıq: 
“1905-ci ildə” pyesinin birinci şəklinin məzmununa aid sadə plan 
tərtib etmək, həmin plan əsasında öyrənilmiş parçanın məzmunu-
nun nağıl edilməsinə hazırlaşmaq.  

Dördüncü sinifdə şagirdlər C.Cabbarlının yaradıcılığı haq-
qında məlumat almış, sənətkarın inqilabdan əvvəlki ağır həyat tərzi-
nin bədii lövhələri əks olunmuş “Dilarə” hekayəsini öyrənmişlər. 
Bunu əsas götürərərk müəllim dərsə problem xarakterli sualla baş-
layır:  

- Uşaqlar, siz aşağı siniflərdə C.Cabbarlının hansı əsərini 
öyrənmişsiniz?  

- Kim həmin hekayənin məzmununu söyləyə bilər?  
- Yay tətili zamanı sənətkarın daha hansı əsəri ilə tanış 

ola bilmişsiniz?  
- Görkəmli dramaturq xalqa nəyi başa salmağa çalışırdı?  
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Şagirdlərin həmin suallara verdiyi cavablar yeni mövzunun 
öyrədilməsinə başlamaq üçün obyektiv zəmin hazırlayır. Giriş 
sözündə müəllim qeyd edir ki, onlar /şagirdlər/ bu vaxta qədər bədii 
ədəbiyyatın nağıl, şeir, hekayə kimi bir sıra növləri ilə tanış olmuş-
lar. Bununla yanaşı onlar müxtəlif teatr tamaşalarına getmiş, yaxud 
radio və televiziya vasitəsilə aktyorların ifasında səhnəciklər dinlə-
miş, onlara tamaşa etmişlər. Nağıl, hekayə və şeirlərdən fərqli ola-
raq səhnədə, teatrda tamaşaya qoyulmaq üçün yazılmış belə əsərlər 
dram adlanır. Bu əsərlərdə bədii surətlər hərəkət və danışıqları ilə 
haqqında danışılan hadisəni oxucu və ya tamaşaçıya çatdırır. Biz bu 
əsərləri oxuyarkən hadisədə iştirak edən adamların danışığından 
əlavə rast gəldiyimiz fikirlər baş verən hadisələri izləməyə və surət-
lərin səhnəyə gəlişi haqqında məlumat almağa xidmət edir. Ədəbi 
dildə belə əlavə fikirlərə r e m a r k a deyilir. Rollar üzrə oxu zama-
nı remarkaları yeri gəldikcə bir nəfər oxuyur ki, o “aparıcı” adlanır.  

Bu gün biz ilk dəfə olaraq C.Cabbarlının ən görkəmli, dərin 
həyati məzmunlu əsərlərindən biri ilə tanış olacağıq. Bu pyes azər-
baycanlılarla ermənilərin bir-birinə münasibətindən, xalqımızın 
azadlıq uğrunda apardıqları mübarizədən bəhs edən “1905-ci ildə” 
tarixi dramıdır. Siz yuxarı siniflərdə ölkəmizin tarixini öyrənərkən 
1905-ci ildə baş vermiş inqilabi hərəkat haqqında, çarizmin bu inqi-
labi hərəkatı yatırmaq üçün törətdiyi qanlı cinayətlər barəsində ge-
niş məlumat alacaqsınız. Həmin qanlı cinayətlərdən biri 1905-ci 
ildə tarixən bir olmuş və eyni ərazidə yaşamış iki xalq – ermənilərlə 
azərbaycanlılar arasında yaradılmış düşmənçilik olmuşdur.  

Müəllim bu istiqamətdə giriş məlumatı verdikdən sonra rol-
lar şagirdlər arasında bölüşdürülür. Aparılmış metodik tədqiqatlar 
göstərir ki, dramatik oxuya başlamamışdan əvvəl ayrı-ayrı səhnələ-
rin aktyor ifasında hazırlanmış maqnitafon lentini və ya val yazısını 
dinləmək şagirdləri fəallaşdırır. Bu prosesdə müəllim şagirdlərin 
əsas diqqətini personajların hərəkətinə, nitqinə və çıxışlarına yönəlt-
məlidir. Rollar üzrə oxu prosesində şagirdlərin aktiv iştirakının tə-
min edilməsini əsas götürərək müəllim səhnədə daha çox iştirak 
edən Allahverdi və İmamverdi rollarının hər birini iki şagirdə tapşı-
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rır və əvvəlcədən əvəzedicilərə çatdırır ki, Sona ilə Baxşının səhnə-
yə gəlişindən sonra rolları onlar oxuyacaqlar.  

Müəllimlərlə aparılmış sorğular göstərir ki, “1905-ci ildə” 
pyesinin birinci şəklinin müəyyən parçalarını sinifdə şagirdlərə 
oxutmaq məqsədəuyğun deyildir:  

Gülsüm . – Mürdəşir yusun İmamverdi dayının üzünü. 
İmamverdi. – Mən əvvəl-əvvəl arvadı boşardım, gedərdim 

təzə bir arvad alardım. 
İmamverdi. – Ey, ey arvad, əlini özünə yığışdır, Allaha and 

olsun, vurram yıxaram səni yerə, çıxaram qarnının üstünə, öfkələ-
rəm səni. 

İmamverdi. – Sür görək. Deyir: iş ki düşdü arvada, ölən gü-
nünü sal yada.  

Müəllim dərslikdə verilmiş parçaya yaradıcı münasiət bəs-
ləməklə hansı hissələri şagirdlərə oxudacağını dəqiq müəyyənləş-
dirməlidir.  

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, IV-VII siniflərdə rollar üzrə 
oxu prosesində remarkaların şagirdlərin özləri tərəfindən oxunması 
təlim işinin səmərəliliyinin artırılmasına təsir göstərir.  

Pyesin rollar üzrə oxusu qurtardıqdan sonra həmin parçanın 
məzmununun dərindən mənimsənilməsinə xidmət edən aşağıdakı 
suallardan istifadə etmək müsbət nəticə verir: 

M. Öyrəndiyiniz əsərdə hansı surətlər iştirak edir? 
Ş. “1905-ci ildə” pyesinin bu gün öyrəndiyimiz birinci şək-

lində aşağıdakı surətlər təsvir edilmişdir: Gülsüm, Nabat, Allahver-
di, İmamverdi, Eyvaz, Sona, Baxşı və Aram. 

M. Düzdür. Həmin surətlər neçə ailəni təmsil edir və onla-
rın hansıları azərbaycanlı, hansıları ermənidir?  

Ş. Pyesin birinci şəklində iştirak edən surətlər qonşu yaşa-
yan iki ailəni səciyyələndirir: İmamverdi, onun həyat yoldaşı Gül-
süm və oğulları Baxşı azərbaycanlı ailəsidir; Allahverdi, onun həyat 
yoldaşı Nabat, oğulları Eyvaz və qızları Sona isə erməni xalqını 
təmsil edir.  
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M. Əsərdə iştirak edən azərbaycanlılarla ermənilərin həyat 
tərzində fərq vardımı?  

Ş. Qətiyyən yox. Bu iki ailənin həayt tərzi tamamilə eyni-
dir. 

M. Əsərdə iştirak edən yaşlı nəslin nümayəndələri ilə gənc 
nəslin nümayəndələri arasında nə kimi fərq görürsünüz?  

Ş. Yaşlı nəslin nümayəndələri olan İmamverdi və Allahver-
di istismarçı təbəqələrin onlara verdiyi zülmlərə, əzab-əziyyətlərə 
dözməklə yoxsul yaşamağı hər cür səadətdən üstün tuturlar. Gənc-
lərin mənəviyyatı yaşlı nəslin xarakterindən fərqlənir. Xüsusilə, Ey-
vaz insanın insan tərəfindən istismarına üsyankar münasibət bəslə-
yir. Yoxsul kəndliləri xoşbəxt, varlı görmək istəyir. Onun üçün hə-
yatda mübariz olmaq, inqilab etməklə köhnə quruluşu devirmək, 
istismarsız cəmiyyət qurmaq lazımdır.  

M. Düzgün izah etdiniz. Bəs siz Eyvazla Baxşının xarakte-
rində nə kimi fərq görürsünüz?  

Ş. Eyvaz mübarizdir. O, şəhərdə fəhlə işləyir. Öz sözlərin-
dən məlum olur ki, fəhlə və kəndli sinfinin azadlığı uğrunda müba-
rizə aparan inqilabi təşkilatın üzvüdür. O, Baxşını da bu yola dəvət 
edir. Baxşı isə kövrək ürəkli gəncdir. O, heç cür razı ola bilmir ki, 
insan qanı tökülməklə azadlıq, xoşbəxtlik əldə edilsin.  

M. Sizcə, Baxşının tutduğu yol düzgün idimi?  
Ş. Xeyr. Baxşı başa düşürdü ki, zalım və qaniçən ağaları 

qan tökmədən, mübarizə etmədən təslim etmək, hakimiyyəti onla-
rın əlindən almaq mümkün deyildir. Bu yolda mütləq qan tökülməli 
idi. Əks halda bugünkü xoşbəxt, firəvan həyatın qurulması qətiyyən 
mümkün  ola bilməzdi.  

M. Eyvaz nə üçün narahat idi? Onu axtaranlar kimlər idi?  
Ş. Eyvaz kəndə boş-boşuna gəlməmişdir. O, kəndliləri inqi-

labi mübarizəyə çağıran, camaatın arasında intibahnamələr yayan 
qəhrəman, mübariz gəncdir. O, yaxşı bilirdi ki, çar xəfiyyələri 
tezliklə bunu başa düşəcək, onu tutub həbs edəcəklər. Buna görə də 
o, narahat idi. Çünki onu inqilab şəhəri olan Bakıda daha böyük 
işlər gözləyirdi. Eyvazı axtaran çar polisləri, xəfiyyələri idi.  
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M. Düzdür. Deməli, sizə aydın oldu ki, son anda Eyvazın 
Baxşıya verdiyi kağızlar da adi vərəqələr deyildi. Bu vərəqələrdə 
yoxsul kəndlilər çarizmlə mübarizəyə, öz qanuni haqqlarına çatmaq 
üçün ayağa qalxmağa çağrılırdılar.  

Əsərin məzmunu üzərində işin bu istiqamətdə təşkili 
üçüncü dərs saatında aparılacaq və beşinci sinif şagirdləri üçün 
nisbətən çətin olan təhlilin səmərəliliyinin təmin olunmasına əsaslı 
zəmin yaratmış olur.  

Üçüncü dərs saatında şagirdlərin pyesin məzmununa dair 
bilikləri fərdi sorğu və müsahibə yolu ilə dərinləşdirildikdən sonra 
təhlil işi aparılır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, əvvəlki 
mərhələlərdən fərqli olaraq işin bu mərhələsini müəllimlərin hamısı 
istənilən səviyyədə qura bilmirlər. Belə ki, bir sıra müəllimlərin 
bədii təhlil adı altında apardıqları iş əslində məzmun üzərində işə 
çevrilir ki, bu da şagirdlərdə gələcəkdə öyrənilən bədii əsəri 
müstəqil təhlil edə bilmək, bədii mahiyyətini müəyyənləşdirmək 
kimi zəruri keyfiyyətərin ləng inkişafına, istənilən səviyyədə 
formalaşmamasına gətirib çıxarır.  

Qabaqcıl təcrübə göstərir ki, istər aşağı siniflərdə, istərsə də 
yuxarı siniflərdə dramatik əsərlərin bədii təhlilində əsərdən seçilmiş 
səciyyəvi parçalar üzərində iş ən zəruri amillərdən biridir. Bu 
mərhələdə aparılan müsahibə zamanı şagirdlərin təsviri xarakterli 
cavabları ilə kifayətlənmək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər 
suallara cavab verməklə yanaşı verdikləri məlumatı əsərin 
xarakterik epizodları ilə əyani şəkildə əlaqələndirə bilsinlər. Bu 
baxımdan “1905-ci ildə” pyesinin birinci şəklinin təhlili zamanı 
müəllim problem xarakterli sualların şərhində şagirdlərin pyesin 
müvafiq epizodlarına müraciət etməsini tələb etməklə təhlilin 
səmərəliliyini artırmağa müvəffəq ola bilər.  

M. Dramaturq iki ailənin – azərbaycanlılarla ermənilərin 
birgə qonşuluq münasibətini necə ümumiləşdirmişdir?  

Ş. Əsərin ilk epizodunda Gülsümlə Nabatın söhbətində bu 
birlik çox aydın əks olunmuşdur. Onların toyuqları bir hində 
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yumurtlayır. Onlar varlarını bir-birindən əsirgəmirlər. Bir-birinə 
əllərindən gələn köməyi göstərirlər /Şagird kitabdan oxuyur/.  

Gülsüm. Ay Nabat bacı. Ay Nabat bacı. Bu yiyəsi ölmüş çil 
toyuq iki gündür, yenə də fal aparır, heç bilmirəm hara baş götürüb 
gedir, deyirəm, bəlkə, sizin hinə gəldi.  

Nabat. Hinə bax, ay Gülsüm bacı, dünən hindən iki dənə 
qərib yumurta tapmışam.  

Gülsüm. Yiyəsi ölmüş, bir yerdə oturub qaxıla bilmir. 
Nabat. Ala, bunları da apar, dünən axşam əyirmişəm. 
Gülsüm. Nə xəbər, qaçhaqaç deyil ki, mənim hələ əyrilmə-

miş yunum var.  
Nabat. Sən Allah, ay Gülsüm bacı, mallar gələndə sən on-

ları bir az yemlə, mən Eyvazı yola salım. 
Gülsüm. Dana gəlib, yemləmişəm, o biriləri də farağat elə-

rəm. Sən arxayın ol, işini gör /Şagird fikrini şərh etməkdə davam 
edir. 

Müəllim elə buradaca dramın nəzəri xüsusiyyətləri ilə 
əlaqədar şagirdlərə yeni bir məlumat verərək göstərir ki, dram 
əsərlərində geniş yer tutan belə mükalimələrə d i a l o q deyilir. 
Bunun mənası iki adamın səhnədə üz-üzə danışması deməkdir. 
Əgər səhnədə bir neçə adam qarşılıqlı söhbət edirsə, belə səhnələrə 
kütləvi səhnələr deyilir. Bəzən səhnədə ancaq bir adam da tək 
danışa bilər ki, buna m o n o l o q deyilir. Yəni bir adamın təklikdə 
çıxışı mənasını ifadə edir. 

İrəlidə qeyd etdiyimiz kimi, təhlil prosesində aparılan 
müsahibədə əsasən bütün suallarla əlaqədar əsərdən seçilmiş 
epizodlara müraciət edilməlidir. Belə ki, pyesin birinci şəklində əks 
olunmuş əsas ideyanın – azərbaycanlılarla ermənilərin həyat, məişət 
və şəxsiyyət birliyinin şagirdlərə dərk etdirilməsinə xidmət edən 
müvafiq sualların hər birinin şərhi ilə əlaqədar konkret epizodların 
seçilməsi üçün olan geniş imkanlardan səmərəli istifadə olunması 
şagirdlərin dramatik əsərlərə bədii təhlil vermək qabiliyyətini 
inkişaf etdirir və onları gələcəkdə bu istiqamətdə daha dərin 
biliklərə yiyələnmək üçün səfərbər edir.  
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Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, “1905-ci ildə” pyesinin / I 
şəkil / məzmun və ideyasının öyrənilməsindən sonra şagirdlərin yaş 
xüsusiyyətlərinə, bilik səviyyələrinə uyğun olaraq aşağıdakı 
mövzularda inşalar yazdırmaq pyesin mahiyyətinin uzun müddət 
hafizədə yaşaması üçün zəruri imkan yaradır: 

1. “1905-ci ildə” pyesində xalq həyatının təsiri. 
2. “1905-ci ildə” pyesində Azərbaycan və erməni xalqının 

nümayəndələrinin keçirdikləri ailə - həyat tərzlərinin təsviri. 
Bu mmetodik vəsaitdə /V-VII siniflərdə/ C.Cabbarlının 

dramatik əsərlərindən “Sevil” pyesinin tədrisi yolları da verilir. 
Mövcud proqramda həmin dramın tədrisinə dörd saat vaxt ayrılır. 
Bu müddət ərzində müəllim əsas diqqəti Cəfər Cabbarlının həyat və 
yaradıcılığı haqqında IV-VI siniflərdə öyrənilmiş biliklərin sistemə 
salınmasına, “Sevil” pyesinin məzmun, ideya, bədii və sənətkarlıq 
xüsusiyyətlərinin mənimsədilməsinə, kompozisiya, süjet, dramatik 
konflikt və s. haqqında praktik biliklərin aşılanmasına yönəltməli-
dir. 

Son otuz il ərzində ədəbiyyat proqramlarında ciddi məzmun 
dəyişiklikləri aparıldığı halda, sənətkarın digər əsərləri kimi “Sevil” 
pyesinin də proqramdakı mövqeyi sabit və möhkəm olmuşdur. 
Proqramın məqsədinə uyğun olaraq təkmilləşdirilmiş ədəbiyyat 
dərsliyinə əlavə edilmiş materiallar xüsusilə nəzər-diqqəti cəlb edir. 
Dərslikdə əvvəlki nəşrlərdən fərqli olaraq C.Cabbarlının həyat və 
yaradıcılığı haqqında məlumatlar şagirdlərin yaş və bilik 
səviyyəsinə uyğun dəqiqləşdirilmiş, “Sevil” pyesinin məzmun və 
ideyası, pərdə, konflikt, kompozisiyaya dair yeni, orijinal 
materiallar verilmişdir. Bu da istər sənətkarın yaradıcılığı, istərsə də 
“Sevil” pyesi haqqında şagirdlərə proqramın tələb etdiyi səviyyədə 
biliklərin verilməsi üçün obyektiv imkan yaratmışdır /Müqayisə 
üçün bax: H.Əfəndiyev, Z.Əliyeva. Ədəbiyyat /oxu kitabı/ 7-ci 
sinif. Bakı, “Maarif”, 1968-1988-ci illərə dair on beş nəşr, səh. 56-
92; H.Əfəndiyev, Z.Əliyeva. Ədəbiyyat /oxu kitabı/ 7-ci sinif. 
Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş on altıncı nəşri. Bakı, 
“Maarif”, 1983, səh. 51-90/. 
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Bununla yanaşı, C.Cabbarlı yaradıcılığı Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatşünaslığı tərəfindən geniş və hərtərəfli tədqiq olunmuşdur 
ki, burada “Sevil” pyesinin də öz xüsusi mövqeyi vardır. /M.A.Da-
daşzadə. Seçilmiş əsərləri. III cilddə. II cild. Bakı, Azərb. EA nəş-
riyyatı. 1968, səh. 120-146/. Respublikamızda bu sahədə aparılmış 
metodik tədqiqat haqqında da eyni fikri söyləmək olar /Camal Əh-
mədov. Orta məktəbdə Cəfər Cabbarlının həyat və yaradıcılığının 
öyrədilməsi. Namizədlik dissertasiyası. Əlyazması V.İ.Lenin adına 
APİ-nin kitabxanasındadır. Bakı, 1955, səh. 136-169/.  

“Sevil” pyesinin maraqlı səhnə quruluşu ilə bərabər, opera 
/F.Əmirovun “Sevil” operası/ və kino sahəsindəki /“Sevil” filmi/ 
mövqeyi də müvəffəqiyyətli olmuşdur. Azərbaycan ümumtəhsil 
məktəbləri üçün hazırlanmış “C.Cabbarlının səhnə əsərləri” filmi-
nin dörd fraqmentindən biri “Sevil” pyesi əsasında çəkilmişdir. Nü-
mayişi beş dəqiqə davam edən fraqmentdə Sevilin köləlikdən azad 
zəhmət yoluna qədərki mürəkkəb həyat yolu təsvir edilir.  

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri köməkçi imkanlardan isti-
fadə etməklə “Sevil” pyesini aşağıdakı sistemdə şagirdlərə öyrədir-
lər. 

Birinci saat. C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığı haqqında 
şagirdlərin bu vaxta qədər öyrəndikləri biliklərin möhkəmləndiril-
məsi. Şagirdlərə sənətkarın dramaturgiyası haqqında daha geniş, 
məzmunlu məlumatın verilməsi, onun görkəmli sovet dramaturqu 
kimi tanıtdırılması, “Sevil” fraqmentinin nümayişi. Müəllimin ver-
diyi məlumat və filmin məzmunu əsasında müsahibə. Fikrət Əmiro-
vun “Sevil” operasından “Beşik mahnısı”. Evə tapşırıq: Dərslikdən 
C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığı haqqındakı materialın öyrənil-
məsi, pyesin dərslikdə verilmiş mətninin oxunması, rollar üzrə dra-
matik oxu işinə hazırlıq. 

Bu mərhələdə müəllim göstərir ki, dramaturji fəaliyyətə 
inqilabdan əvvəl başlayan C.Cabbarlı “Vəfalı Səriyyə, yaxud göz 
yaşları içərisində gülüş”, “Solğun çiçəklər”, “Oktay Eloğlu”, 
“Aydın” kimi pyeslərində pulun sinifli cəmiyyətdəki alçaldıcı 
rolunu, insanların azadlıq uğrunda apardığı mübarizəni tərənnüm 
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etməyə çalışmışdır. Lakin bu əsərlər hələ gənc dramaturqa böyük 
sənət şöhrəti gətirə bilməmişdir. C.Cabbarlı böyük sovet dramatur-
qu kimi şərəfli ada “Od gəlini”, “Sevil”, “Almaz”, “1905-ci ildə” və 
s. əsərlərini yazmaqla çata bilmişdir. Təlim prosesində bu pyeslərin 
ideya-məzmununa dair biliklərin verilməsi qarşıya məqsəd 
qoyulmalıdır.  

Bu istiqamətdə məlumatdan sonra C.Cabbarlı yaradıcılığın-
da yeni, yüksək mərhələnin başlanğıcı olan və 1928-ci ildə tamam-
lanaraq Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında böyük müvəffəqiyyətlə 
tamaşaya qoyulan “Sevil” pyesinin məzmunu və əsas məziyyətləri 
şərh edilməklə tədris filmi ekrana verilir. Dərs verilmiş biliyə uyğun 
olaraq müsahibə ilə yekunlaşdırılır.  

İkinci saat. “Sevil” pyesinin dərslikdə verilmiş mətni üzə-
rində iş. Rollar üzrə dramatik oxu. Sinifdə səhnələşdirilmiş hissənin 
məzmununun müsahibə ilə dərinləşdirilməsi, ayrı-ayrı obrazların 
dilində işlədilmiş çərtin söz və ifadələrin şərhi. Evə tapşırıq: əsərin 
bütövlükdə məzmununu öyrənmək, təhlil işinə hazırlıq.  

Pyesin məzmununun şagirdlər tərəfindən və nə səviyyədə 
mənimsənildiyini müəyyənləşdirmək məqsədilə əvvəlcədən 
hazırlanmış suallar üzrə müsahibə təşkil edilir:  

M. – Pyesin I pərdəsində hansı hadisələr öz əksini 
tapmışdır?  

Ş. – Birinci məclis Sevilin kədərli mahnı oxuması ilə 
başlanır.  

Məlum olur ki, Sevil Balaş kimi əxlaqsızın evində kölə 
vəziyyətinə düşmüş, əzablı günlər keçirmişdir. Balaşın bacısı Gülüş 
Sevili bu qaranlıq mühitdən azad etməyə çalışır. Bu zaman Atakişi 
və Babakişi daxil olurlar. Onlar əməyi sevmələrindən, əməksiz 
yaşaya bilmədiklərindən ilhamla danışırlar. Balaşın gəlişi vəziyyəti 
tamailə dəyişir. O, ailəyə alçaq gözlə baxır; Dilbər xanım kimi 
meşşan təbiətli, pozğun mənəviyyatlı bir qadını evinə dəvət edir. 
Atasının danışığını, geyimini şəxsiyyətinə, mənliyinə sığışdırmır. 
O, mənliyini, ləyaqətini, vicdanını itirmiş insandır.  
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M. – Sevili hüququnu başa düşməyə, çadrasını atmağa, 
azad yaşamağa kim yol göstərir?  

Ş. – Sevil hüquqsuzluq məngənəsində sıxılmış müti, lakin 
təvazökar bir qadındır. O, ərinin hər bir əmrini itaətlə yerinə yetirir 
və “... ər ki, var, Allahın kölgəsidir” fikrini özünə amal hesab edir. 
Gülüş Sevili bu ətalətdən qurtarmağa çalışır və deyir: “Onun 
kölgəsi” /Balaşa işarə edir – Y.Aslanov/ bu qara çadradır, o sənin 
başında durduqca sən yazıq olacaqsan”. 

M. – Balaşın Sevilə, doğma atasına nankor olması əsərdə 
kimin dili ilə ifşa edilir?  

Ş. – Cəfər Cabbarlı söz sərrafıdır. Dramaturq Sabir 
bulağının qaynaqlarından su içmiş, tipi öz dili ilə ifşa etməyi 
bacarmışdır: “Bircə yox, sən ortadan qapını bağla, heç bu tərəfə 
görünmə, kişi üçün də /Atasını nəzərdə tutur – Y.Aslanov/ bu dal 
otaqda yer sal, tez yatsın, çul-çuxası ilə həyətə - zada çıxar, biabır 
olarıq”.  

M. – Pərdə hansı sonluqla bitir?  
Ş. – Pərdənin sonunda Balaşın ikrah doğuran hərəkətlərinin 

şahidi oluruq. Balaş atasına Azərbaycan dilində danışmağı qadağan 
edir, ona ölü paltarı geyindirir və s.  

II pərdənin məzmunu ətrafındakı iş müsahibə üsulu ilə 
davam etdirilir:  

M. – Gülüşün döyüşkənliyi və sənəti haqqında nə deyə 
bilərsiniz?  

Ş. – Gülüş sərbəst, azad, insanlıq ləyaqətini başa düşən, 
qardaşı Balaşın alçaq hərəkətlərinə üsyankar münasibət bəsləyən 
qadın kimi qarşımızda canlanır. Məlum olur ki, Gülüş müəllimədir, 
idmanı sevir. Şagird kitabdan oxuyur: “Çox gözəl, Tabaq bəy 
/Məmmədəlibəy nəzərdə tutulur – Y.Aslanov/ olsun, indi, ata, siz 
oturun, mən qonaqlar ilə məşğul olum. Mən bu gün parlaq imtahan 
verirəm, özüm də sportdan gəlirəm, çox sevincəm, bu gün sizə 
özüm qulluq edəcəyəm”.  

M. – İkinci məclisdə daha hansı hadisələrin şahidi oluruq?  
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Ş. – Balaş öz qayınatası Babakişini yolçu, dilənçi adlandırıb 
evdən qovmaq istəyir. Atakişi öz oğluna “mən boğazımdan çörəyi 
kəsib sənin boğazına dürtmüşəm” – deyir və Balaşı “nankor” 
adlandırır.  

M. – Gülüş atasını yeni həyata necə çağırır?  
Ş. – O, qardaşının evində baş vermiş bədbəxtliyi görür. 

Ağlayır ki, inkişaf üçün geri deyil, irəliyə getmək lazımdır: “Həyat 
yolu uçurum üstündə çəkilmiş dar bir körpüdən keçir, geriyə yol 
yoxdur. Qayıtmaq olmaz, yol ancaq irəliyədir”. 

M. – Hadisələrin ən gərgin nöqtəsi haqqında nə deyə 
bilərsiniz?  

Ş. – Dilbər xanım Balaşa: “... bu evdə səndən və məndən 
başqa kimsə olmamalıdır” - əmrini verir. Bununla da ailə səadətini 
itirmiş Balaş Sevili evdən qovmağa məcbur olur.  

Dərslikdə III məclisin qısa məzmunu verilmişdir. Müəllim 
bu məclisin məzmununu özü şagirdlərə şərh edir. Belə ki, Gülüşün 
uşaq bağçasında uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmasını, Sevi-
lə dərs verməsini, Sevilin Balaşın evinə gəlişinin səbəbini izah et-
məklə həmin məclisin məzmunu haqqında şagirdlərdə aydın təsəv-
vür yaradır. Üçüncü pərdədə şagirdlərin əxlaqına, mənəviyyatına 
mənfi təsir göstərən hadisələr də öz əksini tapdığına görə həmin 
pərdə ətrafında müsahibə aparılması məqsədəuyğun deyildir.  

Pyesin IV məclisi ətrafında müsahibə davam etdirilir:  
M. – Sevildə hansı yeni keyfiyyətlər yaranmağa başlayır?  
Ş. – Sevil ağıllı və dərrakəli bir qadın kimi gözümüz 

qarşısında canlanır. O, başa düşür ki, azad yaşamaq üçün həyatda 
mübariz olmaq lazımdır. Sevil çadrasını Balaşın üzünə çırpıb: “Qoç 
döyüşünə qoç dayanar, kəlləmi bərkitməyə gedirəm” – deyir.  

M. – Mövcud vəziyyət Sevilin həyatında dönüş yaradır. O, 
“Azərbayacan qadınlığının azadlıq yolu” kitabını yazır. Sevil həmin 
kitabda qadın azadlığı məsələsini necə şərh edir? Kim həmin 
parçanı oxuya bilər?  

Ş. - /Kitabdan oxuyur/ “Qadının qəti azadlığı üçün yalnız 
çadrasını atması bəs deyildir, halbuki, Avropa qadınları çadrasız 
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ikən yenə azad deyildirlər. Qadına ən başlıca iqtisadi azadlıq lazım-
dır”.  

Rollar üzrə dramatik oxuya başlamamışdan əvvəl çətin söz 
və ifadələr üzərində iş aparılır. Bu zaman aşağıdakı məzmunda bi-
liklərin şagirdlərə öyrədilməsi məqsədəmüvafiqdir.  

 
Sıra  
№-si 

“Sevil” pyesinin I 
pərdəsində işlənmiş 

çətin sözlər 

Həmin sözlər 
hansı dildən 

Azərbaycan dilinə 
keçmişdir. 

 
Mənası 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
9 
10 

Ruz-u 
Məvacib 
Nəvalə 
Məsud 
 
 
Məmnun 
 
Müsaidə 
 
Silisçi 
Qubernator 
Nu dovolno 
Niçeqo podobnoqo 

Fars 
ərəb 
ərəb 
ərəb 

 
 

ərəb 
 

ərəb 
 

rus 
rus 
rus 
rus 

Gün, gündüz, qazanc 
Əmək haqqı 
Bəxşiş, hədiyyə 
Şad, xoşbəxt, uğurlu, 
bəxtəvər 
 
Razı qalan, minnət-
dar, şad, sevincli 
Yardım, köməklik, 
imkan 
Müstəntiq 
Vilayət hakimi 

Daha bəsdir, kifayətdir 
Qətiyyən belə deyil, 
belə şey yoxdur 

 
Pyesin digər pərdələri zəminində də yuxarıdakı məzmunda 

işin təşkili məsləhət bilinir.  
Müşahidələr göstərir ki, çətin söz və ifadələrin izahından 

sonra dramatik oxuya başlamaq daha səmərəlidir. Onu da qeyd 
edək ki, V-VI siniflərdən fərqli olaraq VII və yuxarı siniflərdə 
dramatik oxunun özünəməxsus xüsusiyyətləri təzahür edir. Belə ki, 
bütövlükdə öyrənilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuş dram əsərlərinin 
rollar üzrə oxusunda əsas məqsəd şagirdlərin təhlil işi üçün düzgün 
istiqamət götürmələri olmalıdır. Buna görə də qabaqcıl ədəbiyyat 
müəllimləri pyesin ayrılıqda götürülmüş bir və ya bir neçə pərdəsi-
nin deyil, bütövlükdə əsərin ən xarakterik səhnə və epizodlarının 



Yusif Aslanov 
 

 114 

rollar üzrə oxusunun təşkil edilməsinə daha çox üstünlük verirlər. 
Odur ki, V-VI sinfə nisbətən VII sinifdə rollar üzrə oxuya verilən 
tələb bir qədər mürəkkəbləşdirilir. Buna görə də, dramatik əsərlərin 
oxusu prosesində təkcə iştirak edən şəxslərin özləri barədə deyil, 
habelə bu və ya digər hadisənin baş verdiyi yerin, şəraitin özü haq-
qında əyani təsəvvür yaratmaq zəruridir. Bundan sonra isə hər bir 
dramatik əsərin başlandığı remarkaya, şəklə, pərdəyə nüfuz etmək 
şərti əmələ gəlir. /Bax: Bilinkis Y.S. Teatr i literatura, stiuasiya dra-
matiçeskoqo dialoqa. V kn. Vzaimodeystviye i sintez isskustva. M., 
“Nauka”, 1978, st. 90/. 

Üçüncü saat. Pyesin məzmunu və mətni üzərində aparılmış 
işin dərinləşdirilməsi. Əsərin təhlili. Ayrı-ayrı obrazların 
səciyyələndirilməsi. Əsas ideyanın şagirdlərə dərk etdirilməsi. Evə 
tapşırıq: ayrı-ayrı obrazları səciyyələndirməklə əsəri təhlil etmək.  

Müəllim əsərin əsas ideyasının dərindən dərk etdirilməsi 
üçün obrazların xarakteristikasından geniş istifadə edir. Bu yolla 
burjua-kapitalist dünyasının qadına olan münasibəti ilə sosialist 
həyat tərzinin qadına verdiyi yüksək insani hüquqlar müqayisə 
edilərək aydın nəticələrə gəlmək üçün obyektiv şərait yaradılır. 
Pyesin personajları haqqında müəllimin verdiyi təhlil xarakterli 
məlumatlar müsahibə vasitəsilə möhkəmləndirilir:  

M. – Sevil obrazını necə təsəvvür edirsiniz?  
Ş. – Bizim gözümüz önündə iki Sevil canlanır. Biri müti və 

təvazökar, ərini Allahın müqəddəs kölgəsi hesab edən, onun 
yolunda əzab-əziyyətə dözməyə hazır olan, hər cür azadlıqdan 
məhrum edilən Sevil. O biri isə üsyankar, ali təhsilli, mədəni, 
dünyanın hər işindən baş çıxaran Sevil. İkinci Sevil mövcud 
cəmiyyətin ağuşunda böyümüş, mübariz və cəsarətli qadın kimi 
püxtələşmişdir.  

Sevilin mənəvi inkişaf yolunu səciyyələndirən müəllim 
aşağıdakı parçalar üzərində geniş iş aparır:  

“Balaş, on üç yaşında mən bu evə gəlmişəm, altı il yarıac, 
yarıtox, quru çörək ilə keçinmişik, bir gün, bir düyün görməmişəm, 
indi Allah bizim üzümüzə baxıb bir parça çörək yetirmişdir. Amma 
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indi də sən məni bir yerə çıxarmırsan, hərgah sən məni özünlə apar-
san, adam arasına çıxarmış olsan, bir yol bilmərəm, iki yol bilmə-
rəm, sonra mən də başqalarına baxıb öyrənərəm, o biriləri, hələ bu 
şəkildəki arvad bildiklərini anasının qarnından gətirməmişdir ki?” 

“Mən sənə, doğrudan da acıyıram. Qalx, Balaş. Mən elə 
bilirdim ki, sən bu illər içində dəyişmisən, yazıq ki, sən əvvəlki ki-
mi ayaqlara qapanacaq bir meşşan, özgəsindən səadət sədəqəsi istə-
yən bir dilənçisən. Mən isə artıq əvvəlki Sevil deyiləm, mən atılıb-
tutulacaq bir kukla deyiləm. Mən indi həyata qarşı aciz deyiləm, in-
di məndə qoç döyüşünə qarşı aslan pəncəsi vardır”. 

Qılıncdan kəskin olan bu ifadələr qadınların inkişaf yolunu 
göstərən ən yaxşı misallardır. Bu fikirlər həmçinin yeni quruluşun 
insan şəxsiyyətinin formalaşmasındakı rolunu əks etdirir.  

Balaş surətini səciyyələndirən müəllim aşağıdakı fikirləri 
daha qabarıq şəkildə izah edə bilər:  

“Mən sizin ayaqlarınızdayam, mən heç bir vaxt sənin /Dil-
bərə müraciət edilir – Y.Y./ əmrindən çıxmamışam və çıxmayaca-
ğıma and içirəm”.  

“Sevil, diz üstə çöküb bir cocuq kimi yalvarıram: məni öl-
dür, rədd etmə. Mən səni bir cocuq kimi oxşar, bir kukla kimi atıb-
tutaram. Sevil, yalvarıram sənə, mənə rəhmin gəlsin, mən sənsiz ya-
şaya bilmərəm”. 

Gülüşün xarakterini müəyyənləşdirəndə aşağıdakı fikirləri 
nəzərdən keçirmək məsləhət görülür:  

“Gücsüz bir qadını dustaqda saxlayıb, qapıları onun üzünə 
qapamaq, onun günüsünü evə gətirib ona güldürmək, mənim atama 
yaramaz ölü paltarı geyindirib, heyvan kimi ağzını qapamaq və dili-
ni bağlamaq, sərsəm bir meymun kimi cansız bir marionetka kimi 
barmaq ucunda oynatmaq! Yox, artıq mən sənin üçün dəli Gülüş 
deyiləm, mən indi bayquş qəhqəhəsiyəm ki, bütün həyat uzunu sə-
nin qulaqlarında partlayacağam”. 

Dilbər xanımın mədəniyyətsizliyini, mənəvi puçluğunu 
göstərəndə bu fikirləri xatırlamaq yerinə düşərdi:  
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“Oturun, bu gecə əylənmək, bütün dünyanı əyləndirmək is-
təyirəm. /Pudra çıxarır/ Qospoda! Tovarişi! üzünüzü o yana çevirin, 
bir-iki... üç... /Məmmədəliyə/. Sən hara baxırsan?” və s.  

Atakişi və Babakişi obrazlarını dərk etmək üçün aşağıdakı 
cümlələri nəzərdən keçirmək olar:  

“– Yox, balam, su gətirmək nədir, işsiz darıxıram, mən öm-
rümdə bir gün də olsun işsiz qalmamışam, indi nə edim, zalım oğlu-
nun maşını əlimi şikəst elədi atdı məni evin küncünə, yoxsa məni 
evdə tapmaq olardı?” 

“Deməli, Atakişi qazançıdır, mən də türkün sözü, ocaqçı”. 
Əsərin məzmununu öyrətməklə iş bitmir. Bu əsəri yazmaq-

da sənətkarın məqsədini, daha doğrusu, əsərin ideyasını şagirdlərə 
öyrətmək dərsin əsas halqalarından biridir. Məhz elə buna görə də 
dördüncü dərs bütövlükdə əsərin təhlilinə həsr edilir. Bizcə, bu mər-
hələdə şagirdlər qarşısında ciddi suallar qoyub, onların fəallaşdırıl-
masına, axtarışlar aparmasına nail olmaq lazımdır:  

1. Nə üçün Cabbarlı pyesini başqa adla deyil, “Sevil” 
adlandırır?  

2. C.Cabbarlının “Sevil” pyesini yazmaqda məqsədi nə 
idi?  

3. Biz məclisin əvvəlində Sevili yazıq, müti və ərinin hər 
bir əmrini yerinə yetirən hüquqsuz bir qadın kimi 
görürük. Yalnız bu keyfiyyətlərlə Sevili səciyyələndirə 
bilərikmi?  

4. Əvvəlki Sevilə hansı nöqsanı irad tuta bilərsiniz?  
5. Sevilin həyatında əmələ gələn dönüşün başlıca 

səbəbini nədə görürsünüz?  
6. Birinci məclisdə hüquqsuz qadın kimi təsvir edilən 

Sevil sonuncu pərdədə sizə necə təsir bağışlayır? 
7. Meşşan təbiətli Balaşın ailəyə münasibətini, həyata 

baxışını kim izah edər? 
8. Bilirsiniz ki, Sevili azadlıq yoluna Gülüş çağırır. Kim 

Gülüş obrazının daxili aləmini və həyata münasibətini 
aydınlaşdırar? 
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9. Dramaturq Dilbər, Əbdüləlibəy və Məmmədəlibəyin 
simasında burjua-meşşan ailəsinin mənəvi puçluğunu, 
həyata münasibətlərini necə təsvir etmişdir? 

Təhlil prosesində şagirdlərə izah edilir ki, “Sevil” pyesində 
Azərbaycan qadınlarının keçirdiyi faciəli həyatı, feodal-patriarxal 
münasibətlərini özündə yaşadan kapitalizm quruluşunun eybəcər 
mahiyyətini tənqid etməyi, mövcud quruluşun qadına bəxş etdiyi 
azadlığı dövrün tələbi baxımından həll etməyi, yeni sovet ailəsinin 
formalaşmasını göstərməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur. Şagirdlərə 
Sevili ağıllı, dərrakəli, sağlam bir əqidədə böyüyən, mənliyini, şəx-
siyyətini hər şeydən üstün tutan, mənəvi təkamülündə kamilləşmə, 
siyasətində prinsipiallıq, dünyagörüşündə böyük ictimai dəyişiklik-
lər olan bir müsbət qadın obrazı kimi təqdim etmək lazımdır. Çün-
ki: “Cabbarlının qadın surətləri passiv etirazdan başlayaraq, fəal 
etiraza, ictimai mübarizəyə qədər yüksəlirlər” /M.A.Dadaşzadə. 
Seçilmiş əsərləri III cilddə, II cild. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 
1968 s. 123/. 

Balaş hər cür insani keyfiyyətlərdən mərhum, iradəsiz, adi 
bir mühitdə yaşamağı sevməyən, vəzifəcə yüksək olanlara yaltaqla-
nan, meşşanlıq bataqlığının çirkabında böyüyən, ailə səadətini tapa 
bilməyən mənfi xarakterli tip kimi səciyyələndirilir.  

Gülüş Balaşın bacısı olmasına baxmayaraq, azad, döyüş-
kən, humanist, heç kimə boyun əyməyən, yeni mədəniyyətin, tərəq-
qinin tərəfdarı, Sevilə azadlıq yolu göstərən xeyirxah bir insan kimi 
təsvir olunur. 

Dilbər mənəviyyatca pozğun, eyş-işrət düşkünü, fırıldaqcı, 
həyatın mənasını əyləncədə görən, Əbdüləlibəy və Məmmədəlibəy 
isə müstəqil düşünmə qabiliyyəti olmayan, savadsız və köhnə adət-
ənənələrin təsiri altında yaşayan obrazlar kimi təhlil edilir.  

Atakişi və Babakişi təmizqəlbli, əməyi sevən, sadə insanlar-
dır. Tafta ürəyiaçıq, qəlbitəmiz, Gündüz isə xoşbəxt bir səhərin – 
mövcud quruluşun uşaqlara bəxş etdiyi azadlığın rəmzi /simvolu/ 
kimi diqqəti cəlb edir. 
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“Sevil” pyesinin mətndaxili təhlili üzrə bu istiqamətdə apa-
rılan iş obrazların müsbət və mənfi surətlər üzrə qruplaşdırılması ilə 
başa çatdırılır, müqayisələr aparılmaqla ayrı-ayrı surətlərin səciyyə-
si haqqında şagirdlərin bilikləri dərinləşdirilir.  

“Sevil” pyesinin öyrədilməsi üçün planlaşdırılmış dördüncü 
dərs saatında əsərin məzmun və təhlili üzrə şagirdlərin ötən dərslər-
də aldıqları biliklər, əsasən, fərdi sorğu vasitəsilə qiymətləndirilir, 
nəzəri məsələlərin şərhi konkret nümunələr əsasında aydınlaşdırılır.  

Nəzəri məlumatlar bir-birini tamamlayan üç mərhələdə 
şagirdlərə mənimsədilir: a) V-VI siniflərdə dramaturgiyanın nəzəri 
xüsusiyyələri ilə əlaqədar öyrənilmiş biliklərin yada salınması; b) 
V-VI siniflərdə verilmiş məlumatlarla müştərək olan yeni biliklərin 
verilməsi və dərinləşdirilməsi; v) dramaturgiyanın nəzəri xüsusiy-
yətləri haqqında şagirdlərə nisbətən mürəkkəb məzmuna malik 
anlayışların öyrədilməsi. 

Birinci mərhələdə V-VI siniflərdə şagirdlərin dramaturgiya-
nın nəzəri xüsusiyyətləri haqqında qazanmış olduqları aşağıdakı 
məlumatlar üzərində iş aparılır: dram anlayışı, dramatik əsərlərin 
quruluşu – personajların /əsərdə iştirak edənlər/ yerləşdirilməsi, re-
marka, monoloq, kütləvi səhnələr, pərdə, şəkil və gəlişlər. Bu kimi 
sadə məlumatlar müsahibə yolu ilə dərinləşdirilir və məlumatların, 
əsasən, şagirdlərin özləri tərəfindən müəyyənləşdirlməsi təmin edi-
lir. Bu mərhələdəki işin metodik məzmunu haqqında oxucuda tam 
təsəvvür yaratmaq üçün burada həmin işin bəzi epizodlarını əks et-
diririk:  

Bədii ədəbiyyatın ən mürəkkəb, lakin geniş yayılmış janrla-
rından biri dramdır. Dram yunan sözü olub /d r a m a/ hərəkət de-
məkdir. Sözlə hərəkətin vəhdət təşkil etməsi dram janrını başqa 
ədəbi növlərdən fərqləndirir. Dramtik əsərlərdə hadisələrin inkişaf 
xətti remarka, dialoq və monoloq əsasında qurulur. Remarka müəl-
lif sözündən ibarətdir. Dramaturq remarkada oxucunu baş verəcək 
hadisələrlə tanış etmək üçün hazırlayır: 
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M. – Hüquqsuz və kölə vəziyyətində yaşamağa məcbur edi-
lən Sevilin yaşadığı şərait haqqında müəllif fikrini /remarkanı/ kim 
müəyyənləşdirə bilər?  

Ş. – Birinci pərdənin əvvəlində “Köhnə qayda ilə döşənmiş 
bir ev. Sevil tək oturub oxuyur” fikri ilə tanış oluruq. Bu kədərli 
mahnının sözlərini dinlədikdə bizdə Sevilin acı taleyi barəsində il-
kin təsəvvür yaradılır.  

M. – Pyesdə hadisələrin inkişaf xətti necə verilir?  
Ş. – Pyesdə həyata baxışları müxtəlif, əqidə və əxlaqca bir-

birinin eyni olmayan surətlər iştirak edir. Onlar qarşı-qarşıya danı-
şır, hərəkətləri, düşüncələri, bir-birinə münasibətləri ilə özləri-özlə-
rini xarakterizə edirlər. 

M. – Fikriniz düzdür. Pyesdə hadisələrin inkişaf xətti dialoq 
əsasında qurulub. İki şəxsin qarşı-qarşıya danışığı dialoq adlanır. 
Bu cür danışıq dialoji nitqdir. Əlbəttə, adi danışıqla konflikt təşkil 
edən danışığı eyniləşdirmək olmaz. Kim dialoqa aid pyesdən misal 
göstərə bilər?  

Ş. – Dialoqa misal:  
Balaş: - Sevil, sən haraya gedirsən?  
Sevil: - Sosializmə, fabrikə... Mən oradan gəlmişəm, oraya 

da gedirəm. Qadınların azadlıq yolu yalnız oradadır! və s.  
İkinci mərhlədə V-VI siniflərdə dramaturgiyanın janr 

xüsusiyyətləri haqqında verilmiş ilkin biliklər aşağıdakı məzmunda 
dərinləşdirilir:  

Bədii əsərlərin xüsusi növü olan dramın üç janrı vardır: ko-
mediya, dram və faciə /tragediya/. Bu janrlar dramatik əsərlərdə hə-
yat hadisələrinin hansı məzmunda əks olunması və həmin əsəri ya-
ratmaqda dramaturqun qarşıya qoyduğu məqsədə uyğun olaraq 
müəyyən edilir. 

Dram janrının ən başlıca xüsusiyyəti odur ki, burada qüvvə-
lər müsbət və mənfi olmaqla iki qrupa bölünərək bir-birinə qarşı 
mübarizə aparır.  

Əsər boyu tamaşaçı gərgin münaqişə, ziddiyyət və dramatik 
hərəkətlərin şahidi olur. Dramda hadisələr müsbət qüvvələrin, mü-
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tərəqqi ideyaların qələbəsi ilə başa çatır. Tamaşaçı müsbət qəhrə-
manların qələbəsinə sevinir və onlardan nümunə götürməyə çalışır.  

“Sevil” pyesi ilə əlaqədar verilən yeni nəzəri bilik – dram 
əsərinin konflikt, kompozisiya və süjet xətti ilə bağlıdır. Müəllim 
həmin nəzəri məsələlər haqqında şagirdlərə aşağıdakı məzmunda 
məlumat verə bilər:  

Hər bir dramatik əsərdə aid olduğu janrdan asılı olmayaraq 
surətlər arasında müəyyən mübarizə gedir ki, bu da konflikt adlanır. 
“Sevil” pyesində əsas konflikt Sevillə Balaş arasında, daha doğrusu, 
yeninin köhnə üzərində qələbəsinin təntənəsi zəminində gedir. 
Mübarizə edən cəbhələrin başında onlar dururlar. Lakin bu 
obrazların hər birinin ətrafında müəyyən surətlər qrupu dayanır. 
Sevilin mübarizəsinə kömək edən personajlar qrupuna Gülüş, 
Atakişi və Babakişi daxildir. Balaşın tərəfində olan surətləri isə 
Dilbər, Məmmədəlibəy və Əbdüləlibəy təmsil edir. Bunlardan 
başqa dramatik əsərdə əsas konfliktdə az iştirak edən surtələr də 
olur ki, bunlara epizodik, yaxud da köməkçi surətlər deyilir. “Sevil” 
pyesində belə surətləri qulluqçu Tafta, Sevilin oğlu Gündüz təmsil 
edir.  

Bütün süjetli lirik əsərlər, epik və dramatik əsərlər müəyyən 
quruluşa malikdir. Bu, əsərin kompozisiyası adlanır. Əgər dramatik 
əsərdə kompozisiya məharətlə yaradılmışdırsa, həmin əsərin səhnə 
tamaşası da müvəffəqiyyətli olacaqdır. Əslində dramatik əsərlərin 
kompozisiya və süjet xətti tam vəhdət təşkil edir. Onların arasındakı 
fərq ondan ibarətdir ki, kompozisiya əsərin formasını, hadisələrin 
cərəyan etmə imkanını ifadə edirsə, süjeti isə hadisələrin ardıcıl bir 
xətt üzrə inkişafını göstərir. Buna görə də kompozisiyadan fərqli 
olaraq süjetin müəyyən inkişaf mərhələləri vardır. “Süjetin inkişafı 
onun əsasında dayanan konfliktlə təyin olunur” /Zaxarova A.İ. Me-
todika şkolnoqo izuçeniya dramı s uçotom yeyo xudojestvennoy 
spesifike. Kand. diss. Kuybuşev, 1976, str. 60/. Bu mərhələlər 
aşağıdakılardır:  

Ekspozisiya – hadisələrin başlanğıc, yaxud hazırlıq mərhə-
ləsidir. Buna çox vaxt bədii müqəddimə də deyilir. “Sevil” pyesinin 
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birinci pərdəsində Sevilin mahnı oxuması və Gülüşün səhnəyə daxil 
olduğu ilk anlar gələcəkdə gərgin və kədərli hadisələrin baş 
verəcəyi ilə əlaqədar tamaşaçını səfərbər edir.  

Zavyaska – bu hadisələrin düyününün vurulması, əsas 
hadisələrə keçid mərhələsidir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında 
bu mərhələ rabitə, əlaqə mənasını ifadə edən rəbt sözü ilə də ifadə 
edilir. “Sevil” pyesində Gülüşün Sevilə və atası Atakişiyə dediyi 
aşağıdakı sözlərlə hadisələrin düyünü vurulur, gələcəkdə baş 
verəcək əsas hadisələrə bir növ keçid, körpü yaradılır.  

Gülüş: - Yox, ata, əsr maşın əsridir, ondan qaçmaq olmaz. 
Bir gün mədəniyyət zəlzələsi bu evi, bu taxçaları, bu boxçaları uçu-
racaqdır, sən çılpaq çölə düşəcək, dəhşətli maşınlar içində qalacaq-
san, unutma ki, maşın “metralyoz” kimi bir şeydir, ardınca olsan 
qulundur, qabağında olsan ölümündür. Hələlik sağ olun! /Getmək 
istəyir/.  

Sevil: - Dayan, dayan, sən deyirsən ki, zəlzələ olacaq, özü 
də bu çaxçaları-boxçaları uçuracaqsan. Ay qız, bir məni başa sal, 
görüm, zəlzələ nə vaxt olacaq?  

Gülüş: - Hər halda, Sevil, sənin üçün tez, tez olacaq. 
Kulminasiya – əsərin düyünü vurulduqdan sonra əsas hadi-

sələr cərəyan edir. Bu mərhələ nisbətən geniş olduğu üçün ona “hə-
rəkət” mərhələsi deyilir. Hadisələr enən-yüksələn xəttlə inkişaf edib 
gərginləşir. Hadisələrin tam gərginləşməsi mərhələsi kulminasiya 
adlanır ki, bu da hadisələrin zirvəsi deməkdir. “Sevil” pyesində Se-
vilin evdən qovulması, onun huşdan getmiş halda evə gətirilməsi 
əsərin zirvə nöqtəsi, kulminasiyasıdır. 

Razvyazka – bədii ədəbiyyatda ziddiyyətlərin açılması mər-
hələsidir. Pyesin dördüncü mərhələsində Sevilin kitab yazması haq-
qında gedən söhbət, mənfi surətlərin yeni cəmiyyətdən şikayəti əsə-
rin baş qəhrəmanının taleyindən xəbər verir.  

Finalda – hadisələr tamamilə açılır. Bütün personajlar haq-
qında tamaşaçı /oxucu/ bitkin təsəvvür alır. Əksər dram əsərlərinin 
bu mərhələsində pyesin bütün iştirakçıları səhnəyə daxil olur. 
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“Sevil” pyesinin dördüncü pərdəsində Sevilin səhnəyə gəlişindən 
sona qədərki epizodlar əsərin final hissəsidir.  

“Sevil” pyesinin burada əks olunmuş optimal metodika ilə 
tədrisi nəticəsində yeddinci sinif şagirdlərində aşağıdakı mövzular-
da inşa yazmaq qabiliyyəti formalaşır:  

1. C.Cabbarlının “Sevil” pyesində Sevilin mənəvi inkişaf 
yolunun təsviri. 

2. C.Cabbarlının “Sevil” pyesində qadın azadlığının tərən-
nümü. 

3. “Sevil” pyesində Sevil, Balaş, Dilbər və Gülüş surətləri-
nin müqayisəli səciyyəsi. 

4. “Sevil” pyesində burjua – meşşan ailəsinin ifşası. 
5. Azərbaycan qadınlarının keçmişi və bu günü. 
Nəticə olaraq müəllim bildirir ki, Cəfər Cabbarlı bütün 

pyeslərində özünü yüksək istedada malik dramaturq kimi göstərə 
bilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan dramaturgiyası ilə yanaşı milli 
teatrın böyük nailiyyətləri də C.Cabbarlının adı ilə sıx bağlıdır.  

Tövsiyədə V-VII siniflərdə tədris edilən üç dramatik nümu-
nədən ikisinin – C.Cabbarlının “1905-ci ildə” dramından birinci 
şəklin /V sinif/ və “Sevil” pyesinin bütövlükdə /VII sinif/ öyrədil-
məsinin metodik yollarından danışıldı. Qabaqcıl məktəb təcrübəsi 
və metodik mənbələrlə tanışlıq belə bir qənaət yaradır ki, ədəbiyyat 
müəllimi təlim prosesində aşağıdakı mühüm məsələləri nəzərdə 
saxlamalıdır:  

1. IV-VII siniflərdə ədəbiyyat kursunda dramatik nümu-
nələrin öyrədilməsi prosesində aparılan bütün işlər 
mətndən seçilmiş nümunələr əsasında izah olunsun, şa-
girdlər pyesin daxilini “görməyə” istiqamətləndirilsin.  

2. “İncəsənətin tacı” /V.Q.Belinski/ hesab edilən dramatik 
sənətin sinkretik mahiyyəti aydınlaşdırılmaqla səhnədə 
tamaşaya qoyulmaq üçün yazıldığı şagirdlərin nəzərinə 
çatdırılsın; dram dərnəklərində, dramatik oxu prosesin-
də rolu ifa edən şagird obrazın daxili-mənəvi aləmi ilə 
yaşamağa alışdırılsın. 
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3. Şagirdlər dramaturqun yaşadığı dövrdən, yaxud tarixi 
keçmişdən götürdüyü mövzuya müəllifin mütəfəkkir 
uzaqgörənliyi ilə yanaşdığını, oxucu və tamaşaçının 
ağlı, təfəkkürü, dünyagörüşü və əxlaqını inkişaf etdir-
məyi qarşıya məqsəd qoyduğunu dərk etməyə hazırlan-
sınlar. 

4. VII sinifi bitirən şagirdlərdə oxuduqları, yaxud səhnə 
tamaşasına baxdıqları dramatik nümunələrin estetik-tər-
biyəvi mahiyyətini mənimsətmək bacarığı ilə yanaşı, 
həmin əsərlərin janr, mətndaxili xüsusiyyətlərini müstə-
qil müəyyən edə bilmək, təhlil etmək qabiliyyəti yara-
dılsın.    

 
Maarif Nazirliyinin mətbəəsi, Bakı,  

1986, 29 səh. 
 
 

DRAMATİK ƏSƏRLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİNİN  
ƏSAS PRİNSİPLƏRİ  

 
Elmi-metodik ədəbiyyatlarda irəli sürülən fikirlər belə 

qənaətə gəlməyə əsas verir ki, lirik və epik janrlarda olduğu kimi 
dramatik əsərlərin öyrədilməsində də partiyalılıq, tarixilik, forma ilə 
məzmunun vəhdəti və pedaqoji prinsiplər əsas götürülməlidir. Sa-
dalanan prinsiplərin kompleks tətbiqi işin praktik istiqamətini güc-
ləndirir, şagirdləri fəallaşdırır, ideya-məzmunun asan qavranılması-
na imkan yaradır. Ona görə də məqalədə bu prinsiplərin hər birinin 
mahiyyətini izah etmək, müxtəlif pyeslər əsasında şagirdlərə öyrə-
dilməsi metodikasını qabaqcıl təcrübə zəminində ümümiləşdirmək 
və müəllimlərin diqqətini bu sahəyə yönəltmək vacib bilinmişdir:  

1. Partiyalılıq prinsipi. Ədəbiyyat və incəsənətin partiyalı-
lıq prinsipinin mahiyyəti K.Marks və F.Engelsin tədqiqatlarında, 
V.İ.Leninin “Partiya təşkilatı və partiya ədəbiyyatı” adlı məqalə-
sində şərh edilmişsə, bu prinsipin ayrı-ayrı cəhətləri, cizgiləri və xü-



Yusif Aslanov 
 

 124 

susiyyətləri “Materializm və empiriokritisizm” əsərində, o cümlə-
dən V.İ.Lenin vaxtilə L.N.Tolstoyun, M.Qorkinin yaradıcılığına 
həsr edilmiş bir sıra əsərlərində aydınlaşdırılmışdır. Müəllim həmin 
nəzəri mənbələrdən yaradıcılıqla istifadə edərək şagirdlərə ardıcıl 
surətdə başa salmalıdır ki, dramatik əsərlər də bədii ədəbiyyatın 
ayrılmaz bir sahəsi olduğundan burada partiyalılıq prinsipi drama-
turqun həyat hadisələrinə yanaşma tərzi, hansı mövqedə dayanması, 
xalqın arzu və istəklərini tərənnüm edə bilməsi, təlqin etdiyi ideya-
ların ümumbəşəri olması, dövrlə səsləşməsi baxımından araşdırıl-
malıdır.  

Qeyd edək ki, şagirdlər sovet dövründə baş verən hadisələri 
əks etdirən dramatik əsərləri öyrənəndə və ya teatr tamaşasına ba-
xanda dramaturqların hansı mövqedə dayandıqlarını, oxucuya (ta-
maşaçıya) hansı əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri aşıladıqlarını, sosialist 
mənafeyini necə müdafiə etdiklərini müəyyənləşdirməyi bacarırlar. 
Ancaq Böyük Oktyabr sosialist inqialbından əvvəlki illərdə yazıl-
mış dramatik əsərləri partiyalılıq prinsipi baxımından qiymətləndir-
məkdə çətinlik çəkirlər. Ona görə də N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəx-
rəddin” əsərini tədris edən müəllimə şagirdlərə aşağıdakı məzmun-
da bilik verməsini məsləhət bilirik. 

“Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsinin konflikti feodal-patriarxal 
münasibətlərin hakim olduğu cəmiyyətin, “zülmət səltənəti”ndə 
özünə möhkəm mövqe qazanmış mürtəce qüvvələrin tipik nüma-
yəndəsi Rüstəm bəylə, yeni intişar tapan, lakin tam formalaşmamış, 
ictimai quruluşun devrilməsində maarifçiliyi əsas məqsəd sayan 
mütərəqqi qüvvələri təmsil edən Fəxrəddin arasında yaranan müna-
qişələr, ziddiyyətlər əsasında qurulmuşdur.  

Hadisələrin süjet xəttinin məntiqi göstərir ki, Fəxrəddinin 
cismən ölümünün, arzu və düşüncələrinin həyata keçməməsinin ri-
şələri XIX əsr feodal-patriarxal mühitin sosial-siyasi məsələləri ilə 
bağlıdır. Ona görə də dramaturq belə bir estetik tələbi təbliğ etməyə 
çalışır ki, cəmiyyəti vəhşi adət-ənənələrdən xilas etmək lazımdır. 
İnsan insanın qatili, məhvedicisi yox, köməkçisi, dostu, xeyirxahı 
olmalıdır. Əgər belə olarsa, bəşəriyyət xoşbəxt olar, nahaq qanlar 
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axıdılmaz, ataları, anaları, qardaş və bacıları, sevgililəri ağlar qoyan 
faciələrə də son qoyular. Akademik F.Qasımzadənin sözləri ilə de-
sək: “Köhnə feodal-patriarxal adət və ənənələrdən azad olmaq ide-
yası bu əsərdə xüsusi bir qüvvətlə ifadə olunmuşdur” (F.Qasımza-
də. N.B.Vəzirov. Bakı, “Azərnəşr”, 1954, s. 78). 

Bu fikir bir daha təsdiq edir ki, demokratik ideyalar carçısı 
N.Vəzirovun gəldiyi qənaətlər bugünlə səsləşir, xalqın mənafeyi ilə 
qırılmaz tellərlə bağlanır.  

2. N.K.Krupskayanın “Şagirdlər bu və ya digər klassik əsə-
rin hansı dövrdə yazıldığını yaxşı bilməlidir, bunsuz hər şeyi axı-
radək başa düşməzlər” (N.K.Krupskaya. Seçilmiş pedaqoji əsərləri, 
Bakı, 1950, s. 259) fikri dramatik əsərlərin də öyrənilməsində 
tarixilik prinsipinə əməl etməyi zəruri tələb kimi qarşıya qoyur. 
Ona görə də dramaturqun ideyalarının həyat həqiqətlərinə uyğunlu-
ğunu müəyyənləşdirmək, şagirdlərin diqqətini bu istiqamətə yönəlt-
mək pedaqoji prosesin başlıca cəhətlərindən biri olmalıdır. Çünki 
epik əsərlərin ideya xətti təsvir, təhkiyə yolu ilə müəyyən tarixi 
dövrlə bağlanırsa, ancaq dramatik əsərlərdəki əhvalatlar eyni za-
manda baş verir, oxucunun gözü önündə canlanır. Başqa sözlə 
desək, tarixi prosesin müəyyən anı səhnədə “ətə-qana gəlir”, 
tamaşaçıda “əyani təsəvvür” yaradır. Ona görə də dramatik əsərlər-
də tarixilik prinsipi şagirdlərə daha qabarıq izah edilməlidir.  

Dramatik əsərlərin öyrənilməsində tarixilik prinsipi a) icti-
mai-siyasi hadisələrin dramaturqun yaradıcılığına, konkret olaraq 
tədris edilən pyesinə göstərdiyi təsirlə, b) tarixi həqiqətlərin obrazlı 
təfəkkürdə ifadə tərzilə və v) əsərdə təlqin edilən ideyaların bugün-
kü hadisələrlə və gələcək məqsədimizə müvafiq arzularla əlaqə-
ləndirməyi tələb edir.  

Bu prinsipin praktik işə tətbiqini C.Cabbarlının “1905-ci 
ildə” pyesi əsasında belə ümumiləşdirə bilərik:  

Böyük Oktyabr sosialist inqilabının qələbəsindən sonra bü-
tün xalqların vahid qardaşlıq ailəsində birləşdirilməsi, onlar arasın-
dakı tarixi dostluğun daha da inkişaf etdirilməsi, proletar beynəl-
miləlçiliyi və milli iftixar hissi ruhunda tərbiyə edilməsi və s. kimi 
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aktual məcəllələr hamını düşündürdüyü kimi C.Cabbarlını da nara-
hat edirdi. Dramaturq estetik ideyalarını kütlələrə çatdırmaqda inqi-
labdan qabaq baş vermiş bir hadisəni – xalqlar arasında milli ədavə-
tin yaradılmasını əsas götürürdü.  

Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, tarixilik prinsipinin ikinci 
komponentinə dramaturqun həyat hadisələrinə yanaşma tərzi, onu 
necə ümumiləşdirməsi daxildir. Buna görə də müəllim şagirdlərə 
aydınlaşdırmalıdır ki, 1905-ci ildə Rusiyada olduğu kimi Azərbay-
canda da inqilabi hərəkat güclənir, Azərbaycan kapitalistləri arasın-
dakı ziddiyyətlər, münaqişələr kəskinləşirdi. Çarizm yaranmış təh-
lükədən xilas olmağın yeganə çıxış yolunu xalqlar arasında milli 
ədavət, qardaş qırğını törətməkdə görürdü. Qeyd olunan tarixi həqi-
qətlər “1905-ci ildə” pyesində dramatik formada ümumiləşdirilmiş-
dir.  

Cəfər Cabbarlının “1905-ci ildə” pyesində həll etdiyi prob-
lem – xalqlar dostluğu bu günümüzlə, sabahımızla və gələcəyimizlə 
bağlıdır. Dramaturqun böyüklüyü ondadır ki, yaratdığı Allahverdi, 
İmamverdi, Gülsüm, Nabat, Eyvaz, Sona, Baxşı və b. obrazlar 
azərbaycanlılar və ermənilər üçün doğmalaşdı, hər iki xalqın birliyi-
nin rəmzinə çevrildi.  

Pyesin öyrənilməsi zamanı tarixilik prinsipindən istifadə 
edəndə təlimin səmərəliliyi və keyfiyyəti artır, dramaturqun ide-
yaları uzun müddət yadda qalır.  

3. Forma və məzmunun vəhdəti. Bu, ədəbiyyat tədrisinin 
ən ümumi, bütün ədəbi növ və janrların öyrənilməsi üçün səciyyəvi 
prinsiplərindəndir. Buna görədir ki, bütün ədəbi növlərdən olan 
əsərlərin öyrədilməsi məsələlərindən bəhs edən metodist-alimlər bu 
prinsipin mahiyyəti haqqında müəyyən fikirlər söyləmişlər. Hər 
şeydən əvvəl, nəzərə almaq və şagirdlərə çatdırmaq lazımdır ki, 
məzmunla formanın vəhdəti ədəbiyyatşünaslığın əsas tələblərindən 
biridir. 

Müəllim Azərbaycan dramaturgiyasının seçmə nümunələri-
nin öyrədilməsi prosesində görkəmli sənətkarların – V.Q.Belinski, 
M.F.Axundov, C.Cabbarlı, S.Vurğun və başqalarının məzmun, for-
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ma haqqında söylədikləri nəzəri fikirləri diqqət obyektinə çevirmə-
lidir.  

4. Dramatik əsərlərin öyrədilməsində nəzərə alınacaq əsas 
tələblərdən biri də pedaqoji prinsiplərlə bağlıdır. Bu prinsipin ma-
hiyyəti əsasən tədris edilən dramatik əsərin xüsusiyyətindən, şagird-
lərin qavrama qabiliyyətindən, müəllimin pedaqoji ustalığından və 
tədris vəsaitinə yaradıcı münasibətdən yaranır. Məhz bu cəhətlər 
akademik M.N.Skatkinin monoqrafik tədqiqatında (Didaktika v 
sredney şkole. Moskva, 1982) əsas götürülərək ümumdidaktik 
prinsiplərin aşağıdakılar olduğu qeyd edilir: təlim prosesində kom-
munist tərbiyəsi və şagirdləri hərtərəfli inkişaf etdirmək prinsipi; el-
milik prinsipi, şüurluluq və müəllimin rəhbərliyi altında şagirdlərin 
yaradıcı fəallığı prinsipi; əyanilik prinsipi; sistematiklik prinsipi; 
təlimdən özünütəhsilə keçmək prinsipi; təlimin həyatla, kommu-
nizm quruculuğu təcrübəsi ilə əlaqələndirilməsi prinsipi; təlim nəti-
cələrinin möhkəmliyi prinsipi; təlimdə müsbət emosiyalar fonuna 
arxalanmaq prinsipi; təlimin kollektiv xarakteri və şagirdlərin fərdi 
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması prinsipi. 

Məktəb təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və şəxsi müşahidə-
lərimizin nəticələri göstərir ki, dramatik əsərlərin ikili təbiətinin 
(həm ədəbi əsər kimi, həm də səhnədə oynanılan əsər kimi) şagird-
lərə çadırılması müəllimdən janr xüsusiyyətlərinin nəzərə alın-ması-
nı, əyaniliyi, texniki-təlim vasitələrini, xüsusən, obrazların xarakte-
rinin müəyyənləşdirilməsində fərdi kompüterlərdən istifadəni, ədə-
biyyatşünaslıq və teatrşünaslığa aid mənbələri, incəsənətin başqa 
növləri ilə vəhdətdə öyrədilməsini də diqqət mərkəzində saxlamağı 
tələb edir.  

5. Əyanilikdən, texniki-təlim vasitələrindən və fərdi 
kompüterlərdən istifadənin imkanları. Dramaturgiyaya aid 
sistemli biliklərin verilməsinin optimallığının, intensivliyinin təmin 
olunmasında bu imkanlardan istifadə günün zəruri tələbidir. Partiya 
və hökumətimizin və Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin 26 iyun 
1985-ci il tarixli 133 №-li və 12 mart 1986-cı il tarixli 28 №-li 
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kollegiya qərarlarında əyani və texniki təlim vasitələrindən istifadə 
bir vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur.  

Respublikamızın qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri şagirdlərin 
dramaturgiyaya aid biliklərini dərinləşdirmək, dramatik əsərlərin 
asan qavranılmasını təmin etmək üçün əyaniliyin müxtəlif növlə-
rindən istifadə edirlər: a) estetik-emosional vəziyyətin yaradıl-
masına xidmət edən obrazlı sözün əyani vəsait kimi rolundan; b) 
bədii təsvir xarakterli  əyani vasitələrdən. Əyaniliyin bu növünə 
dramaturqun anadan olduğu yerin, özünün, ailəsinin, dostlarının, 
obrazları səhnədə yaşadan aktyorların şəkilləri, illüstrasiyalar, 
fotoalbomlar, plakatlar və s. daxildir; v) əyani vəsaitlərin qrafik for-
malarından. Əyani vəsaitlərin üçüncü növünə dramaturqun həyat və 
yaradıcılığı ilə əlaqədar tərtib olunmuş sinxronik cədvəlləri, gəz-
diyi, təhsil aldığı və əsərlərinin səhnəyə qoyulduğu yerlərin xəritələ-
rini, obrazların müqayisəli təhlilini, süjet və kompozisiyasını, bədii 
dilini, çətin sözlərin izahını və s. əks etdirən sxemləri, diaqramları 
və s. misal göstərmək olar. 

50-ci illərdən başlayaraq məkləblərimizdə əyaniliyin bir nö-
vü kimi texniki vasitələrdən də istifadə olunması bu mühüm təlim 
prinsipinin faydalılığını sübut edir. Dramatik əsərlərin tədrisi zama-
nı akustik (fonomüntəxabatlar, lent yazıları, radio verilişləri və s.), 
vizual (epidioskop, filmoskop, kodoskop, diaproyektor və s.) və 
audiovizual (tədris və kino filmləri, televiziya verilişləri və s.) vasi-
tələrdən intensiv istifadə edilməsi sinifdə teatr-səhnə şəraitinin yara-
dılmasına (əlbəttə, şərti olaraq) imkan yaradır. Bu sahəyə aid müx-
təlif tövsiyyələr çap edilib müəllimlərə çatdırılmışsa da, yenə də 
məktəblərimizdə müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır. Belə ki, təlim 
prosesində texniki-təlim vasitələri düzgün tətbiq olunmur, hətta bəzi 
müəllimlərimiz ondan istifadə etməyi bacarmırlar. Kənd məktəblə-
rimizin əksəriyyətinin bu vasitələrlə təmin edilməməsi narahatlıq 
doğurmaya bilməz.  

Son zamanlar mikroprosessorların riyazi fənlərin tədrisinə 
tətbiqi öz müsbət nəticələrini vermişdir. EHM-lərin iş prinsipi gös-
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tərir ki, dramatik əsərlərdə iştirak edən obrazların xarakterini dəqiq 
müəyyənləşdirməkdə fərdi kompüterlərdən istifadə mümkündür.  

Bu üsulun əhəmiyyəti Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə 
İnstitutunda ixtisasartırma kursundan keçən ədəbiyyat müəllimləri 
ilə apardığımız eksperimentdə də özünü göstərdi. Kursun tədris-te-
matik planında “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” 
fənninə 6 saat vaxt ayrılmışdır. Həmin müddət ərzində fərdi kom-
püterlə Sevil, Balaş, Almaz, İmamyar, Səyavuş obrazlarının xarak-
terinin təyin edilməsi diqqət mərkəzində saxlanıldı.  

Bunun üçün obrazların xarakterini müəyyənləşdirən suallar 
tərtib olunaraq fərdi kompüterdə yazıldı (əlbəttə, müəyyən mənbə-
lərə istinad etməklə): 

1. Yalan danışmağı bacarırmı? 
2. Çatışmazlığı ilə barışırmı? 
3. Fikrindən döndərmək asandırmı? 
4. Başqalarının mənfi xüsusiyyətlərini açıb danışırmı? 
5. Ayrı-ayrı obrazlarla qarşı-qarşıya gələndə özünü sərbəst 

hiss etməkdə çətinlik çəkirmi? 
6. İnsanlara inanırmı? 
7. Başqasının onu tərifləməyini sevirmi? 
8. Özündən razıdırmı? 
9. Özü haqqında danışmağı xoşlayırmı? 
10.  Başladığı işi axıra çatdırırmı? 
11.  Məqsədinə asanlıqla çatırmı? 
12.  Həyatda müəyyən bir mövqe tuturmu? 
Sonra tədqiq olunacaq obrazın adı müəyyənləşdirilir, xarak-

terini təyin edən yuxarıdakı suallara “hə”, “yox” cavabları verilir. 
Nəticəni fərdi kompüter ekranda bir cümlə ilə ümumiləşdirir.  

Fərdi kompüterlərin təlim prosesində tətbiqini iki cəhətdən 
faydalı sayırıq: 

1. Şagirdlər əsəri diqqətlə, bütün təfərrüatına varmaqla öy-
rənməlidirlər ki, suallara düzgün cavab verə bilsinlər. 
Bu da məzmunun daha dərindən dərk olunmasına, mət-
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nə yaradıcı münasibətin bəslənilməsinə, həssaslıq, də-
qiqlik və marağın gücləndirilməsinə zəmin yaradır.  

2. Şagirdlər nəticəni əyani olaraq görürlər ki, bu da obra-
zın xarakterinin hafizədə möhkəmləndirilməsinə müs-
bət təsir göstərir.  

Obrazların xarakterinin təyin edilməsində fərdi kompüter-
lərdən istifadəyə yalnız əyləncə kimi baxanlar ola bilər. Lakin mü-
şahidələr göstərir ki, fərdi kompüterlərdən istifadə zamanı yaranan 
vəziyyət əyləncə deyil, marağın hədsiz dərəcədə artması, şagirdlərin 
yaradıcı fəallığının, təfəkkür qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi ilə 
xarakterizə olunur. 

Nəticə olaraq deməliyik ki, yuxarıda qeyd olunan prinsiplə-
rə istinad edilərək öyrədilən dramatik əsər şagirdlərə xalqın keçmişi 
və gələcəyi haqqında ümumi təsəvvür yaradan tarixi əsər, cəmiyyə-
timizə layiqli vətəndaşlar tərbiyə edən idrak fəaliyyəti, estetik zövq, 
gözəllik mənbəyi, nəhayət, səhnədə tamaşaya qoyulan bədii nümu-
nə kimi aşılanmalıdır.  

 
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”  

jurnalı, Bakı, 1987, №2, səh. 14-17 
 
 

H.CAVİDİN “İBLİS” FACİƏSİNİN  
ÖYRƏDİLMƏSİ SİSTEMİ 

 
“Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər  

Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”. 
Heydər Əliyev 

 
XX əsr Azərbaycan və eləcə də dünya ədəbiyyatı tarixinə 

nəhəng bir şəxsiyyət – Hüseyn Cavid daxil olur. Bu nadir istedad 
dühası düşündürən, həyat hadisələrinə dərin fəlsəfi qiymət verməyi 
bacaran sənətkar kimi ədəbiyyat tarixində yeni bir mərhələ - 
Hüseyn Cavid mərhələsi yaratdı və ilk dəfə əruz vəznini 
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Azərbaycan mənzum dramaturgiyasına gətirdi. Böyük əqidə, fikir 
mücahidi olan Hüseyn Cavidin həyat idealı özünün dediyi kimi 
“mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”, insanın qüdrətini, aliliyini 
dərk etmək, mənəvi dünyasının gizli qatlarını tədqiq və kəşf etmək-
dir. Onun əsərlərinin bədii-estetik qayəsini haqqın, ədalətin tərənnü-
mü, azadlığa, müstəqilliyə çağırış, “altun və qurşun dünyası”nın 
(Arif) insan həyatına, cəmiyyətə gətirdiyi fəlakət və dəhşətlərin tən-
qidi təşkil edir. 

Məktəb təcrübəsi təsdiq edir ki, şagirdlərin əksəriyyəti, hət-
ta, müəllimlərin bəziləri də H.Cavid sənətinin qüdrətini dəqiq dərk 
etməyi, ümumbəşəri mahiyyətini açmağı bacarmır, əsərlərinin dilini 
və təlqin etdiyi ideyaları çətin qavradıqlarını etiraf edirlər. Bizcə, 
qarşıya çıxan belə vacib problemlərin düzgün həll olunmaması aşa-
ğıdakı səbəblərlə sıx bağlıdır: 

Birincisi, H.Cavid sənətinin elmi-nəzəri, fəlsəfi və teatrşü-
naslıq baxımından təhlilinə həsr olunmuş tədqiqat əsərlərinin müəl-
limlər tərəfindən dərindən öyrənilib məktəb təcrübəsinə tətbiq edil-
məməsindən; 

İkincisi, elmi-nəzəri araşdırmaların nəticələrini düzgün 
ümumiləşdirən, müəllimlərə aydın istiqamət verən metodik vəsait, 
tövsiyə və məqalələrə ehtiyacın olmasından; 

H.Cavid bənzərsiz, həmişəyaşar mütəffəkkir sənətkardır. 
Onun ideyaları bu günümüzlə, gələcəyimizlə bağlıdır, obyektiv var-
lığı, insan həyatını dərk etməyin fəlsəfi salnaməsidir. İdealla realı 
vəhdətdə götürən “H.Cavidi olduğu kimi anlamaq, bilmək və duy-
maq üçün hər şeydən əvvəl onun təlqin etdiyi ideyaları başa düş-
mək lazımdır” (Məsud Əlioğlu. Məhəbbət və qəhrəmanlıq. B., 
1979, səh. 189). 

Belə bir cəhəti qeyd edək ki, mərhum dahi öndər və əvəz-
edilməz lider Heydər Əliyevin göstərişi əsasında Azərbaycan höku-
məti Hüseyn Cavidin anadan olmasının 100 illiyi haqqında (1981-ci 
il 21-i iyul) qəbul etdiyi qərardan sonra H.Cavid irsinin nəşrinə diq-
qət artmış, qiymətli tədqiqat işləri aparılmış, namizədlik və doktor-
luq dissertasiyaları yazılmışdır. Bütün tədqiqatçıların gəldikləri elmi 
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qənaətləri belə ümumiləşdirmək olar ki, H.Cavid dahi bir sənətkar, 
filosof, insanlar üçün düzgün yol göstərən böyük bir ədəbi məktə-
bin yaradıcısıdır. Onu düşündürən insanın iç dünyasında, daxilində, 
mənəviyyatında olan gözəlliyə əqlin, idrakın gücü ilə nur vermək, 
insanları həqiqətə, saflığa qovuşdurmaq, “insanın xoşbəxtliyini tə-
min edəcək yolları axtarmaq olmuşdur”. (Nəzakət Əzizova. H.Ca-
vid dramaturgiyasında İnsan, İblis, Tanrı: “Şeyx Sənan”, “İblis”, 
“Peyğəmbər”. B., 2000, səh. 12). 

Mövcud ədəbiyyat proqramında H.Cavid sənətinin öyrədil-
məsinə geniş imkan yaradılmış və qarşıya aşağıdakı tələblər qoyul-
muşdur:  

“H.Cavid “İblis”. 7 saat. 
Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı. Şeirində və dram 

əsərlərində milli və ümumbəşəri mənəvi problemlərin inikası, icti-
mai gerçəkliyə və tarixə fəlsəfi baxış.  

H.Cavid ədəbiyyatımızda romantizmin görkəmli nümayən-
dəsi kimi. 

“İblis” faciəsi. Əsərin mövzu və ideyası. Əsərdə bütün za-
manlar üçün olan həqiqətlərin bədii ifadəsi. Arif, İblis, Elxan, Rəna 
surətlərinin səciyyəsi. Faciənin bədii xüsusiyyətləri. 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: mənzum dram haqqında məlumat.  
Ədəbiyyat və incəsənətin digər növləri: ədəbiyyat və teatr 

sənəti. 
Müstəqil oxu üçün: H.Cavidin şeirləri və dram əsərləri 

(müəllimin tövsiyəsi ilə)”. (Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflə-
ri üçün ədəbiyyat proqramı. B., 1999, səh. 49). 

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimlərinin iş təcrübələrinə, mövcud 
metodik göstərişlərə və şəxsi qənaətimizə əsaslanaraq H.Cavid irsi-
nin tədrisinə ayrılmış 7 dərs saatını aşağıdakı ardıcıllıqla şagirdlərə 
öyrətməyi məqsədəuyğun hesab edirik:  

1. Dramaturqun həyat və yaradıcılığının vəhdətdə öyrədil-
məsi və bu istiqamətdə məlumatın verilməsi – 1 saat.  

2. Cavid poeziyasında mövzu və ideya istiqaməti, milli və 
ümumbəşəri problemlərin həlli – 1 saat.  
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3. H.Cavidin dram yaradıcılığı – 1 saat. 
4. “İblis” faciəsinin mövzu və ideyası, müvafiq parçaların 

rollar üzrə oxusu – 1 saat. 
5. Əsərin təhlili – 1 saat.  
6. Faciənin bədii dili – 1 saat. 
7. “İblis” faciəsinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin öyrədil-

məsi – 1 saat.  
Son zamanlar Cavidin həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi 

ilə bağlı metodik tövsiyə (B., 1982), “Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
tədrisi”, “Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”, “Gənc fəhlə” 
və s. jurnallarda, “Azərbaycan müəlliimi” və “Azərbaycan” qəzeti 
səhifələrində maraq doğuran metodik məqalələr çap edilsə də bu sa-
hədə müəyyən problemlər öz həllini gözləyir. Apardığımız sorğu-
nun nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, müəllimlərin daha çox me-
todik köməyə ehtiyac duyduqları əsərlərdən biri H.Cavidin “İblis” 
faciəsinin tədrisi ilə bağlıdır. 

Düzdür, “İblis” faciəsinin öyrədilməsi ilə əlaqədar dos. 
T.Rzayev, dos. İ.Orucəli, 283 saylı məktəbin müəllimi S.Kərimova 
filoloji tədqiqatlara əsaslanaraq pyesin yazılma səbəbi, ideyası, 
quruluşu, obrazların təhlili haqqında müəllimlərə metodik istiqamət 
vermiş, ümumiləşdirmələr aparmışlar. Ancaq bu məqalələrdə “İb-
lis” faciəsinin daha çətin qavranılan, dərk edilən, görünməyən fəlsə-
fi qatının (iblisliyin mahiyyətinin) açıqlanması, dil və sənətkarlıq 
xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi imkanları öz həllini geniş tapmamış-
dır. Müəllim şagirdlərə H.Cavidin keçdiyi mürəkkəb həyat yolu, 
poeziyası, dramaturgiyası haqqında tarixi və filoloji məlumatları 
öyrətməklə kifayətlənməməli, eyni zamanda onlarda H.Cavid sənə-
tinin böyüklüyünə inam, sevgi, məhəbbət oyatmalı, şeiri, poeması 
və dram əsərləri üzərində geniş iş aparmalıdır. Xüsusən, H.Cavidin 
şah əsəri sayılan “Şeyx Sənan” və “Peyğəmbər” faciələri geniş təh-
lil edilməli, bunlarla “İblis” kimi qüdrətli sənət nümunəsinin ideya 
istiqaməti arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər dəqiq öyrədilməlidir.  
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Bu əsərlərin müqayisəli səciyyəsi zamanı aşağıdakı prob-
lemlərin aydınlaşdırılması şagirdlərin fəallığını artırır, “İblis” faciə-
sinin dərindən öyrənilməsinə zəmin hazırlayır:  

1. Sənanla Xumarın xoşbəxt olmasına mane olan səbəblər 
hansılardır?  

2. Nə üçün bu qəhrəmanların məhəbbətinin sonu faciə ilə 
bitir?  

3. Sənanla Xumarın faciəsini törədənlərə zəmin yaradan, 
ilham verən hansı qüvvələrdir?  

4. Xeyir və şər, nəfs və ideal, müharibə və sülh, qılınc və 
qələm arasında gedən mübarizəni yaradan kimlərdir?  

5. Kamil insanın səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır?  
H.Cavidin insan konsepsiyası özünəməxsusluğu ilə seçilir, 

oxucusunun “iç” dünyasındakı imkanları üzə çıxarır, onu naqislik-
dən, kin və küdurətdən, dəhşət və əzabdan xilas edib kamilliyə, 
Tanrı yüksəkliyinə, Peyğəmbər mərtəbəsinə qaldırır. Ona görə də 
H.Cavid dramlarında İnsan, İblis və Peyğəmbər obrazları hərtərəfli 
tədqiq edilmiş və bu adların arxasında gizlənmiş fəlsəfi məna böyük 
filosof məharətilə açıqlanmışdır.  

Ədəbi tənqidin qeyd etdiyi kimi, Cavidin ikinci şah əsəri 4 
pərdəli “İblis” faciəsidir. “Cavidin bütün əsərləri içərisində “İblis” 
qədər həyatı və realist bir əsər yoxdur” (A.Şaiq). 

İlk öncə, müəllim pyesin yazılma səbəbləri ilə bağlı filoloji 
və metodik ədəbiyyatlardakı fikir müxtəlifliyini dəqiqləşdirməlidir. 
Nəzakət Əzizovanın “Hüseyn Cavid dramaturgiyasında İnsan, İblis, 
Tanrı: “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Peyğəmbər” (Bakı, 2000) monoqra-
fiyasında qeyd olunur: “1917-ci il Böyük Oktyabr sosialist inqilabı 
və 1918-ci il vətəndaş müharibəsinin özü ilə gətirdiyi böyük yeni-
liklərlə bağlı dəhşətlər – atanı oğula, qardaşı qardaşa qarşı qoyan 
hadisələr, qara meşin plaşlı qatı kommunistlərin üsul-idarəsi, əzən 
və əzilənlərin harayı Cavidi ciddi düşünməyə vadar etdi” (səh. 71-
72). Metodik məqalədə isə pyesin yazılma səbəbləri bir qədər fərqli 
məzmunda ifadə olunur: “Təbii ki, ilk növbədə cahan hərbi. Daha 
sonra ermənilərin 1918-ci ildə Bakıda törətdiyi mart qırğını” 
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(İsgəndər Orucəlili. “İblis” mənzum faciəsi və onun tədrisi. 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. Bakı, 2003, № 2, səh. 21).  

Qeyd olunan fikirlər “İblis” faciəsinin yaranmasına təsir 
göstərən faktlardır. Əlbəttə, bu məsələlər H.Cavidi narahat etməyə, 
düşündürməyə bilməzdi. Ancaq dramaturq çox gözəl bilirdi ki, hə-
yatı quran, yaradan, dəyişən insandır, onun əqli və idrakıdır. Həyat-
da “qan püskürən, atəş savuran kinli krallar”, “altun və qadın düş-
künü şahlar, ulu xaqanlar” olduqca və “min hiylə quran tülkü siya-
silər”, “yol ayıran xadimi-ədyan”lar, “idrakı sönük başçılar” ad-san 
qazandıqca “hər qülbədə, kaşhanadə, viranədə, Kəbədə, bütxanədə, 
meyxanədə” haqq-ədalət tapdanacaq, insanların hüquqları əlindən 
alınacaqdır. “Əgər insan qüdrətli bir varlıq kimi ucalmaq, pis əməl-
ləri, ictimai və şər qüvvələri, çirkin ehtirasları “daxili həyatdan” 
silib atmaq istəyirsə, qoy əqlin ziyası ilə könlün nurunu birləşdirsin. 
Yalnız bu yolla, bu tərzdə həqiqət xəyanəti, xeyirxahlıq düşkünlüyü 
və gözəllik çirkinliyi məhv edəcəkdir” (Məsud Əlioğlu. Məhəbbət 
və qəhrəmanlıq. B., 1979, səh. 256-257). Buna görə də insan həya-
tının, insan gerçəkliyinin fəlsəfi tədqiqi və fikirlərini mənzum dram 
əsəri formasında oxucusuna çatdırmaq istəyi “İblis” faciəsinin ya-
ranmasına zəmin yaratmışdır.  

Metodik məqalələrdə “İblis” faciəsi quruluşuna, məzmun 
və formasına, həll edilmiş problemlərə, dil və üslubuna görə mürək-
kəb əsər olduğu qeyd olunur. Ümumiləşdirilmiş fikirlərin bəzilərin-
də həqiqət olsa da,  ancaq “İblis” faciəsinin quruluşunun mürəkkəb 
olması ilə razılaşmaq olmaz. Çünki “İblis” faciəsi həcminə görə ge-
niş əsər deyildir. Burada təsvir edilmiş hadisələr və obrazlar roman-
tizmin tələblərinə uyğun oxucuya (tamaşaçıya) təqdim olunsa da 
təlqin edilən fikir, ideyalar real həyatla yığcam bağlanır. Ona görə 
də “İblis” faciəsi kompozisiya – quruluş baxımından maraq doğurur 
ki, burada hadisələrin biri digəri üçün zəmin yaradır, əlavə hadisə 
və obrazların təsvirinə imkan verilmir. Əsərdə iştirak edən obrazla-
rın sayının azlığı (İblis, Mələk, İxtiyar, Şeyx, Xavər, Arif, Vasif, ki-
çik zabit, Rəna, İbn Yəmin, yaralı zabit, zənci çavuş, Teyf, Elxan, 
zabitlər, əsgərlər, haydutlar, rəqqasələr (ərəb), cəngavərlər, teyflər 
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və s.) və hadisələrin şaxəli, geniş verilməməsi də bu fikri bir daha 
təsdiq edir.  

H.Cavid özündən əvvəlki tarixi, fəlsəfəni, mədəniyyəti və 
ədəbi prosesi dərindən öyrənən və əsasən, dünyəvi məsələləri həll 
etməyə çalışan bir sənətkar idi. Bunun nəticəsidir ki, H.Cavidin 
“İblis” mənzum faciəsi öz orijinallığı, fəlsəfi dəyəri, problemin hər-
tərəfli tədqiqi baxımından İ.V.Hötenin “Faust”, C.Q.Bayronun 
“Qabil”, M.Y.Lermontovun “Demon”, K.Marlonun “Doktor Faus-
tun faciəli taleyi”, F.M.Klinqerin “Faust, onun həyatı, fəaliyyəti və 
cəhənnəmə atılması” əsərləri ilə bir səviyyədə dayanır. Müəllimin 
bu istiqamətdə aydın məlumat verməsi “İblis” əsərinin dərindən öy-
rənilməsinə zəmin yaradır və şagirdlərin marağını artırır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, nəşr edilmiş metodik məqalələrdə 
“İblis” faciəsinin təhlili ilə bağlı filoloji tədqiqatların nəticələri ümu-
miləşdirilsə də şagirdlər tərəfindən çətin dərk olunan problemlər ge-
niş açıqlanmamışdır. Bizcə, pyesin əsas məğzi, mahiyyəti, ideya və 
estetik qayəsinin dərk olunmasında mühüm rol oynayan əsas məsə-
lələrin həllinə aşağıdakı istiqamətdən yanaşmaq şagirdlərə daha 
ətraflı bilik verməyə zəmin yarada bilər: İblisliyin mahiyyətinin 
açıqlanması, insanın iblisləşməsinə imkan yaradan zərurətin araş-
dırılması.  

Şagirdlərə məlumat vermək lazımdır ki, İblis bir varlıq kimi 
həyatda mövcud deyildir. İblis həm mifologiyada, həm də bədii 
ədəbiyyatda simvolik obraz kimi əksini tapmışdır. Ədəbi tənqiddə 
İblis obrazına münasibətdə ikili mövqe ilə rastlaşırıq. Bəzi tədqiqat-
çılar İblisi şər qüvvələrə zəmin yaratdığına görə mənfi obraz hesab 
edir, digər alimlər isə İblisi şər qüvvələrin ittihamçısı kimi qiymət-
ləndirib və hərəkətlərində müsbət məqamların olduğunu sübut et-
mək istəyirlər (Ətraflı məlumat almaq üçün bax: Səlahəddin Xə-
lilov. Cavid fəlsəfəsi. “İblis”də fəlsəfi motivlər. B., 1996). 

İblis səhnəyə elə bil ki, həqiqət carçısı, nəsihət verən ixtiyari 
bir qoca kimi daxil olur, özünə haqq qazandırıb bütün dəhşətlərin, 
qəddarlığın səbəbinin insan olduğunu söyləyir: 
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İblis 
 

(məmnun qəhqəhələrlə) 
Dəryalərə hökm etmədə tufan, 
Səhraları sarsıtmada vulkan, 
Sellər kibi axmaqda qızıl qan, 
Canlar yaqar, evlər yıqar insan... 

 
İblis müxtəlif donlara girməyi məharətlə bacarır. Arif 

Elxana İblisi “bir mürşid, sahibi-kəramət” kimi təqdim edir. Rəna 
isə İblisin yorulmasına bərk narahat olur. 

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri iblisliyin mahiyyətini, xa-
rakter xüsusiyyətlərini açmaqda aşağıdakı monoloqdan istifadə 
edirlər. Onlar monoloqu lent yazısına köçürüb (Yaxşı olar ki, mo-
noloq oxu mədəniyyəti yüksək olan şagirdin ifasında lentə yazılsın) 
sinifdə səsləndirir və şagirdlərin fəal iştirakı əsasında misraların mə-
nalarını beyt-beyt təhlil edir, İblisin kimliyini müəyyənləşdirirlər: 

 
İblis 

 
Röya kibi hər an olaraq zahirü qaib, 
Bən Şərqdə abid olurum,Qərbdə rahib. 
Bir qazi olub, gah edərim fitnələr icad, 
Bir mürşid olub, gah edərim aləmi bərbad. 
Bəzən olurum bir papa! Cənnət satırım bən, 
İsa dirilib gəlsə də qorqar qəzəbimdən, 
Xilqətdəki hər məsələ,hər nöqteyi-mövhum, 
Hər fəlsəfə, hər məzhəbü məslək bana məlum,  
Bəzən olurum bir çoban, azadə bir insan,  
Bəzən olurum zülmü fəsad,aşiqi sultan, 
Bir piri-zəbun olduğum əsnada dilərsən, 
Təbdili-qiyafətlə həmən gənc olurum bən. 

(səh. 322-323).   
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İblis bəşəri bəladır, insanın mənəviyyatını zəhərləyən qara 
ləkədir. Cavid Mələyin dili ilə “İblisə uymuş bəşəriyyət?!” – deyib 
həyəcan təbili çalır, tamaşaçını ayıq olmağa, İblisi dərindən tanıma-
ğa çağırır: 

İblis nədir? 
-  Cümlə xəyanətlərə bais... 
Ya hər kəsə xain olan insan nədir? 

- İblis... 
 
İblis göylərdə, başqa bir aləmdə deyil, insanın özündə, 

mənəvi dünyasında axtarılmalıdır. İnsanda insani duyğuları, 
keyfiyyətləri mənfi xüsusiyyətlər əvəz edəndə, insan öz varlığını 
unudanda iblis orada meydana çıxır, pislik etmək istəyi reallığa 
çevrilir. 

İblis insanın qəlbinə asanlıqla girməyi bacarır. O, əvvəlcə 
özünü mələyə bənzədir, istəyinə nail olduqdan sonra qəddar bir 
qatilə çevrilir. İşığı qaranlıqla, xeyri şərlə, məhəbbəti qəddarlıqla, 
xeyirxah arzuları bəd əməllərlə əvəz etmək, bütün külli-aləmi 
atəşdə yandırmaq onun həyat amalıdır. 

İblis özünün böyük hörmətə layiq olduğunu söyləyir: 
“Allah ilə bir zikr edilir namü-nişanım”. Allah onun xislətini, bəd 
əməllərə sahib olduğunu dərk etdikdən sonra lənətləyir, qovur. 
Bundan sonra biz İblisi yalançı, ikiüzlü, insanın qəlbinə girməyi 
bacaran və xoşbəxtliyini əlindən almağa qadir şərin timsalı 
olduğunu görürük. “Gəldim ki, verim qəlbinə bir nuri-həqiqət” – 
deyə Arifi inandırır, az sonra isə öz xislətini gizlədə bilmir: “Atəş, 
özüm atəş, üzüm atəş, gözüm atəş”. 

H.Cavid sənətində böyük bir mayak yanır. Bu mayak 
insanları həqiqətə aparır, “Çarə bul, yoxsa məhv olub gedəlim” – 
deyib göylərdən ümid, imdad diləyən, ancaq həllini yerdə tapanlara 
yol göstərir, əxlaqı, mənəvi aləmini iblisdən təmizləmək istəyir. O, 
böyük bir filosof kimi sübut edir ki, şərin yaradıcısı iblisdir. Onun 
mənşəyi və kökünü Allahın adı ilə bağlamaq həqiqətə uyğun 
deyildir. İblis insanın “iç” dünyasında, ictimai mühitin dəhşət saçan 
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hadisələrində özünə yer tapır. İblisin son monoloqunda bu 
məqamlar öz həllini tapır: 

 
... Bənsiz də, əmin ol sizə rəhbərlik edən var,  
Qan püskürən, atəş savuran kinli krallar, 
Şahlar, ulu xaqanlar, o çılğın dərəbəglər,  
Altun və qadın düşkünü divanə bəbəklər... 

 
“İblis” faciəsinin dərindən öyrənilməsinə imkan yaradan 

ikinci istiqamət obrazların təhlili və H.Cavid dünyasında insanın 
aliliyi və Peyğəmbər səviyyəsinə yüksəlməsinin imkanlarının 
açıqlanması ilə bağlıdır.  

Şagirdlərin nəzərinə belə bir faktı çatdırmaq lazımdır ki, 
Yer kürəsində 200-dən artıq elm sahəsi insan öyrənir, tədqiq edir. 
Alimlərin etiraf etdiklərinə görə insan möcüzələr diyarıdır, bioloji 
varlıq kimi onun hərtərəfli tədqiqata ehtiyacı vardır. H.Cavidi də 
düşündürən bu idi ki, insan hər şeyə qadir olduğu halda nə üçün 
İblis onun qəlbinə girə bilsin, qəhqəhə çəkib, cinayət törətməyə va-
dar etsin. “O (H.Cavid – Y.Aslanov) insan obrazı yaradarkən onu 
tərbiyə etməyi məqsəd qoymur, insanı olduğu kimi insana göstərə-
rək bizə bizdən danışır”. (Zümrüd Yağmur. İnsan axtarışında. B., 
1998, səh. 19). 

Unutmaq olmaz ki, ədəbiyyat idrak vasitəsi olmaqla yanaşı, 
qüdrətli tərbiyə sistemidir. H.Cavid də “bizə bizdən” danışsa da, 
oxucunu düşündürür, nəticə çıxarmağa istiqamətləndirir və ən əsası 
insandakı insanilikdən söz açır.  

Müəllimin üçüncü istiqamətin – şərin mənbəyi naqis ictimai 
mühitdir – probleminin şərhinə də aydınlıq gətirməsi vacib bilinir. 
“Mənsəb və şöhrət, pul və şəhvət həyat idealına, ictimai məqsədə 
çevriləndə (Ə.İsmayılov. Dünya romantizm ənənələri və Hüseyn 
Cavid. B., 1983, səh. 195) insan varlığını unudur, qəlbində məskən 
salmış iblisin qurbanına çevrilib müharibələr, nahaq qanlar tökməyə 
məcbur olur”. 



Yusif Aslanov 
 

 140 

İblisə inam insanın təbiətindən irəli gəlir. Onun daxilində 
narahatlıq, İblis ömrünə lənət, Allaha böyük hörmət var. Çətinə 
düşəndə göydən imdad istəyir, lakin çarəsini yerdə bulur. Ancaq 
İblis insandan əl çəkmir, onu naqis mühitdə qovruldur, məhv edir: 

 
İblis 

 
(qəhqəhə) 

Siz nə qadar bəndən uzaqlaşsanız,  
Yer deyil, əflakə uçub qaçsanız, 
Qarşılaşıb birləşiriz daima, 
Ayrı deyil, çünki biriz daima. 

(səh. 310).  
 
İlk pərdədən hiss edirik ki, müharibə başlayıb, top, tüfəng, 

bomba səsləri gəlir. Zabit durbinlə uzaqlara baxır. Durbinin gözlə-
rinin birində İblis, digərində isə Mələk görünür. İblis dəhşətdən 
həzz alır, sevinir. Mələk isə narahatdır, nahaq qanlar tökülməsini is-
təmir, insanı oyatmaq, dəhşət qoxuyan əməllərdən çəkindirmək is-
təyir və deyir:  

 
Mələk 

 
Ya Rəbb, bu nə dəhşət, nə fəlakət?  
Ya Rəbb, bu nə vəhşət, nə zəlalət?  
Yoq kimsədə insafi-mürüvvət,  
İblisə uymuş bəşəriyyət!? 

(səh. 254). 
 
İblis Arifin qəlbinə girməyi bacarır, onu günahsız qadın 

Xavərin, qardaşı Vasifin qatilinə çevirir. İblis insanı ölümlə 
hədələmir, qorxutmur, mənəvi cəhətdən şikəst etmək istəyir. İnam, 
mətinlik, iradəlilik, qorxmazlıq, dönməzlik, mübarizlik və s. kimi 
nəcib keyfiyyətlər insan qəlbində özünə möhkəm yer tutsa İblis 
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qalib gəlməyi bacarmaz, onun idrakı qarşısında qəhqəhə çəkib gülə 
bilməz.  

İblisin ideyalarından bəhrələnən İbn Yəmin də qorxunc, 
təhlükəli iblislərdən biridir. Əgər İblis mövhumi bir qüvvədirsə, İbn 
Yəmin isə həyatda olan, naqis ictimai mühitin formalaşdırdığı 
iblisdir, şərin ictimai həyatda olan təmsilçisidir.  

İbn Yəmin Rənanın babasının qatilidir. O, bununla 
kifayətlənməyib Rəna ilə nigah kəsdirmək istəyir. Arif Rənanın 
“qanlı zabit” İbn Yəmin və çavuşla getməsinə razı olmur. Az sonra 
Rəna həqiqəti başa düşüb İbn Yəmini “canavar”, “qara əfi” 
adlandırır. İbn Yəmin bəd əməllərinə görə cavab verməli olur, 
Elxanın göstərişi əsasında qurşuna qurban gedir.  

Mətndən seçilmiş aşağıdakı parçalar üzərində şagirdlərin 
fikirlərinin cəmləşdirilməsi və nəticələrin müzakirəsinin aparılması 
onlarda İbn Yəminin xarakter xüsusiyyətləri haqqında dolğun 
məlumat yaradır, şərin mənbəyi olan naqis ictimai mühitin 
mahiyyəti haqqında aydın bilik formalaşdırır:  

 
İbn Yəmin 

 
Bir böyük ordu, bir yığın insan,  
Bənim uğrumda oldu həp qurban.  
Keyfə sərf eylədim də milyonlar,  
Yenə devlətcə etibarım var. 
Bən kimim, bir ərəb... nə zənn etdin?  
Bir cocuqdanmı qorqar İbn Yəmin?  

(səh. 265). 
 
İblis 

Çünki var başqa günahın da sənin,  
Orduya, devlətə çıqdın xain. 

(səh. 276). 
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Vasif 
(Rənaya) 

Şu zalım xunxar,  
Babanın qatili olmuş...  

(səh. 327).  
Elxan 

 
Bən açarkən onun xəyanətini, 
Baqdım asdırmaq istəyir o bəni.  

(səh. 318). 
 
Göründüyü kimi, iblislilik üç istiqamətdə - göydə, naqis 

ictimai mühitdə və insanın “iç” dünyasında axtarılmış, tədqiq 
olunmuşdur. H.Cavidin də böyüklüyü ondadır ki, onun “İblis”i bizə 
həyatı, insanın zəif tərəflərini göstərib bütövlüyünün mahiyyətini, 
humanist keyfiyyətlərini açmağı öyrədir.  

Müəllim “İblis” faciəsinin dilinin mürəkkəb olması fikri ilə 
də razılaşa bilməz. Etiraf edək ki, H.Cavidin dilində bir qədər türk, 
ərəb, fars söz və ifadələri olsa da əsər asan oxunur, oxucu 
(tamaşaçı) yorulmur, məzmun aydın qavranılır. Ancaq H.Caviddə 
məna dərin, fəlsəfi mühakimə güclüdür. Pyesin dilində işlədilmiş 
çətin söz və ifadələr təxminən bunlardır: Şovməznişin, torun, 
məiyyət əsgəri, məqtul, civar, qulbəcik, ağustos, müstəhzi, xaliqi-
hikmət, illət, qəsvət, şöleyi-ürfan, övhamə, təxlisi-giriban, cədəlsiz, 
fəs, namü-nişan, mələnətin, zümreyi-nası, əllameyi-məşhur, sıcaq, 
mücadilə, irmək, cəhl, zəki, ələn, pəjmürdə, iğva, əcz, nədamət, 
səmər, sədayi-pəri-Cəbril, zəfi, təzvic, qurnaz, ishari-məsərrət, 
qəsvət, sərzəmişinlər, süfliyyət, orman, haydut, islıq, ətmək, laf, 
ləyin, teyy, papas, xaxam, cəbərut, pabus, əbləh, müsəllət, əbləhü-
miskin, nəfsi-ləim, xadimi-ədyan və s.  

Şagirdlərə açıqlamaq lazımdır ki, iki mühüm səbəb 
H.Cavid yaradıcılığına, xüsusən, əsərlərinin dilinə təsir göstərməyə 
bilməzdi. Birinci səbəb ədibin fəaliyyət göstərdiyi XX əsrin 
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mürəkkəbliyi, ziddiyyətli olması, ikinci səbəb isə dramaturqun İran 
və Türkiyə mühitində yaşaması və təshil alması ilə bağlıdır.  

H.Cavid canlı xalq danışıq dili ilə ədəbi-bədii dilin sintezini 
yarada bilmiş, söz və ifadələrin leksik-semantik zənginliyindən 
məharətlə istifadə etməyi bacarmışdır. “Ümumiləşmə və bədii dildə 
tipikləşmə məsələsinə çox böyük əhəmiyyət verildiyindəndir ki, 
H.Cavidin əsərlərində hikmətli sözlər, qanadlı misal və beytlər 
geniş bir yer tutur” (Musa Adilov. Sənətkar və zaman. B., 1984, 
səh. 20). 

“İblis” faciəsi dil xüsusiyyətləri ilə fərqlənir, maraq doğu-
rur. Bu, ilk öncə, H.Cavidin söz, ifadə və cümlələri məqamında 
işlətməsi, onlara yeni məna vermək məharəti ilə bağlıdır. Onun 
əsərlərində fikir fikirdən doğur, söz, ifadə və cümlələrin biri digəri-
nin yaranmasına zəmin hazırlayır, məqsəd və intonasiyaya görə 
cümlə növlərinin (nəqli, sual, əmr və nida) üslubu imkanlarından, 
xitab və ara sözlərdən  geniş istifadə olunur.  

Canlı xalq danışıq dili ilə ədəbi-bədii dilin arasındakı oxşar 
və fərqli xüsusiyyətləri və bu problemin “İblis” əsərində necə 
həllini tapdığını öyrətmək üçün şagirdləri iki qrupa ayırıb mətndən 
seçilmiş nümunələri onların müzakirəsinə vermək faydalıdır.  

 
I qrup: 

 
Rəna 

Bu kitablar səninmidir, əcaba? 
 

Xavər 
Əvət, Arif keçən yıl aldı bana. 

 
(Kitabların alt tərəfdə bulunan rəsmli üzünü birər-birər 

çevirib göstərir.) 
Xacə Nəsrəddinin lətifələri 
Bu da “Min bir gecə” hekayələri!...  

(səh. 264).  
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II qrup: 
Xavər 

(geri dönər) 
Söylə, Arif, nə var, nə oldu sana? 

 
Arif 
 

Ah, o, Rəna, o nazlı heykəli-nur 
Sanki qarşımda çırpınıb duruyor. 
Ona bən yardım etməsəm gerçək 
Bəni vicdan əzabı məhv edəcək. 

(səh. 296). 
 
Şagirdlərin fəal iştirakı ilə qarşıya qoyulmuş problem həll 

olunub canlı xalq danışıq dili ilə ədəbi-bədii dili ətə-qana gətirən 
imkanlar dəqiqləşdirildi, birinci mətnin canlı xalq danışıq dilinə, 
ikinci mətnin isə ədəbi-bədii dilə aid olduğu əsaslandırıldı (“İblis” 
faciəsinin ədəbi-bədii dilini qüvvətləndirən “o nazlı heykəli-nur”, 
“çırpınıb duruyor”, “gerçək”, “vicdan əzabı” kimi söz və birləşmə-
lərin leksik-semantik məanlarını izah etmək şagirdlərin bədii ədə-
biyyata marağını artırır). Müəllimin “İblis” əsərinin mətnindən seç-
diyi digər nümunələr üzərində müzakirələri davam etdirməsini 
müsbət hal kimi qiymətləndirmək olar.  

“İblis” faciəsində söz, söz birləşməsi və tərkiblərin təkrarına 
geniş yer verilir. “İblis”də bu prinsipin əsas götürülməsi mənanı 
qüvvətləndirir, ideyanın dəqiq ifadəsinə, səs allitrasiyası və ahəngin 
güclənməsinə zəmin yaradır.  

Müəllimə fikirlərinə aydınlıq gətirmək üçün aşağıdakı 
nümunələrə nəzər yetirmək və şagirdlərlə birgə müzakirə etmək 
məsləhət bilinir:  
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İblis 
(çılğın qəhqəhələrlə) 

Toplar veriyor aləmə dəhşət,  
Dəhşət!... Qopuyor sanki qiyamət, 
Yağmur kibi göydən yağar atəş!... 
Atəş!... Qaralar, dalğalar atəş!... 

(səh. 254).  
 

*** 
İblis 

(istehzalı qəhqəhələrlə) 
Zülmət deyilim, iştə bənim hər sözüm atəş... 
Atəş, özüm atəş, üzüm atəş, gözüm atəş. 

(səh. 259). 
*** 
İblis 

Hiç sorma, o sirri şimdi sorma! 
Gəl, gəl bəri, pək yaqında durma! 

(səh. 306). 
*** 
Arif 

Var, var o məzar içində bir hur. 
 Zülmətdə yaşar o nəcmi-pürnur. 

(səh. 307). 
*** 
İblis 

(gəlir, istehzalı qəhqəhələrlə) 
... Sizlərdəki ülfət: Sonu vəhşət,  
Sizlərdəki şəfqət: Sonu nifrət,  
Sizlərdəki rəhmət: Sonu lənət!... 

(səh. 275). 
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H.Cavid Azərbaycan dilinin qanunlarını, xüsusən, ədəbi-bə-
dii dilin imkanlarını dərindən öyrənən görkəmli bir dramaturqdur. 
O, eyni zamanda müxtəlif hissləri, emosional əhvali-ruhiyyəni ver-
mək üçün durğu işarələrindən (çox nöqtə, üç nöqtə, sual, nida), 
cümlələrdən, həmcins üzvlərdən, yarımçıq sözlər, müxtəlif nitq 
hissələrindən, xüsusən felin forma və zamanlarından və s. istifadə 
etməyi də bacaran bir sənətkar kimi şagirdlərə sevdirilməlidir.  

 
İxtiyar 

Ah! O nə, eyvah, nə olmuş ona?  
Söylə, aman söylə, mələk Xavərim!  
Kim?... Sana kim qıydı, aman,söylə kim?   

(səh. 312). 
İblis 

Hiç sorma, o sirri imdi sorma! 
Gəl, gəl bəri, çox yaxında durma!  

(səh. 306). 
*** 
Arif 

Bilməm şu cinayət, şu xəyanət,şu fəlakət 
Bilməzmi, ilahi! Bu qədər səbrə nə hacət?  

 
Göründüyü kimi, H.Cavidin “İblis” faciəsi dil faktlatrı ilə 

zəngindir. Müəllim mətndən seçdiyi nümunələr əsasında şagirdlərin 
biliyini dərinləşdirib sistemə salmalı və onların özlərində sərbəst 
düşünməyə, elmi məlumatları dəqiq əsaslandırmağa inam yaratma-
ğı bacarmalıdır. Belə yaradıcı dərslər interaktiv təlim metodları əsa-
sında keçiləndə daha məzmunlu, maraqlı və unudulmaz olur.  

 
“Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu”, 

Bakı, 2004, №1-2 (26-27),  səh. 89-99 
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H.CAVİDİN DRAM ƏSƏRLƏRİNİN SƏNƏTKARLIQ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ  
 

Dram əsərlərinin öyrədilməsi zamanı sənətkarlıq xüsusiy-
yətlərini aşkar etmək məsələləri şagirdlərin daha çətin qavradıqları, 
müstəqil münasibət bildirməkdə tərəddüd göstərdikləri sahələrdən 
biridir. Bədii əsərlərin ideya-bədii təhlili (T.Hacıyev. Yazıçı dili və 
ideya-bədii təhlil. B., 1979; Musa Adilov. Sənətkar və zaman. B., 
1984) və həmin problemin tədrisi (A.Hacıyev. Azərbaycan ədəbiy-
yatının tədrisi metodikası. B., 2003; C.Əhmədov. Ədəbiyyat tədrisi 
metodikası. B., 1991; C.Əhmədov. Ədəbiyyat tədrisində bədii 
təhlil. B., 1983 və s.), sənətkarlıq məsələlərinin öyrədilməsi 
(D.Məmmədov. Bədii əsərlərin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin öyrə-
dilməsi. B., 1977; Ağayev Əkbər. Sənətkarlıq məsələləri. B., 1962; 
Cəfər Məmmədov. Seçilmiş əsərləri. II cilddə. II cild. Bakı, 1974; 
Əfəndiyev T. Hüseyn Cavidin ideyalar aləmi.B., 1985) haqqında 
elmi-metodik baxımdan maraqlı tədqiqat işləri aparılmışdır. Bu 
elmi-metodik ədəbiyyatların əsas ideyalarına istinad etməklə 
H.Cavid dramlarının ideya-bədii və sənətkarlıq məsələlərini 
şagirdlərə öyrətmək vacib və zəruridir.  

H.Cavid bədii sənət aləmində, teatr tarixində novator və 
klassik ənənəyə möhkəm bağlı dramaturq kimi özünə layiq yer tu-
tur. O, haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı üsyankar etiraz səsini ucaldır, 
ictimai quruluşun eybəcər mahiyyətini romantizmin imkanları baxı-
mından ifşa edir, insanların “iç dünyası”ndakı mənəvi naqisliyin bə-
şəriyyət üçün daha çox təhlükə olmasını inandırıcı fakt və hadisələr-
lə bədii sənət zirvəsinə qaldırmaqla orijinal əsərlər yaradır: “Cavi-
din bütün faciələrinin əsas qəhrəmanı həqiqət axtarıcısıdır. Bu fa-
ciələrdən hər biri bu və ya digər dərəcədə həyatı dərk etməyə can 
atan narahat ağlın və biliyin faciəsidir. (Q.Yaşar. Faciə və qəhrə-
man. B., 1965, s. 100). 

Dünya ədəbiyyatının, xüsusilə Avropa romantizminin 
nailiyyətlərindən bəhrələnməsi, klassik Şərq mənbələrindən, türk 
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ədəbiyyatından, özünə qədərki dram sənətinin poetikasından, dram 
əsərlərindən yaradıcı istifadə Cavid sənətinin bədii-estetik dəyərini 
qüvvətləndirir, yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirir, Azərbaycan dra-
maturgiyasında mənzum dram janrının əsasını qoymağa zəmin 
yaradır: “Cavid dramaturgiyası Azərbaycan dramaturgiyası tarixin-
də xüsusi, orijinal bir mərhələ təşkil edir” (M.Cəfər, Hüseyn Cavid, 
B., 1960, səh. 24). 

Cavid dramları milli-mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən, hə-
yat hadisələrinə obyektiv qiymət verməyə istiqamət verən, xalqın 
arzu və istəklərini aydın göstərən gözəl sənət inciləridir. Onun ide-
yaları ümumbəşəridir, möhkəm təmələ əsaslanmış görkəmli filosof 
bir sənətkarın düşüncələri, estetik baxışlarıdır: “Dram sənətinin 
məqsədi insanların əxlaqını yaxşılaşdırmaq, oxucu və qulaq asanları 
ibrətləndirməkdir” (M.F.Axundov. Əsərləri. B., 1961, s. 233) 
H.Cavid faciələri “Cəmiyyətdəki eybəcərlikləri, zorakılığı, rəzaləti, 
meşşan əxlaqını ifşa edərək insanları mənəvi paklığa, təmiz əxlaqa 
səsləyir” (Teymurçin Əfəndiyev. Hüseyn Cavidin ideyalar aləmi 
B., 1985, s. 13)  

Cavid faciələrindəki fikirlər yüksək sənətkarlıqla ümumi-
ləşdirilir, obrazların birinin digərinə münasibəti əsasında həyat hadi-
sələri aydın və dəqiq şəkildə oxucuya çatdırılır. Əsərdəki adi bir ha-
disə, əhvalat böyük ictimai mənası olan məsələ kimi dəyərləndirilir: 
“Məqsəd böyük xarakterlər, qızğın ehtiraslar, kəskin konfliktlər 
vasitəsilə ümumbəşər əhəmiyyətli fəlsəfi fikirlər təbliğ etməkdir” 
(C.Cəfərov Seçilmiş əsərləri II cilddə, I cild. B., 1968, s. 234). 

H.Cavidin əsərlərində dərin məna kəsb edən problemlər bə-
dii həllini tapır, xarakterlər dramı yaradılır. Bunun nəticəsidir ki, 
“Ana”, “Maral”, “Şeyx Sənan”, “İblis”, “Uçurum”, “Şeyda”, 
“Afət”, “Peyğəmbər”, “Topal Teymur”, “Knyaz”, “Səyavuş”, 
“Xəyyam”, “İblisin intiqamı” kimi pyeslər Cavidi ölməzlik zirvəsi-
nə yüksəldir. 

Cavidin böyüklüyü ondadır ki, o, yalnız xarakterlər dramı 
yaratmaqla kifayətlənmir, “Şeyx Sənan”, “Xəyyam” və “İblis” kimi 
qiymətli fəlsəfi əsərlərini də yazır, təbiət, cəmiyyət və kamil insan 
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haqqında maraqlı fikirlər söyləyir: “H.Cavidi olduğu kimi anlamaq, 
bilmək və duymaq üçün hər şeydən əvvəl onun təbliğ etdiyi ideya-
ları başa düşmək lazımdır” (Məsud Əlioğlu. Məhəbbət və qəhrə-
manlıq. B., 1979, s. 189). 

H.Cavid faciələrində fəlsəfi fikirləri duymaq, dərk etmək, 
görmək və düzgün qiymətləndirmək insanların xislətində, əxlaqın-
da, mənəviyyatında olan daxili gözəlliyi, əqli düşüncəyə qida verən 
“mərifət nuru”nu zinətləndirməkdir. Görkəmli ədəbiyyatşünas 
Y.Qarayev “Cavid fəlsəfəsi” kitabına yazdığı ön sözlə Cavid fəlsə-
fəsini dərk etməyin düzgün istiqamətini müəyyənləşdirir: “Fəlsəfi 
qat bədii əsərdə həmişə mətnaltı qatdır, iç dünyadır, alt laydır” (Sə-
lahəddin Xəlilov. Cavid fəlsəfəsi, “İblis”də fəlsəfi motivlər. B., 
1996, s. 3). 

İnanırıq ki, ədəbiyyatşünasların, ədəbiyyat və teatr tənqidçi-
lərinin, Cavid yaradıcılığını fəlsəfi baxımdan tədqiq edən alimlərin 
elmi qənaətlərinə əsaslanaraq ümumiləşdirdiyimiz bu fikirlər Cavid 
dramlarının sənətkarlıq xüsusiyyətlərini düzgün müəyyənləşdir-
məkdə dil və ədəbiyyat müəllimlərinə kömək göstərəcəkdir.  

Qeyd edək ki, məktəblərimizdə sənətkarlıq xüsusiyyətləri 
əsasən bədii təhlildən sonra öyrədilir. Dərslik üzrə metodik rəhbər-
lik, vəsait, məqalə və tövsiyələrdə də həmin metodik iş əsas götürü-
lür. Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimlərinin dərslərində əsərin mövzusu, 
ideya-bədii qayəsi, oxusu, mətn üzərində iş, bədii təhlil və obrazla-
rın səciyyəsi, yazıçının təlqin etdiyi ideyaların müasir həyat tərzi-
mizlə əlaqələndirilməsi problemləri bir-biri ilə bağlı, əlaqəli forma-
da şagirdlərə öyrədilir. 

Mövcud ədəbiyyat proqramlarında H.Cavidin həyat və ya-
radıcılığının, “İblis” faciəsinin tədrisinə 7 saat vaxt ayrılır. Bizcə, 3 
saatı H.Cavidin həyat və yaradıcılığının tədrisinə, 4 saatı isə “İblis” 
faciəsinin öyrədilməsinə ayırmaq məqsədəuyğundur. Proqramın 
“B” variantında isə “Səyavuş” əsərinin öyrədilməsi nəzərdə tutulur. 
H.Cavidin həyat və yaradıcılığı haqqında dolğun məlumat verildik-
dən sonra onun ayrı-ayrı faciələrinin, xüsusən “Ana”, “İblis”, “Şeyx 
Sənan” və “Səyavuş” əsərlərinin məzmunu, ideyası, təhlili və sənət-
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karlıq xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi üzərində ətraflı iş aparmaq və 
bu istiqamətdə şagirdlərin biliyini zənginləşdirmək məsləhət bilinir.  

Buna görə də əsas məqsəd qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdir-
mək və bu zəmində H.Cavidin “Səyavuş” pyesində sənətkarlıq mə-
ziyyətlərinin öyrədilməsi yollarını əks etdirməkdir. Göstərilən məq-
sədə nail olmaq üçün diqqəti iki mühüm məsələyə yönəltmək məq-
sədəuyğundur. Birincisi, “Səyavuş” mənzum dramında tarixi həqi-
qətlərin birləşdirilərək kamil sənət nümunəsinə çevrilməsi böyük 
realistin yaradıcılığında ictimai həyata, sənətə və ənənəyə novator 
münasibətin dönüş nöqtəsidir. İkincisi, sələflərindən M.F.Axundza-
dənin, N.B.Vəzirovun, C.Məmmədquluzadənin, müasiri C.Cabbar-
lının dramaturgiyasının əsas ideya istiqamətindən çıxış etməklə 
Azərbaycan mənzum dramaturgiyasının əsasını qoymuşdur.  

“Səyavuş” faciəsi tarixi-əfsanəvi mövzuda qələmə alınsa da 
ideya-estetik dəyəri ilə müasir səsləşən güclü xarakterlər dramıdır. 
Əsas məqsəd, qayə və ideyalar amallar arasındakı mübarizədə ümu-
miləşir. Ədəbiyyatşünasların, ədəbiyyat və teatr tənqidçilərinin təd-
qiqatlarında əsaslandırdıqları kimi kamil dramatik əsərin bədii du-
yumu, ideya-estetik qayəsi, həqiqi sənət əsəri olması, əsasən, süjet 
xəttinin, kompozisiyasının düzgün və dinamik istiqamətdə verilmə-
si ilə bağlıdır. Məhz Cavid də milli dramaturgiyamızın şah əsəri sa-
yılan “Şeyx Sənan”, “İblis” əsərlərində olduğu kimi “Səyavuş” 
faciəsində də bir neçə süjet xəttindən istifadə etsə də onları elə bir 
mehvər ətrafında birləşdirir ki, hadisələrin biri digəri üçün zəmin 
hazırlayır, səbəb nəticəni doğurur, gərgin xarakterlər dramaı yara-
nır.  

Pyesin başlanğıc hissəsində göstərirlir ki, Səyavuş Rüstəm-
lə Zabilistanda məşq edərək qayğısız günlər keçirir. Atası Keykavu-
sun əmri ilə Səyavuş saraya dəvət olunur. Saray həyatının iç üzünün 
ifşa olunmasında baş qəhrəman Səyavuşun geniş mövqeyi vardır. 
Özü şah oğlu və saray sərkərdəsi olmasına baxmayaraq, saray həya-
tının puçluğunu çox aydın dərk edir və buradakı davranış normala-
rını “qanlı məhbəs”, “parlaq bir qəfəs” adlandırır: 
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Saray aləminə bəndə yoq həvəs 
Həpsi qanlı məhbəs, parlaq bir qəfəs. 

 
Az sonra Səyavuşu biz üsyançılar arasında görürük. O, üs-

yançı kəndlilərə humanist, insanpərvər, xeyirxah münasibət bəslə-
yir. H.Cavid sənətinin yüksəlişi ondadır ki, “Ana”, “Maral” mən-
zum dramalarından başlamış “İblis”, “Səyavuş” əsərlərinə qədərki 
yaradıcılığında bəşəri problemləri, öz aktuallığını saxlayan məsələ-
ləri həll etmişdir: ananın qüdrəti və əzəməti, qatili bağışlamaq bö-
yükülyü, altun və silah gücünə arxalanaraq hakimiyyəti idarə etmə-
yə çalışan ədalətsiz şahların, hökmdarların və saray həyat tərzinin 
tənqidi, “ədalət, mərhəmət, vicdan” (Arif) ideyasının qəlblərə ha-
kim kəsilməsini, insanları mənəvi paklığa, ucalığa, kamilliyə aparan 
ədalətin tərənnümü və s.  

Səyavuşun xeyirxah, nəcib işlər görməsi Keykavusu heç də 
sevindirmir. Bunu duyan Səyavuş dayısı Əfrasiyabın sarayına qayı-
dır. Burada da o, rəzalət, paxıllıq və böhtana məruz qalır. Yüksək 
bəşəri arzularla yaşayan insanlar arasında sülh yaratmağa çalışan, 
saray həyat tərzini ittihamçı kimi qamçılayan Səyavuş analığı Süda-
bənin, “qısqanclıq ehtirasının əsiri” (M.Cəfər) Gərşivəzin qurduğu 
hiylələrin qurbanı olur.  

Qüvvətli xarakterlər və konfliktlərlə səciyyəvi olan həmin 
hadisələr Cavidin həyata, sənətə baxışının necə dəyişdiyini, qələmi-
nin püxtələşdiyini göstərir. Başqa sözlə desək, dramatik vəziyyəti 
yaradan və konfliktin xarakterini qüvvətləndirən stiuasiyalardan, 
“Səyavuş” faciəsində əvvəldən axıra qədər bir-birini izləyən, 
tamamlayan gərgin dramatik səhnələrdən də istifadə olunmuşdur. 
Valinin göstərişi ilə Yalçının həbs edilməsi səhnəsi ümumi süjet 
xətti ilə bir o qədər də bağlı deyildir. Lakin daramturqun təlqin etdi-
yi ideyaların, əsas hadisələrin qüvvəti bu epizodla daha sıx bağlıdır.  

Eyni zamanda Səyavuşun daxili-mənəvi aləminin, feodal 
ictimai quruluşu ilə xalq kütlələri arasındakı münaqişənin aydınlaş-
dırılması əsasən qeyd olunan epizodun ideya-estetik qayəsi ilə 
əlaqədardır. Məhz yüksək və gərgin dramatizm əsasında qurulmuş 
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həmin hadisə “Səyavuş” pyesinin sənətkarlıq məziyyətlərinin mü-
hüm komponentidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, “Səyavuş” faciəsində kamil xarakter-
lər ümumiləşdirilsə də, məhəbbət ehtirası ilə yaşayan Südabə obrazı 
əsas diqqət mərkəzində saxlanılır. Cavid Südabənin mənəvi iztirab-
larının artdığını, məhəbbətinin zorla əlindən alındığını təbii və inan-
dırıcı verir. Saray həyat tərzi onun mənliyini, məhəbbətini əlindən 
alsa da sözünü, ürəyini ala bilmir: 

  
Nə dəhşətli qərar?!. Gözəl düşünsən,  
Sevgisiz yaşayan canlı bir məzar! 
Sevərkən ölənlər daha bəxtiyar. 

 
Bu misralarda sevən bir qəlbin bəşəri arzusunun tərənnümü 

öz əksini tapır. Südabənin sevmək, sevilmək istəyi qəlbinə hakim 
kəsilir, bu yolda ölməyi bütün səadətdən üstün tutur. Bizcə, Südabə-
nin məhəbbətinə “müəyyən həddə kimi haqq qazandırmaq” olmaz 
(R.Əhmədov. Dramatik əsərlərin tədrisinə dair. Filologiya məsələ-
lərinə dair tematik toplu. № 1-2 (26-27), B., 2004). Çünki “Gənc və 
gözəl, sevən könülə malik bir insanın yaşamalı olduğu həyatı yaşa-
maq istəyən, fəqət bu fərəhdən məhrum edilən Südabə öz etirazla-
rında, üsyankar nidalarında haqlıdır” (M.Əlioğlu. H.Cavidin roman-
tizmi. B., 1975, s. 137). 

Cavidin böyüklüyü ondadır ki, mürəkkəb və ziddiyyətli ha-
disələrə oxucuda inam hissi oyadaraq konfliktin gah ahəstə, gah da 
əksinə yüksələn dramatik gərginliklə cərəyan etməsinə imkan yara-
dır. Başqa sözlə desək, poeziya ilə dramatizmin ayrılmazlığı “Səya-
vuş”u sənətkarlıq zirvəsinə yüksəldir. 

Məlum həqiqətdir ki, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri da-
ha yığcam, emosional olmaqla yanaşı, şeiriyyətlə, fəlsəfi mühaki-
mələrlə zəngindir. Yüksək sənət əsəri yaratmaqla həmin nümunələ-
rə istinad sənətkarın böyüklüyüdür. Məhz Cavid də bu məsələni 
“Səyavuş”da əsas götürmüşdür. Pyesin dramatik oxusu, obrazların 
səciyyəsi və mətn üzərində iş apararkən diqqət bu istiqamətə 
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yönəldilməlidir. Cavid də müasiri C.Cabbarlı kimi hadisələrə və 
obrazların psixoloji əhvali-ruhiyyəsinə uyğun mahnı verir:  

 
Gəl, quzum, tez ol da, gəl! 
Gözüm qaldı yolda, gəl! 
Çamur gətir, daş gətir!  
Durma, arqadaş, gətir!  

Yaxud:  
Haydı, quzum, at 
Kirəc gətir, az su qat!  
Gecikmə, gəl, durma, gəl! 
İşə zərbə vurma, gəl!  

 
Burada işə çağırış, əməyə məhəbbət qiymətləndirilir, onun 

həzz və zövq mənbəyi olduğundan danışılır. Nəzərə alınmalıdır ki, 
dövr, zaman dəyişdikcə belə nümunələr öz əhəmiyyətini itirmir, 
əksinə əsərə yeni ruh, mənəvi qida verir. Əsərdə bu cür faktlar 
çoxdur. Müəllimlərin bu istiqamətdə yaradıcı işi pyesin sənətkarlıq 
məziyyətlərini müəyyənləşdirməkdə məktəblilərə imkan verməklə 
yanaşı, onlarda xalq müdrikliyinə, bədiilik və şeiriyyətə məhəbbət 
oyadır, sənət əsərinin emosionallığını, lirizmini, estetik qayəsini 
dərk etdirmək üçün zəmin yaradır.  

Pyesdə diqqəti cəlb edən sənətkarlıq məziyyətlərindən biri 
də dil məsələsidir. Məlumdur ki, Türkiyədə aldığı təhsil H.Cavid 
yaradıcılığında əsaslı iz buraxmışdır ki, bu da sənətkarın ilk 
əsərlərində türk dilinin söz, ifadə və tərkiblərinin işlənməsinə təsir 
göstərməyə bilməzdi. Lakin “Səyavuş” mənzum faciəsi bu 
cəhətdən dramaturqun uğurlu əsərlərindən sayılmalıdır. Əsərdə 
anlaşılmayan, yaxud mənası çətin dərk olunan söz və ifadələr 
nisbətən azdır. Hüseyn Cavid burada mənası bir qədər çətinlik 
törədən sözlərdən (hərəmi, cariyə, köylü, nədimə, davul, iştə, 
bəkləyir, ətməy, nasırlı, yavrum, omuz, kəndini, nasıl, şərab, xırsızı, 
bayğın, təbərdar, yəzdani-pak, xayır, əfəndim, müztərib, şımardın, 
çapuk, yasa, naçarva, qurnaz) istifadə etmişsə də bəzi sözlərin 
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(münəccim, münəccimbaşı, yavər, xaqan, divanbəyi, nişxidmət, 
vali, müşavir, başluq, altun) lüğəti mənaları M.F.Axundzadənin 
“Aldanmış kəvakib” povestinin və Azərbaycan tarixindən müvafiq 
mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərə aydınlaşdırılmalıdır.  

Qabaqcıl təcrübə və metodika elmi həmin sözlərin leksik-
semantik məanlarını izah etmək, misra daxilində işlənmə məqamını 
aydınlaşdırmaq, xarakterlərin fərdi və tipik xüsusiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsində dil-üslubdan çıxış etmək və s. kimi işlərə 
sənətkarlığın deyil, bədii təhlilin komponentlərinin tərkib hissəsi ki-
mi baxır. Əsas məsələ odur ki, dramaturqun canlı dildən yaradıcı is-
tifadəsi dialoq, monoloq və replikalarda necə ümumiləşdirilmişdir, 
obrazlılıq, şeiriyyət yaradan imkanlardan, frazeologizmlərdən, 
atalar sözü, zərbi-məsəl, aforizm, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən 
istifadə olunması ifadəliliyi, emosionallığı qüvvətləndirmişdirmi? 
Məhz aşağıda qeyd olunan səpkidə nümunələrin seçilib obrazların 
səciyyələndirilməsi pyesin ideya və bədii mahiyyətinin, dramatur-
qun sənətkarlıq məharətinin dərk olunmasına zəmin yaradır:  

a) obrazların özünəməxsus zahiri əlamətləri;  
b) məqsəd və məramlarını, arzu və istəklərini həyata keçir-

məyə can atmaq cəhdləri və ictimai həyata münasibətlə-
ri;  

c) obraza istər pyesin başlanğıcında, istərsə də dramatik 
inkişaf xətti boyunca remarkalarda dramaturqun mü-
nasibəti;  

d) başqa surət və personajların obraz barədə şəxsi mülahi-
zələri;  

e) tipik şəraitdə tipik xarakterin yaradılmasında dramatur-
qun ustalığı. 

Pyesin mətnindən xarakterik nümunələrin seçilməsi (şagird, 
yaxud tələbələrin fəal iştirakı ilə), obrazların müqayisəli təhlil za-
manı belə bir təsəvvür yaranır ki, dərin həyati və fəlsəfi mündəri-
cəyə malik fikirlər, mühakimələr “Səyavuş”un əsas sənətkarlıq xü-
susiyyətlərindən biridir. Az sözlə dərin fəlsəfi mənaların verilməsi, 
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xalq müdrikliyinə yaradıcı münasibətin bəslənməsi ayrı-ayrılıqda 
atalar sözləri və zərbi-məsəl təsiri bağışlayır:  

 
Zalım bağışlansa daha çoq azar, 
Məzlum üçün qazar ən dərin məzar. 

yaxud: 
Zalimlə məzlumu, saqın bir tutma, 
Yediyin ətməyi, duzu unutma. 

və ya:  
Lənət o günə ki, sığındım sana 
Nifrət güvəndiyim qanlı xaqana!  

 
Cavid bədii təsvir və ifadə vasitələrinin hər birini öz 

məqamında işlədir ki, bu da fikrə, ifadəyə sənət dolğunluğu, 
obrazlılıq, dərin ideya məzmunu gətirir:  

 
O, Səyavuş, Səyavuş! Bilməm nə sandın bəni?!  
Bir gün didib parçalar dəmir biləklər səni. 

 
və ya:  

Kişnər də yıldırımlar, qılıc çəkər bulutlar,  
Göylər səltənətində qavğamı, şənlikmi var?!  

 
yaxud:  

O bir yıldız kimi aqdı könlümə, 
Atəşli bir çiçək taqdı könlümə.  

 
yaxud:  

Zülmətləri yaran bir şimşəyəm bən,  
Doğdum məzlumların diləklərindən.  

 
Sözlərə yeni məna ifadəliliyi verməsi də Cavid sənətkarlığı-

nın mühüm keyfiyyətlərindən sayılmalıdır. “Kirli təhqir”, “Saxlana-
lım gizli bir yerdə”, “Bizim ağzımız bütün”, “Canavar gözü”, 
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“Qızmış qurd”, “Vicdansız canavar” və s. kimi nümunələr bu 
qəbildəndir. “İki könül birləşsə, qoparar dağı, daşı” atalar sözünü 
“İki könül birsə, diləklər də bir” şəklində işlətməsi də həmin 
ideyanın davamıdır. Belə bir məsələ də tədris prosesində nəzərə 
alınmalıdır ki, Cavid bəzən bir misra ilə hər hansı bir obrazın 
mənəvi aləmini aça bilir. Birinci cariyənin dili ilə ifşa edilən 
Keykavusun mənliyi iki sözlə (“Şərəfsiz, alçaq”) oxucuya məlum 
olur. Cavidin xoşbəxtliyidir ki, “onun (Cavidin – Y.Y.Aslanov) 
düşündükləri ilə yazdıqları, duyduqları ilə söylədikləri arasında 
başqalıq yoxdur” (M.Məmmədov. Azərbaycan dramaturgiyasının 
estetik problemləri! B., 1968, s. 104-105). Həm də Cavidin sözünün 
kəsəri məntiqinin gücündə, tarixi həqiqətlərə yaradıcı münasibətdə 
öz bədii dəyərini tapır.  

Cavidin ölməzliyi ondadır ki, əsərlərində təbliğ etdiyi ide-
yalar dövründə şöhrət tapmaqla bərabər, özündən sonra yaranmış 
bir çox mənzum dram əsərlərinin məfkurəvi bədii qayəsinə də təsir 
göstərmişdir. “Səyavuş” pyesi müasirlik baxımından Məmməd 
Əmin Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” ilə səsləşir. S.Vurğunun 
“Vaqif” dramında Cavid ideyalarının təsiri açıq-aydın hiss olunur. 

Göründüyü kimi, “Cavidin sənəti, Cavidin poeziyası “Səya-
vuş” əsərində bütün qüvvətilə səslənməkdədir” (M.Hüseyn). Ro-
mantik qəhrəmanlıq faciəsi kimi təhlil olunan “Səyavuş” və eləcə 
də Cavidin digər dram əsələri oxucu və tamaşaçılara xeyirxah əməl-
lər, saf arzular, nəcib ideyalar, ülvi hisslər aşılayır.  

Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, təlim zama-
nı dram əsərlərində sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin düzgün izahı və 
şagirdlərə öyrədilməsi bilavasitə ədəbiyyatşünaslıq və metodika el-
minin nailiyyətləri, müəllimin pedaqoji ustalığından asılıdır.  

      
Elmi məqalələr toplusu, II buraxılış, 

 Sumqayıt, 2004, səh. 46-50 
(Həmmüəllif: S.H.İbrahimova) 
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MOLLA NƏSRƏDDİN” VƏ XX  ƏSR  
AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ FİKRİ 

 
Qələmin müqəddəs vəzifəsi xalqın xoşbəxtliyi 

yolunda xidmət etməkdir…  
                       C.Məmmədquluzadə 

 
M.Cəlilin həyat və yaradıcılığı, ideyalar aləmi böyük tər-

biyə məktəbi, həyatı, insanları, sosial-ictimai hadisələri dərindən 
öyrənmək və dərk etməkdə ən mühüm vasitədir. O, xalqın dərdlə-
rini, problemlərini həll etmək üçün dünyaya gəldi, bu yolda sinəsini 
sipər edib əyrini-əyri, düzü-düz yazdı, “burjua yazıçısı” və “Allah-
sız” adlandırıldı, güldürə-güldürə, için-için ağlada-ağlada düşündü-
rüb reallığı, həqiqəti dərk etdirdi. Onun şəxsiyyəti, idrakının gücü, 
əsərlərinin poetikası və fikirlərinin fəlsəfi dərinliyindən danışanda 
“Molla Nəsrəddin” yada düşür. 

Publisistik yazılarındakı məna genişliyi, incə yumorlu şeir 
və satirik hekayələr, lətifə, elan, teleqram, məzəli karikatura və 
illüstrasiyalar M.Cəlil sənətinin uğurları, ideyalarının bəşəriliyinin 
təsdiqidir.  

“Böyük demokratda” (M.İbrahimov) gələcəyə böyük inam, 
uzaqgörənlik, cəsarət, mübarizlik və həqiqət carçısının vəhdəti, sint-
ezi birləşir. İnsanları çirkablıq, saxta mövhumat aləmindən, dini-
sxolastik təhsil sistemindən, “ölülər” dünyasından qoparıb kamillik 
zirvəsinə aparan yol Cəlilin haqq səsi, vətən, ana, dil, millət, təhsil 
və tərbiyə haqqında əqli və idrakının nəticələri, düşüncələri, içindən 
gələn vətəndaş harayıdır. Bu çətin və şərəfli məqsəd uğrunda Cəlil 
Məmmədquluzadə görkəmli tənqidi-realist maarifçi yazıçı, nasir, 
dramaturq, publisist olmaqla yanaşı, böyük pedaqoq, psixoloq, 
metodist müəllim və ən nəhayət vətən fədaisinə çevrilir, ucalıq 
zirvəsində dayanır, əsərlərində “satira-lirikaya, gülüş göz yaşına, lağ 
üsyana çevrilir” (16, səh.22). 

Cəlil Məmmədquluzadə yazır ki, birinci dəfə gözümü açan 
kimi dünyanı qaranlıq görmüşəm. O, xalqı bu müdhiş həyatdan, 
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qəflət yuxusu və cəhalətdən oyatmaq, xilas etmək üçün “Sizi deyib 
gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım” felyetonu ilə başlayan 
“Molla Nəsrəddin” jurnalını çap etdirməklə mürgüləməkdə olan 
məzlum Şərqə üz tutur: “Zəmanə ki, məndən bir gülməli söz eşidib 
başladınız gülməyə o vədə elə güman etməyiniz ki, Molla Nəsrəd-
dinə gülürsünüz. Əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, 
o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və baxınız cəmalınıza”. 

C.Məmmədquluzadə “içində ağlayıb, zahirdə gülüb” (16, 
səh.30). “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə “baltanı dibindən vurdu” 
(Ü.Hacıbəyov), Şərqdə “bomba kimi partladı” (Ə.Haqverdiyev). 

Böyük demokrat yaşamaq üçün həyata gəlmədi, insanları 
qul edən, itaətdə saxlayan, hüquqlarını əlindən alan qanunlara qarşı 
mübarizə apardı, ərəb əlifbasını dəyişmək, kobud təlim üsullarını 
ləğv etmək, rüşvətxorluğun kökünü kəsmək, bir sözlə, yeni dərs sis-
temi yaratmaq, proqram tərtib etmək, dərsliklərin dilini asanlaşdır-
maq, ərəb və fars sözlərinə az yer vermək, Azərbaycan dilinin saf-
lığı, təmizliyi və şirinliyini qorumaq, insanların öz dillərini bəyən-
məyib “obrazovannı” olmalarının köklərini tapmaq, müəllim şəx-
siyyətini qorumaq, ailə tərbiyəsi ilə məktəbin əlaqəsini gücləndir-
mək və s. kimi vacib və müasir səslənən problemlərin həlli uğrunda 
ömrünün sonuna qədər mübarizə apardı. Onu xalqın taleyüklü dərd-
lərini çəkmək, elm, maarif və tərbiyə yolu ilə “paslanmış beyinləri 
təmizləmək” (N.Nərimanov), müstəqil və demokratik bir cəmiyyət 
yaratmaq düşündürdü: “Cəlil Məmmədquluzadə yalnız öz vətəni 
Azərbaycanda deyil, bütün mədəni dünyada mütərəqqi ideyalar 
carçısı, əməlpərvər söz ustalarından biri kimi tanınmışdır” (4, 
səh.45). “Molla Nəsrəddin”i də C.Məmmədquluzadə dediyi kimi: 
təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı. Biz də əlavə edirik ki, insan-
ların xislətində gizlənmiş İblisin əməllərini, “şən qəhqəhələri”ni 
yox etmək üçün M.Cəlil məntiqinin gücünə ehtiyac duyulduğuna 
görə “Molla Nəsrəddin” yarandı. Bu fikirlər C.Məmmədquluzadə-
nin bədii düşüncəsində də təsdiqini tapır: “Əgər rişəni baltalayıb 
ona zərər yetirə bilsək qol-qanad onsuz da öz-özünə quruyub məhv 
olacaq; yoxsa nə qədər ki, rişə saf və səlamətdir, ağac hələ dayanıb 
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duracaqdır”. Bu yolda C.Məmmədqulazadənin ən böyük silahdaşı, 
əqidə yoldaşı, vuran əli “İran inqilabına bir ordudan artıq xidmət 
etmiş” satirik ustad M.Ə.Sabir idi. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim 
Məmməd Arif yazırdı: “Molla Nəsrəddin”i zəmanə özü yaratdığı 
kimi Sabiri də zəmanə yaradıb. “Molla Nəsrəddin”ə yoldaş və 
silahdaş vermişdi” (2, səh.10-11). 

XIX əsrin əvvəllərindən formalaşmağa başlayan maarifçilik 
hərəkatı “keçən yüzilliyin tarixi nailiyyətidir” (6, səh.117). Ədəbi 
tənqiddə maarifçi  ədəbi məktəb və cərəyanın formalaşdığı dövr 
“məfkurə hərəkatı” (8, səh.33) kimi qəbul edilir və bu tarixi 
mərhələdə “ədəbiyyatın atası” (10, səh.21) M.F.Axundzadə hesab 
olunur. C.Məmmədquluzadə bu ənənədən qüvvət almaqla XX 
əsrdə günəş kimi şölə saçdı, acı gülüş, istehza və dərin yumorla 
maarifçilik ideyalarını “Molla Nəsrəddin” vasitəsilə yayıb Şərqi 
qəflət yuxusundan ayıltdı və etiraf etdi ki: “Molla Nəsrəddin” tək 
bir nəfər müəllifin əsəri deyil. “Molla Nəsrəddin” bir neçə mənim 
əziz yoldaşlarımın qələmlərinin, əsərinin məcmuəsidir ki, mən də 
onların ancaq ağsaqqal yoldaşıyam”. 

C.Məmmədquluzadənin ən böyük məqsədi, amalı xalqa kö-
künü, varlığını dərk etdirmək, özünü-özünə tanıtmaq, təhsil və tər-
biyənin imkanlarından səmərəli istifadə etmək düşündürürdü: “… 
Nicat, nicat deməklə nicat yolu öz-özünə tapılmaz. “Məktəb”, 
“məktəb” deməklə məktəb öz-özünə açılmaz və açılsa da “camayi-
Abbas” kitabından savayı orada özgə bir dərs verilməz. Müftə-
müftə “nicat”, “məktəb” deməklə Fatıya tuman olmaz. 

Lazımdır mikrobları millətin bədənindən kənar etmək. Yox-
sa, nə göz yaşı tökməklə azarlı şəfa tapar, nə dua yazmaqla” (11, 
№9). 

Yaxud, “Müsəlman içində gördüklərim” felyetonunu nəzrdən 
keçirsək görərik ki, M.Cəlili Azərbaycan balalarının ana dilində 
təhsil almaları üçün rus-müsəlman, gimnaziya və realni məktəblə-
rinin az olması narahat edir, təlimə biganə münasibət satira hədəfinə 
çevrilir: 
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“Günorta vaxtı iki min əziyyət ilə çatdım Salahlı kəndinə və 
küçədə bir uşaq görüb soruşdum: “Ay uşaq, burada məktəb var?” 
Uşaq hər iki əllərinin şəhadət barmaqları ilə gözlərini bərəldib 
“xox” elədi və qaçdı getdi. Sonra bir kişiyə rast gəldim və genə 
istədim məktəbin olmağını, ya olmamağını biləm. Kişi mənə cavab 
verdi “mən məktəb zad bilməz”. Dedim, ay kişi! Heç olmasa bu-
ranın ağsaqqallarından və hörmətli əhalisindən bir adam mənə nişan 
ver ki, onlar ilə görüşüm. Kişi əlini bir tərəfə uzadıb dedi: “Bax, 
oturublar orada”. Üzümü haman tərəfə tutub gördüm ki, kəndin 
kənarında, söyüd ağacının dibində beş nəfər adam oturub. 
Yavıqlaşıb gördüm ki, bunlar yanlarına bir tuluq çaxır qoyub istə-
kanları doldurub içirlər. Əvvəl bunu soruşdum ki, “siz nə millət-
siz?” Hamısı birdən cavab verdilər ki, “əlhəmdülillah müsəlmanıq” 
(13, №19). 

M.Cəlil “Molla Nəsrəddin”in 1908-ci il 11 sayında çap edil-
miş “Ana dili” felyetonunda da ana dilinin təmizliyi uğrunda mü-
barizə aparır, “ana” əvəzinə “madər”, “İranı” “Persiya” yazanlara 
qarşı kəsgin nifrətini bildirirsə, 1907-ci il 29 saylı 5 avqust tarixdə 
nəşr olunmuş “Qurbağalar”  felyetonunda isə xalqa böyük bir 
həqiqəti dərk etməyi məsləhət görürdü: “Müsəlman qardaşlar, əl-ələ 
verin, elm oxuyun və adam olun”.  

Arxiv sənədləri və “Molla Nəsrəddin”də çap edilmiş 
felyetonlar bir daha təsdiq edir ki, C.Məmmədquluzadə həmişə 
yaxşı məktəb binasının olması və burada pedaqoji ustalığı ilə 
fərqlənən, istedadlı müəllimlərin dərs deməsini istəyirdi. O, savad 
təlimini asanlaşdırmaq üçün M.F.Axundzadənin “Əlifbeyi-cədid”i 
kimi əlifba layihəsi tərtib etməklə dini-sxolastik təlim üsullarına 
zərbə vurmaq haqqında düşünür, o dövrdəki məktəblərin mənzərə-
sini “Məktəblərin tərəqqisi” felyetonunda verirdi: “…Məktəb bir 
qaranlıq və rütubətli töylə bucaqlarına oxşayır, amma bunun eybi 
yoxdur. Əgər uşaq zəkavət olsa, töylə olmasın ki, nə bilim nə olsun, 
genə axırda alim olacaq…” 

Bu felyetonda ikinci bir problemin - təhsildə neqativ halların 
aradan götürülməsi gündəmə gətirilir, mollaların - sarıqlı 
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müəllimlərin iç üzü açılır, ifşa edilir: “Astarada cümə günü 
şagirdlərin hər birisi gərək məktəb mollasına bir sənək su daşıya, 
əgər daşımasa şənbə günü məktəbə gələndə gərək günahının 
əvəzində mollaya altı dənə yumurta gətirə, bu şərtlə ki, yumurtalar 
təzə yumurta ola” (12, №1). “Ordubad xəbərləri” başlığı altında 
verilmiş yazıda isə bu problem bir qədər də kəskin yumorla ifşa 
olunur və şagirdin “vəzifələri” açıqlanır: “…bayramda yağlı çörək, 
məhərrəmdə halva, baharda quzu, yayda ayran və hər gündə bir 
nəfər şagird mollanın evinə üç-dörd qab su daşısın” (13, №23). 

C.Məmmədquluzadə cəsarətli, mərd və heç bir hədə-
qorxudan çəkinməyən, xalqı sevən və bu məqsəd uğrunda mübarizə 
aparan tanınmış ziyalı, dahi mütəfəkkir şəxsiyyət idi. O, XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçilik hərəkatını təbliğ edənlərin ən 
görkəmlisi, dayaq nöqtəsi və bu şərəfli adı daşıyanıdır. Hər an 
“Molla Nəsrəddin” gülüşü, komizmi, yumor və satirası ildırım kimi 
şaqqıldayır, kin və nifrətə çevrilir, acı həqiqətlərin üstünə ölüm 
pərdəsi çəkir, ifşa edir. 

Ədib felyetonlarında falaqqa üsuluna, mollanın iş rejiminə, 
şagirdlərin yaş, bilik və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə 
alınmamasına, ailə tərbiyəsinin təhsil sistemi ilə düzgün 
əlaqələndirilməməsinə qarşı çıxır, təhsili cəmiyyətin sütunu sayır və 
yeni tipli məktəblər açılması uğrunda mübarizə aparır və dini-
sxolastik məktəblərdəki təlim üsullarını tənqid edirdi. “Rus 
məxrəci” felyetonunda (1917, №16) bu məsələ daha dəqiq ifadəsini 
tapır: 

Vələzzalin… 
Yox, olmadı. 
Vələzzalin… 
Yenə olmadı, məxrəci düz olmadı. 
Vələzzalin… 
Yöx, belə deyil. 
Vələzzalin 
Gədə, düz oxu, dilini ikiqat bük, ucunu dirə qabaq dişlərinə, 
dodaqlarını yumrula, yumurta məxrəcinə oxşasın: “zat”ı bir 
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az nazik çıxart, ancaq iki dişin arasından keçsin, dəxi o biri 
dişlərinə dəyməsin. 
Vələzzalin. 
Hə, belə ha!.. 
XX əsr Azərbaycan məktəblərindəki problemlər yazıçını 

narahat edir və həlli zəruri olan məsələləri “Molla Nəsrəddin”in 
səhifələrində xalqa çatdırırdı: “Göydə ulduz çoxdur, ya müsəlman 
bazarında qumarxana”, “Tısbağa çanağından çıxdı “obrozovannı” 
oldu”, “Uşağın şüurlusu dərsdən qaçar”, “Hər kəs… manqal 
gətirməyə məktəbə molla onun ayaqlarını qoyacaq falaqqaya”, 
“Gəncə-İranlıların üsuli-cədid üzrə açılan məktəblərinin müdiri və 
müdirlərinin müavini, yəni köməkçisi Svetçariyada təhsil tapıblar 
(maşallah)”, “Payızda müəllimlərimiz hamı öz yerində olsun və 
qulluqdan Quba meydanına qaçmasınlar”, “Bakıda bizim cəmi 
məktəb və müəllim məsələlərimiz “BONO”nun iki nəfər türk dili 
bilməyən müdirlərinin ixtiyarındadır”, “Bir məmləkətdə 
məktəblərin çox olmağı az olmağından yaxşıdır”, “Harada elə bir 
təlim kitabı ələ gətirmək olar ki, müsəlman uşağına türk dilində 
savad öyrətmək mümkün ola”. Məktəblərdə keçilən dərslər 
bunlardır: “Əvvəlinci şöbədə-şəkiyyat, ikinci şöbədə - Övc-ibn-
Üngün tərifi, üçüncü şöbədə-“zəngini-bədəni-xudra bər payi-çən 
əndazəd”. 

Bütün bu hadisələri doğuran səbəb XIX -XX əsr Azərbaycan 
mühiti, real həyatın görüntüləri, insanların bəd əməllərinin 
nəticələri ilə bağlıdır. “Molla Nəsrəddin”də bu dövrün acı 
həqiqətləri gah “tərif”lə ifşa edilir, gah da “tənqid” yolu ilə əksinə 
söylənilməklə xalqa çatdırılır, komizm, yumor və gülüşün 
imkanlarından yerli-yerində istifadə olunur. Bəzən də ədib özünü 
elə təqdim edir ki, guya onun özü də tənqid etdiyi hadisənin 
tərəfdarıdır, bunu müdafiə edir. Ancaq həqiqət birdir: M.Cəlil 
güldürür, ağladır, düşündürür və tərbiyə edir, insanlara həqiqəti 
çatdırır. “Ana dili” felyetonunda olduğu kimi: “Mən universiteti, 
yəni darülfunu təzə qurtarıb vətənə qayıtdım. Qazi Axund Səbzəli 
bizə gəldi… O, mənimlə danışmağa başlamamış mən dedim: salam 
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məleyk. Cənab Qazi mənə cavab verdi: ay əssalami əleykim, ay 
xudahafiz, əhvali-şərif, ənasiri-lətif, maşallah, maşallah, əxərizadə, 
neçə müddətdi müntərizi-vücudi-vicudunuz və müştaqi-didarınız 
idim, inşallah zati-alinizin məzacı-mübarəkləri salimdir… 

… Anam içəri girdi və mənə dedi: balam mollaynan nə dil 
danışırdınız ki, mən heç başa düşmədim. 

Dedim: Ana, mollaynan biz ana dilində danışırdıq. 
Anam başını saldı aşağa və bir qədər fikir edib dedi: yazıq 

ana dili” (12, №1). 
Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan xalqının “vətəndaş 

mirzəsidir” (5, səh.4). O, yazıçı və pedaqoq kimi H.Zərdabinin 
“Elm öyrənin, elm öyrənin!” çağırışına səs verir, M.F.Axundza-
dənin “Elmi harada öyrənək?” Kimdən öyrənək? Hansı dildə 
öyrənək? ideyalarını həyata keçirir, bu gün üçün də çox aktual olan 
bir problemin - müəllimlərin əmək haqlarının artırılmasını, onların 
zəruri ehtiyaclarının tam təmin olunmasını tələb edirdi. “Dili 
tutulub” (14, №17) felyetonundakı fikirlər müəllimin yaşayış 
səviyyəsinin necə ağır olduğunu sübut edən acı göz yaşlarıdır, real 
həqiqətlərdir: “Elmi-ilahi müəllimi ayda səkkiz manat on dörd şahı 
üç qəpik məvacib alır… Göyçaylı Niyazi əfəndi şkolanın elmi-ilahi 
müəlliminin məvacibini az hesab eləyir. Amma mənə qalsa heç bir 
şey deyil, məhz tamahkarlıqdır, qarnı tox, gözü aclıqdır, qarnı 
aclıqdır”.  Mirzə Cəlilin “Lisan bəlası” (13, №1) felyetonunda bu 
acı həqiqətlərə cavab axtarılmış və yumorlu nəticə çıxarılmışdır: 
“İnsan nə qədər ki, sakit və samitdir, o qədər gözəldir. Lal ol 
danışma. Mal ol danışma”. 

Ərəb və fars əlifbalarının doğurduğu çətinliklər, doğma Azər-
baycan dilinin bu dillərin söz və ibarələri ilə yersiz ağırlaşdırılması, 
ana dilini bəyənməyib bir-iki söz öyrənməklə başqa dildə danışan-
lar M.Cəlil yumorundan kənarda qala bilmir, publisistik yazı və 
bədii əsərlərinin tənqid hədəfinə çevrilir. O, “köhnə məktəbin bütün 
nöqsanlarını görür, ana dilinin tədrisinə əngəl olan səbəbləri, ərəb 
əlifbasının tədrisi prosesində qarşıya çıxardığı böyük çətinlikləri 
təcrübədə görmüş və sonralar bunları öz bədii əsərlərində və “Molla 
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Nəsrəddin” jurnalında yazdığı məqalələrində, felyetonlarında böyük 
bacarıqla tənqid və ifşa etmişdir” (1, səh.159). 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 1907-ci il 7 sayında “Kürk” və 
həmin jurnalın 1908-ci il 19 sayında çap edilmiş “Dil” felyetonla-
rında ərəb əlifbasının doğurduğu çətinliklər faktlar əsasında tənqid 
hədəfinə çevrilir. Birinci məqalədə göstərilir ki, “kürk” sözünün üç 
mənada-kürk, kürək, körük kimi, ikinci felyetonda isə “oldu” 
sözünün “öldü” kimi oxunması fikrin düzgün ifadə edilməsinə 
mənfi təsir göstərir. 

C.Məmmədquluzadəni narahat edən məsələlərdən biri də 
budur ki, Azərbaycan dili zəngin, səlis və musiqili dil olduğu halda 
ona biganəlik, laqeydlik vardır, danışıqda və dərsliklərdə ərəb-fars 
və rus dilinin imkanlarından məqamında istifadə olunmurdu.   O, 
“Meymunlar” felyetonunda bu məsələni açıq-aydın tənqid edir və 
nifrətini gizlətmirdi: “Nə vaxt hökumət qaradovoy və pristav gön-
dərib ki, get gör filan müsəlman oğluna nə ad qoyub və hökumət nə 
vaxt müsəlmanı məcbur edib qızının adını “Fatma” əvəzinə “Fatya” 
qoysun və oğlunun “Həsən” adını dəyişdirib “Qasanka” eləsin?… 

Bir saatlığa tutaq ki, hökumət qoymur məktəblərdə ana dili-
mizi öyrənək. Tutaq ki, bunu hökumət qoymur. Bəs ana dilimizə 
məhəbbət etməyi, ana dilimizi xoşlamağı kim qoymur? Bəs kim 
bizi öz dilimizdən utanmağa və öz dilimizdə danışmağı ar bilməyə 
vadar edir? Məgər bunu da hökumət edir” (13, №31). 

“Çömçəyə” “çölmə”, küftəyə “qofta” deyənlər “Bizim obra-
zovannı”, Azərbaycan dilini bəyənməmək “Müsəlman məclisi”, 
“Təzə təlim kitabı”, “Ana dili” felyetonlarında tənqid atəşinə tutu-
lur. Cəlil Məmmədquluzadə bu cür tipləri ifşa etmək üçün satirik 
şeirlər, taziyanələr və karikaturalardan da istifadə edirdi. Fikrimizin 
təsdiqi üçün “Molla Nəsrəddin” jurnalının 23-cü sayında çap edilən 
şəklin altında yazılmış dialoqu nəzərdən keçirmək kifayətdir: 

- Xanım mənə gələrsən səni alım? 
- Gələrəm, amma iki şərt var: Əvvəla, gərək bu zırnaçı palta-

rını çıxardıb urus paltarı geyəsən və ikinci mənnən musurmanca 
danışmayasan (13, №23). 
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Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan dilinin varlığını öz hə-
yatı bilib, bu dilin sadəliyindən ilhamla danışır: “Ana dilinə böyük 
ehtiram “Molla Nəsrəddin”in ümumi vətənpərvərlik məfkurəsinin 
üzvi tərkib hissəsi olmaqdan əlavə bir də söz sənətinə yüksək tələb-
karlığın təzahürü idi” (15, səh.244). Buna görə də “adı xalqın qədim 
tarixi ilə, məzmunu müasir ictimai həyatla sıx bağlı olan “Molla 
Nəsrəddin” inqilabi-demokratik mətbuatın klassik nümunəsi idi” (7, 
səh.13). 

Cəlil Məmmədquluzadənin diqqət mərkəzində dayanan tə-
lim-tərbiyə problemləri - şagirdin təhsili, müəllim-şagird münasi-
bətləri, ailə tərbiyəsi və məktəb məsələləri pedaqoji ictimaiyyətin də 
əsas tədqiqat obyektləridir. Cəlil Məmmədquluzadənin məslək 
yoldaşı M.Ə.Sabir də bu yolla gedirdi, dostu ilə zindana çəkici bir 
vururdu. Bu yaxınlığı “Niyə mən dərsdən qaçdım?” felyetonu ilə 
“Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan?” satirik şeiri 
arasında daha aydın görə bilərik. “Böyük ədib əsasən uşaqların 
məktəb həyatını və onların dərsdən qaçmasının səbəblərini təsvir və 
tənqid edirsə, Sabir uşağın doğulduğu gündən ta məktəbə gedib 
dərs öyrənməsinə qədər olan böyük bir dövrü kəskin istehza, kinayə 
üsulu ilə açıb səciyyələndirir” (9, səh.51). 

“Niyə mən dərsdən qaçdım?” (13, №31) felyetonunda üç 
mühüm problem Mirzə Cəlili narahat edirdi: 

1. Mollaxana məktəblərindəki dini-sxolastik təlim üsulları, 
falaqqaya salmaq, çubuqla döymək; 

2. Müəllimin bütün şagirdlərə eyni məhəbbət bəsləməməsi, 
uşaqların birini digərindən seçməsi; 

3. Uşağın məktəbə getməsi ilə ailədə bədbəxt bir hadisənin 
üst-üstə düşməsi, ailədəki ziddiyyətlərin kəskinləşməsi. 

Bütün bu hadisələr təlim-tərbiyə prosesinə mənfi təsir 
göstərən və şagirdin dərsdən qaçmasına şərait yaradan mənfi 
amillərdir. “Təzə təlim kitabı” (1906, №10-12), “Lal oyunu” (1908, 
№38), “Rus məxrəci” (1917, №16), “Çətin məsələyə cavab” (1906, 
№23) felyetonlarında da biz bu məktəbləri görür və təlim 
üsullarının şahidi oluruq. 
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Cəlil bu felyetonlarında da sərt mövqedə dayanmış və fikir-
ləri M.F.Axundzadənin tənqidi nəticələri ilə üst-üstə düşmüşdür: 
“Xalqı tərbiyələndirmək, həmməzhəblərin əxlaqını saflaşdırıb islah 
etmək… üçün tənqiddən faydalı heç bir vasitə ola bilməz” (3, 
səh.265-266). 

Ədibi bir peaqoq kimi narahat edən problemlərdən biri də bu 
olmuşdur ki, uşaqlara ana dilini sevdirəndən, öyrədəndən sonra 
ikinci dili - rus və qeyri dilləri ana dili ilə müqayisəli öyrətmək 
vacibdir. Əksinə, elmi əsası olmayan müqayisələrin aparılmasına, 
Azərbaycan dilini bilməyib ancaq müsəlman balalarına rus dili 
öyrədənlərə “Lal oyunu” felyetonunda (1908, №38) göstərildiyi 
kimi ehtiyac duyulmur: 

“… Lal oyunu” üsulu ilə dərs vermək qaydası axırda 
Şamaxıya da gəlib çıxdı. 

Bu günlərdə Şamaxı məktəblərində müəllimin biri uşaqlara 
rus dilini belə öyrədirmiş: müəllim müsəlman uşaqlarından soruşub 
“isladki” nədir? Müsəlman uşaqları biliblər ki, “isladki”, yəni şirin 
deməkdir. Amma qorxublar müsəlmanca deməyiblər və mat qalıb 
baxıblar müəllimin üzünə. Müəllim cibindən bir tikə qənd çıxardıb 
qoyub uşaqların birinin ağzına və deyib “vot isladki”, yəni, “bax, 
şirin buna deyərlər”.  

Sonra müəllim genə soruşub “qorki” nədir? Uşaqların bir 
parası bilirmiş ki “qorki” acı deməkdir, amma bir kəs səsini 
çıxartmayıb (çünki lal oyunu qaydası ilə müsəlmanca bir söz də 
danışmaq olmaz). Bəli, müəllim görüb ki, uşaqlar dinmirlər, 
yavaşca cibindən bir balaca kağıza bükülmüş bir atım “kinə” 
çıxardıb (haman kinə ki, qızdırmalıya verərlər) istəyib qoysun 
uşaqların birinin ağzına, uşaq istəməyib kinəni yesin. Müəllim 
uşaqlara hökm eləyib, bu biədəb uşağı çığırda-çığırda yıxıblar yerə 
və kinəni zornan doldurublar uşağın ağzına. Elə ki, uşaq başlayıb 
üz-gözünü turşutmağa, müəllim deyib: “Bax “qorki” buna deyərlər. 

Bir gün də küçədən keçənlər baxıb görüblər ki, məktəbdə 
uşaqların hamısı bir-birilə öpüşür. Sonra məlum olub ki, uçitel 
istəyirmiş uşaqlara “tselovat” sözünün mənasını öyrətsin. Bir neçə 
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məşədi bunu görcək məktəbin rəisinə ərizə aparıb veriblər ki, “biz 
də rusca oxumaq istəyirik”. Qərəz ki, heç belə dərs olmaz” (11, 
№38). 

Mirzə Cəlil eyni zamanda xalqa müraciət etmək və suallar 
verməklə də dövründəki təhsilin saxta mahiyyətini açmış və bu 
sistemin ləğvi uğrunda mücahid olmuşdur: 

1. Müsəlman uşağı dörd il rus dərsi oxyub evinə qayıdanda 
anası ilə rusca danışır. Bu hesabla cavan on dörd il oxuyandan sonra 
nə dildə danışacaq? 

2. Molla bir uşağın ayaqlarını fələqqəyə qoyanda on bir 
çubuq sındırır. Yeddi uşağa nə qədər çubuq gərək hazır edə? 

3. Molla dərs verdiyi kitabın 42 səhifəsi var. Hər səhifəni 
uşaq iki aya oxuyur. Nə müddətdə uşaq həmin kitabı qurtara bilər? 

Sonda Y.V.Çəmənzəminlinin bir fikrini xatırlamaq yerinə 
düşərdi: “Dünyada hər bir kəs üçün sözdən böyük yadigar yoxdur. 
Zira ki, mal-mülk tələf olub gedir, amma söz qalır”. Bəli, 
C.Məmmədquluzadə də vəfasız dünyanın pəncərəsindən baxıb, 
fırtınalı, təlatümlü dövrün eybəcər simasını açdı, yazdı-yaratdı və 
əbədiyyətə qovuşdu. Ancaq onun ideyaları, hikmət dünyası 
sinələrdə məskən saldı, böyük tərbiyə məktəbinə çevrildi, ədəbi 
məktəb yaratdı. 
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Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərlər”  

jurnalı, Sumqayıt, 2006, №2, cild 2, səh. 25-29 
 
 
 

XXI ƏSRİN MƏKTƏBİ, TƏHSİLİ, AZƏRBAYCAN DİLİ 
VƏ ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMLƏRİNİN HAZIRLIĞI 

MƏSƏLƏLƏRİ 
 
İqtisadi, sosial, ədəbi-mədəni və milli inkişafın xüsusiy-

yətlərinə uyğun demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quran Azər-
baycan Respublikasının təhsil sistemi dövlət siyasətinin əsas 
prinsiplərini həyata keçirir: humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, 
millilik, dünyəvilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, vəhdətlilik, daimilik, 
varislik və inteqrasiya. Bu problemlər ənənədən, klassik pedaqoq və 
müəllimlərin təcrübəsindən, iş üsullarından yaranan pedaqoji ideya-
lardır, məfkurəmizin nailiyyəti, dünyəvi təhsilin vacib kompo-
nentləridir. 

Görkəmli ziyalılar, maarif xadimləri bəşəri və milli 
dəyərlərin öyrənilməsini önəmli məsələ kimi gündəmə gətirmiş, 
dərslik, proqram və metodik vəsaitlər hazırlamış, ümumtürk və 
ümumislam mədəniyyəti, vahid türk dünyası və dil birliyi yaratmaq 
ideyalarını öz şagirdlərinə öyrətmiş, məktəb, müəllim, dərs sistemi 
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ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləmişdilər. Bu yaradıcı müəllimlər elm-
lərin əsaslarını öyrəncilərinə dərindən dərk etdirir, mənəvi aləmi 
zənginləşdirir, ülvi hisslərlə yaşamağa alışdırır, gözəllik aləminə 
qovuşdurur, bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Təlim 
prosesində fəallığın yaradılması, müstəqil düşüncə, fikrin aşkara 
çıxarılması, fəal təlim formalarından istifadə, yeni təlim 
texnologiyalarının tətbiqi, tədrisin dünya standartlarına uyğun 
qurulması bilavasitə müəllim hazırlığı ilə bağlıdır. Bizə belə gəlir 
ki, XXI əsrin məktəb və təhsilindən, Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
müəllimlərinin problemlərindən danışırıqsa aşağıdakı məsələlərin 
həllini reallaşdırmaq vacibdir.  

1. Müasir tipli məktəb komplekslərinin inşa olunmasının 
sürətləndirilməsi və maddi-texniki bazanın möhkəmlən-
dirilməsi, yeni təlim texnologiyalarını, fəal təlim 
formalarını tətbiq etməyə imkan və şəraitin yaradılması; 

2. Pedaqoji sahəyə marağı olan abituriyentlərin 
qabiliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və tələbə qəbulu 
zamanı bunların da nəzərə alınması, müəllimlik 
peşəsinə təsadüfi, meyli olmayan gənclərin qəbul 
olunmasının qarşısının alınması; 

3. Bakalavr mərhələsində, istərsə də magistr pilləsində 
elmi-nəzəri, pedaqoji, psixoloji və metodik hazırlığın 
elmi-nəzəri və metodik əsaslarını yenidən işləmək, 
tanınmış professor – müəllimlərin əməyindən düzgün 
istifadə etmək və onların nüfuzunu, şərəfini qorumaq, 
maddi durumlarını yaxşılaşdırmaq; 

4. Tələbə qəbulu zamanı yüksək bilik nümayiş etdirən 
gənclər seçilib ali məktəblərdə yerləşdirilsin, aşağı bal 
toplayıb təhsildən kənar qalan abituriyentlərin saxta 
yolla diplom alıb, sonra da müxtəlif yollarla təhsil siste-
minə gəlməsinin qarşısı alınsın, özəl ali məktəblərə nis-
bətən dövlət universitetlərinin səlahiyyətləri artırılsın, 
tələbə hazırlığında kəmiyyətdən çox keyfiyyətə diqqət 
yetirilsin. 
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5. Dərslik və proqramların tez-tez dəyişdirilməsinə imkan 
verilməsin, bilavasitə orta məktəblə əlaqəsi olan, təhsil 
sistemini dərindən bilən həm ədəbiyyatşünas və həm də 
metodist alimlər dərslik və proqramların hazırlanmasına 
cəlb edilsinlər. 

6. Ənənədən gələn təcrübənin nailiyyətlərinə istinad 
etmək, dünya təhsil sistemindəki yenilikləri öyrənmək 
və bu zəmində milli təhsilin modelini yaratmaq 
zəruridir. Ancaq təlimin formasını dəyişməklə, yaxud 
ənənəvi üsullardan istifadə etməklə müvəffəqiyyət əldə 
etmək istənilən nəticəni verə bilməz. 

7. Müəllim dərsliksiz, metodik vəsaitsiz təhsildə uğur 
qazana bilməz. Metodika elminin son nailiyyətlərinə və 
zəngin ənənəvi təcrübəyə əsaslanmaqla “Ədəbiyyat 
tədrisi metodikası” dərsliyinin, ayrı-ayrı siniflər üzrə 
metodik göstərişlərin yazılması ədəbiyyat müəllim-
lərinin ürəyincə olardı. 

C.Məmmədquluzadənin məşhur bir kəlamı bizim hamımızı 
düşündürməlidir: “...Nicat, nicat deməklə nicat yolu öz-özünə 
tapılmaz. “Məktəb”, “məktəb” deməklə məktəb öz-özünə 
açılmaz”..., yaxud M.F.Axundzadənin “Elmi harada öyrənək? 
Kimdən öyrənək? Hansı dildə öyrənək? fikrini yada salaq. Əlbəttə, 
bu vacib problemlər indi də qalmaqdadır, yaxud da tam həllini 
tapmamışdır. Bizə belə gəlir ki, tezis formasında irəli sürdüyümüz 
təkliflər nəzərə alınmadan XXI əsrin məktəbi, təhsili, Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat müəllimlərinin hazırlığı vəziyyətindən danışmaq 
yersiz görünərdi”.   

 
Filologiyanın aktual problemləri  

Respublika elmi-parktik konfransının  
materialları, Sumqayıt, 2007, səh. 156-158 
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CAVİD ƏBƏDİYYƏTİ 
 

Həyat və yaradıcılığı, əsərləri və ədəbi mövqeyi ədəbiy-
yatşünaslıqda, ədəbi-estetik fikir tarixində, dərslik, metodik vəsait 
və məqalələrdə geniş tədqiq olunan, öyrənilən böyük şəxsiy-
yətlərdən biri də Hüseyn Caviddir. O, XX əsr Azərbaycan və dünya 
romantizminin görkəmli nümayəndəsi və gözəlliyi, həqiqəti dərk 
etdirən, yaşamaqla yanaşı yaşatmağın sirlərini öyrədən Nizami, 
Füzuli, M.F.Axundzadə, C.Cabbarlı, S.Vurğun kimi dahilərlə bir 
sırada adı çəkilən, millətin tərəqqi və nicat yolunu sənəti və idrakı 
ilə dərk edən, çıxış yolunu göstərməyi bacaran sənətkarlardandır. 
Cavidin əsərləri qədər həyatında da insanların mənəvi tərbiyəsinə 
təsir göstərən amillərin olması da yüksək mənəviyyat xəzinəsidir, 
insanları haqqa, ədalətə, doğruluğa və ən əsası ruhani yüksəkliyə 
aparan yolun istiqaməti kimi dəyərli və qiymətlidir. Mərhum prezi-
dentimiz Heydər Əliyev və dünya şöhrətli liderimiz İlham Əliyevin 
sərəncamları Hüseyn Cavid irsinin dərindən öyrənilməsinə, 
ideyalarının fəlsəfi dərinliyi və tərbiyəvi əhəmiyyətinin Şərq və 
Qərb kontestində geniş tədqiq edilməsinə, milli-mənəvi dəyərləri 
bəşəri problemlər zəminində qiymətləndirməyə istiqamət verən 
tarixi qərarlar kimi ədəbiyyata, elmə, mədəniyyətə olan qayğının 
bariz nümunəsidir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, H.Cavidin həyat və yaradıcılığı 
1923-cü ildən ümumtəhsil məktəblərində tədris olunur. Bu dövrdə 
çap olunmuş ədəbiyyat proqramının “Türk ədəbiyyatı” bölməsində 
üç sənətkarın – M.Ə.Sabir, A.Səhhət, H.Cavidin adı çəkilir. 1930-
cu ildən sonra ədibin adı proqramlardan çıxarılır, ona qarşı qərəzli 
hücumlar başlanır və nəhayət repressiya qurbanına çevrilir. 6 mart 
1956-cı ildə Cavid bəraət aldıqdan sonra ədibin həyat və yaradıcı-
lığı geniş tədqiq olunur. 1960-cı ildən sonra həyat və yaradıcılığı, 
“Azər” poeması, “Səyavuş” və “İblis” əsərləri ədəbiyyat proqramla-
rında öz əksini tapır.  

Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərinin ədəbiyyat 
proqramının (B., 2003) tələbinə uyğun IX və XI siniflərdə H.Ca-
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vidin həyat və yaradıcılığının, “Ana”, “İblis” və “Səyavuş” mən-
zum dramlarının tədrisi nəzərdə tutulur. IX sinfin (Bilal Həsənli, 
Nəcəf Nəcəfov. Ədəbiyyat. Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinfi 
üçün dərslik. B., “Əlfərul” nəşriyyatı, 2007) və XI sinfin (Nizami 
Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Nurlana Əliyeva, Afət Bakıxanova. B., 
“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2006) ədəbiyyat dərsliklərində də proqramın 
tələbi nəzərə alınmış və H.Cavid haqqında geniş məlumatlar 
verilmişdir.  

Təcrübə göstərir ki, Cavidi sevdirmək və onun əsərlərinin 
asan dərk olunmasına zəmin yaratmaq müəllimlərin elmi-nəzəri 
hazırlıq səviyyəsi, pedaqoji ustalığı, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə sıx 
bağlıdır. Bu həqiqəti inkar etmək olmaz ki, elmi-nəzəri, pedaqoji-
psixoloji, ictimai elmlərin və dilçiliyin nailiyyətlərindən istifadə 
etmədən ədəbiyyat dərslərini müasir dərslərə uyğun qurmaq 
çətindir. Bu baxımdan da H.Cavidin ideyalarını dərindən duymaq 
və əsərlərini müasir tələblərə uyğun tədris etmək üçün filoloji 
istiqamətdə aparılan tədqiqatların nəticələrini, əsərlərinin məzmun 
və mahiyyətini, əsas ideyalarını qavramaq, təhlil etmək və öyrən-
məklə bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması yolları müəyyənləş-
dirilməlidir. Cavidşünaslıqda fikir və arqumentləri ilə fərqlənən 
H.Zeynallı, Ə.Hüseynzadə, M.Cəfər, C.Cəfərov, M.Arif, Ə.Cəfər, 
Ə.Şərif, M.Məmmədov, M.Ağamirov, Ə.Sultanlı, A.Zamanov, 
Y.Qarayev, B.Nəbiyev, T.Kərimli, R.Hüseynov, S.Xəlilov, T.Əfən-
diyev, V.Osmanlı, M.Əlioğlu, Ə.Ağayev, Ə.İbadoğlu, Ə.İsmayılov, 
Z.Əkbər, K.Əliyev, A.Əliyeva, R.Z.Xəndan, Ş.Alışanlı və başqala-
rının dünya romantizm ənənləri və Azərbaycan romantizminin 
nəzəri-estetik konsepsiyası, XX əsr Azərbaycan romantiklərinin 
türkçülük ideyaları, milli-mənəvi problemlərin bəşəri dəyərlər zə-
minində qiymətləndirilməsi, Şərq və Qərb kontekstində müqayisəli 
təhlil və s. problemlərlə bağlı apardıqları tədqiqatların nəticələrinə 
əsaslanmadan Cavid yaradıcılığının dünyəviliyi və fəlsəfi dərinli-
yini duymaq, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinə göstərdiyi təsiri açmaq 
müsbət nəticə verə bilməz.  
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Metodik mənbələrdə və məktəb təcrübəsində Cavidin həyat 
və yaradıcılığının tədrisi zamanı müxtəlif problemlərin nəzərə alın-
masının təlim prosesinə effektli təsir göstərdiyi müəyyənləşdirilir: 
a) ədibin yaşadığı dövr və ictimai-siyasi mühitin səciyyəsi; b) 
ədəbi-mədəni mühitin Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına 
göstərdiyi təsir; ç) bədii yaradıcılığı ilə tərcümeyi-halının vəhdətdə 
öyrədilməsi; c) əmək fəaliyyəti və bunların yaradıcılığına göstərdiyi 
təsir; d) dərsin əyaniləşdirilməsi, emosional vəziyyətin yaradılması.  

Təlim zamanı bunların nəzərə alınması ilə yanaşı, Cavidi 
şagirdlərə hansı xüsusiyyətlərinə görə və necə təqdim etmək haq-
qında düşünmək lazımdır. Bizcə, Cavidin həyat və yardıcılığında 
önəmli yer tutan məsələləri ümumiləşdirib şagirdlərə bilik vermək 
onlarda sənətkara məhəbbət hissi oyadır və bu ideyalar ilə yaşa-
mağa imkan yaradır: 1) sözündən, əqidəsindən dönməz insan oldu-
ğu; 2) XX əsr Azərbaycan və dünya romantizminin görkəmli nü-
mayəndəsi, istedadlı şair, mənzum faciənin banisi; 3) milli-mənəvi 
və ədəbi dəyərləri bəşəri problemlər səviyyəsində qiymətləndirmək 
bacarığı; 4) istedadlı pedaqoq, böyük şəxsiyyət olması; 5) dərslik 
tərtibatçısı; 6) böyük ictimai xadim; 7) türkçülük, islamçılıq mü-
cahidi; 8) qayğıkeş ailə başçısı, gözəl insan. 

Hüseyn Cavidi sevdirməyi bacaran qabaqcıl ədəbiyyat 
müəllimlərinin dərslərinin giriş məşğələsi iki xüsusiyyətinə görə di-
gər müəllimlərin iş üsullarından fərqlənir. Bu imkanlardan birincisi 
təlim prosesində əyanilikdən və təlimin texniki vasitələrindən 
istifadə ilə bağlıdır. Belə dərslərdə şagirdlər Cavidi sinifdə “görür”, 
şeirindən müəyyən parçaların səsləndirilməsini böyük həyəcanla 
dinləyirlər. Giriş məşğələsinin maraqlı qurulmasının ikinci imkanı 
Cavid haqqında söylənilmiş qiymətli fikirləri, ona həsr edilmiş şeir-
lərin sinifdə səsləndirilməsi ilə əlaqədardır: “Hüseyn Cavidin yarat-
dığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Onlar bu gün 
üçün, gələcək nəsillər üçün dərslik kitabıdır” (H.Əliyev), “Öz qay-
nağını milli mədəniyyətin ən dərin qatlarından alan Hüseyn Cavid 
yaradıcılığı Şərqin estetik fikir tarixi və dünya romantizm ənənələri 
ilə bağlı olmuşdur” (İ.Əliyev), “Sözümüzdə, düşüncəmizdə Cavidin 
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yeri çox ucadır” (R.Hüseynov), “Hüseyn Cavid Azərbaycan xalqı-
nın Şekspiridir” (M.Müşfiq), “Cavidi teatrsız, teatrı Cavidsiz düşün-
mək olmaz” (Cəfər Cəfərov). 

Aşağıdakı şeir parçasının da ifadəli oxusunun təşkili şagird-
lərin böyük marağına səbəb olur: 

 
Çətin ki, Cavid ustadı unutsunlar, 
çətin, ustad! 
Azərbaycanımız durduqca parlar 
sənətin, ustad!  

Rafiq Zəka 
 

Hüseyn Cavidi şagirdlərinə sevdirməyi bacaran müəllim-
lərdən biri də Sumqayıt şəhər 25 saylı məktəbin ədəbiyyat müəllimi 
Quliyeva Dilbazidir. O, dərslərində ənənəvi üsullarla fəal təlimin 
sintezini yaratmaqla, müxtəlif imkanlardan istifadə etməklə tədris 
prosesini yüksək səviyyədə qurur, qruplarla səmərəli iş aparır. Dil-
bazi müəllim əvvəlcə problemi seçdi: “Hüseyn Cavidin ömür yolu 
insanlar üçün böyük tərbiyə məktəbidir”. Sonra qrupları müəy-
yənləşdirdi, Hüseyn Cavidin ömür yolunu tam əks etdirən istiqa-
mətlər müəyyənləşdirdi, fərziyyələr irəli sürdü: 1-ci qrup: Naxçıvan 
ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni mühitinin səciyyəsi, Cavidin təhsil 
illəri; 2-ci qrup: Cavid müəllimlik fəaliyyətində və görkəmli şəx-
siyyətlərin əhatə dairəsində; 3-cü qrup: Yaradıcılıq yolu və Cavid 
teatrı; 4-cü qrup: Repressiya dövrü, haqsızlıqlar, Cavidə yaxınlaşan 
ölüm kabusunun günahkarları; 5-ci qrup: Cavidin ədəbiyyat tarixin-
dəki mövqeyi, ideyalarında milli və bəşəriliyin vəhdəti, Cavid irsinə 
verilən qiymət.  

Qabaqcıl təcrübə bir daha təsdiq edir ki, əvvəlcə bütün 
qruplar üzrə şagirdlərin öyrəndikləri fakt və hadisələrin aşkara çıxa-
rılması, cavabların dəqiqləşdirilməsi, nəticələrin dinlənilməsi 
şagirdlərin fəallığını artırır, təlimə müsbət təsir göstərir. Elmi ədə-
biyyatlardakı faktlarla şagirdlərin cavablarının müqayisə edilməsi 



Ədəbi axtarışlar və tədris 
 

 175 

və nəticələrin dəqiqləşdirilməsi müəllimin nəzarəti altında 
dəqiqləşdirilməlidir.  

Faktlar əsasında şagirdlər dərk etməlidirlər ki, Hüseyn 
Caviddə hər bir ideya yenidir, təkrarolunmaz bir aləmdir. O, nəinki 
məfkurəcə və həm də əsərləri ilə dünyanın məşhur sənətkarlarına 
örnək və nümunə olan misilsiz söz ustasıdır. Qlobal problemləri, 
əbədi və əzəli mövzuların mahiyyətini yüksək sənətkarlıqla açması, 
ideyalarında orijinallıq Cavid sənətinin qüdrəti və dünyəviliyini 
sübut etmək üçün böyük bir filosofun həyat və kainat haqqında 
söylədikləri fəlsəfi fikirlərdir:  

 
Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, 
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli... 

Yaxud:  
Hər qaranlıqda çırpınır bir nur, 
Hər həqiqətdə bir xəyal uyuyur. 

 
Cavid dünyası hikmətli söz və aforizmlərlə, şah beytlərin-

dəki məna dərinlikləri ilə zəngin olan bəşəri dəyərlərdir. Mübaliğə-
siz demək olar ki, əsərlərini oxuduqca fikirlərin dərinliyinə hey-
rətlənirsən, mənəvi dünyanın estetik gözəlliyinin açarını tapırsan. 
Fəlsəfi fikirlərini duymaq, dərk etmək, görmək və düzgün qiymət-
ləndirmək insanların xislətində, əxlaqında, mənəviyyatında olan da-
xili gözəlliyi, əqli düşüncəyə qida verən “mərifət nurunu” zinətlən-
dirməkdir:  

 
Kimsədən gözləmə yardım əsla, 
Yalnız kəndinə kəndin ağla. 

 
Cavidin həyat amalı xalqını azad və xoşbəxt görmək, türk 

dünyasının birliyi istəyidir. Ədibin fikrincə, yaşamaq nə qədər gözəl 
olsa da, yaratmaq və həyatda, tarixdə əbədi qalmaq daha gözəl və 
önəmlidir:  
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Yaşamaq gərçi xoş əməl!  
Yaşatmaq daha gözəl!... 

 
Cavidin lirik şeirləri, poemaları və dram əsərlərinin daxili 

gözəlliyini, poetik duyumunu açmaq və şagirdləri bu ideyalar zəmi-
nində həyata hazırlamaq müəllimləri düşündürməli, böyük əhəmiy-
yəti olan problem kimi özünə cəlb etməlidir.  

Hüseyn Cavidə bu günün fövqündən baxanda onun yara-
dıcılığı daha geniş, əzəmətli və mənalı görünür. Buna görədir ki, ha-
zırda yazıb-yaradan sənət adamlarımız üçün onun zəngin yaradıcı-
lığı bir ülvilik, qüdsiyyət məbədidir. Bütün insanların M.Müşfiqin 
dediyi kimi “Açarı qeyb olan bir xəzinə”dən – Hüseyn Cavid ide-
yalarından bəhrələnməsi böyük səadətdir, kamilliyə gedən yolun 
sirlərini açmaq üçün bir mayakdır. Müəllimlərin yüksək elmi-nəzəri 
hazırlığı ilə pedaqoji-metodik ustalığının sintezi zəminində bu uca-
lıq, zirvə dərk oluna bilər, fəth edilər.       

         
   

H.Cavidin 125 illiyinə həsr edilmiş 
 “H.Cavid irsi və müasir dövr” beynəlxalq 

 elmi konfransın materialları, 
 Sumqayıt, 2007, səh. 7-11 

 
 

TƏRCÜMEYİ-HAL  
MATERİALLARININ TƏDRİSİ 

 
Azərbaycan ədəbiyyatı tədrisi metodikası qarşısında duran 

mühüm məsələlərdən biri tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilməsi 
problemidir. Bu sahədə həm Azərbaycan ədəbi-nəzəri, pedaqoji və 
metodik fikir tarixində, həm də dünya təhsilində sistemli araşdırma-
lara XX əsrin 50-ci illərindən başlanmış, məktəb təcrübəsi ümumi-
ləşdirilmişdi. Prof. Camal Əhmədov, prof. Bağır Bağırov, dosent 
Ağadadaş Babayevin metodik tədqiqatlarında tərcümeyi-hal ma-
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teriallarının öyrədilməsi istiqamətlərinin araşdırılması, üsul və yol-
larının müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan təhsilinin indiki mərhə-
ləsində də, yeni təlim texnologiyaları, fəal iş formalarının məktəb-
lərdə tətbiq olunduğu, dərslik və metodik vəsaitlərə ehtiyac duyul-
duğu bir zamanda da aktuallığını saxlayır, əhəmiyyətini itirmir. 
Sonrakı illərdə ədəbiyyat tədrisi metodikasının elmi-nəzəri, metodik 
əsasları, məqsəd və vəzifələri, müasir problemləri, tərcümeyi-hal 
materiallarının öyrədilməsi ilə bağlı tədqiqatların miqyasının dərin-
ləşdirilməsi prof. Əliyar Qarabağlı, prof. Aydın Hacıyev, prof. 
S.Mikayılov, prof. A.Səmədov, dos. B.Muradov və başqalarının 
tədqiqatlarında, dərslik və metodik vəsaitlərində geniş metodik həl-
lini tapır, həlli zəruri sayılan problemlərin metodikası və metodoloji 
masştabı daha böyük vüsət kəsb edir. Müasir dövrümüzdə aparılan 
pedaqoji-metodik tədqiqatlarda, Təhsil Nazirliyi və ali məktəblərin 
elmi xəbərlərində, “Azərbaycan məktəbi” jurnalında, “Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsində, “Azərbaycan müəllimi” 
qəzetində dünya təhsil sistemindəki yeniliklər, müasir dərs 
modellərinin hazırlanması, ənənəvi üsullarla fəal təlimin sintezi və 
s. ilə bağlı fikirlər də tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilməsinin 
üsul və yollarını müəyyən etməyə müsbət təsir göstərir.  

Metodik tədqiqatların, məktəb təcrübələrinin nəticələri sü-
but etdi ki, görkəmli sənətkarların ömür yolu fikir və ideyaları, 
əsərləri qədər dəyərli, şagirdlərin tərbiyə olunmasında zəngin mənə-
viyyat xəzinəsidir. Böyük rus tənqidçisi V.Q.Belinski yazırdı ki, 
görkəmli adamların həyatı üzərində müşahidə ən gözəl tamaşadır. 
Digər tərəfdən M.İbrahimovun “böyük demokrat” adlandırdığı 
C.Məmmədquluzadənin sözləri ilə desək, “qələmin müqəddəs 
vəzifəsi xalqın xoşbəxtliyi yolunda xidmət etməkdir”. İqtibas gətiri-
lən fikirlər bir daha təsdiq edir ki, gənclərimizə elə sənətkarları sev-
dirək və öyrədək ki, onların əsərləri qədər həyat və yaradıcılığı da 
həm təsirli, həm də nümunə olsun. Eyni zamanda məktəbdə tədris 
olunan əsərlər yaratmaq və yaşatmağın sirlərini öyrənməyə, vətənə, 
xalqa, insanlara, dünya və təbiətə məhəbbət, sevgi oyatmağa zəmin 
yaratsın, gənclərin tərbiyəsinə müsbət təsir göstərsin. Bu günkü 
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gənclərimizin tərbiyəsində əsas götürülən nəcib keyfiyyətləri özün-
də birləşdirən sənət korifeylərinin taleyi, həyatı, ailə üzvləri ilə ta-
nışlıq nəinki şagirdlərin, hətta tələbələrin də böyük marağına səbəb 
olur. Məktəblilər maraqla, səbirsizliklə tədris edilən sənətkarın 
əsərlərindən çox həyatındakı faktları, hadisələri öyrənirlər. Və həm 
də onlar sevdikləri yazıçıya oxşamaq, əsərlərindəki ideyalarla mə-
nəviyyatlarını zənginləşdirmək istəyirlər,obrazları özlərinə prototip 
şeçirlər. “Tərcümeyi-hal dərslərində yazıçının həyatında şagirdin 
düzgün məfkurəvi istiqamət almasına kömək edəcək, onun gözünü 
açacaq, elmə, biliyə, mütaliəyə marağını artıracaq cəhətləri xüsusilə 
gözə çarpdırmaq lazımdır. Yazıçıların həyatında belə cəhətlər çox 
olur, bunlardan səmərəli istifadə etməyi bacarmaq əsas şərtdir 
(Qarabağlı Ə. “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası”. B., 
1968, səh.64)”.  

Apardığımız müşahidə və sorğunun nəticələri bir daha təs-
diq etdi ki, şagirdlərdə yazıçıya məhəbbət müəllimin təqdimatından, 
sözünün emosionallığından, gücündən, inandırıcılığından yaranır. 
Bununla yanaşı, müəllim həm də sənətkarın böyüklüyünü açıqlaya 
bilsin, əsərlərinin ideya-estetik dəyəri, poetikası və tərbiyəvi əhə-
miyyətini düzgün dərk etdirsin, bir sözlə ədibə məhəbbət, vurğun-
luq hissi oyatmağı bacarsın. Həm də müəllim dərslərini poeziya 
dərslərinə çevirməyi, dərslikdə verilmiş məlumatlara yaradıcı 
yanaşmağı, son elmi məlumatlar əsasında biliyini zənginləşdirməyi 
bacarmalıdır.  

Ədəbiyyat proqramının tələblərinə və şagirdlərin qavrama 
səviyyələrinə uyğun olaraq ümumtəhsil orta məktəblərində tərcü-
meyi-hal materiallarını üç formada öyrətmək məktəb təcrübəsində 
nəzərə alınır:  

1. V-VII siniflərdə tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilmə-
sinə ayrıca dərs saatı ayrılmır və buna da ehtiyac duyulmur. Ancaq 
bu iş tədris edilən əsərin məzmununun öyrədilməsinə başlamamış-
dan əvvəl şagirdlərin maraq dairəsi, bilik səviyyələri nəzərə alın-
maqla müəllimin “giriş sözü”ndə həyata keçirilir; 
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2. VIII sinifdə isə sənətkarın tərcümeyi-halı ilə yaradıcılığı 
vəhdətdə öyrədilir, məlumat verilir və bir saat vaxt ayrılır; 

3. X-XI siniflərdə də tarixilik prinsipi əsas götürülərək bu 
məsələ 2 saat müddətində araşdırılır, təhlil olunur, öyrədilir. Məktəb 
təcrübəsində bir saat sənətkarın həyatının, digər saat isə yaradıcılı-
ğının öyrədilməsinə verilir. Təcrübə və apardığımız sorğunun 
nəticələri bizə əsas verir ki, yuxarı siniflərdə məsələyə başqa möv-
qedən yanaşaq və problemi həll etmək üçün yeni imkanlar, üsul və 
vasitələr müəyyənləşdirək. Bizcə, sənətkarın həyat və yaradıcılığını 
iki əsas dövrə bölmək və hər mərhələnin tədrisinə ayrıca dərs saatı 
ayırmaq mövzunun dərindən öyrənilməsinə, həm də asan qavranıl-
masına geniş imkan yarada bilər. Fikrimizə aydınlıq gətirmək üçün 
Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına istinad edək. 

Məktəb təcrübəsində Cavidin anadan olduğu gündən 1919-
cu ilə qədərki (Bakıya köçməsi) həyat və yaradıcılığı bir dərs saatın-
da, bu ildən həyatının sonuna qədərki həyat və yaradıcılığı isə 
növbəti dərs saatında öyrədildi. Nəticədə şagirdlər fikirləri aydın 
qavradı, həm həyat, həm də yaradıcılıqla bağlı maraqlı faktları 
öyrəndilər.  

Ümumtəhsil orta məktəblərində nəinki Azərbaycanın, türk 
dünyası, hətta dünya ədəbiyyatının görkəmli şəxsiyyətləri ilə bir 
səviyyədə dayanan sənətkarlarının həyat və yaradıcılığı, əsərləri 
tədris olunur, şagirdlərin mənəviyyatları bu ideyalarla zənginləş-
dirilir, tərbiyə olunur. Bu səviyyədə dayanan nadir söz sənətkarla-
rından biri də Hüseyn Caviddir. Ona görə də böyük romantik sə-
nətkar, şəxsiyyət, gözəl insan və ailə başçısı, xarakterlər ustası, va-
hid türk dünyası, dil birliyi yaratmaq yolunda mücahid olan, sovet 
ideologiyasını qəbul etməyən bir dühanın həyat və yaradıcılığının 
öyrədilməsi gənclər üçün bir örnək, tərbiyə məktəbidir.  

Metodik mənbələrdəki fikirlərin və məktəb təcrübəsinin 
təhlili bir daha təsdiq edir ki, Hüseyn Cavidin həyat və 
yaradıcılığının öyrədilməsi zamanı aşağıdakı məsələlərin nəzərdə 
tutulması problemin həlli üçün geniş imkan yaradır: 1) Dövr və 
mühitin ictimai-siyasi vəziyyətinin açıqlanması; 2) Ədəbi-mədəni 
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mühitin Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına göstərdiyi təsir; 3) 
Bədii yaradıcılıq nümunələri ilə bioqrafik məlumatların əlaqəli 
öyrədilməsi; 4) Fəaliyyət göstərdiyi iş yerləri, xidmətləri və 
bunların yaradıcılığına göstərdiyi təsir; 5) Dərsin əyaniləşdirilməsi, 
emosional əhvali-ruhiyənin yaradılması. 

Tərcümeyi-hal materiallarının tədrisi zamanı diyarşünaslıq 
materialları, əyani vəsaitlər, sinxronik cədvəllər, xəritə və sxemlər, 
monoqrafik mənbələr, xatirə və memuarlardan istifadə mövzunun 
asan qavranılmasına, dərsin maraqlı və canlı keçməsinə müsbət 
təsir göstərir. Müşahidələrimizə əsaslanaraq deyə bilərik ki, 
tərcümeyi-hal materiallarının əyani vəsaitlər əsasında tədrisi iki xü-
susiyyətinə görə diqqəti cəlb edir: 1) Ədibin özü sinfə “gəlir”, səsi 
ilə şagirdlərin qəlbinə yol tapır; 2) Şagirdləri tərbiyə edir, onlara ya-
zıçı, şair və dramaturqun özünəməxsus xüsusiyyətlərini öyrənməyə, 
həyatda ona oxşamağa, tutduğu yolla getməyə istiqamət verir. 

Tərcümeyi-hal dərslərinin maraqlı təşkili şagirdlərin fəallı-
ğını, təlimə marağını stimullaşdırır. Buna görə də mövcud metodik 
ədəbiyyatlarda tərcümeyi-hal materiallarının öyrənilməsinin təlim 
və tərbiyəvi əhəmiyyəti xüsusilə qeyd olunur: yazıçının dövrü və 
həyatı haqqında məlumat bədii əsərin təhlili üçün zəmin yaradır, 
onun düzgün və yüksək səviyyədə tədrisini asanlaşdırır (Əhmədov 
C., Əfəndizadə Ə. V-VIII siniflərdə ədəbiyyat tədrisi (metodik 
vəsait). B., 1961, səh. 63); tərcümeyi-hal dərsləri şagirdləri 
öyrəniləcək əsərə yaxınlaşdırır (Babayev A. Tərcümeyi-hal 
materiallarının tədrisi. Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisi. I hissə, B., 
1976, səh. 218). 

Respublikamızın qabaqcıl təhsil ocaqlarında olduğu kimi 
Sumqayıt şəhər məktəblərində də sənətkarların sevdirilməsi, əsərlə-
rinin dərindən öyrədilməsi yalnız tədris prosesi, sinifdə aparılan 
işlərlə məhdudlaşmır. Bu iş sinifdənxaric və məktəbdənkənar təd-
birlər vasitəsilə dərinləşdirilir, maraqlı tədbirlərin keçirilməsi ilə ta-
mamlanır, müzakirələr keçirilir, səhnəciklər hazırlanır, sənət adam-
ları ilə görüşlər keçirmək bir ənənəyə, şeir, sənət bayramına çevrilir. 
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Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığının, əsərlərinin öyrə-
dilməsi ilə bağlı Sumqayıt şəhər 23 (əməkdar müəllim Hökumə xa-
nım), 34 (müəllim Fəridə xanım), 41 (müəllim Şəhla xanım) və 25 
saylı (müəllim Dilbazi xanım) məktəblərində də ədəbiyyat dərsləri 
yüksək səviyyədə tədris olunur, tədbirlər keçirilir. Bunun nəticəsidir 
ki, 23 saylı məktəbdə də H.Cavidin 125 illik yubileyinin keçirilməsi 
və bu məqalənin müəllifinin “Cavidin söz dünyası” monoq-rafiyası-
nın müzakirəsi də unudulmaz,  yaddaqalan bir tədbirə çevrildi. Təd-
biri əməkdar müəllimə Hökumə xanımın aparması, özünü Cavidin 
vurğunu kimi dinləyicilərə tanıtmaq məharəti, şagirdlərin şeir söylə-
mələri müəllim və şagird kollektivini heyrətə saldı, həyəcana gətir-
di. 

Sumqayıt şəhər 25 saylı məktəbin qabaqcıl ədəbiyyat müəl-
limi Quliyeva Dilbazi maraq doğuran iş təcrübəsi ilə tanınır, digər 
müəllimlərdən fərqlənir. O, bütün dərslərini fəal (interaktiv) təlim 
üsulları əsasında aparır və müstəqil fikir söyləməyə, şagird şəxsiy-
yətinin, idrakının inkişafına, tədqiqatın aparılmasına, informa-
siyanın mübadiləsinə, nəticələrin müzakirəsi və təhlilinə, yaradıcı 
tətbiqetməyə, işgüzar mühitin yaradılmasına daha çox üstünlük 
verir. Ənənəvi metodla fəal iş üsullarının  sintezi əsasında dərsləri 
qurması şagirdlərin daxili imkanlarının üzə çıxmasına, müstəqil 
fikir söyləmələrinə zəmin yaradır.  

Müəllimə əvvəlcədən keçəcək mövzunun adını (H.Cavidin 
həyatı), istifadə edilməsi zəruri sayılan ədəbiyyatları, XI sinif ədə-
biyyat dərsliyindəki materialları, hazırladığımız sinxronik cədvəllər-
dəki, xəritə - sxemlərdəki faktları öyrətməyi evə tapşırmasını məslə-
hət bildik (Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığını tam əhatə edən 
sinxronik cədvəl və xəritə sxem Y.Aslanovun “Cavidin söz 
dünyası” kitabında verilmişdir. B., “Nurlan”, 2007, səh. 38-42). 

Tərtib etdiyimiz sxemlərin, Cavidin özünün, ailə üzvləri və 
dostlarının fotoşəkillərinin nümayişi mövzunun asan qavranılma-
sına stimul yaradır, tərcümeyi-hal materiallarının əyani dərkinə, 
asan qavranılmasına müsbət təsir göstərir. H.Cavid, Əhməd Cavad, 
M.Müşfiq və Abdulla Şaiqin sinfə “gəlməsi” bir həyəcan, sevinc 
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hissi yaratdı, dərsin maraqlı keçməsinə müsbət təsir göstərən prob-
lemləri ortaya çıxartdı. “Hüseyn Cavidin ömür yolu” fotoalbomu da 
şagirdlərin böyük marağına səbəb oldu, Cavidin ölməzliyinə inam 
yaratdı.  

Dilbazi müəllimə “giriş məşğələsi”ndə hazırladığımız əyani 
vəsaitə şagirdlərin diqqətini cəlb edərək ədib haqqında onların fikir-
lərini dəqiqləşdirdi, IX sinifdə öyrənilən biliklərin inteqrasiyasını 
yaratdı, Hüseyn Cavidin ömür yolunda xüsusi yeri olan hadisələri 
ümumiləşdirib şagirdlərə təqdim etdi: 1) XX əsr Azərbaycan ro-
mantizminin görkəmli nümayəndəsi və mənzum dramın banisi, 
filosof şair-dramaturq; 2) ədəbiyyatda Cavid ənənələri, ideyalarının 
ümumbəşəriliyi; 3) istedadlı pedaqoq, böyük şəxsiyyət; 4) dərslik 
tərtibçisi; 5) ictimai mədəniyyət və teatr xadimi; 6) türkçülük və 
islamçılıq mücahidi; 7) qayğıkeş ailə başçısı, gözəl insan.  

Müəllim fikirlərini izah edə-edə sinifdə Nəriman Həsən-
zadənin “Cavid” (Minnətdarlıq) şeirini səsləndirdi: 

 
Cavid dedim-abır-həya dustağını xatırladım. 
gözü bağlı bir millətin göz dağını xatırladım. 
Yada saldım papağını, eynəyini, əsasını, 
gör namərdlər kimdən aldı bu torpağın qisasını. 
 

İfadəli oxu bacarığı yüksək olan şagirdlərdən biri də “Qız 
məktəbində” şeirindən bir hissəni intonasiya ilə söylədi: 

 
Yoqmu sənin incilərin, altın bilərziklərin? 
Söylə, yavrum! Hiç sıqılma… 
-Var əfəndim, var… lakin 
Müəlliməm hər gün söylər, onların yoq qiyməti, 
Bir qızın ancaq bilgidir, təmizlikdir ziynəti. 
 

Şagirdlərin fəallığı, təlimə marağı yaradıldıqdan sonra Hü-
seyn Cavidin ömür yolu haqqında verilən biliyin istiqaməti müəy-
yənləşdirildi, problem seçildi: “Nə üçün Hüseyn Cavidin həyatı və 
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yaradıcılığı, əsərləri böyük tərbiyə məktəbidir”. Sonra qruplarla iş 
aparıldı və hər bir qrup üçün bir istiqamət seçildi, fərziyyələr irəli 
sürüldü: 1-ci qrup: Naxçıvan ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni mühiti, 
Cavidin təhsil illəri; 2-ci qrup: Cavid əmək həyatında, müəllimlik 
fəaliyyətində və görkəmli şəxsiyyətlərin əhatə dairəsində; 3-cü 
qrup: Yaradıcılıq yolu və Cavid teatrı; 4-cü qrup: Repressiya 
dövrü, haqsızlıqlar, Cavidə yaxınlaşan ölüm kabusunun günahkarl-
arı; 5-ci qrup: Cavidin ədəbiyyat tarixindəki mövqeyi, ideyalarında 
milli-mənəvi və bəşəri dəyərlər, Cavid irsinə verilən qiymət. 

Ümumiləşdirilən nəticəyə əsasən deyə bilərik ki, əvvəlcə 
bütün qruplar üzrə şagirdlərin biliyinin, sənətkar haqqında təəssü-
ratlarının, öyrəndikləri fakt və hadisələrin aşkara çıxarılması, cavab-
ların dəqiqləşdirilməsi, nəticələrin dinlənilməsi şagirdlərin fəallığını 
artırır, təlimə müsbət təsir göstərir. Bundan sonra müəllimə hər qru-
pa müzakirə etdiyi problemin istiqamətinin elmi ədəbiyyatlardakı 
dəqiq cavablarının (müəllim cavabları əvvəlcədən hazırlamalıdır) 
paylamasını məsləhət bildik. Elmi ədəbiyyatlardakı nəticələrlə şa-
girdlərin cavablarının müqayisə edilməsi və bu zəmində hər qrup 
liderinin fikirlərini elan etməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilməli-
dir. 

H.Cavidin ömür yolu ilə bağlı həm filoloji və həm də meto-
dik mənbələrdə zəngin faktlar verilmişdir. Bunlara baxmayaraq bu 
problemin bəzi məqamları hələ də öz tədqiqini gözləyir və sistemli 
tədqiqat xarakteri daşımır. Müəllimlərin diqqətini bu problemlərdən 
birinə yönəltmək istəyirəm.  

Cavidin həyat və yaradıcılığının tədrisi ilə bağlı 
dos.İskəndər Orucəlinin məqalələrində müəllimlər üçün maraqlı 
faktlar verilmişdir. Buna baxmayaraq müəllifin metodik məqalələri-
nin birində (Orucəli İ. H.Cavidi şagirdlərimizə necə tanıdırıq. 
“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsi. B., 2000, №4, 
səh.28) oxuyuruq: “Hüseyn Cavid Hacı Molla Abdulla oğlu Ra-
sizadə 24 oktyabr 1982-ci ildə İrəvan quberniyası, Naxçıvan uyez-
di, Şaxtaxtı kəndində anadan olmuşdur”. Bu fikirdə iki faktın dəqiq-
ləşdirilməsinə ehtiyac duyulur: birincisi, Hüseyn Cavid harada 
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anadan olmuşdur? İkincisi, kəndin adı Şaxtaxtı, yoxsa  Şahtaxtıdır. 
Həqiqətən, Hüseyn Cavidin həm ata, həm də ana tərəfindən 
babaları Şahtaxtı kəndində yaşamış və həmişə əkinçiliklə məşğul 
olmuşdur (Cəfər Məmməd. Hüseyn Cavid. B., Azərnəşr, 1960, 
səh.28). “Adı dillərdə dolaşan, haqqında rəvayətlər qoşulan 
Abdulla, həmkəndlisi Ümmi Leyla ilə evlənir. Ümmi Leyla 
Abdullaya üç qız - Fatimə, Xurşud, Ümmi Səlimə, üç oğul - 
Məhəmməd, Əlirza, Hüseyn -bağışlayır. Rasizadələr soyu belə 
başlayır” (Hüseynov R. Vaxtdan uca. B., “İşıq”, 1987, səh.255). 
Ancaq bu ailə 1877-ci ildə Şahtaxtıdan Naxçıvana köçür (Cəfər 
Məmməd. Hüseyn Cavid. B., Azərnəşr, 1960, səh.18) və Hüseyn 
Cavid də burada 1882-ci ildə anadan olur. Şahtaxtı kəndinin adı 
mənbələrdə iki variantda verilsə də ancaq bu kəndin həqiqi adı 
Şahtaxtı kimi yazılır və bu ad da Şahtaxtı (Azərbaycan SSR. 
İnzibati ərazi bölgüsü. B., Azərnəşr, 1979, səh.210) kimi ədəbi 
ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. 

Mişkinaz xanımın xatirələrindən aşağıdakı fikirlərin sinifdə 
oxutdurulması Cavid irsini sevməyə istiqamətin başlanğıcıdır desək 
səhv etmərik: “Cavid körpəlikdən inadcıl idi”, “ilk müəllimi atası 
olmuşdu”, “atasının məlahətli səsi onu valeh etmişdi”, “məhəllənin 
bütün uşaqları ona böyük kimi baxırdılar, hörmət edirdilər”, 
“ədalətli idi” (Cavid M. Cavidi xatırlarkən. (Tərtib edən 
İ.Orucəliyev). B., 1982, səh.8). 

H.Cavidin dünyagörüşü, həyata baxışının formalaşmasında 
görkəmli maarifpərvər ziyalı Məmmədtağı Sidqi, Rza Tofiq, Tofiq 
Fikrət, Əbdülhəqq Hamid böyük rol oynamışdır. Dünya və Şərq 
ədəbiyyatı nümunələrinə, türkçülük ideyalarına böyük maraq və 
dərindən bağlılıq onun həyat amalı idi. Bütün əsərlərində Allaha, 
onun elçilərinə, ana, baba, müəllimə və bütün insanlara məhəbbət, 
sevgi duyulur, haqq, ədalət, saflıq axtarılır, ruhani gözəlliyə - Tanrı 
dərgahına yüksəlmək yolları bədii, fəlsəfi təsdiqini tapır. 

Böyük mütəfəkkir, filosof şair-dramaturq Cavidin həyat və 
yaradıcılığında müşahidə olunan xüsusiyyətlərin şagirdlərə öyrədil-
məsi onların tərbiyə olunmasında, mənəviyyatlarında ülvi key-
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fiyyətlərin formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Müəl-
limlərə bu xüsusiyyətlərin aşağıdakı istiqamətlərdə ümumiləşdirilib 
çatdırılması və şagirdlərin bu ideyalarla tərbiyə olunması tövsiyə 
olunur:  

1) Cavidin elmə, təhsilə böyük əhəmiyyət verən, musiqini, 
muğamı, şeiri və fokloru sevən bir ailədə tərbiyəsi; 

2) Cavidin atasının “müəllimlər müəllimi” adlandırdığı 
Məmmədtağı Sidqidən dərs alması, bütün fəaliyyəti boyu müəllim-
lik peşəsinə dərindən bağlılıq və uğurları: “zahirən çox sakit və mü-
layim təbiətli”, “həmişə dalğın və fikirli”, “çox danışmayan”, “heç 
vaxt sinifdə hirslənməyən”, “şagirdləri güldürər, özü də mənalı-mə-
nalı gülümsər”, “dərsə cavab verməyən şagirdə o, mənalı gülüşlə 
“öyrənərsən” deyər”, “dərs üsulu… sxemlər hazırlardı” (Hüseyn-
zadə L. “Şərq qapısı”, 2 mart, 1963). 

3) öz halal zəhməti ilə dolanan, heç kimə möhtac olmayan, 
ağır zəhməti ilə yazaraq Cavidin həyat eşqi: “Mən hamballığı, xid-
mətkarlığı çox ziyadə sevirəm. Fəqət belə bir dövri-hürriyyət və zə-
mani-səadətə mənliyimi satmaq, əsir olmaq istəməm, əsir olduğum 
bir şey varsa o da həqiqət və məhəbbətdir”; 

4) Cavidin ömür yolunun ziddiyyətli, təlatümlü, fırtınalı bir 
zaman dönəmində keçməsi, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri 
yaşadan əsərlər yazması; 

5) Türkiyədə təhsil alması, vahid türk dünyası, dil birliyi ya-
ratmaq ideyası, türkçülük, islami dəyərlərə hörmətlə yanaşması, 
müasirləşmək məfkurəsinə sadiq qalması, sovet ideologiyasının, 
qırmızı terrorun iç üzünü açması, bu siyasəti dəstəkləməməsi, barış-
maması, bununla bağlı yaradıcılığında bir kəlmə sözə belə yer ver-
məməsi, ağıl və zəka ilə sənət üfüqlərində parlaması, Azərbaycan 
teatrı, dramaturgiyası və maarifində böyük nüfuz sahibi olması; 

6) əsərlərindəki hikmətin gücü, fəlsəfi dərinliyi, ideyalarının 
insanları kamillik zirvəsinə aparması; 

7) Hüseyn Cavid sənətinin böyüklüyü haqqında mərhum 
prezidentimiz Heydər Əliyev, onun ideyalarının layiqli davamçısı, 
dünyaşöhrətli liderimiz İlham Əliyevin sərəncamları, görkəmli alim 
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və sənət xadimlərinin fikirləri, şairlərin poetik düşüncələrindən sə-
tirlər. 

Göründüyü kimi, tərcümeyi-hal materiallarının tədrisi həm 
ədəbiyyatşünaslıq elminin nəticələrinin dərindən öyrənilməsi, həm 
də müəllimin peşə məharəti, metodik ustalığı ilə sıx bağlıdır. Digər 
tərəfdən dərsdə şagirdlərə bilik, bacarıq və vərdişlər aşılamaq üçün 
müxtəlif iş formalarından istifadə olunur, bu məlumatlar sinifdənxa-
ric və məktəbdənkənar tədbirlər vasitəsilə dərinləşdirilib tamamla-
nır, vəhdətdə öyrədilir.  

Həyat və yaradıcılığın birgə, bir-biri ilə əlaqəli tədrisi, fakt 
və hadisələrin bədii nümunələrlə zənginləşdirilməsi, müxtəlif üsul 
və vasitələrdən istifadə edilməklə sənətkara məhəbbətin yaradılma-
sı, əsərlərindəki ideyaların dərindən öyrədilməsi marağın stimullaş-
dırılması əsasında qavranılır, dərk olunur. Bu məqalədə nümunə ki-
mi Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığının tədrisinə marağın 
stimullaşdırılması üçün müxtəlif yollar seçilmiş və başqa yazıçıların 
sənətinə də bu istiqamətlərdə aydınlıq gətirmək, tədris etmək tövsi-
yə edilmişdir. Belə bir məqsəd qarşıya qoyulmuşdur ki, şagirdlər 
M.Müşfiqin dediyi kimi “Açarı qeyb olan bir xəzinə”dən, “Azər-
baycan xalqının Şekspirindən”-Hüseyn Cavid ideyalarından bəhrə-
lənməsi böyük xoşbəxtlikdir, kamilliyə gedən yolun sirlərini açmaq 
üçün bir mayakdır. 
 

 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” jurnalı,  
Bakı, 2008, №4, səh. 49-53 

 
 

ÜMUMTƏHSİL ORTA MƏKTƏBLƏRİNDƏ  
MİR CƏLAL YARADICILIĞININ TƏDRİSİ  

 
Mir Cəlal Paşayev yaradıcılığında alim zəkası, məntiqinin 

gücü ilə yazıçı idrakı və təxəyyülünün sintezinin sıx bağlılığı onun 
həm ədəbi-nəzəri, estetik fikirlərində, həm də bədii düşüncəsində 
böyük alim və yazıçı olmasını bir daha təsdiq edir. O, bütün qəlbi 
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ilə xalqa bağlı yazıçıdır, əsərlərində vətənə, el-obaya, insanlara 
dərin məhəbbət, vurğunluq açıq-aydın nəzərə çarpır. Hər sözünün, 
cümləsinin arxasında nəcib, xeyirxah, ülvi hisslərlə yaşayan sadə, 
qayğıkeş bir insanın müdrikliyi dayanır.  

Cəsarətlə, çəkinmədən ciddi problemlər qaldırması, güclü 
xarakterlər yaratması, ədəbiyyatşünaslığın nəzəri problemləri, xüsu-
sən, Azərbaycan romantizmi və realizminin mahiyyəti, fəlsəfi-este-
tik özəlliyi ilə bağlı fikirləri, hekayələri, “Dirilən adam”, “Bir gən-
cin manifesti”, “Açıq kitab”, “Yaşıdlarım”, “Təzə şəhər”, “Yolu-
muz hayanadır” romanları zəngin irsinin dəyəri, aktuallığı və müa-
sirliyinin təsdiqidir.  

Buna görə də alim-yazıçı Mir Cəlalın elmi-nəzəri tədqiqat-
ları, bədii irsi və pedaqoji fəaliyyətinin öyrənilməsinə ali, orta ixti-
sas və ümumtəhsil orta məktəblərində geniş imkanın yaradılması, 
əsərlərinin müasir təlim üsulları əsasında tədrisi, şagird və tələ-
bələrin bu ruhda tərbiyə olunması vacib və əhəmiyyətli sayılır. 

Ümumtəhsil orta məktəblərinin ədəbiyyat proqram və 
dərsliklərində bu problem hansı səviyyədə həll edilmişdir sualına 
aydınlıq gətirək. Həm ədəbiyyat proqramında, həm də bu tələblər 
əsas götürülməklə çap edilmiş beşinci və on birinci sinif ədəbiyyat 
dərsliklərində də qismən də olsa Mir Cəlal yaradıcılığının öyrədil-
məsinə yer verilmişdir. Belə ki, proqramda beşinci sinifdə “Ərik 
ağacı” hekayəsinin öyrədilməsi nəzərdə tutulmuş, tədrisinə 2 saat 
vaxt ayrılmışdır. Proqramda digər siniflərdə Mir Cəlal yaradıcılı-
ğının tədrisinə imkan yaradılmamış, əvvəlki ədəbiyyat proqramları 
əsas götürülməklə “Bir gəncin manifesti” romanından bir hissənin – 
“Bahar”ın tədrisi məsləhət bilinməmişdir. Mir Cəlal yaradıcılığı 
haqqında məlumatla bağlı proqramda olan bu boşluğu ödəmək 
məqsədilə on birinci sinif ədəbiyyat dərsliyində icmal mövzuların 
tərkibində bu problem, /az da olsa/, həll edilmişdir.  

Həm beşinci, həm də on birinci sinif dərsliklərində Mir Cə-
lalın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı verilən məlumatlar çox bəsit və 
yığcamdır. Bu da müəllim və şagirdlərdə ədib haqqında geniş bilik 
əldə etməyə imkan yaratmır, ya da səhv faktların həqiqət olduğunu 
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öyrədir. Beşinci sinif dərsliyində oxuyuruq: “İbtidai təhsilini 
Gəncədəki ruhani məktəbində almışdı”. Həqiqət isə budur ki, Mir 
Cəlal 1918-1919-cu illərdə Xeyriyyə Cəmiyyətinin köməyi ilə 
ibtidai təhsil almışdır ki, bu da ruhani məktəb deyil, ibtidai məktəb 
olmuşdur. Mir Cəlal “Ərik ağacı” hekayəsində də Köşkü kəndində 
belə bir məktəb olmasını və burada təhsil alan şagirdin ən 
böyüyünün dördüncü sinifdə oxumasını təsvir edir: “Ən böyüyü 
dördüncü sinifdə olan məktəb uşaqları mənə... ərik ağacını 
xatırladırdı”.  

Beşinci sinif “Ədəbiyyat” dərsliyində “Ərik ağacı” hekayəsi 
ixtisarla verilir. Düzdür, metodik fikirlərdə qeyd olunur ki, mətn 
geniş olsa, süjet xətti ilə sıx vəhdətdə götürülməyən, şagirdlərin 
tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən, çətin qavranılan hadisələr əsərdə 
verilmişsə, əsas ideyanı saxlamaq şərtilə ixtisarlar edilir. Dərslikdə 
“Ərik ağacı” hekayəsindən şagirdlərin tərbiyə və marağına, əsərin 
ideyasını açmağa müsbət təsir göstərən iki cümlənin verilməməsinə 
haqq qazandırmaq olmaz. Çünki burada qoyun-quzudan, Azərbay-
can təbiətinin füsünkar gözəlliyini təsdiq edən nadir quşlardan – 
kəklik, qırqovul və turacdan, onların balaları nümunəsində hər şeyin 
körpəsinə qayğı, sevgi və məhəbbətdən danışılır: “Gümrah və kök 
bir qoyunu kəsib kabab çəkməyə tələsənlər də əmlik quzuya ot və 
su verməkdən ləzzət alırlar. Kəklik – qırqovulu, turacı vurub yerə 
salan ovçular cələdə civildəşən quş balalarına toxunmaz”.  

Mir Cəlalın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı şagirdlərə aşağı-
dakı istiqamətlərdə məlumatın verilməsi təlimə marağı stimullaş-
dırır, təlimlə-tərbiyənin bir-birini tamamlamasına, emosionallığın, 
şən əhvali-ruhiyyənin yaranmasına müsbət təsir göstərir: 1) dərsin 
əyaniləşdirilməsi, bədii-estetik mühitin yaradılması; 2) Mir Cəlalın 
doğulduğu (1908) dövr və mühitin səciyyəsi; 3) Gəncə, Kazan və 
Bakıda təhsil illəri, pedaqoji fəaliyyəti; 4) ədəbiyyatşünaslığın 
problemlərini tədqiq etməsi, dərslik və monoqrafiyaları; 5) hekayə 
və romanlarının əsas qayəsi və məqsədi, ideyalar aləmi; 6) 
Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə 
(1940, 1950, 1960), SSRİ yazıçılarının II, III, IV qurultayında 
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(1954, 1959, 1967) çıxışları; 7) sakit, təmkinli və tələbkar, şən 
təbiətli, məşhur pedaqoq-alim olması; 8) dövlət tərəfindən verilən 
fəxri adlar, fərmanlar və mükafatlar; 9) 1978-ci il sentyabrın 28-də 
ikinci Fəxri Xiyabanda dəfni, adının əbədiləşdirilməsi, 2005-ci ildə 
seçilmiş əsərlərinin iki cildliyinin təkrar nəşri.  

“Ərik ağacı” hekayəsinin tədrisinə ayrılmış 2 saatın birinci 
mərhələsində müəllif haqqında məlumatın verilməsi, əsərin ifadəli 
oxusu, plan tərtibi, nağıl edilməsi və s. kimi iş formalarından 
istifadə edilməklə məzmun öyrədilir, ikinci mərhələdə isə şagird-
lərin tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirən üsul və vasitələr müəyyən-
ləşdirilir. Yəni hər bir dərsdə üç istiqamət üzrə - fərdi, qruplarla, 
cütlərlə iş aparılır:  

1. Düşünməyə yönəltmə mərhələsində mövzunun məqsəd 
və vəzifələri bildirilir, şagirdlərin bu haqda məlumatları 
üzə çıxarılır, lövhədə qeyd olunur. 

2. Dərketmə mərhələsində yeni məlumatlar verilir, Mir 
Cəlal haqqında bitkin təsəvvür yaradılır, “Ərik 
ağacı”nın oxusu təşkil olunur, məzmunla bağlı plan 
tutulur, nəqletmə vərdişləri aşılanır.  

3. Düşünmə mərhələsində şagirdlərin əsərin məzmununu 
nə dərəcədə qavradıqlarının nəticələri müəyyənləşdi-
rilir, cavablar dəqiqləşdirilir, müsahibə ilə yekunlaş-
dırılır. 

İkinci dərsdə əsas iş hekayənin ideyasının üzə çıxarılması 
və təhlilinə münasibətin yaradılması ilə nəticələndi. Əsas məqsəd 
belə bir məqama əsaslandı ki, Mir Cəlalın hekayələrində də ideyalar 
zənginliyi, böyük həyati əhəmiyyət kəsb etməsi ilə diqqəti cəlb edir. 
Vətənə, torpağa bağlılıq, əməyin şərəf və şan olması, insan əlinin 
qüdrətinə inam, bütün canlı varlıqların körpələrinə diqqət və 
qayğının gücləndirilməsi, müəllimlik peşəsinin sirləri və s. kimi 
aktual məsələlər müzakirə obyekti kimi seçildi, şagirdlərin müstəqil 
fikirləri dinlənildi, nəticələri yekunlaşdırıldı.  

Mir Cəlalın elmi və bədii yaradıcılığından istifadəyə proq-
ram və dərsliklərdə geniş imkan yaratmaq, romanlarından birinin 
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tədrisinə ayrıca dərs saatı ayırmaq məsləhət bilinir, sinifdənxaric 
oxu materiallarında bu məsələnin yer tutması arzu olunur.   

 
Yazıçı və zaman. Mir Cəlalın 100 illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın  
materialları, Bakı, 2008, səh. 319-323 

 
 

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ  
FOLKLORUN TƏDRİSİ 

 
Folklor tarixi gerçəklik, milli-mənəvi dəyərlər və bədii 

düşüncənin poetik dərki, sivil cəmiyyət qurmağın, insan amilinin 
ahəngdar inkişafının ideya istiqaməti və təkamülünün canlı 
ensiklopedik yaddaşıdır. Həm folklorşünaslıqda, həm də pedaqoji-
metodik fikir çərçivəsində şifahi xalq ədəbiyyatının qədim dövrlərlə 
bağlılığı, ilkin kökləri, tarixi qaynaqları, növ və janrlarının inkişaf 
mərhələləri araşdırılmış, milli şüurun formalaşmasında rolu, ədəbi-
nəzəri, estetik, əxlaqi dəyərləri əsasında tərbiyə sisteminin qurulma-
sı, tədris üsullarının hazırlanması ilə bağlı fundamental tədqiqatlar 
aparılmış, dərslik, monoqrafiya, metodik vəsait və proqramlarda bu 
barədə zəngin fakt, nümunələr verilmişdir.  

XX əsrdən başlayaraq çap edilən dərsliklərdə folklor nümu-
nələrinə geniş yer verilmiş, tədqiqi, nəşri və tədrisi ilə bağlı tədqiqat 
əsərləri yazılmışdır. Lakin folklorun yaranma tarixi bəşəriyyətin 
yaranma tarixi qədər qədimdir və öyrədilməsi də bu dövrdən başla-
nır. F.Köçərli, S.Mümtaz, H.Zeynallı, H.Araslı, Ə.Sultanlı, 
M.H.Təhmasib, M.Seyidov, A.Nəbiyev, P.Əfəndiyev, Q.Namazov, 
M.Həkimov, S.Paşayev, M.Qasımlı, S.Qəndilov, H.İsmayılov, 
İ.Abbaslı və başqa folklorşünas alimlərin, Ə.Qarabağlı, Ə.Haşımov 
kimi məşhur pedaqoq-metodistlərin monoqrafiya və dərslikləri 
ümumtəhsil orta məktəblərində folklor nümunələrinin öyrədilməsi 
baxımından olduqca qiymətli tədqiqatlardır, dəyərli metodik vəsait-
lərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, aprılan tədqiqat işləri folklorun ta-
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rixi qaynaqlarına, milli özünüdərkin formalaşması və inkişafına zə-
min yaratdı, xalqın tarixi keçmişini, milli-mənəvi dəyərlərini özünə 
qaytardı.  

Son illərdə nəşr olunmuş “Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI 
sinifləri üçün ədəbiyyat proqramı”nda da (B., 2003), sonralar bu 
proqramda edilmiş bəzi dəyişikliklərdə də şifahi xalq ədəbiyyatı 
nümunələrinin tədrisinə geniş yer verilməsi xalqın tarixi, ədəbiyyatı 
və mədəniyyətini daha dərindən öyrənib dərk etməyə şagirdlərdə 
stimul yaratdı. Çünki bu nümunələri – “söz sənətinin mənbəyi” olan 
folkloru, xalq yaradıcılığını şagirdlər maraqla öyrənir, tərbiyəvi 
əhəmiyyətini asanlıqla qavrayır, dərk edirlər.  

Mövcud proqramın həm “A”, həm də “B” variantında V-XI 
siniflərdə öyrədilməsi nəzərdə tutulan şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-
nələri bunlardır: V sinif: Laylalar, Əzizləmələr; Əfsanələr: “Göyər-
çin”, “Ana maral”; Tapmacalar; “Məlikməmməd nağılı”, “Yetim 
İbrahimin nağılı”; “Alı kişi qolu”; “Əbədi nədir” nağılı,  “Əhməd 
və şah” nağılı; Əsatir: “Prometey” əsatiri. VI sinif: Nəğmələr; 
Bayatılar; “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı; “Uşun qoca oğlu Səqrəyin 
boyu” (“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından); “Dəmirçioğlunun 
Çənlibelə gəlməsi”; Yunan əsatiri: Heraklın qəhrəmanlıqları 
“Hemey sirri”, “Krit öküzü” (yunan əsatiri); “Dəniz səyyahı 
Sindibad”ın nağılı (“Min bir gecə” ərəb xalq nağılından). VII sinif: 
Atalar sözü və məsəllər; “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyu” 
(“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından); “Durna teli” (“Koroğlu” 
dastanından); Aşıq Qurbani “Bənövşə”; Aşıq Ələsgər “Yaylaq”. 
VIII sinif: Alqışlar; “Apardı sellər Saranı” (xalq mahnısı); “Oğuz 
xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” (“Kitabi-Dədə Qorqud” 
dastanlarından); “Koroğlu ilə Bolu bəy” (“Koroğlu” dastanından); 
Aşıq Ələsgər “Dağlar”; IX sinif: - - -; X sinif: Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatının janrları: “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur 
Qazanın evinin yağmalanması boyu”; Xalq dastanları; Aşıq şeiri; 
“Koroğlu” dastanı. “Həmzənin qıratı aparması” qolu; Aşıq Ələsgər 
“Dağlar”, “Çıxıbdı”; XI sinif: - - -  
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Proqramın “B” variantına əsasən bu mövzular da məktəb-
lərdə tədris olunur: X sinif: “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur 
Qazanın evinin yağmalanması boyu”; “Koroğlu” dastanı. “Eyvazın 
Çənlibelə gətirilməsi” qolu; XI sinif: - - -  

Ümumtəhsil orta məktəblərində bu nümunələrin tədrisi 
xalqın keçmişi, mübarizəsi və adət-ənənələrini şagirdlərə öyrədir, 
onları bu ruhda tərbiyə edir. Bu uğurlu addımlarla yanaşı ədəbiyyat 
proqramlarında şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin yeri ilə bağlı 
fikir və təkliflərimizin nəzərə alınması da folklorun dərindən 
öyrənilməsinə, təbliğ edilməsinə müsbət təsir göstərə bilər:   

1. Folklor elə təsir və tərbiyə mənbəyidir ki, bu nümunələrə 
hər zaman, hər an böyük ehtiyac duyulur. Buna görə də IX və XI 
siniflərdə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin öyrədilməsinin 
nəzərə alınmaması fikri ilə razılaşmaq mümkün deyildir. 

2. “Prometey” əsatirinin V sinifdə tədrisi məktəb təcrübəsində 
özünü doğrultmur, şagirdlərin yaş, bilik və qavrama səviyyələrinə 
uyğun deyildir. Bu əsatirin əvəzinə “Oğuz xan”ın verilməsi həm 
ideya, həm də şagirdlərin tərbiyəsi baxımından daha xarakterik 
nümunədir.  

3. Dərslikdə verilmiş hər bir mətnin sonunda əsərin ideyasına 
uyğun atalar sözlərinin verilməsi və şagirdlərin bu istiqamətdə 
tərbiyəsi nəzərdə tutulmalıdır. Ədəbiyyat dərsliklərində bu ideyanın 
əsas götürülməsi dərsliyin həcminə heç bir xələl gətirmir, əksinə 
ifadəliliyi, təsir gücünü artırır, xalq müdrikliyinə, hikmətinə marağı 
gücləndirir.  

4. Ədəbiyyat proqram və dərsliklərində məişət və mərasim 
nəğmələri, Novruzla bağlı bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi nə-
zərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu həlli zəruri və böyük ak-
tual əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin hər sinifdə pillə-pillə, mər-
hələ-mərhələ öyrədilməsi və sonda – XI sinifdə tam sistemin yara-
dılması xalqın adət-ənənələrini, inam və etiqadlarını, müdrikliyini, 
əxlaqi-mənəvi dəyərlərini yaşatmağa imkan yaradır. 

5. Proqramda X sinifdə şifahi xalq ədəbiyyatı janrlarının öyrə-
dilməsinə iki saat vaxt ayrılır. Əlbəttə, iki saat müddətində əvvəlki 
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siniflərdə öyrədilmiş biliklərin inteqrasiyasını yaratmaq, şifahi xalq 
ədəbiyyatının növ və janr müxtəlifliyini dərk etdirmək heç də asan 
məsələ deyildir. Bizcə, X sinifdə aşağı siniflərdə tədris olunan növ 
və janrlara yekun vurulmalı, folklor haqqında müəyyən sistem 
yaradılmalıdır. Yaxşı olardı ki, V-IX siniflərdə folklorun əsas növ 
və janrlarının tədrisinə müəyyən imkan yaradıldığı kimi, lətifələrin 
öyrədilməsi də nəzərdə tutulsun. 

6. Dünya təhsil sistemində və məktəb təcrübəsində bütün 
dərslərin eyni sistemlə aparılması, darıxdırıcı iş üsulları əsasında 
təşkili özünü doğrultmur. Hər bir dərsin təşkili, mövzunun 
öyrədilməsi yeni forma, metodik yanaşma və pedaqoji ustalığın 
vəhdəti, şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, qavrama səviyyəsi nəzərə 
alınmaqla tədris edilməli, ənənəvi, tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirən 
və fəal iş üsullarının sintezinə əsasən dərs modelləri qurulmalıdır. 
Tədris prosesində şagirdlərlə iş dərketməyə yönəlmə istiqamətində, 
dərketmə və düşünmə mərhələsi zəminində stimullaşır. Başqa sözlə 
desək, şagirdlərin şəxsi fikirlərini öyrənmək, onları problemin 
mahiyyətini açmağa istiqamətləndirmək, fərziyyələri sübut etmək 
üçün faktlar toplamaq və nəticələri əsaslandırmaq bacarığına 
yiyələndirmək müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin ana xəttini təşkil 
etməlidir.  

 
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə  

həsr olunmuş Respublika elmi konfransının  
materialları, Sumqayıt, 2008, səh. 12-13 

 
 

ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ FƏNLƏRARASI 
ƏLAQƏDƏN İSTİFADƏ YOLLARI 

 
Bütün sahələrdə qlobal təfəkkürün formalaşdığı, elmi-tex-

niki tərəqqinin miqyasının genişləndiyi, təhsil sahəsində dönüşün 
yaradıldığı tarixi bir mərhələdə ədəbiyyatın öyrədilməsi problemləri 
də tədqiq olunur, araşdırılır, fənnin tədrisi məsələlərinə dövrün 
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prizmasından yanaşılır, üsul, vasitə və imkanlar müəyyənləşdirilir. 
Dünya təcrübəsində də belə bir mövqe yüksək qiymətləndirilir ki, 
ayrı-ayrı fənlərin inteqrasiyasının, onların bir-birinə göstərdiyi qar-
şılıqlı təsirin imkanlarının öyrənilməsi, tədrisin yeniləşdirilməsi, 
fəal təlim texnologiyalarından istifadə ədəbiyyatın məzmun və 
strukturu, tədrisi üsullarına baxışın dəyişməsi, dərsin təşkili, mövzu-
nun asan qavranılması və təhlilin düzgün aparılması optimallığın 
təmin olunması üçün geniş imkan yaradır. Buna görə də təhsil isla-
hatının əsas prinsiplərindən biri kimi qəbul edilən inteqrasiya-
fənlərarası əlaqənin geniş imkanlarından istifadə etməklə qlobal 
təfəkkürün formalaşdırılması ədəbiyyat dərslərinin səmərəliliyinə, 
öyrənilmiş biliklərin dərinləşdirilməsinə, ayrı-ayrı fənlər haqqında 
anlayışların qavranılmasına, şagirdlərdə idrak fəallığının, tədqiqat 
aparmaq və fikirlərini əsaslandırmaq bacarığının inkişafına xidmət 
edir. “Fənlərarası əlaqədən zəngin biliyi, pedaqoji ustalığı olan, 
tədris etdiyi fənnə və qohum olan, elmləri yaxşı bilən, oxşar elmi 
bilikləri qarşı-qarşıya qoyub müqayisə aparmağı bacaran, 
şagirdlərin ayrı-ayrı qohum fənlərdən mənimsədiyi biliklərə, 
onların təcrübəsinə istinad edə bilən müəllim bu prinsipi daha 
səmərəli həyata keçirməyə qadir olur” (1, 177). 

Ədəbiyyat dərslərində inteqrasiyanın imkanlarından istifadə 
iki istiqamətdə - fənlərarası və fəndaxili əlaqənin yaradılması for-
masında həyata keçirilir. Fənlərarası əlaqənin yaradılması ayrı-ayrı 
elm sahələri ilə bağlanırsa, fəndaxili əlaqə isə ədəbiyyat təliminin 
məzmununa daxil olan mövzuların bir-biri ilə əlaqəli tədrisi zəmi-
nində qurulur. Müşahidələrimiz və aparılan müsahibənin nəticələri 
bizə əsas verir ki, bu sahədə mövcud olan nöqsanları iki istiqamətdə 
qruplaşdıraq: 

1. Ədəbiyyat müəllimlərinin digər fənlər haqqında bilik 
səviyyələrinin bəsit olması, təlim zamanı bu imkandan 
istifadə etməyi bacarmamaları; 

2. Bədii əsərin məzmun və ideyasının, təhlilinin düzgün 
öyrədilməməsi, həyatı, təbiəti obrazlı şəkildə əks etdir-
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məsinin faktlar əsasında dərk etdirilməməsi, fəndaxili 
əlaqədən istifadəyə əhəmiyyət verilməməsi.  

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri daha çox inteqrasiyanın 
imkanlarından aşağıdakı istiqamətlərdə istifadə edirlər: a) əsərdə 
təsvir olunan hadisələrin baş verməsinin eyni dövr və zamanda 
olması; b) mövzu və ideya yaxınlığına görə; v) ədəbi növ və janr 
xüsusiyyətlərinin oxşarlığı əsasında; ç) ədəbiyyat tarixinə gətirdiyi 
yenilik və yaradıcılığındakı oxşarlıq əsasında; d) sənətkarın 
yaşadığı dövr və ədəbi mühitə görə. 

Əlbəttə, təlim zamanı müəyyən sənətkarların, onların 
əsərlərinin qarşılıqlı müqayisə zəminində öyrədilməsi daha maraqlı 
forma, üsul və vasitələrin ortaya çıxmasını, öyrətmə və öyrənmə 
fəaliyyətinin təşkilinə marağın güclənməsini stimullaşdırır. Çünki 
fənlərarası əlaqənin təmin edilməsi əslində şagirdlərin və ya 
tələbələrin elmi dünyagörüşünün formalaşması, həyat haqqında 
müəyyən informasiyaları öyrənməklə geniş ədəbi bilik əldə etməsi 
deməkdir. Bu baxımdan ədəbiyyatın tarix, Azərbaycan dili, 
coğrafiya, təbiət fənləri ilə əlaqəli öyrədilməsi imkanları var. 
Bunların əvvəlcədən nəzərə alınaraq reallaşdırılması müəllimin 
ixtisasını bilməsindən, başqa fənlərin proqram və dərsliklərinə 
bələdliyindən, peşəsinə marağı, pedaqoji fəaliyyətlə bağlılığından 
asılıdır.  

Ədəbiyyat tədrisində fənlərarası əlaqə imkanlarından biri 
coğrafiya ilə bağlıdır. Azərbaycan folkloru materiallarının tədrisi bu 
baxımdan daha geniş imkanlar yaradır.  

Görkəmli ədəbiyyat metodisti, professor Ə.Qarabağlı çoxi-
lik müşahidələrini və məktəb təcrübəsindəki faktları təhlil edərək 
yazırdı: “Uşaq hələ ona qədər saya bilmədiyi, tarix, coğrafiya və 
başqa elmlər haqqında heç bir təsəvvürə malik olmadığı zamandan 
şeir, nağıl, tapmaca, atalar sözlərini bilir... Təəssüf ki, məktəb şərai-
tində müəllimlər bunu çox vaxt yaddan çıxarır və ədəbiyyat tədrisi 
xüsusiyyətini uşağın təbiətində artıq mövcud olan bu bilik və 
vərdişlərlə bağlamağı unudurlar” (5, 17). 
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Əslində bu, fənlərarası əlaqənin nəzərə alınmasıdır. 
Didaktik əsası dünya və Azərbaycan pedaqoqları tərəfindən 
öyrənilmiş fənlərarası əlaqənin nəzərə alınması nəticəsində şagirdl-
ərin elmi dünyagörüşü formalaşır, təlim-tərbiyənin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması üçün optimal şərait yaranır. Ümumtəhsil mək-
təblərində fənlərarası və fəndaxili əlaqə imkanlarının nəzərə alın-
ması şagirdlərin proqram materiallarını asan, dərindən mənimsə-
nilməsinə təsir göstərir. Bu baxımdan “Dədə Qorqud” boylarından 
coğrafiya, tarix, musiqi, rəsmxətt və s. dərslərdə istifadə effektli 
olar. Əslində bunun elmi-didaktik əsası var. Belə ki, görkəmli rus 
folklorşünası V.Y.Propp şifahi xalq ədəbiyyatının spesifikasından 
bəhs edərkən göstərirdi ki, hazırda humanitar elmlər sahəsindəki 
tədqiqatlar, demək olar ki, folklorla bağlı araşdırmalarsız ötüşmür 
(6, 16).  

Bu baxımdan coğrafiyanın folklorla əlaqəli tədrisi də fay-
dalı və aktualdır.  

Coğrafiyanın şifahi xalq ədəbiyyatı ilə sıx qarşılıqlı əlaqə-
sini araşdırıb aşkara çıxaran professor Əliyar Qarabağlı yazırdı: 
“Məktəbdə ana dili tədrisini, ölkənin tarixini, mədəniyyətini, ədə-
biyyatını, təbii-coğrafi şərait və sərvətlərinin öyrənilməsini xalq 
ədəbiyyatından – folklordan ayırmaq mümkün deyildir” (5, 145).  

Metodist alimin bu fikrində böyük bir həqiqət vardır. Belə 
ki, folklor nümunəsi məhz bu torpaqda yaranır, həmin torpaqda 
yaşayan xalqın dünyagörüşünü əks etdirir, eyni zamanda coğrafi-
iqtisadi şərait folklor əsərində əks olunur. Odur ki, şifahi, eləcə də 
yazılı ədəbiyyat materiallarının tədrisi zamanı əsərdəki coğrafi 
adların, toponim, hidronim, oykonimlərin şərhi fənlərarası əlaqənin 
təmini baxımından vacibdir. Ona görə ki, bu və ya digər bədii əsər, 
o cümlədən el sənəti nümunəsi müəyyən məkanda yaranır, xalq və 
ya yazıçı həmin əsərdəki hadisələri xeyli dərəcədə konkret şəraitdə 
təsvir edir, əsərdəki obrazlar sənət əsərinin yarandığı yerdə fəaliyyət 
göstərirlər. Ona görə də bu obrazların mənəvi-əxlaqi keyfiy-
yətlərinin hadisələrin cərəyan etdiyi coğrafi məkanda mövcud olan 
etik qaydalar fonunda alınıb şərh edilməsi lazımdır.  
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“Dədə Qorqud”un tədrisini coğrafiya ilə əlaqələndirmə 
imkanlarını ancaq intensivləşdirmə vasitəsilə yerinə yetirmək və bir 
də evə müstəqil işlər tapşırmaq hesabına həyata keçirmək olar.  

Çay, şəhər, dağ və qəbilə adlarını izah və şərh etmək, həmin 
toponim, hidronim, oykonimlərin bugünkü coğrafiyada izi və 
nişanəsini aydınlaşdırmaq vacibdir.  

Eposdakı toponimlər, hidronimlər və oykonimlərlə bağlı 
şagirdlərə məlumat çatdırılmasının ən əhəmiyyətli yolu xəritələr 
üzərində işdir. Boylarda şəhər, qala, dağ, göl adları çəkilir. Bəkil 
doqquz tümən Gürcüstan ağzında qaravulluq edir; Qazan Ala dağa 
ova çıxır; Qanturalı Trabzona Selcan xatunu gətirmək üçün gedir... 

Şagirdlər Azərbaycan coğrafiyası fənninin tədrisində bu 
coğrafi yerlər haqqında fiziki və iqtisadi məzmunda bilik qazanmış 
olurlar. Bu bacarığa əsaslanmaqla Azərbaycan Respublikasının 
xəritəsində həmin dağ, çay, şəhər adları olan nöqtələrdə enerji 
mənbəyinə birləşdirən müxtəlif rəngli kiçik lampalar qoymaq və 
müəllim şərhi zamanı xəritəni işıqlandırmaq effektli olur. Dastan 
qəhrəmanlarının yaşadıqları, hərəkət etdikləri yerlər əyani şəkildə 
görünür. Beləliklə, Oğuz qəhrəmanlarının fəaliyyət göstərdikləri 
ərazinin şimali-Dərbənd, qərbi-Gürcüstan, cənub-qərbi-Əlincə, Də-
rə şam, eləcə də Gəncə, Bərdə və s. yerlər, yəni Oğuz qəhrəmanları-
nın hərəkət etdikləri, yaşadıqları coğrafi nöqtələr haqqında şagird-
lərdə aydın təsəvvür yaranır. 

Metodik ədəbiyyatda da qeyd olunduğu kimi “Dədə Qor-
qud” toponomik faktlarla zəngin olan dastanlarımızdandır. Boyların 
çoxunda xeyli yer adları çəkilir. Bu yer adları, tarixi-coğrafi fakt-
ların özündən də aydın göründüyü kimi, qəbilə və tayfaların izi, ni-
şanəsidir. Oğuz ellərini təşkil edən tayfaların içərisində bayandır, 
salur, bayat, dondarlar kimi tayfalar xüsusi yer tutmuşlar. Oğuz 
ellərinin bu adlı-sanlı tayfaları Azərbaycanın tarixən sakinləri ol-
muş, Azərbaycan coğrafiyasına öz “avtoqraflarını yazmışlar”. Bu 
faktın doğruluğunu təsdiq etmək üçün yenə də coğrafiyadan qaza-
nılmış biliklərə, xəritəçiliklə bağlı bacarıqlara istinad etmək fay-
dalıdır. Belə ki, Azərbaycanın fiziki-coğrafi və inzibati-siyasi xəri-
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təsində yuxarıda qeyd olunan tayfaların adları ilə səsləşən şəhərlər, 
kənd və ya qəsəbə olub-olmadığını tapmağı şagirdlərə müstəqil iş 
kimi tapşırmaq, şagirdlərin bu müstəqil işlərinin nəticələrini ayrıca 
sinifdənxaric məşğələlərdə ümumiləşdirmək böyük əhəmiyyət kəsb 
edir.  

Bu cür məşğələlərdə şagirdlər öyrənirlər: 
a) Oğuzun ən böyük tayfalarından olan Bayatlar Azərbay-

canın çox yerinə yayılmış, kök salmışlar. Hazırda Ağ-
cabədi, Neftçala, Ağdam, Şamaxı və Ucar rayonunda 
Bayat adlı kəndlər mövcuddur. 

b) Oğuz tayfalarından biri də Dəli Dondarın çıxdığı Don-
darlar olmuşdur. Respublikamızda dondarlarla da bağlı 
toponomik nöqtələr mövcuddur. Belə ki, indi düşmən 
əlində olan Qubadlı rayonu ərazisində Dondarlı, Tovuz 
rayonunda Dondar, Quşçu, Dondar  Azaplı kimi kənd-
lər vardır (Müəllim şərhi zamanı şagirdləri bu kəndlərin 
dünəni və bu günü barədə məlumat toplamağa istiqa-
mətləndirə bilər. Müşahidə göstərir ki, bu istiqamətlə iş 
diyarşünaslıq üzrə bilik və məlumatların genişləndiril-
məsi baxımından əhəmiyyətli olur). 

“Dədə Qorqud” boylarının tədrisi zamanı coğrafiya ilə 
əlaqələndirmə nəticəsində şagirdlər Gəncə, Dərbənd, Əlincə, Şərur, 
Dərəşam, Aladağ, Göyçə dənizi və s. yer adları ilə rastlaşır, müs-
təqil oxuduqları boyların məzmununu öyrənirlər. 

Eləcə də Azərbaycan coğrafiyası üzrə Tovuz, Şəmkir, Ağ-
dam, Qubadlı, Goranboy, Naxçıvan kimi yerlərin fiziki coğ-
rafiyaları mövzusunda paraqrafların tədrisində bu yerləri Oğuz igid-
lərinin tarixi məskənləri kimi öyrənmək effekt verir. 

Bacarıqlı müəllimlər boylarda adları çəkilən yerlərin xəritə-
sxemini çəkdirsə, eposdakı tayfa və qəbilə adları əsasında coğrafi 
adlar lüğəti tərtib etdirsə təlim-tərbiyə baxımından faydalı nəticələr 
əldə oluna bilər. 

Ədəbiyyat xalqın tarixini əks etdirən obrazlı söz sənətidir.  
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Apardı tatar məni,  
Qul edib satar məni 
Yarım vəfalı olsa 
Axtarıb tapar məni 

 
- misraları monqol-tatarların istilasından soraq verirsə, Şah Abbasla 
bağlı nağıllar Səfəvilər dövrünün ictimai-siyasi durumu haqqında 
məlumat çatdırır. Nağıllardakı motivlər ayrı-ayrı dövrlərin kənd tə-
sərrüfatı, ticarəti, mədəniyyəti və ictimai münasibətləri haqqında 
informasiya tutumu ilə diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan Nizami Gən-
cəvinin poemalarının tədrisi zamanı tariximizlə bağlı məsələlərin 
şərhi, poemalardakı tarixiliyin əhəmiyyəti şagirdlərə çatdırılanda:  

a) onlar Nizami əsərlərinin tarixi-mədəni dəyərini daha 
ətraflı və dərindən mənimsəyirlər;  

b) obrazlı informasiyanı, tarixi məlumatları tamamlayıb 
dərinləşdirirlər. 

Azərbaycan xalq dastanları sırasında “Qaçaq Nəbi”nin öz 
yeri vardır. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən geniş həcmli 
janrı kimi dastanlardan bu tarixi-ədəbi əsər barədə də məlumat ve-
rilir. 

Epik-lirik növə mənsub olmaqla nəsrlə nəzmin növbələş-
məsi prinsipinə əsaslanan dastan tarixi-qəhrəmanlıq mövzusu ilə 
diqqəti cəlb edir. Şagirdlərin tarixi məlumatlarına əsaslanmaqla on-
lara dastanın qəhrəmanı, onun mübarizəsinin qayəsi və tarixi-siyasi 
mahiyyəti barədə məlumat çatdırmaq lazımdır. Bu istiqamətdə aşa-
ğıdakı məzmunda məlumatın öyrədilməsi əhəmiyyətli sayılır. 

Qaçaq Nəbi kəndli ailəsindən çıxmışdı və onun mübarizəsi 
ilk əvvəl ancaq və ancaq müəyyən mənada qisasçılıq, iqtisadi səciy-
yə daşımışdır. Nəbi tutulub həbsə alınandan, buradakı siyasi dustaq-
larla ünsiyyətdən sonra mübarizəsinin istiqamətini dəyişdirmiş, xal-
qın qanını sorub varını əlindən alan, mənlik və ləyaqətini tapdala-
yanlara qarşı mübarizə yoluna qədəm qoymuşdur. Qaçaq Nəbinin 
mübarizəyə başladığı dövr kəndli hərəkatı dövrü idi və qaçaqçılıq  
kəndli hərəkatının müəyyən forması sayılırdı. Bu hərəkatın bir 
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fərqli xüsusiyyəti bundan ibarət idi ki, qaçaqçılıq hərəkatı iştirak 
edənlərin sayına görə məhdud xarakter daşıyırdı; kortəbii və qeyri-
mütəşəkkil olan bu hərəkat heç bir inqilabi təşkilata mənsub deyildi 
və pərakəndə şəklində idi. Bunlar ümumilikdə bütün qaçaq hərə-
katlarına xas xüsusiyyətlərdir və bununla belə hərəkatın siyasi məq-
sədinə xələl gətirmirdi: qaçaqlar xalqın düşmənlərini tanıyırdılar. 
Qaçaq hərəkatı özünün beynəlmiləl tərkibi ilə seçilirdi. Belə ki, bu 
dəstələrdə rus, gürcü, kürd, ləzgi və b. xalqların nümayəndələri 
olmuşdur. Onlar birlikdə çar üsuli-idarəsinə, yerli xan, bəy və 
ağalara, qolçomaqlara, kəndxudalara qarşı çarpışmış, bir müddət 
real bir ərazidə bir növ ədalətli hökmlər çıxararaq zalımlara qan 
uddurmuşlar. Qaçaqçılığın ən böyük himayəçisi xalq olmuşdur. 
Xalq qaçaqları gizlətmiş, onlara yardım göstərərək kömək etmiş, 
adlarını hörmətlə çəkmişdir. 

Tarixi qəhrəmanlıq dastanlarının bir sıra cəhətləri vardır.  
Belə dastanların əsas qayəsi və mövzusu siyasi mübarizədir. 

qəhrəmanlıq pafosu ilə dolu bu dastanlarda xalqımızın vüqarı, 
əzəməti, iradəsi, azadlıq, haqq-ədalət uğrunda mübarizəsi tərənnüm 
olunur. Bu dastanların aparıcı surətləri elin, obanın böyütdüyü, 
vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə etdiyi, cəsarətli, 
qorxmaz, ölümün gözünə dik baxan, vətən, xalq mənafeyini öz 
canından əziz tutan el qəhrəmanlarıdır. Onlar Dəli Domrul, Basat, 
sapandına daş qurtaranda qoyun-quzu qoyub atan Qaraca Çoban, 
“Koroğlu”dakı Halaypozan olmasalar da onların qəhrəmanlığından, 
rəşadətindən, cəsarətindən qidalanmış, əfsanəvi igidliklərini özləri 
üçün edən el qəhrəmanlarıdır, real, tarixən həyatda yaşamış igidlər-
dir.  

Qaçaq Nəbi məhz belə kəndli hərəkatı rəhbərlərindən biri 
olmuşdur. Tarixi şəxsiyyət olan Nəbi 1854-cü ildə Qubadlının Mo-
lu kəndində anadan olmuş, uşaqlıqdan nökərçilik etmiş, sevdiyi Hə-
cərlə evlənmək istəyi baş tutmayanda (qızın atası Xanəli çoxlu baş-
lıq istəmişdir) onu götürüb qaçmışdır. Hər sözü və hərəkəti ilə istis-
marçı zümrənin canına qorxu salan Nəbi hiylə yolu ilə həbsə alınır. 
Məsələnin mahiyyətini başa düşən Nəbi Gorus qazamatından qaçır.  
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Təxminən 1870-ci ildən etibarən Nəbi elindən, obasından 
qaçaq düşür, hökumətdən gizlənir. Elə həmin vaxtdan da ağalara, 
bəylərə, pristavlara, xanlara qarşı mübarizə aparır və ömrünün 
sonuna qədər yoxsulların müdafiəçisi olur, onları çar və mülkədar 
zülmündən qoruyur. Cəfər Cəfərov yazır: “Nəbi mülkədarlara, 
tacirlərə və çar məmurlarına rahatlıq vermir, onları hər yerdə təqib 
edir, öldürür, ələ salır. Qəflətən bu və ya digər kəndə gələrək Nəbi 
kəndlilərin şikayətlərini dinləyir, vergiləri ləğv edir və ya bu 
vergilərin Nəbi tərəfindən alındığı haqqında onlara qəbz verirdi. 

Çar hökuməti Nəbiyə qarşı uzun müddət mübarizə etmiş, 
onun üzərinə böyük süvari və piyada dəstələri göndərmişsə də bir 
nəticə əldə edə bilməmişdir. Xalq özü Nəbiyə yardım edirdi və onun 
gücü də bunda idi” (3, s. 239). 

Dastandakı hadisələr üçüncü şəxs tərəfindən nəql olunur, 
qoşmalar isə dastan qəhrəmanlarının dili ilə verilir. Halbuki, bu 
qəhrəmanların şair və yaxud da aşıq olmadıqları, özlərindən şeir 
demədikləri məlumdur. Lakin xalq yaradıcılığı ənənəsinə uyğun 
olaraq, dastanda onu deyən igidin, obrazın adı çəkilir:  

 
 

Dağılmaz qayayam, yarılmaz dağam, 
Fəqirin, yoxsulun, nə qədər sağam 
Yolunda xidmətkar, daşqın irmağam, 
Alar qüvvət, gücü əlindən Nəbi, 
El-obanı salmaz dilindən Nəbi! 

 
 

22 il arasıkəsilmədən zülmə və ədalətsizliyə qarşı mübarizə 
aparmış Qaçaq Nəbi haqqında dastan ilk əvvəl mahnılardan, epizod-
lardan ibarət olmuşdur. Sonralar rəvayət və mahnılar motiv və 
məzmuna görə uyğunlaşdırılaraq çarpazlaşdırılmış, dastanlaşma 
başlamışdır. Bu prosesdə Əhliman Axundovun yazdığına görə, Nə-
binin müasiri və dostu olmuş Aşıq Əhməd mühüm rol oynamışdır. 
Belə ki, nəğmələrin çox hissəsini həmin aşıq demişdir. Lakin bu 
yaradıcılıq prosesində başqa el sənətkarları da mühüm rol oyna-
mışlar.  
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Mövcud ədəbiyyat tarixi məktəb kursu proqramlarının məq-
sədəmüvafiq araşdırılmasından aşkar olur ki, sənətkarların tərcü-
meyi-halının və ədəbi əsərlərin tədrisi zamanı tarix, coğrafiya, rəsm 
və musiqi ilə, eləcə də sənətin təsviri sənət, tətbiqi sənət, sintetik sənət 
növləri ilə əlaqə imkanları var. Bunları nəzərə almaq üçün:  

- ədəbiyyat proqramı dərindən öyrənilməli, həmin 
imkanlar planlaşdırma zamanı nəzərə alınmalıdır;  

- şagirdlərin tarix, coğrafiya və s. fənlər üzrə qazandıqları 
biliklər aşkara çıxarılmalı, yaxud müvafiq materiallar 
istifadə üçün hazırlanmalıdır;  

- ədəbiyyatın başqa sənət növləri ilə əlaqələndirilməsi 
imkanları dəqiq ölçülüb-biçilməlidir;  

- ədəbi əsərlə bağlı sənət əsərləri – musiqi parçaları, 
kinokadrlar, təsviri sənət nümunələri, statik əsərlərin 
illüstrasiyası əvvəlcədən istifadə üçün hazırlanmalıdır. 
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ƏDƏBİ İRSİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ƏDƏBİYYAT 

DƏRSLƏRİNİN ROLU VƏ ONUN İNKİŞAF 
MƏRHƏLƏLƏRİ 

 
Dərs anlayışı pedaqoji və metodik tədqiqatlarda necə 

araşdırılır, mahiyyəti, məzmunu hansı xüsusiyyətlər əsasında 
açıqlanır, təhlil edilir, qədim və erkən orta əsrlərdə dərs ədəbiyyatın 
öyrədilməsinə zəmin yaratmışdırmı, ədəbiyyat tədrisi tarixinin 
sonrakı mərhələlərində dərsin təkmilləşməsi istiqamətləri didaktik 
tələblərə uyğun qurulmuşdurmu və bu kimi suallar ədəbiyyat tədrisi 
metodikasının maraqlı, düşündürücü, xüsusi tədqiqat tələb edən 
aktual problemlərindən biridir. Bu məsələlərə aydın, dəqiq şərh 
verilmədən dərsin mahiyyəti, məzmunu, strukturu, mərhələləri, 
tipləri, qarşıya qoyulan müasir tələblər haqqında müfəssəl məlumat 
əldə etmək qeyri-mümkündür.  

Tədqiqat zamanı müəyyən olundu ki, dərs tarixi zərurətdən 
yaransa da, burada zaman öz sözünü demiş, məkan əsas rol 
oynamış, maarifpərvər ziyalıların, filosof, şair və alimlərin düşüncə 
tərzi, həyata baxışı sintez edilmişdi: “Təlimin təşkili formaları sosial 
səbəblərlə və didaktik sistemlərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq 
meydana gəlmiş və təkmilləşmişdir” (1, s. 231). Buna görə də 
zaman, dövr, tarix dəyişdikcə, yeniliklər, kəşflər ortaya çıxdıqca 
dərs haqqında da elmi-metodik düşüncə formalaşmış, təlim və 
tərbiyə sistemində uğurlu nəticələr əldə edilmiş, təlimin təşkili 
forması kimi dərs yeni məzmun, mahiyyət kəsb edərək tərbiyə və 
inkişafetdirici, şəxsiyyətyönümlü, nəticəyönümlü tələblərə uyğun 
qurulmuşdu.  

Ədəbiyyat tədrisi və pedaqoji tədqiqatlarda, təlim praktika-
sında ədəbiyyat təliminin təşkilinin müxtəlif formalarının təsnifatı 
verilmiş, strukturu, metodik əsasları işlənmişdir. Ədəbiyyat dərsi 
üçün də meyar kimi seçilən şagird kontingenti, dərsin quruluşu, tipi, 
mərhələləri, müasir tələblər, tədris olunan yer, vaxt müddəti, 
proqramın tələbi və s. bu məsələlərin müəyyən tərəflərinə yenidən 
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qayıtmaq zərurəti yaradır. Pedaqoji və metodik ədəbiyyatlarda elmi 
əsasları müəyyənləşdirilmiş təlimin təşkili formaları – “fərdi, fərdi-
qrup, kollektiv, sinif və sinifdənkənar, məktəb və məktəbdənkənar 
işlər” (2, s. 220) ədəbiyyat təlimində geniş yer tutmuşdur. Hal-
hazırda dərslərin fəal idrak fəaliyyətini, qarşılıqlı əməkdaşlığı 
inkişaf etdirən üsullarla aparılması təlim praktikasında yeni dərs 
modelləri yaratmaq zərurətini ortaya qoyur.  

Ədəbiyyat tədrisi tarixinə nəzər salsaq görərik ki, “ədəbi 
irsin öyrənilməsində fərdi məktəblər, şəxsi təhsil, saray ədəbi 
məktəbləri, mollaxana və mədrəsələrdə görülən işlər, rus-tatar və 
“üsuli-cədid” məktəbləri, seminariya və gimnaziyalarda alınan 
biliklər həmin forma əlvanlığından xəbər verirdi” (3, s. 23).  

Ədəbi bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında xüsusi 
mövqeyi olan bu istiqamətlərin hər biri müəyyən bir epoxanın, 
tarixin, zamanın tələbinə uyğun yaranmış, böyük inkişaf yolu 
keçmiş, müasir mərhələdə fəal/interaktiv dərslə başa çataraq 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi ali bir məqsədə xidmət 
etmişdir: “Təhsil Azərbaycanın davamlı inkişaf starategiyasının ən 
öncül istiqamətlərindən biridir”.  

Müasir ədəbiyyat dərsi öz məzmunu, pedaqoji prosesdə 
öyrədilən problemlərin asan dərk edilməsi yollarının həlli 
baxımından heç də indiki səviyyədə olmamışdır.  

Tarixi faktlar sübut edir ki, ədəbiyyatın öyrədilməsinin ilk 
müəllimi xalq olmuşdur. Deməli, dərsin də ilkin əsasları xalq 
tərəfindən formalaşdırılmışdı, “öyrədən də, öyrənən də onun (xalqın 
– Y.Y.Aslanov) özü olmuşdur” (3, s. 24). Bundan sonra daha çox 
üstünlük fərdi məktəblərə verilmişdi. Bu iş nəinki Şərqdə, hətta 
Yunanıstanda da geniş yayılmışdı. Saray ədəbi məktəblərində, şəxsi 
təhsildə, mollaxana və mədrəsələrdə də ədəbiyyatın öyrədilməsinə 
daha çox diqqət yetirilirdi. Xətib Təbrizinin, N.Gəncəvinin, 
Ə.Xaqaninin fərdi məktblərdə təhsil alması tarixi faktlardır. 
M.Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərində verilmiş bir fikir də 
qədim və erkən orta əsrlərdə məktəbin olmasına, orada qızlarla 
bərabər oğlanların təhsil almasına da açıq-aydın işarədir:  
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Məktəbdə onunla oldu həmdəm, 
Bir neçə mələkmisal qız həm, 
Bir səf qız oturdu, bir səf oğlan, 
Cəm oldu behiştə hur, qılman (4, s. 20). 

 
Pedaqoji fikir tarixindən məlumdur ki, ədəbiyyatın da 

dərindən öyrədilməsi bilavasitə daha çox sinif-dərs prosesi ilə 
bağlıdır. Pedaqogika tarixində belə fikir təsdiqini tapmışdır ki, sinif-
dərs sistemi XVII əsrin çex pedaqoqu Y.A.Komenskiyə məxsusdur.  

Sinif-dərs sisteminin nəzəri və praktik əsaslarını Y.A.Ko-
menski hazırlasa da, onun layihəsini alman pedaqoqu İ.Ştrum 
vermişdi. Buna baxmayaraq, bundan əvvəl Şərqdə bu sahədə 
müəyyən nailiyyətlər də əldə edilmişdi, “Min illər boyu yaşayan, 
böyük bir sürət və vüsətlə artan, yayılan ədəbiyyatımız tədris 
olunmadan, öyrədilmədən belə inkişaf edə bilməzdi” (5, s. 19).  

M.Füzulidən iqtibas gətirdiyimiz nümunə, Nizaminin 
əsərlərində verilmiş bəzi məqamlar bir daha təsdiq edir ki, məktəb, 
təhsil, dərs tarixən çox qədim dövrlərlə bağlı olmuşdur. Bu da 
həqiqətdir ki, lap qədim dövrlərdən insanlar daim öyrənməyə, 
qarşıya çıxan çətinliyi birgə həll etməyə həmişə böyük ehtiyac 
duymuşlar. Problemin birgə həlli müxtəlif yerlərdə - məktəbdə, 
evlərdə, məhəllələrdə aparılırdı. Cami və məscidlərdən kənar təşkil 
olunan təlim və tədris yerlərinə “Kuttab” və ya “Məktəb” deyilirdi. 
Süffədə oxuyan, məscid və camilərdə təlim alan, kuttablarda 
təhsilini davam etdirən, Xanegah, Təkyə, Zaviyyə və Dərgahlarda 
aparılan işlər zamanı ədəb-ərkan gözlənilir, “Təriqət tərəfdarları, 
Təkyə, Zaviyyə, Dərgah əhli və ümumiyyətlə, elm həvəskarları 
təriqət başçısı şeyxin özünün və ailəsinin yaşadığı Xanegaha 
toplanır, onun təhsilləndirici, tərbiyəedici, öyrədici, müdrik 
söhbətlərini dinləyir, müvafiq vaxtlarda təlim, tədris məşğələlərinə 
davam edir, müxtəlif elm sahələrinə dair sistemli biliklər alırdılar. 
Bu məşğələlər ilahiyyat, fiqh, məntiq, fəlsəfə, hədis elmlərini də 
əhatə edirdi” (6, s. 113).  
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Qeyd olunan təhsil ocaqlarında dini elmlərlə yanaşı, dünyə-
vi elmlərin öyrədilməsinə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Şübhəsiz, 
həm dini, həm də dünyəvi təhsil sistemində ədəbiyyatın öyrədilmə-
sinə daha çox üstünlük verilirdi. Bizə belə gəlir ki, ədəbiyyat həyatı, 
insanı dərk etməyin, onları haqqa, ədalətə qovuşdurmağın açarıdır. 
Buna görə də həm dini təhsildə, həm də dünyəvi təhsildə ədəbiyyatı 
öyrənmədən müsbət nəticə əldə etmək olmazdı. “Məscidlər, 
əslində, müsəlmanların ilk maarif ocaqları idi” (7, s. 62). Eyni 
zamanda “məscid həm ibadət yeri, həm bilik alınan yer (dərs 
keçilən yer – Y.Y.Aslanov), həm müsafirxanə, həm də bir qərargah 
idi” (6, s. 101).  

Məscid və camilərdə tələbələr müəllimin ətrafında toplaşar-
dı. Bu yerə “Həlqə” deyərdilər. “Tədris üsuluna da “Həlqeyi-tədris” 
deyilirdi” (6, s. 101). Hər həlqədə 20 nəfər adam olurdu. “Cami və 
məscidlərdə Quran, Hədis, Fiqh kimi dini elmlər öyrədilməklə 
bərabər sosial həyatla bağlı elmlər də öyrədilirdi” (6, s. 101). 

Müasir təhsil sisteminin kökləri kuttablarda aparılan işlərlə 
sıx bağlıdır. O vaxtlar burada dərs deyənlərə müəllim deyərdilər. 
Tədris prosesi, dərs müəllim-şagird, öyrədən öyrənən tərəflər 
əsasında qurulurdu. Yazı lövhəsindən, silgidən istifadə edilirdi. 
Fənni əsasən bir müəllim aparardı. Ehtiyac duyulduqda yaxşı 
oxuyan tələbələr üçün köməkçi müəllimlər də dəvət olunurdu. 
Müəllimlər əmək haqqı alır, dərslər cədvəl əsasında aparılır, təlim 
zamanı fasilələr olurdu. Bu məktəblərdə ancaq 18 yaşına qədər 
oxumaq olurdu. “Kuttablar əsasən iki növdə ola bilirdi. Uşaqlara 
yalnız oxuma və yazma öyrədən kuttablar və Quran, dini hökmlər 
öyrədən kuttablar. Oxuma-yazma kuttabları müstəqil olaraq 
çalışırdı. Böyük səyyah ibn Batuta görə yazı müəllimi Quran 
müəllimlərindən fərqli idi. Yazı müəllimi Qurana hörmətdən irəli 
gələrək yazı materiallarında Quran ayələrindən deyil, müxtəlif 
şeirlərdən istifadə edirdi. Uşaqlar Quranı şifahi şəkildə öyrəndiyi 
kuttabdan ayrılaraq yazı müəllimlərindən də yazı bacarıq və 
vərdişləri öyrənirdilər. Yazı öyrədilən kuttablarda sonrakı dövrlərdə 
yazı vərdişlərindən başqa, ərəb dili, qrammatika, poeziya, stilistika, 
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kolleqrafiya, ərəb və fars tarixi, riyaziyyat da öyrədilirdi. Belə 
kuttabların bəziləri pullu olduğundan hamını əhatə edə bilmirdi. 
Oxuma-yazma üçün istifadə edilən kuttablar çox vaxt müəllimlərin 
evlərində təşkil edilirdi” (6, s. 103). 

Tarixi faktlar məktəblərin məscidlərin nəzdində açıldığını, 
burada dərs deyənlərə “Molla” və ya “Mirzə” ləqəbi verildiyini 
sübut edir. “Mollaxana” adlandırılmış məktəblərdə də bu məqsəd 
əsas götürülmüş, gənclərə elm, bilik verilmişdir. “Mollaxana” adı 
ilə işlənmiş və həmişə də haqq-nahaq tənqid obyektinə çevrilmiş bu 
məktəblər ətalət, gerilik, savadsızlıq mərkəzləri kimi qələmə veril-
miş və bir çox hallarda həqiqəti olduğu kimi əks etdirməmişdir” (6, 
s. 105). “Mollaxana və mədrəsələrdə mollalar ərəb və fars dillərində 
olan dini kitablar əsasında mürtəce görüşlər təbliğ etsələr də, xalqın 
tarixinə yoldaşlıq edən bədii ədəbiyyatın təsirinə, bu və ya digər şəkil-
də tədris olunmasına tam maneçilik törədə bilməmişlər” (8, s. 13). 

Mədrəsələrdə də dərslər təşkil olunur, məktəb və maarifin 
inkişafı açıq-aydın hiss olunurdu. “Dərs öyrənilən yer mənasını 
verən “Mədrəsə” sözünün etimologiyası “Dərasə” sözündən əmələ 
gəlmişdir. “Mədrəsələr IX-XIII əsrlərdə əhalisinin çoxu müsəlman 
olan ölkələrdə geniş yayılmışdır. Azərbaycanda mədrəsələr XI 
əsrdə yaranmışdır. Mədrəsələrdə dini və dünyəvi elmlər (ərəb və 
fars dilləri, şəriət, ədəbiyyat, fəlsəfə, məntiq, psixologiya və s.) 
tədris edilirdi” (9, s. 42). 

Mədrəslərin inkişafı Azərbaycan mədəniyyətinə, elminə 
müsbət təsir göstərirdi. Bunun nəticəsidir ki, Əbülüla Gəncəvi, 
Fələki Şirvani, Xaqani Şirvani, Məshəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi 
kimi böyük şəxsiyyətlər məhz mədrəsədə təhsil almış, şöhrət 
qazanmışdılar.  

Mədrəsə təhsilində də dərslərin təşkili, uşaqların fərdi 
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması əsas diqqət mərkəzində saxlanılır-
dı. Bu haqda qəbul edilmiş fərmanda yazılırdı: “Tələbələrin təbiəti, 
istedadı və bilik dərəcəsi müxtəlif olduğundan, müdəris (müəllim – 
Y.Y.Aslanov) hər bir tələbənin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
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ona fənn təyin etməli və onun şəxsi xüsusiyyətlərinə görə müvafiq 
dərs verməlidir” (6, s. 139). 

Ədəbiyyat dərsi üçün də vacib sayılan fərmandakı bəzi 
müddəalar Ə.Hüseynzadənin də diqqətini çəkmiş və bunların nəzə-
rə alınmasını əhəmiyyətli saymışdır:  

1. Mütəllimlər (təlim alanlar) fərmanda göstərilən vəzifə-
ləri olduğu kimi həyata keçirən müdərrisləri digərlərin-
dən üstün tutmalı və onlara validə məhəbbət bəsləməli-
dirlər;  

2. Elm təhsil etmək istəyən hər bir şagird tənbəllik və səh-
lənkarlıqdan, laqeydlikdən uzaq olmalı və ona verilmiş 
dərsləri təkrar edərək öyrənməkdən usanmamalıdır;  

3. Dərs zamanı fikrini yayındırmamalı və müdərrisə, onun 
dediklərinə diqqətlə qulaq asmalıdır. Dinləyərkən ala 
bilmədiyi, başa düşmədiyi, anlamadığı məsələlərə dair 
müdərrisə sual verməkdən çəkinməməlidir;  

4. Tələbələr keçən dərsi başa düşmədən, mənimsəmədən 
yeni dərsə başlamamalıdır;  

5. Tələbələr yalnız elm təhsili ilə kifayətlənməyib, eyni 
zamanda əxlaq təmizliyinə və doğruçuluğa diqqət 
verməlidirlər (10, s. 46). 

Ədəbiyyat tədrisi tarixindən məlumdur ki, ədəbiyyatın 
öyrənilməsində fərdi məktəblərin rolu böyük olmuşdur. Ədəbiyyata 
marağı olanlar, ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyat nəzəriyyəsini dərindən 
öyrənmək istəyənlər tanınmış alimlərdən hikmət dərsi almış, 
poeziyanın qayda-qanunlarını öyrənmişlər. Əfzələddin Xaqaninin 
əmisi Kafiyyəddin Ömər ibn Osmandan, Xətib Təbrizi, Qətran 
Təbrizi dövrünün məşhur alimlərindən, Bəhmənyar İbn Sinadan, 
Əbül Abbas və Ləvkəri Bəhmənyardan fərdi təhsil almışlar. Bu 
alimlər böyük nüfuz qazanmış, müxtəlif tədris müəssisələrində dərs 
demiş, elm, təhsil sahəsində uğurlu nəticələr əldə etmişlər.  

Bu faktlar bir daha təsdiq edir ki, görkəmli alimlər, 
filosoflar, şairlər həmişə dərs deməyi özlərinin vacib işi saymış, 
ədəbiyyatın öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət vermiş, ifadəli oxuya, 
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hikmət xəzinəsinin sirrləri əsasında tərbiyənin qurulmasına xüsusi 
diqqət yetirmişdilər.  

Orta əsrlərdə ədəbiyyat müstəqil bir fənn kimi tədris olun-
mamışdır. Əsasən, ədəbiyyat sinif-dərs şəraitində öyrənilməyə XIX 
əsrdən başlanmışdır. Bunun da səbəbi onunla bağlıdır ki, dərsə 
verilən tələblər bu dövrlə daha çox səsləşir. A.Bakıxanov, M.Ş.Vaz-
eh, S.Ə.Şirvani, R.Əfəndiyev, M.Mahmudbəyov, S.M.Qənizadə, 
N.Nərimanov, F.Ağazdə, A.Şaiq, H.Cavid və başqalarının dərs de-
məsi unudulmaz bir xatirəyə çevrilmişdi. Rus hökuməti tərəfindən 
xüsusi məktəblərin açılması, fənlərin tədris proqramına uyğun 
keçilməsi, cədvəl üzrə dərslərin tədrisinə icazə verilməsi dərsin əsas 
xüsusiyyətlərinə çevrilir.  

Sual oluna bilər ki, nə üçün ədəbiyyat dərsi məhz XIX əsr-
dən stabil formaya düşür? Bu suala pedaqoji ədəbiyyatlarda konkret 
cavab mümkündür. Pedaqogika dərsliklərində dərsin əsas xüsusiy-
yətləri belə ümumiləşdirilir:  

Birinci xüsusiyyət. Dərs müəyyən siniflə əlaqədar təşkil 
edilir. Sinif deyəndə sinif otağı nəzərdə tutulmur. Sinif otağı eyni 
yaşlı və sabit tərkibli şagirdlərin qrupunda təşkil edilir.  

Dərs məfhumu sinif məfhumundan ayrılmazdır. Odur ki, 
eyni yaşlı və tədris ili ərzində sabit tərkibli şagirdlər qrupuna sinif 
deyilir.  

İkinci xüsusiyyət. Dərs tədris proqramı ilə əlaqədar keçirilir. 
Tədris proqramının müəyyən mövzusu və ya mövzunun bir hissəsi 
dərsdə öyrədilir.  

Üçüncü xüsusiyyət. Dərs təsdiq olunmuş cədvəl üzrə təşkil 
edilir. Dərs cədvəli üzrə keçirilən məşğələ dərs hesab edilir.  

Dördüncü xüsusiyyət. Dərsdə vaxta ciddi əməl edilir; dərs 
zəng ilə başlayır və zənglə qurtarır; adətən 45 dıqiqə davam edir.  

Deməli, təsdiq edilmiş cədvəl üzrə müəyyən vaxt ərzində 
müvafiq sinifdə tədrisi proqramına uyğun təşkil edilən məşğələyə 
dərs deyilir (11, s. 214). 
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Prof. A.Həsənov, prof. Ə.Ağayev dərsin xüsusiyyətlərini 
izah edərkən aşağıdakı məsələlərin nəzərə alınmasını məqsədəuy-
ğun hesab edirdilər:  

1. Dərs-təlim prosesinin müəyyən zaman fasiləsi ilə 
məhdudlaşan bitkin bir hissəsidir;  

2. Dərsin gedişində təhsillənmənin və tərbiyə etmənin 
konkret vəzifələri yerinə yetirilir;  

3. Hər bir dərs cədvələ daxil edilir, həm də tədris 
materiallarının həcmi baxımından tənzimlənir;  

4. Dərsdə şagirdlər müntəzəm olaraq bilik, bacarıq və 
vərdişlərə yiyələnir və tərbiyə olunurlar;  

5. Dərsdə təxminən eyni yaş və hazırlıq səviyyəsinə malik 
olan şagirdlər iştirak edirlər;  

6. Dərsdə müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyəti təmin 
olunur;  

7. Dərs müəllimin rəhbərliyi ilə keçirilir;  
8. Dərs bütün şagirdlər üçün zəruridir (2, s. 227-228). 
Digər bir dərslikdə dərs nədir sualına belə cavab verilir:  
1. Dərs müəllimin rəhbərliyi altında keçirilir;  
2. Sabit cədvəl üzrə təşkil edilir;  
3. Bütün sinif şagirdlərinin iştirakı ilə keçilən məcburi 

məşğələdir;  
4. Dərs sinif şəraitində keçirilir (12, s. 305). 
Akademik M.N.Skatkinə görə: “Dərs pedaqoji prosesin bu 

və ya digər dərcədə bitmiş bir parçası, yaxud “hüceyrəsidir”. Aka-
demik M.Mehdizadə isə belə hesab edirdi ki, “Dərs pedaqoji pro-
sesin hüceyrəsi deyil, onun özəyidir, onun həlledici hissəsidir”. 
V.P.Smirnov dərsi kompleks pedaqoji hadisə, “Pedaqoji ensiklo-
pediya”da (M., 1968) isə “Dərsi məktəbdə təlimin əsas təşkili for-
ması, sinif-dərs sistemi vahidi kimi” qiymətləndirirlər. Prof. M.Mu-
radxanov da “Pedaqogika” (1964) dərsliyində müəllimin rəhbərliyi, 
sabit şagird kontingenti, sinfin olması, cədvəl üzrə keçirilən kollek-
tiv məşğələni dərs adlandırır. Görkəmli pedaqoqlar M.Maxmuto-
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vun, A.Budarnın, prof. B.Əhmədovun dərsə verdiyi tərifdə də diq-
qəti cəlb edən cəhətlər var.  

Dərsə müxtəlif prizmalardan yanaşılsa da, bir-birindən 
fərqli məzmunda təriflər verilsə də yenə də məqsəd birdir: dərs sinif 
şəraitində, müəyyən vaxt müddətində (45 dəq.) müəllim və şagird 
münasibətlərinin birgə fəaliyyətinə, sabit cədvələ, müəyyən 
proqramın tələbinə uyğun qurulan təlimin təşkili formasıdır.  

Bu fikirlərə istinad etsək dərsin aşağıdakı xüsusiyyətləri 
olduğu qənaətinə gələ bilərik:  

1. Dərs zaman və tarixin müəyyən mərhələsində yaranıb 
elm, təhsil və maarifləndirməyə zəmin yaradan düşüncə 
tərzinin nəticəsidir;  

2. Müəllim və şagird münasibətləri, qarşılıqlı əməkdaşlı-
ğın yaranması dərsin əsas özəyidir;  

3. Şagirdin tədqiqatçı, müəllimin isə fasilitator vəzifəsində 
çıxış etməsini stimullaşdırır;  

4. Tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə 
olunmasına geniş imkan yaradır;  

5. Təsdiq edilmiş proqramın mövzularının öyrədilməsinə, 
dəqiq cədvələ əsaslanır;  

6. Bütün şagirdlər tərəfindən icrası nəzərdə tutulan 
məcburi məşğələdir;  

7. Sinif-dərs şəraiti, vaxt müddətinin nəzərə alınması 
vacib sayılır;  

Dərsin sadalanan xüsusiyyətlərinin əksəriyyətinə mədrəsə-
də aparılan təlim işlərində də geniş yer verilirdi. Belə ki, təhsil alan 
tələbələr üçün müəyyən sinif ayrılırdı. Tələbələrin sayı 20-dən artıq 
ola bilməzdi. Həftədə 4 gün dərs keçilərdi, hər gün 5 saat dərsin 
dinlənilməsi nəzərdə tutulurdu. Burada humanitar və dəqiq elmlər 
öyrədilirdi. Dərslər sübh namazından sonra başlayıb günortaya qə-
dər davam edərdi. “Tarix, məntiq, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, ədə-
biyyat tarixi, ritorika, riyaziyyat, astronomiya kimi dünyəvi elmlər, 
“Quran”, “Təfsir” (Quranın açıqlaması), “Hədis” (Peyğəmbərin 
(s.ə.s.) sözləri və onunla bağlı hekayə və rəvayətlər), “Təcvid” (Qu-
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ranın düzgün oxunması), “Təftil” (Quran – mənasının başa düşül-
məsi), fiqh, ilahiyyat elmləri öyrədilirdi. Mədrəsələrdə dərs kitabı 
kimi “Quran” və hədis kitablarından başqa ən çox istifadə edilən 
kitablar Biruninin, ibn Sinanın, ibn Ruşdun, Fərabinin, Sədi Şirazi-
nin, Şihabəddin Sührəverdinin, daha sonralar Ruminin “Məsn-
əvi”si, Füzulinin “Divan”ı kimi əsərləri, “Kəlilə və Dimnə”, “Qa-
busnamə” kimi əxlaqi-mənəvi dəyərli əsərləri olmuşdur” (6, s. 145).  

“Nizamiyyə” mədrəsəsinin tədris planında da ərəb 
ədəbiyyatı, fars ədəbiyyatı haqqında dərslərin aparılması nəzərdə 
tutulmuşdu. “Orta əsrlərdə dərs o qədər də böyük olmayan kiçik 
şagird qrupunu əhatə edirdi” (13, s. 115). 

Ümumiyyətlə, “Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərini 
tədris etmək məsələsi Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə Şəfi 
Vazeh tərəfindən ortaya atıldı” (14, s. 13). “Rus-müsəlman” 
məktəblərində Azərbaycan ədəbiyyatı tədris olunmağa başladı. 
Qeyd etmək lazımdır ki, sovet dönəmində ədəbiyyat bir fənn kimi 
tədris olunsa da, ancaq 1923-cü ildən sonra proqramda əksini tapdı. 
Azərbaycanın müstəqillik qazanması tarixindən başlayaraq 
ədəbiyyat dərslərinin öyrədilməsində yeni istiqamət formalaşdı. 
Ədəbiyyat dərsi yeni yanaşma, yeni mövqelər əsasında tədris 
olunmağa başladı. 

Ədəbiyyatın öyrədilməsi istiqamətlərini, dərs haqqında 
fikirləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəldik ki, marksist-
leninçi metodologiyanın inkarı pedaqoji-metodik fikri də yeni 
axtarışlara sövq edir. Məhz buna görə təhsil tarixinə də müasir baxış 
müstəvisindən baxmalı, təhsilimizin düzgün qiymətləndirilməyən 
sahələrinə aydınlıq gətirməli və məktəb, mədrəsə, mollaxana, yeni 
açılan məktəblərdə tətbiq edilmiş dərs nümunələrinin faydalı 
tərəflərindən istifadə etməliyik.  
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QLOBAL TƏHSİL SİSTEMİ: ƏDƏBİYYAT 
DƏRSLƏRİNİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ 

 
Elmi-nəzəri və pedaqoji fikir tarixində ədəbiyyatın qüdrətli 

tərbiyə vasitəsi olduğu, şəxsiyyətin formalaşmasında müstəsna 
əhəmiyyət kəsb etdiyi yüksək qiymətləndirilir, tədrisi ilə bağlı dərs 
vəsaitləri, metodik məqalələr çap olunur. Bütün bunlar təsdiq edir 
ki, söz sənətinin nadir inciləri insanların dünyagörüşünü formalaş-
dırmaqda, estetik hiss və duyğularını oyatmaqda, maddi və mənəvi 
dünyanın bədii-estetik dərkində, gözəllik aləminə qovuşmaqda, 
həyatda baş verən hadisələrə fəal və yaradıcı münasibət bildir-
məkdə ən təsirli vasitədir, söz xəzinəsidir. Bu nümunələr əsasında 
dərketmə, müstəqil fikir söyləmək imkanı olan gəncləri formalaş-
dırmaq önəmli problem kimi ədəbiyyat müəllimlərini də düşün-
dürür. 

Xalq maarifi, mədəniyyəti və bədii ədəbiyyatını dərindən 
bilən, bu zəmində insan amilinin ahəngdar inkişafını təmin edən qa-
baqcıl ədəbiyyat müəllimləri, metodistlər klassik ənənəyə əsaslanır, 
dünya təhsilindəki yenilikləri öz iş təcrübələri ilə əlaqələndirərək 
maraqlı dərs modelləri qururlar. Bu dərslərdə idrak fəallığı, təd-
qiqatçılıq bacarığı formalaşdırılır, şagirdlərə şəxsiyyət kimi yana-
şılır, fərdi keyfiyyətlər öyrədilir, əsas diqqət onların maraq və tələ-
batları, imkan və qabiliyyətləri, bilik səviyyələrini üzə çıxarmağa 
yönəldilir, şagirdin subyekt kimi təlim prosesində iştirakı təmin 
olunur, şagird-tədqiqatçı, müəllim-fasilator vəzifəsində çıxış edir.  

Metodik tədqiqatlarda göstərilir ki, “təhsil sahəsində qarşıya 
qoyulan əsas məqsəd məktəblərdə təlimin keyfiyyətini yüksəlt-
məklə gəncləri lazımi biliklərlə silahlandırmaq, onların hərtərəfli in-
kişaf etmiş vətəndaş kimi formalaşmalarına nail olmaqdır” (12, s. 
3). Şübhəsiz, bu prosesdə ədəbiyyat dərsləri böyük rol oynayır, 
gəncləri “həyatda müşahidə edilən prosesləri, cəmiyyətdə baş verən 
hadisələri bütün mürəkkəbliyi ilə” (7, s. 8) dərk etməyə istiqamət-
ləndirir, “yaranmış şəraitdən vaxtında və tez baş çıxarmağı, düzgün 
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qərar qəbul etməyi bacarmaq üçün müstəqil yaradıcı düşüncə”ni (7, 
s. 9) formalaşdırır. Düzgün olaraq ədəbiyyat proqramında da ədəbi 
təhsilin vəzifələrini tərbiyə və inkişaf vəzifələri ilə vəhdətdə 
aparmaq nəzərdə tutulur, əsas diqqət “tədrisin və idrak fəaliyyətinin 
təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusu” (17, s. 11) olan 
fəal/interaktiv təlimə görə yönəldilir. Metodik düşüncə tərzində də 
qlobal təhsilin tələblərinə uyğun olaraq ədəbiyyat dərslərində 
“sərbəst düşünmək, əsaslandırlılmış fikir söyləmək, nəticə çıxarmaq 
bacarıqlarına yiyələnməlidirlər” (6, s. 4) istiqamətində aparılan 
işlərin üsul, vasitə və yolları tədqiqata cəlb edilir. 

Müasir təlim prinsiplərinə istinad olunması və bunların 
fənlərin tədrisi zamanı nəzərə alınmasının da əsas məqsəd kimi 
götürülməsi ədəbiyyat dərslərinin təşkilinə də yenidən baxmaq, dərs 
modelləri hazırlamaq məsələsini gündəmə gətirir, dərs, ona verilən 
müasir tələblər, dərsin tipləri, mərhələləri üzrə işin təşkilini 
aktuallaşdırır. Məktəb təcrübəsi, aparılan müşahidə və sorğuların 
nəticəsi təsdiq edir ki, ədəbiyyat dərslərində məntiqi təfəkkür, idrak 
fəallığı, tədqiqat aparmağa istiqamətin yaradılması, müstəqil 
düşünmə bacarığının formalaşdırılması şəxsiyyətə yönəlmiş təlim 
prinsipi, fəal idrak prinsipi, inkişafetdirici təlim prinsipi, “qabaqla-
yıcı təlim” prinsipi, təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi, 
əməkdaşlıq prinsipi, dialoji təlim prinsipi əsasında həyata keçirilir 
(17, s. 9-10), icmal mövzuları, tərcümeyi-hal materialları, lirik, epik 
və dramatik əsərlərin tədrisi sistemi də bu prinsiplər əsasında 
qurulur. Əlbəttə, müasir ədəbiyyat dərslərinin təşkilində də “təlimin 
elə üsulları, elə tərzləri tətbiq edilməlidir ki, müəllim biliklərin 
şüurlu və möhkəm mənimsənilməsini təmin etsin, habelə şagirdləri 
fəallaşdırsın, onları müstəqil işləməyə alışdırsın, tapşırıqlara 
yaradıcılıqla yanaşa bilmələrinə, təşəbbüskar olmalarına kömək 
etsin” (8, s. 7). 

Buna görə də hər bir dərsdə müasir təlim prinsipləri ilə 
yanaşı klassik pedaqoji fikir tarixində sabitləşmiş, professor 
Nurəddin Kazımovun tədqiqatlarında vahid bir sistem formasında 
əsaslandırılmış (təlim və tərbiyə üçün ümumi olan) təlimin həyatla 
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əlaqələndirilməsi, təlim üçün münasib şəraitin yaradılması, təlimdə 
fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, təlimdə şüurluluq və fəallıq, 
elmilik, təlimin tərbiyələndirici və inkişafetdirici, təlimdə əyanilik 
anlayışı yaradan, müxtəlif üsullardan istifadə, təlimdə bilik və 
bacarıqların möhkəmləndirilməsi prinsipləri (9, s. 234-243) də 
nəzərə alınmalı, metodik yanaşma tərzi ilə pedaqoji prinsiplərin 
vəhdəti əsasında dərs modeli qurulmalıdır.  

Müsbət nəticələr əldə etmək üçün ilk öncə müasir dərs və 
ona verilən tələblər hansılardır, pedaqoji və metodik mənbələrdə bu 
məsələlərə necə aydınlıq gətirilir sualları ətrafında düşünmək, fikir 
mübadiləsi aparmaq vacibdir. Bundan sonra dərsin sistemini, 
mərhələlər üzrə işin təşkilini dünya təhsilinə uyğun qurmaq üçün 
yollar axtarılır, üsul və vasitələr müəyyənləşdirilir. Ədəbiyyat 
dərslərində apardığımız müşahidələr, qabaqcıl iş təcrübələrini 
ümumiləşdirən metodik məqalələrin öyrənilməsi bir daha təsdiq 
edir ki, dərslərdə daha çox filoloji istiqamətlərdə işin aparılmasına, 
əsərin dərindən öyrənilməsinə üstünlük verilir, ədəbi təhsil, tərbiyə 
və inkişaf səviyyələrini, nəticəyönümlü işlərin aparılmasını 
üstələyir. 

Dərs düşündürücü, yaradıcılıq tələb edən gərgin əməyin 
nəticəsində yaranır, ədəbi biliklərin dərindən öyrənilməsini 
stimullaşdırır. Yaxşı ədəbiyyat müəllimi həm pedaqoq, həm 
metodist, həm psixoloq, həm fizioloq və həm də estetik olmalıdır.  

Ustad müəllimin sinfə daxil olması şagirdlərdə sevinc, fərəh 
hissi oyatdığı kimi, təlim prosesinin müvəffəqiyyətlə başa çatması 
da onun ünsiyyəti, pedaqoji fəaliyyəti, nəzarəti və təşkilatçılığı 
əsasında tənzimlənir, müəllim-şagird münasibətlərinin qarşılıqlı 
əməkdaşlığı, şagirdin subyekt kimi çıxış etməsinə şərait yaratması 
və istiqamət verməsi üzərində qurulur. Dərsdə psixoloji gərginliyin 
emosional əhvali-ruhiyyə ilə əvəz edilməsi, dərsin mərhələlər üzrə 
təşkili, yeni təlim texnologiyalarından istifadə, düşünməyə, tədqiqat 
aparmağa istiqamətin yaradılması, fərziyyənin gerçəkləşdirilməsi, 
marağın stimullaşdırılması ədəbi bilik və həyatı bacarıqların möh-
kəmləndirilməsinə, müşahidə edilən oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin 
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müqayisəli öyrədilməsinə daha geniş imkan yaradır. Bu prosesdə 
yaradıcı fəaliyyəti stimullaşdıran iş formalarından, üsul və 
vasitələrdən, müqayisədən, idrakı, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən 
müsahibədən, didaktik oyunlardan istifadəyə daha çox üstünlük 
verilməsi əhəmiyyətli sayılır.  

Belə dərslərdə hiss edirsən ki, şagird qarşısında təkcə tədris 
etdiyi fənni dərindən bilən ədəbiyyat müəllimi, söz sərrafı yox, gö-
zəl pedaqoq, psixoloq, metodist müəllim çıxış edir, müəl-
lim↔şagird, şagird↔müəllim fəaliyyətini tənzimləyən, qarşılıqlı 
hörmət və etibarı qazanmağa qadir olan vətəndaş, həssas, qayğıkeş 
bir insan dayanır. Aydın nitqi, məlahətli danışığı, insani keyfiyyət-
ləri özündə ehtiva edən bu müəllimlər qəlb sərrafı olmaqla yanaşı, 
şagirdlərə gözəl hiss və duyğularla yaşamağı da öyrətməyi baca-
rırlar. Görkəmli yazıçı Mehdi Hüseynin Abdulla Şaiq haqqında 
söylədiyi dərin mənalı bir fikir sanki bu müəllimlərin də ünvanına söy-
lənmiş və onlarda da bu keyfiyyətlərin olması arzulanmışdır: “Abdulla 
Şaiq... daxili bir atəş və ilhamla bütün sinfi ələ alırdı. Dərs saatının 
tez qurtarmağı bizim hamımızda təəssüf hissi oyadırdı. O, beynimizə 
şeir və sənətin gözəl nümunələri ilə istirahət verirdi” (3, s. 94).  

Başqa bir fakta da diqqət yetirək. Məsələn, Hüseyn Cavidin 
pedaqoji fəaliyyətində də ədəbiyyat müəllimləri üçün fayadalı və 
təlim prosesində əhəmiyyətli sayılan məqamlar müasir təhsil 
sistemində də aktual əhəmiyyət kəsb edir. Mərhum xalq müəllimi, 
filologiya elmləri namizədi Lətif Hüseynzadə şagirdi olduğu Hü-
seyn Cavidin müəllimlik fəaliyyətində müşahidə etdiyi müsbət 
xüsusiyyətlərdən danışarkən yazırdı: “Zahirən çox sakit və mü-
layim təbiətli”, “həmişə dalğın və fikirli”, “çox danışmayan”, “heç 
vaxt sinifdə hirslənməyən”, “şagirdləri güldürən, özü də mənalı-mə-
nalı gülümsəyən”, “dərsə cavab verməyən şagirdə o, mənalı gülüşlə 
“öyrənərsən!” deyərdi, “dərs üsulu ... sxemlər hazırlamaqdır” (1, s. 51).  

Bu faktlar bir daha təsdiq edir ki, ədəbiyyat dərslərində həlli 
vacib sayılan aşağıdakı məqamlar bu gün də müəlliflərin fikirləri ilə 
üst-üstə düşür, gündəmdədir, aktualdır.  
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1. Ədəbiyyat dərslərində estetik tələblər, normalar gözlə-
nilməli, təlim sistemi maraq üzərində qurulmalı, 
şagirdlərin fərdi qabiliyyətləri inkişaf etdirilməlidir;  

2. Şagirdlərdə hafizəni, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfək-
kürü inkişaf etdirən iş üsullarından istifadə edilməklə 
onlara həssaslıqla, diqqətlə yanaşılmalı, aralarında fərq 
qoyulmamalı, ünsiyyət yaratmaq bacarığı öyrədil-
məlidir;  

3. Hörmət və ehtiram, müəllim və şagird münasibətlərində 
qarşılıqlı əməkdaşlığın, səmimi münasibətin nəzərə 
alınması gözlənilməlidir; 

4. Bədii əsərlərdən seçilmiş parçaların əzbər öyrənilməsi 
və ifadəli oxusunun təşkilinə üstünlük verilməlidir;  

5. Müəllimin bələdçi rolunda çıxış etməsi, az danışması 
nəzərdə saxlanmalı, şagirdlərin fəallıq və müstəqilliyinə 
şərait yaradılmalı, axtarıcılıq, faktları ümumiləşdirmək 
və təhlil etmək, nəticə çıxarmaq bacarığı formalaşdırıl-
malıdır;  

6. Müəllim əyaniliyə üstünlük verməli, sinifdə psixoloji 
gərginlik yaratmamalıdır;  

7. Ev tapşırığını yerinə yetirməyən, dərs prosesində fəal 
iştirak etməyən şagirdin yumoristik bir tərzdə tərbiyə 
olunmasına üstünlük verilməlidir. 

Əlbəttə, bunlar XX əsr romantizminin görkəmli nüma-
yəndələrinin, maarif xadimlərinin pedaqoji fəaliyyətindən müəyyən 
məqamlar, onların ədəbiyyat  dərslərində nəzərə aldıqları metodik 
imkanlardan seçmələrdir. Təcrübə göstərir ki, təhsilin komponentlə-
rinin əksəriyyəti ənənvi təlimdə də əsas məqsəd kimi götürülürdü. 
XX əsrin 60-cı illərindən təlim prosesində fərqli baxışlar, müxtəlif 
yanaşmalar yarandı. Bu baxışlar, mövqelər aşağıdakı formalarda 
müəyyənləşdi və dərslərin təşkili də bunlara əsasən qurulmağa baş-
ladı:  

1. Problemli təlim və ya təlim prosesində problemli 
vəziyyətin yaradılması;  
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2. Proqramlaşdırılmış təlim;  
3. Alqoritmləşdirilmiş təlim;  
4. Differensial təlim (2, s. 129). 
Sonrakı dövrlərdə fərdiləşdirilmiş təlim, interaktiv təlim 

əsas yer tutur, aktiv fəaliyyət sahəsinə çevrilir, ədəbiyyat dərslərinin 
təşkilinin də bu istiqamətlərdə aparılması özünü doğruldur. Bir 
məsələ maraq doğurur ki, elmi mənbələrdə bəzən interaktiv təlimə 
təlimin növü kimi yanaşılır, qiymət verilir. Haqlı olaraq professor 
Nurəddin Kazımov interaktiv təlimi təlimin növü kimi yox, 
“təlimdə interaktiv tərz” kimi adlandırır (10, s. 96). Digər bir dərs 
vəsaitində isə “interaktiv təlim dərsdə yaranan, meydana çıxan 
şagirdlərarası öyrənmə ünsiyyəti və əməkdaşlığı, müəllim-şagird 
birliyi nəzərdə tutur. İnteraktiv metodlar isə təlim prosesində 
öyrənmə və anlaşmaya, bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin 
yiyələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər, yanaşmalar, 
vasitələrdir” (2, s. 252). Metodik mənbələrin birində isə əsaslan-
dırılmağa çalışılır ki, yeni yanaşmanı “fəallaşdırıcı/interaktiv təlim” 
adlandırmaq dəqiq və məntiqi olar (7, s. 12), “fəal təlim”, 
“interaktiv təlim” anlayışlarını qoşa işlətmək nə üçün lazımdır? (7, 
s. 12). Bizə elə gəlir ki, interaktiv təlim dedikdə “birgə”, “qar-
şılıqlı”, “əməkdaşlıq”, “müəllim-şagird fəaliyyətinin işgüzar fəallı-
ğının yaradılması” prosesi başa düşülür. “Fəal” sözü isə bu təlim 
zamanı istifadə olunan aktiv, fəal, tədqiqata istiqamət verən 
yanaşmadır, istifadə olunan iş, üsul və vasitələrdir. Başqa sözlə 
desək, “fəal/interaktiv təlim” ifadəsi elə “interaktiv təlimdə istifadə 
olunan fəal iş formaları, üsulları” anlamına uyğun gəlir. Problemli 
vəziyyətin yaradılması; dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi; şagird-
tədqiqatçı, müəllim bələdçi; təşkilatçı, koordinator, məsləhətçi; 
psixoloji dəstək, hörmət və etibar kimi vacib məsələlər interaktiv 
təlimin əsas mahiyyətini, məğzini təşkil edir. Buna görə də 
“fəal/interaktiv təlim” ifadəsini işlətmək daha məqsədəuyğundur.  

Qarşıya qoyulan məsələlər ədəbiyyat dərslərinin təşkilinə 
zaman məkanından, XXI əsrin qlobal təfəkkür düşüncəsindən qiy-
mət verməyi, şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmağı, fərdi qabiliyyətləri 
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üzə çıxarmağı, yaddaşlarının gücü ilə deyil, eyni zamanda öz 
təfəkkürünün gücü ilə (Q.Vqotski) bilik əldə etməyin yollarını 
müəyyənləşdirməyi tələb edir. Bu, çətin, olduqca əhəmiyyətli olan 
problemlər dərs zamanı həll edilir, şagirdlərdə fəallıq, müstəqil 
düşüncə, fikir söyləmək bacarığı formalaşdırılır.  

Ədəbiyyat dərsi müəllimin pedaqoji prosesi dərindən 
bilməsi, yaradıcı təxəyyülünün nəticəsində yaranır. Bütün dərsləri 
eyni üsulla keçmək təcrübədə özünü doğrultmur. Dərs rəngarəng 
olmalı, bir-birini təkrar etməməlidir. “Ədəbiyyat dərsi üçün standart 
bir quruluş vermək, yeknəsək bir forma seçmək olmaz və bu yolla 
təlimdə müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyildir. Yaddan 
çıxarmaq olmaz ki, sinifdən, mövzunun həcmindən, sadə və 
mürəkkəbliyindən, ədəbi materialın xarakterindən, bədii əsərin 
janrından, konkret bir dərsin (nəzərdə tutulan dərsin) məqsəd və 
vəzifəsindən asılı olaraq ədəbiyyat dərsini müxtəlif şəkildə qurmaq 
tələb olunur” (13, s. 73). Ənənəvi dərs prosesində əldə edilmiş 
müsbət nəticələr müasir dərsə verilən tələblərlə sintez edilməli, yeni 
texnologiyaların imkanlarından istifadə edilməklə təlim prosesi 
yeniləşdirilməli, fəal iş formaları əsasında dərslər qurulmalıdır.  

Ədəbiyyat dərslərinə hansı tələblər verilir və müəllim işini 
hansı pedaqoji və metodik göstərişlərə uyğun qurmalıdır? Bu 
suallara cavab tapmaq üçün pedaqoji və metodik mənbələrə diqqət 
yetirək. Prof. Şəmistan Mikayılovun ədəbiyyat dərslərinə verilən 
müasir tələblərdə axtardığı və tədqiqata cəlb etdiyi xüsusiyyətlər 
intellekt əsri adlanan XXI yüzillikdə də əsas meyar kimi götürülür, 
müasir dərs modelləri bunlar əsasında qurulur: 1. Elmilik; 2. 
İdeyalılıq; 3. Ədəbiyyat dərslərinin intensivliyi; 4. Emosionallıq; 5. 
Ədəbiyyat dərsində texniki vəsaitdən istifadə; 6. Ədəbiyyatın başqa 
təlim fənləri ilə əlaqələndirməsi; 7. Şagirdlərin müstəqilliyi; 8. 
Ədəbiyyat dərsində problem situasiyanın yaradılması; 9. Ədəbiyyat 
dərslərində əks əlaqə (13, s. 36-76).  

Ədəbiyyat dərslərinin təşkilində iki məsələnin də nzərə 
alınması metodik ədəbiyyatlarda verilir: a) sinfin bilik və anlaq 
səviyyəsi; b) ədəbi-bədii materialın xarakteri (14, s. 61). 
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Prof. Şəmistan Mikayılovun ədəbiyyat dərslərinə verilən 
müasir tələbləri faktlar əsasında izah etməsinin əhəmiyyəti danıl-
mazdır. Ancaq bir məsələ ilə razılaşmaq olmaz ki, bu elmi fikirlər 
XX əsrin 80-ci illərindəki elmi-pedaqoji tədqiqatların nəticələrinə 
əsaslanmışdır. Ancaq müasir dövrümüzdə təlim prosesinə yeni 
yanaşmaların meydana gəlməsi, dərsin təşkilinə münasibətin başqa 
istiqamətlərdə qurulması, şagirdlərin dərs zamanı tədqiqatçı kimi 
formalaşdırılması və bu kimi məsələlər ədəbiyyat dərslərinə verilən 
tələbləri bir daha dəqiqləşdirməyi zəruri edir. Filologiya elmləri 
doktoru, prof. Aydın Hacıyev də ədəbiyyat dərslərinə verilən müa-
sir tələblərdən danışarkən prof. Şəmistan Mikayılovun məlum fi-
kirlərini təkrarlamaqla problemə münasibətini bildirmiş və aşağı-
dakı nəticəyə gəlmişdir: 1. Elmilik; 2. İdeyalılıq; 3. Dərsin intensiv-
ləşdirilməsi; 4. Emosionallıq; 5. Dərsdə TTV-dən istifadə; 6. 
Dərsdə fəndaxili və yaxın fənlərlə əlaqə (5, s. 8).  

Ədəbiyyat tədrisi metodikası sahəsində öz dəsti-xətti ilə 
tanınmış pedaqoji elmlər doktoru, prof. Camal Əhmədovun da nü-
munəvi dərsin hansı xüsusiyyəti olmalıdır sualını əsaslandırmağa 
çalışması, pedaqoqların tədqiqatlarına istinad etməsi maraqlı nəticə-
lərin əldə edilməsinə imkan yaratmışdır. Professor yaxşı dərsin 
xüsusiyyətlərini aşağıdakı şəkildə xülasə etməyin mümükünlüyünü 
əsaslandırmışdır:  

1. Yaxşı dərsin əsas əlamətlərindən biri qarşıya qoyulan 
məqsədə çatmaq üçün dəqiqlik və məqsəd aydınlığı 
olub, şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə müvafiq 
imkanlardan səmərəli istifadə etməkdir.  

2. Dərsin özündən əvvəlki və sonrakı məşğələlərlə əlaqəsi. 
3. Yaxşı dərsin başlıca xüsusiyyətlərindən biri də dərsdə 

təlimlə tərbiyənin vəhdətidir. 
4. Dərsin bütün mərhələlərində şagirdlərin fəallığını təmin 

etmək ədəbiyyat tədrisində yaxşı dərs üçün əsas şərtdir.  
5. Şagirdlərin əmək intizamının təmin olunması da yaxşı 

dərsi səciyyələndirən xüsusiyyətlərdəndir. 
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6. Yaxşı dərsin bir xüsusiyyəti də dərsdə vaxtdan 
maksimum dərəcədə istifadə etməkdən ibarətdir... 

7. Yaxşı dərs həm də zəruri vəsaitlə təmin olunmalıdır... 
8. Yaxşı dərs faydalı yekunlarla nəticələnir, şagirdlərdə 

əməli vərdişlər, mükəmməl bilik yaradır (3, s. 118).  
Unutmaq olmaz ki, ədəbiyyat dərslərində ancaq metodik 

tədqiqatların nəticələri ilə kifayətlənmək istənilən nəticəni verə bil-
məz. Ədəbiyyat dərslərinin metodik yanaşmalarla yanaşı, pedaqoji 
tələblərə uyğun qurulması da vacibdir. Məktəb təcrübəsinin öyrənil-
məsi, gənc müəllimlərlə aparılan sorğunun nəticələri bir daha təsdiq 
edir ki, onların ənənəvi və müasir tələbləri öyrənməyə və bu zə-
mində təlim prosesini təşkil etməyə ehtiyacları vardır. Biz də bu 
problemi araşdırmaq üçün pedaqoji ədəbiyyatlara istinad edirik. Pe-
daqoji ədəbiyyatlarda bu məsələlərin ümumiləşdirilməsi belə apa-
rılır:  

 
2. Dərsə verilən ənənəvi tələblər:  
1) hər bir dərs məntiqi və psixoloji cəhətdən tam olmalıdır;  
2) dərsdə şagirdlərin fəallığı təmin olunmalıdır;  
3) dərsdə müxtlif üsul və vasitələrdən istifadə olunmalıdır;  
4) dərsdə kollektiv iş fərdi işlə uzalaşdırılmalıdır. 
3. Dərsə verilən müasir tələblər:  
1) dərsdə yüksək təhsil və tərbiyə səmərəsi əldə edilməli-

dir;  
2) dərsdə əsas didaktik vəzifə həyata keçirilməlidir;  
3) dərsin quruluşu aydın olmalıdır;  
4) təlimin təhsilverici, tərbiyəedici və inkişafetdirici və-

zifələrinin vəhdətdə həyata keçirilməsinə nail olunmalı-
dır;  

5) dərsdə qarşlıqlı əks əlaqənin ardıcıllığı təmin edilmə-
lidir;  

6) dərsdə şagird fəallığının, şüurluluğunun təmin edilməsi 
zəruri sayılmalıdır;  
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7) dərsdə əyani və texniki vasitələrdən istifadə olunmalı-
dır; 

8) dərsdə humanizm olmalıdır (11, s. 306). 
Bütün bunlar dərslərdə nəzərə alınan vacib məsələlərdir. 

Ancaq hər bir dərs üçün əhəmiyyətli sayılan bütün komponentlərin 
müvəffəqiyyətli həlli birbaşa pedaqoji ünsiyyətin düzgün qurulması 
ilə bağlıdır. Pedaqoji prosesin təşkili də müəllim → şagird 
fəallığının qarşılıqlı münasibəti əsasında qurulduğundan “pedaqoji 
ünsiyyət müəllim və şagirdlər arasında onların müştərək fəaliyyəti-
nin məqsəd və məzmununda təzahür edən kommunikasiyanı, 
qarşılıqlı anlaşmanı, qarşılıqlı əlaqəni təmin edir” (2, s. 32-43). 
Buna görə də pedaqoji ünsiyyətin ədəbiyyat dərslərində əsas meyar 
kimi götürülməsi ədəbi bilik, bacarıq və vərdişlərin şagird 
yaddaşının gücü ilə deyil, öz təfəkküründə daimi iz buraxması ilə 
nəticələnir.  

Ümumiyyətlə, ədəbiyyat dərslərinin təşkili heç də asanlıqla 
başa gələn bir prosesin üzərində qurulmur. Burada ədəbi biliklərin 
formalaşdırılması, təlim, təhsil və tərbiyənin prinsip, üsul, vasitə və 
imkanlarının diqqət mərkəzində saxlanması, psixoloji və estetik 
tələblərin gözlənilməsi, didaktik vəzifələrin dərs prosesində nəzərə 
alınması və s. kimi məsələlər sintezləşdirilməlidir.  

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimlərinin iş təcrübəsinin 
öyrənilməsi göstərir ki, ədəbiyyat dərsləri üç formada qurulur: 
Ənənəvi dərslər; Tənqidi Təfəkkürün İnkişafında Mütaliə və Yazı 
(TTMY) dərsləri; Fəal/interaktiv təlim əsasında qurulan dərslər. Bu 
dərslərin qurulması, mərhələlər üzrə işin təşkili istiqamətinə baxaq. 
1. Ənənəvi dərsdə: 1. Sinfin təşkili; 2. Keçmiş mövzunun sorğusu 
və yekunlaşdırılması; 3. Keçmiş mövzu ilə yeni mövzu arasında 
əlaqə; 4. Yeni mövzunun izahı; 5. Yeni mövzunun möhkəmləndiril-
məsi; 6. Ev tapşırıqlarının verilməsi. 2. TTMY texnologiyası ilə 
aparılan dərslərdə: 1. Düşünməyə yönəltmə; 2. Dərketmə; 3. 
Düşünmə. 3. Fəal/interaktiv təlimdə: 1. Motivasiya; 2. Tədqiqatın 
aparılması; 3. Məlumat mübadiləsi; 4. Məlumatın müzakirəsi və 
təşkili; 5. Nəticələrin çıxarılması; 6. Produktiv (yaradıcı) 
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tətbiqetmə; 7. Qiymətləndirmə və ya refleksiya (yeri sərbəstdir, 
bütün mərhələlərdə aparıla bilər) (18, s. 32-42).  

Göründüyü kimi, hər üç dərs sistemində də bir-birinə oxşar 
və fərqli xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Ənənəvi təlimdə daha çox 
illüstrativ-izahedici üsullara, yaddaşa əsalanılır, müəllimin aktiv 
olması, şagirdlərin isə hazır bilikləri mənimsəməsi, bir hissəsinin 
fəal, digərlərinin isə passiv mövqedə qalması, imkanlarını 
gerçəkləşdirə bilməkdə çətinlik çəkmələri, monoloji təlim üstünlük 
təşkil edir. TTMY texnologiyası ilə aparılan dərsdə isə üç mərhələ - 
düşünməyə istiqamətin yaradılması, dərketmə və düşünmə üzrə işin 
təşkili ön plana çəkilir. Fəal/interaktiv təlimdə də dialoji təlim – 
müəllim və şagird münasibətlərinin birinin digərini əvəz etməsi, 
müəllimin bələdçi, şagirdin isə fasilitator, tədqiqatçı vəzifəsini icra 
etməklə təlim prosesində fəal iştirakçıya çevrilməsi, idrak 
fəallığının yaradılması ön plana çəkilir, işgüzar, didaktik oyunlar 
vasitəsilə bilik, bacarıq və vərdişlər möhkəmləndirilir.  

Bir faktı inkar etmək olmaz ki, ənənəvi təlimdə də şagirdlə-
rin bir-birinə hörmət etməsinə, qarşılıqlı münasibətin gözlənil-
məsinə, müstəqil işləmələrinə, biliklərini əsaslandırmaq bacarıqla-
rına daha çox diqqət verilmiş, müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə 
düşünməyə zəmin yaradılmış, dərketmə və düşünmə ilə bağlı ma-
raqlı iş növləri müəyyənləşdirilmiş, evristik müsahibə vasitəsilə çə-
tin dərk olunan məsələlər həll edilmişdir. “Ona görə də “məqsəd – 
vasitə – metod” formulu ötən əsrdə olduğu kimi indi də əhəmiy-
yətlidir” (2, s. 251). 

Bununla yanaşı, ənənəvi təlimdə istifadə olunan digər kom-
ponentlər də fəal/interaktiv təlimdə xüsusi mövqeyə malikdir. İndi 
bu imkanlar nəzərə alınmaqla dərsin formasında ciddi dəyişiklik 
edilmiş, təlim prosesi bütün şagirdlərin fəallığı, informasiya əldə 
edilməsi, tədqiqat aparmağın öyrədilməsi, mövzu ilə bağlı müəyyən 
bir məsələni aydınlaşdırmaq üçün motivasiyanın yaradılması, 
“müəllim-qrup-şagird” üçlük münasibətlərinə keçilməsi, dözümlük 
vərdişləri formalaşdırmaq əsasında qurulmuşdur. “Hazırda təhsilin 
təşkili formaları, məzmunu, təlimin metod və vasitələri, 
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qiymətləndirmə, pedaqoji prosesi idarəetmə və digər məsələlərə 
elmi və praktik olaraq yenidən baxılır, milli və dünya təcrübəsi 
dəyərləri nəzərdən keçirilib, inteqrativ nəticələrə gəlinir” (2, s. 251). 

Dəqiqləşdirilməyə ehtiyac duyulan məsələlərdən biri də 
TTMY texnologiyaları ilə aparılan dərslərin mərhələləridir. Bu 
mərhələlər dosent Fəxrəddin Yusifovun dərsliyində (17, s. 40-42) 
düşünməyə yönəltmə, dərketmə, düşünmə kimi verilmişdir. 
“Ədəbiyyat dərsləri”ndə (Pilot məktəblərinin V-VI sinifləri üçün) 
bu mərhələlər fərqli məzmunda-dərketməyə yönəltmə, dərketmə, 
düşünmə adı altında verilir (Bakı, 2003, səh. 3). Bu fikir digər bir 
metodik vəsaitdə də olduğu kimi saxlanılır-dərketməyə yönəltmə, 
dərketmə, düşünmə (16, s. 16). Dosent Bilal Həsənli də sonuncu 
fikrin mövqeyində dayanır və IX sinifdə öyrədilən mövzular əsa-
sında ümumiləşdirmələr aparır (6, s. 5). Maraq doğuran cəhət budur 
ki, düşünməyə istiqamət yaratmadan necə dərketmək haqqında fikir 
mübadiləsi aparmaq olar? Şagirdlərə əvvəlcə düşünmək üçün 
vasitələr seçmək, bundan sonra onlara öyrəndiklərini dərketmək və 
düşünüb fikirlərini əsaslandırmaq bacarığını öyrətmək məntiqi 
baxımdan da düzgündür. Bu cəhətdən dosent Fəxrəddin Yusifovun 
fikri daha əsaslı və müəllimlər üçün də anlaşıqlıdır. Bizə belə gəlir 
ki, hər üç dərs formasının mahiyyətində bu mərhələlər üçün işin 
təşkili, problem mövzunun seçilməsi, bununla bağlı tədqiqatın 
aparılması, təlimdə fəallığın yaradılması əsas yer tutduğuna görə biz 
daha çox sonuncu dərsin – “fəal/interaktiv təlim”in yeni 
yanaşmalar, iş üsulları üzərində qurulmasına daha çox üstünlük 
verməliyik. Respublikamızda bu sahədə işin uğurlu həlli üçün də 
hər cür imkanın yaradılması sevindirici haldır. Hörmətli Təhsil Na-
ziri cənab Misir Mərdanovun çıxışlarının birində söylədiyi böyük 
bir həqiqət bizi inandırır ki, “fəal/interaktiv təlim” yeni üsullarla, 
yanaşmalarla zənginləşəcək, bu sahədə qabaqcıl ədəbiyyat müəl-
limlərinin fəallığı, internet imkanlarından istifadə etmək bacarığı 
daha da dərinləşəcəkdir: “Təhsilin informasiyalaşdırılması sahəsin-
də əhəmiyyətli uğurlar əldə edilmişdir. Dövlət Proqramları çərçivə-
sində ölkənin ümumtəhsil məktəbləri İKT ilə təmin edilmiş, hər 20 
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şagirdə bir kompyuter nisbəti təmin olunmuşdur” (4, s. 10). 
Şübhəsiz, belə bir təminat get-gedə artırılmasa, “fəal/interaktiv 
təlim” istənilən nəticəni verə bilməz.  

Biz yuxarıda “fəal/interaktiv təlim”in qurulması, mərhə-
lələri ilə bağlı dosent Fəxrəddin Yusifovun fikrini verdik. Məlum 
oldu ki, bu istiqamət istedadlı tədqiqatçı, psixologiya elmləri na-
mizədi Zülfiyyə Veysovanın fəal dərs necə qurulmalıdır sualına ca-
vab axtarması ilə üst-üstə düşür: 1. Motivasiya, problemin qoyulması; 
2. Tədqiqatın aparılması; 3. İnformasiya mübadiləsi; 4. İnformasiyanın 
müzakirəsi və təşkili; 5. Nəticə və ümumiləşdirmə; 6. Yaradıcı 
tətbiqetmə; 7. Qiymətləndirmə və ya refleksiya (17, s. 18-22). 

Bu dərs sistemində müəllimlər tez-tez belə bir sual 
qarşısında qalırdılar ki, evə verilən tapşırıqlar hansı mərhələdə 
yoxlanılsın, dərsə necə başlanılsın, bu prosesdə şagirdlərin fəal 
iştirakı necə təmin edilsin. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək və 
fəal/interaktiv təlim zamanı ədəbi nümunələr üzərində aparılan işin 
istiqamətinin verilməsində dosent Soltan Hüseynoğlunun müəllim-
lər üçün hazırladığı vəsaitin də rolu böyükdür. Müəllifin dərsin 
mərhələsini ümumiləşdirməsini də faydalı və əhəmiyyətli hesab 
edirik: sinfin təşkili; keçmiş mövzunun soruşulması; motivasiya, 
problemin qoyuluşu; tədqiqatın aparılması; informasiya mübadiləsi; 
informasiyanın müzakirəsi və təşkili; nəticə; ümumiləşdirmə; 
yaradıcı tətbiqetmə; qiymətləndirmə və refleksiya; ev tapşırığının 
verilməsi (7, s. 15). 

Dərsin bu mərhələlər üzrə təşkili məktəb təcrübəsində özü-
nü doğruldur, axtarışlar aparmaqla yeni yanaşma tərzləri müəyyən-
ləşdirilir. Bizcə, ədəbiyyat dərslərinin təşkilində dörd mərhələ üzrə 
işin qurulması daha məqsədəuyğundur: 1. Dərsə hazırlıq mərhələsi; 
2. Müəllimin sinfə daxil olmasından yeni mövzunun öyrədilməsinə 
qədərki mərhələ; 3. Motivasiya yaradılmasından qiymətləndirmə və 
refleksiyaya qədərki mərhələ; 4. Müxtəlif didaktik oyunlardan 
istifadə edilməklə psixoloji gərginliyin aradan qaldırılması, qiy-
mətləndirmənin aparılması və ev tapşırığının verilməsi mərhələsi. 
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Yaxşı dərs keçmək üçün dəqiq məqsəd aydınlığı olmalıdır. 
Burada ədəbi təhsil üzrə aparılan işlər, tərbiyə və inkişaf vəzifələri 
konkret ifadəsini tapmalıdır.  

Ümumiyyətlə, ədəbiyyat dərsləri digər fənlər üzrə təşkil 
olunan dərslərdən heç də asan başa gəlmir. Fənni dərindən bilmək, 
pedaqoji prosesin incəliklərinə bələd olmaq, ənənəvi dərslərlə fəal 
təlimin vəhdətini yaratmaq, fəal iş formalarından istifadəyə üstün-
lük vermək, məqsədin öyrədici, tərbiyəedici, inkişafetdirici xüsusiy-
yətlər əsasında müəyyənləşdirilməsi müasir ədəbiyyat dərsinin ma-
raqlı keçməsini stimullaşdıra bilər. 
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 “KOROĞLU” DASTANININ TƏDRİSİ 
 MÜASİR BAXIŞ MÜSTƏVİSİNDƏ 

 
Təhsil sisteminin qlobal düşüncə tərzində qurulması, dünya 

elm və təhsilinə inteqrasiya, fəal iş formaları, yeni təlim texnolo-
giyaları və innovasiyaların tətbiqi imkanlarının müəyyənləşdirilmə-
si, fənlər üzrə kurikulumların hazırlanmasına başlanması, milli-mə-
nəvi, bəşəri dəyərlər kontekstində mövzuların öyrənilməsinə müasir 
baxışın formalşadırılması, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi, dərs 
modelləri, strukturlarının aşkar edilməsi müəllimləri yaradıcı 
fəaliyyətə, pedaqoji axtarışlara istiqamətləndirir. Buna görə də XXI 
əsrin başlanğıcına daxil olduğumuz bir dönəmdə də ədəbiyyat  
dərslərinin təşkili zamanı öyrədilən mövzuların ənənəvi, şagirdlərin 
dərketmə fəallığı, fəal/interaktiv təlimdə istifadə olunan iş 
formalarının qarşılıqlı əlaqəsi zəminində asan qavranılması 
üsullarını müəyyənləşdirmək və bu sintez əsasında dərsləri müasir 
tələblərə uyğun qurmaq müəllimlərin daha çox diqqətini cəlb edən 
problem kimi aktual, müasir səslənir, qlobal vəzifəyə çevrilir. 
Təlimə yeni yanaşmaların, fərqli baxışların yaranması tələb edir ki, 
mövzuların tədrisi də bu prinsiplər əsasında qurulsun, öyrənməyi 
öyrətmək istiqamətləri müəyyənləşdirilsin, müstəqil düşünmə, 
fikirləri əsaslandırmaq qabiliyyətləri formalaşdırılsın.  
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Müasir dövrümüzdə belə ciddi, vacib problemlərin həlli 
bilavasitə dərs modellərinin düzgün qurulması, mərhələlər üzrə işin 
səmərəli təşkili, müəllimin bilik səviyyəsi və metodik ustalığı ilə 
reallaşır. Məktəb təcrübəsi də təsdiq edir ki, müəllimlərin 
əksəriyyəti dərlərini müasir tələblərə uyğun qurmaqda çətinlik 
çəkir, fəal/interaktiv üsulların tədris prosesinə tətbiqi imkanlarını 
bacarmırlar. Bunlar unudurlar ki, təlim metodlarına bütün 
zamanlarda stabil, dəyişməz anlayış kimi baxmaq düzgün olmaz, 
təhsil sisteminin inkişafı, məktəb təcrübəsinin zənginləşməsi, 
ümumiyyətlə, ictimai mühitin dəyişməsi, başlıca elmi və texniki 
imkanların artması ilə əlaqədar olaraq təlim metodları da dəyişə 
bilər və dəyişir (5.5).  

Son dövrlərdə ədəbiyyat dərslərində fəal/intertaktiv üsullar-
dan necə istifadə etməklə bağlı elmi-metodik, pedaqoji ədəbiy-
yatların çap edilməsi təqdirəlayiqdir. Ancaq məsələ bundadır ki, bu 
vəsaitlər, məqalələr az çap edildiyindən müəllimlərin mənbələrlə 
tanış olmasına geniş imkan yaradılmamış, təlim prosesinə yeni 
texnologiyaların tətbiqi imkanları tam elmi həllini tapmamışdır. 
İkinci bir tərəfdən məktəb təcrübəsində fəal/intertaktiv təlim 
üsulları ilə bağlı dəqiqləşdirilməmiş, mübahisə doğuran problemlər 
mövcuddur, müəllimlərin bu məsələ ilə bağlı metodik köməyə 
ehtiyacları daha çoxdur.  

Buna görə də “Koroğlu” dastanının öyrədilməsi müasir 
baxış müstəvisində araşdırılanda həlli vacib sayılan və mübahisə 
doğuran problemlərə aydınlıq gətirmək, fəal/intertaktiv üsullarla 
keçilən dərslərin mərhələlər üzrə necə aparılması ilə əlaqədar 
tövsiyələr vermək məqsədəuyğun sayılmışdır.  

Məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi zamanı məlum oldu ki, 
qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri fəal/intertaktiv dərslərin hansı 
ardıcıllıqla həyata keçirilməsi, ayrı-ayrı mərhələlərdə işin necə təş-
kil olunması ilə bağlıdır. Onu da qeyd edək ki, mövcud elmi-nəzəri 
və metodik düşüncədə müasir təlim texnologiyalarından istifadə et-
məklə ədəbiyyatın öyrədilməsi imkanları araşdırılmış, namizədlik 
dissertasiyaları yazılmış, prof. Ş.Mikayılovun, dosentlərdən S.Hü-
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seynoğlunun, B.Həsənlinin, A.Paşayev və E.Cəfərovanın, F.Yusifo-
vun metodik vəsaitləri çap edilmiş, “Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
tədrisi”, “Azərbaycan məktəbi” jurnallarında, “Azərbaycan 
müəllimi” qəzetində qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübələri 
ümumiləşdirilmişdir. Problemlə bağlı dünya təcrübəsindəki yeni 
ideyaların tədris prosesinə tətbiqi imkanları pedaqoji və psixoloji 
ədəbiyyatlarda da əsas tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu sahənin 
düzgün öyrənilməsində psixologiya elmləri namizədi Z.Veysovanın 
tədqiqatları, xüsusilə müəllifin “Fəal/intertaktiv təlim: müəllimlər 
üçün vəsait. Bakı, 2007” metodik vəsaiti böyük rol oynamışdır. 
Dosent S.Hüseynoğlunun “Ədəbiyyat dərslərində yeni texnolo-
giyalar: fəal/intertaktiv təlim. Bakı, 2009” metodik vəsaiti də bir 
daha təsdiq edir ki, bu problemlə bağlı məktəb təcrübəsində zəngin 
ənənə yaranmış, yeni təlim texnologiyaları tədris prosesinə tətbiq 
olunmuş, mövzuaların öyrədilməsi ilə əlaqədar çətinliklər qismən 
də olsa metodik həllini tapmışdır.  

XXI əsrin ilk onilliyində çap edilmiş metodik tədqiqatlarda 
fəal/intertaktiv təlimin mahiyyəti açıqlanır, ayrı-ayrı dərs nümu-
nələri vasitəsilə tövsiyələrin verilməsi qarşıya məqsəd qoyulur. Bu 
gün də ədəbiyyat tədrisi metodikası elminin ən böyük problemi 
yeni texnologiyalardan istifadə məsələsidir. Buna görə də ənənəvi 
üsullarla fəal/intertaktiv təlimin sintezini yaratmaq üçün mühüm 
problem bu istiqamətdə işin təşkili, mərhələlər üzrə mövzuların 
tədrisi sisteminin işlənməsidir. Tədqiqatlarda bu məsələyə fərqli 
baxışlar, müxtəlif fikirlər yaransa da ancaq məqsəd birdir - 
fəal/intertaktiv üsulların tədris prosesinə tətbiqi imknalrını araşdır-
maqdır. Zülfiyyə Veysova 2007-ci ildə çap etdirdiyi vəsaitində 
“fəal dərs necə qurulmalıdır?” sualının cavabını dərsin təşkilində, 
onun mərhələlərində axtarırır, istiqamətləri müəyyənləşdirir: 1. 
Motivasiya, problemlərin qoyulması; 2. Tədqiqatın aparılması; 3. 
İnformasiya mübadiləsi; 4. İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili; 5. 
Nəticə və ümumiləşdirmə; 6. Yaradıcı tətbiqetmə; 7. Qiymətləndir-
mə və refleksiya (6. 18-22). Dosent Fəxrəddin Yusifov “Ədəbiy-
yatın tədrisi metodikası. Bakı, 2009” dərs vəsaitində bəzi əlavələr 
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edir, təxmini vaxt bölgüsü də verir: 1. Motivasiya – 3 dəq.; 2. Təd-
qiqatın aparılması – 12 dəq.; 3. Məlumat mübadiləsi – 10 dəq.; 4. 
Məlumatın müzakirəsi və təşkili – 7 dəq.; 5. Nəticələrin çıxarılması 
– 5 dəq.; 6. Produktiv (yaradıcı) tətbiqetmə – 8 dəq.; 7. Qiymətlən-
dirmə və ya refleksiya (yeri sərbəstdir, bütün mərhələlərdə aparıla 
bilər) (7. 42). Dosent Soltan Hüseynoğlu dərsin təşkili mərhələlə-
rinin məqamlarına münasibətini bildirərək məsələyə ənənə ilə müa-
sirliyin vəhdəti baxımından yanaşır, ümumiləşmə aparır: sinfin təş-
kili; keçmiş mövzuların soruşulması; motivasiya, problemin qoyu-
luşu; tədqiqatın aparılması; informasiya mübadiləsi; informasiyanın 
müzakirəsi və təşkili; nəticə, ümumiləşdirmə; yaradıcı tətbiqetmə; 
qiymətləndirmə və refleksiya; ev tapşırığının verilməsi (2. 15).  

Bu mərhələlərdə uğurlu nəticələrin əldə edilməsi müəllimin 
bilik səviyyəsi, peşə ustalığı, vətənə və xalqa tükənməz sevgisi, şa-
girdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasına dərin hörmət və ehtiramı, 
onlara müstəqil düşünmək, fakt toplamaq, fikirlərini əsaslandırmaq 
bacarıqlarını öyrətməyi, pedaqoji işin incəliklərinə bələd olmağı, 
yeni texnologiyaların imkanlarının tədris prosesinə düzgün tətbiq 
etməsi ilə sintezdə birləşir.  

Bu meyarlara istinad edən respublikamızın qabaqcıl ədəbiy-
yat müəllimlərinin “Koroğlu” dastanının tədrisi sahəsində də maraq 
doğuran iş təcrübələri öyrənilmiş, təhlil edilmiş, nəticəsi pedaqoji 
ictimaiyyətə çatdırılmışdır. Metodik yazılarda əsasən həlli zəruri sa-
yılan qollardan aşağıda adları göstərilənlər mövcud ədəbiyyat 
proqramının (B., 2003) tələblərinə uyğun diqqət mərkəzində 
saxlanılmış və ayrı-ayrı siniflərdə müəyyən qollardan nümunələrin 
öyrədilməsi zəminində X sinifdə sistemli biliklərin verilməsi 
qismən də olsa həllini tapmışdır:  

V sinif 
“Alı kişi” (“Koroğlu” dastanından) (3 saat). 
“Alı kişi” qolunda ədalətsizliyin, insan haqqının tapdalan-

masının törətdiyi faciələr. Alı kişi obrazı.  
“Koroğlu” mövzusunun heykəltaraşlıq, rəssamlıq və kino-

filmlərdə işlənməsi.  
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Fənlərarası əlaqə: Tarix (“Ata yurdu”), “Koroğlu” tarixdə 
Cəlalilər hərəkatı.  

VI sinif 
“Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməsi” (2 saat). 
Dəmirçioğlu Koroğlu dəlilərinin tipik nümayəndəsi kimi. 

Onun mərdliyi, qəhrəmanlığı.  
“Koroğlu” kino sənətində. 
VII sinif 
“Durna teli” (“Koroğlu” dastanından) (3 saat). 
“Durna teli” qolunda Nigar xanımın övlad həsrəti. Eyvaz, 

Dəmirçioğlu, Dəli Əhməd surəti. Onların timsalında Koroğlu 
dəlilərinin ən çətin sınaqlara sinə gərməsi və qorxmazlığı. Əməkçi 
insanların Koroğluya və onun dəlilərinə rəğbəti.  

“Koroğlu” heykəltaraşlıq sənətində.  
VIII sinif 
“Koroğlu ilə Bolu bəy” (“Koroğlu” dastanından) (3 saat). 
Xalq qəhrəmanını məhv etmək istəyən qüvvələrin xəbisliyi 

və hiyləgərliyi.  
Məslək düşmənlərinə, onların hiyləgərliyinə qarşı Koroğlu 

qılıncının amansızlığı.  
Fənlərarası əlaqə: Tarix (Orta əsrlər). Mövzu: Cəlalilər 

hərəkatı. Bədii ədəbiyyatın musiqi və müğənni sənəti ilə əlaqəsi. 
“Koroğlu” opera sənətində. 

Sinifdənxaric oxu üçün: “Koroğlunun Ərzurum səfəri” 
(“Koroğlu” dastanından).  

X sinif 
“Koroğlu” dastanı. “Həmzənin Qıratı aparması” qolu (4 

saat). 
Dastanın tarixi mənbəyi – Cəlalilər hərəkatı. Ədalətsiz bəy-

lər, paşalar, xanların zülmündən əzilən təbəqələrin azadlıq dastanı. 
Çənlibel azadlıqsevənlərin sığınacağı, basılmaz qalası timsalında.  

Koroğlu surəti, arxalandığı qüvvələr.  
“Həmzənin Qıratı aparması” qolunun təhlili. Əsas iştirak-

çıların səciyyələndirilməsi.  
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Dastanın bədii xüsusiyyətləri. 
Müstəqil oxu üçün: “Koroğlu” dastanı.  
Proqramın “B” variantında isə X sinifdə “Eyvazın Çənlibe-

lə gətirilməsi” qolunun da öyrədilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  
Dastanda verilmiş ayrı-ayrə qolların öyrədilməsinə V-XI 

siniflərdə cəmi 14 saat vaxt ayrılmışdı. Bu müddət ərzində müxtəlif 
qolların məzmunu, təhlili və bədii xüsusiyyətləri, Avropa məka-
nında dastanın tədqiqinə marağın güclü olması ilə bağlı kifayət qə-
dər məlumat vermək mümkündür. Digər tərəfdən tarix, coğrafiya 
dərslərində də “Koroğlu” dastanındakı hadisələrin baş verdiyi tarixi 
dövrə, yayıldığı areallara münasibətin bildirilməsi, dastanın türk 
dünyası ilə bağlı xüsusiyyətlərinin də şagirdlərə öyrədilməsi 
inteqrasiyasının imkanalrının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir 
daha təsdiq edir.  

“Koroğlu” dastanı haqqında öyrədilmiş biliklərin sistemə 
salınması və dərinləşdirilməsi X sinifdə başa çatdırılır. Müşahidələr, 
aparılan müsahibənin nəticələri bir daha təsdiq etdi ki, şagirdlər 
“Koroğlu” dastanının qollarının öyrənilməsinə böyük maraq 
göstərir, ayrı-ayrı parçaları əzbər öyrənir, dastan haqqında əlavə 
faktlar toplamağa çalışırlar. Onlarda belə bir ideya formalaşır ki, 
“Koroğlu”nun ilk qolları xalqın qədim epos yaradıcılığı, ənənələri 
əsasında XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaransa da, XVII-
XVIII əsrlərdə zəngin inkişaf dövrü keçmişdir (4. 108).  

Eposun tədrisi həm ənənəvi, həm də fəal/interaktiv üsullarla 
aparılır. Bir məqamı qeyd edək ki, dastanın tədrisinə başlamamış-
dan öncə iki məsələyə aydınlıq gətirmək vacibdir. Bunlardan birin-
cisi, müəllim və şagirdlərin dastandakı qolların məzmununu öyrən-
məsi, elmi-nəzəri tədqiqatlardakı yenilikləri qavraması və dərki ilə 
bağlıdır. İkincisi isə mövzuya uyğun problemin seçilməsi və həlli 
yollarının müəyyənləşdiriməsilə əlaqədardır.  

Sinfin təşkili zamanı şən əhvali-ruhiyyənin yaradılması, psi-
xoloji gərginliyin aradan götürülməsi, estetik tələblərin gözlənil-
məsi diqqət mərkəzindən kənarda qala bilməz. Sinifdə elə əlverişli 
mühit yaradılmalıdır ki, şagirdlər açıq sual verməyi, problemləri 
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araşdırmağı, tədqiqat aparmağı və müzakirə etməyi dəstəkləsin 
(6.28). Ev tapşırığının yoxlanması, keçmiş mövzunun nə səviyyədə 
öyrənilməsini müəyyənləşdirmək üçün sualların tərtibi, mü-
sahibənin aparılması, müxtəlif vasitə və üsullarla mövzunun öyrə-
nilməsi səviyyısinin müəyyənləşdirilməsi və nəticənin yekunlaş-
dırılması, qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra motivasiyaya 
(təlimə marağın yaradılması) diqqət yaradılmalıdır. Qrup liderləri 
ev tapşırıqlarının yoxlanılmasında iştirak etsələr də müəllimin bu 
işə nəzarəti gücləndirilməlidir.  

Əsas problemlərdən biri də motivasiyanın yaradılmasıdır. 
Müəllim elə bir mühit yaratmalıdır ki, şagirdlər Koroğlunu, onun 
dəlilərini sinifdə “görsün”, “Koroğlu” dastanının həm tarixi keç-
mişimizə bağlılıqda, həm də bu günümzün, gələcəyimizin qəhrə-
manlıq səlnaməsi olmasında rolunu, tərbiyəvi əhəmiyyətini başa 
düşsünlər. Sinifdə “Koroğlu” üverturasının, “Misri”, “Cəngi” saz 
havalarının səsləndirilməsi, şagirdlərin dastandan müəyyən par-
çaları əzbər söyləməsi xoş bir ovqat, şən əhvali-ruhiyyə yaradır.  

Düşünməyə istiqamət yaratmaq üçün müəllim tərəfindən 
seçilmiş problem şagirdlərin fəal iştirakı əsasında dəqiqləşdirildi: 
“Koroğlu” dastanı haqqında hansı məsələləri bilmək daha vacib-
dir”. Qoyulan məslənin mahiyyətini açmaq üçün suallar yazılmış 
vərəqələr qruplara paylanır, həlli vacib sayılan problemlər haqqında 
şagirdlərin fikirləri öyrənilir. Təcrübə göstərir ki, bəzi müəllimlər 
qruplara ad verəndə mövzu ilə əlaqəsi olmayan sözlərdən istifadə 
edirlər. Yaxşı olardı ki, tədris olunan mövzunun mahiyyəti ilə 
səsləşən sözlərlə qruplar adlandırılsın: “Koroğlu”, “Çənlibel”, “Qo-
şabulaq”, “Misri”, “Nigar” və s. Hər qrupun adına uyğun da sualın 
hazırlanması və onlara cavab tələb olunması nəzərdə tutulmalıdır. 
Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlərin nəyi bildikləri müəyyənləşdirilsin, 
nəyi öyrənmək istədikləri tədqiqata cəlb olunsun, nəyi öyrəndikləri 
dəqiqləşdirilsin. Təxminən qruplar üçün verilən istiqamətləri belə 
ümumiləşdirə bilərik: I qrup: “Koroğlu” dastanının qolları, tədqiqi”; 
II qrup: “Koroğlu” dastanının digər qəhrəmanlıq dastanlarına oxşar 
və fərqli cəhətləri, yaranma arealı”; III qrup: “Koroğlunun məğlub-
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edilməzliyinin səbəbi, Koroğlu sözünün etimologiyası”; IV qrup: 
“Cəlalilər üsyanı və “Koroğlu” dastanı. “Qırat” və “Misri qılınc” 
sözlərinin etimologiyası”. 

Folklorşünaslıq elmi-nəzəri mənbələrinə, tarixi araşdırma-
lara əsaslanaraq fikirlər dəqiqləşdirilir, mübahisəli məqamlara ay-
dınlıq gətirilir, qrupların cavabları qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə 
zamanı şagirdlərin şəxsi keyfiyyətlərini də nəzərə almaq əsas məsə-
lədir. Aparılan tədqiqatlarda düzgün olaraq belə bir ideya irəli sürü-
lür ki, bilik, bacarıq və vərdişlərlə yanaşı, şəxsi keyfiyyətlərin qiy-
mətləndirilməsinin nəticələrinin də nəzərə alınması təlim prosesinin 
yekunları haqqında tam təsəvvür yaratmağa imkan verə bilər (6.32). 

Bu mərhələdən sonra düşünmə, başqa sözlə desək, öyrə-
nilənlərin müxtəlif didaktik oyun və krossvordlar vasitəsilə yoxla-
nılmasına diqqət artırılmalıdır. İşin bu istiqamətdə təşkili gərgin-
liyin aradan götürülməsinə, təlimə marağın yaradılmasına müsbət 
təsir göstərir.  

Fəal/interaktiv təlim vasitəsilə təşkil olunan ədəbiyyat 
dərslərinin bəzi məqamlarına münasibət bildirdik. Məlum oldu ki, 
fəal təlim dərsin maraqlı, mövzunun dərindən öyrənilməsinə geniş 
imkan yaradır, şagirdlərdə tədqiqatçılıq, sərbəst fikir söyləmək ba-
carığı formalaşdırır. Ancaq bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, 
müəllimin hər gün dediyi 3-4 dərsin hamısını fəal/interaktiv üsullar 
əsasında aparması həqiqətəuyğun deyildir. Eyni zamanda bunlara 
vaxt da çatdırmaq imkan xaricindədir. İkinci tərəfdən “ədəbiyyat 
fənnində (eləcə də digər fənlərdə) elə mövzular var ki, onların təd-
risində fəal/interaktiv təlimin tətbiqi xeyirdən çox zərər verər. Mə-
sələn, ədəbiyyatımızın klassik dövrünün tədrisində ənənəvi təlimə 
daha tez-tez müraciət olunmasına ehtiyac yaranır” (2.198).  
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNİN 
TİPLƏRİ VƏ FORMALARI 

 
Pedaqogika dərsliklərinin, metodik ədəbiyyatların araşdırıl-

ması zamanı məlum oldu ki, dərsə müxtəlif mövqelərdən qiymət 
verilsə də, ayrı-ayrı komponentləri tədqiq olunsa da mübahisə do-
ğuran, dəqiqləşdiriləcək problemlər hələ də mövcuddur. Bu müba-
hisəli məsələləri dərs tipləri haqqında da söyləmək olar. İstər peda-
qoqlar, istərsə də metodistlər dərs tiplərinin təsnifinə müxtəlif as-
pektlərdən yanaşdıqlarına görə bu fərqli baxışlar, mövqelər tədqiqat 
obyektinə çevrilmişdir. 

Pedaqogika dərsliklərində dərs tipləri əsasən təlimin mər-
hələlərinə uyğun gəlməsinə, öyrədilməsi üsuluna, didaktik tələblə-
rin nəzərə alınmasına görə təsnif edilir. Dərsin məqsədə görə təsnifi 
pedaqogika dərsliklərində də araşdırılır, tədqiqat obyektinə çevrilir. 

Pedaqogika dərsliklərində dərs tipləri ilə bağlı mövcud 
tədqiqatların nəticələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir: 
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1. S.V.İvanova görə: giriş dərsləri – ilk tanışlıq dərsləri, 
möhkəmlətmə, tətbiqetmə, yoxlama, yekun dərsləri; 

2. İ.N.Kazantsevin fikrincə: mühazirə dərsi, kino dərsi, 
ekskursiya dərsi, laborator və praktik məşğələ dərsi;  

3. M.Muradxanovun nəzərincə: yeni bilik öyrədən dərs, 
təkrarlama dərsi, çalışma dərsi, yoxlama dərsi; 

4. N.Kazımov və Ə.Haşımovun tədqiqatlarında: yeni təd-
ris materiallarının qavranılmasına xidmət edən dərslər; 
bilik və bacarıqların başa düşülməsinə xidmət edən 
dərslər; bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndiril-
məsi və tətbiqinə xidmət edən dərslər; bilik və bacarıq-
lara nəzarət, onların yoxlanılması və tətbiqinə xidmət 
edən dərslər; birləşmiş dərslər; 

5. P.İ.Pidkasistiyə görə: yeni materialın öyrədilməsi dərs-
ləri; bilik, bacarıq və vərdişlərin təkmilləşdirilməsi dər-
si; yeni biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdiril-
məsi dərsi; nəzarət və təshih edilməsi dərsi [1, s. 307]. 

Dərsin tiplərinin didaktik tələblərə uyğun müəyyənləşdiri-
lməsi sahəsində də bölgünün verilməsi pedaqoqlar tərəfindən 
müsbət qiymətləndirilmişdir. Bu sahədə daha çox B.P.Yesipovun 
bölgüsü maraq doğurur: yeni biliyi mənimsədən dərs; bacarıq və 
vərdişləri formalaşdıran və təkmilləşdirən dərs; biliklərin təkrarı və 
möhkəmləndirilməsi dərsi; nəzarət-yoxlama dərsi; birləşmiş dərs. 

Akademik M.Mehdizadə də dərs tiplərini müəyyənləşdirən-
də B.P.Yesipovun bölgüsünə əsaslanır. 

1. Yeni bilik haqqında məlumat verən dərslər; 
2. Yeni bacarıq və vərdişləri yaradan və mənimsədən 

dərslər; 
3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsini, tət-

biqini, dərinləşdirilməsini və sistemləşdirilməsini təmin 
edən dərslər; 

4. Yoxlama dərsləri; 
5. Mürəkkəb (qarışıq) dərslər [2]. 
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A.V.Tekuçevin apardığı bölgü də diqqəti cəlb edir. O, 
əsasən dərs  tiplərini üç qrupda birləşdirir: 

1. Yeni bilik verən dərslər; 
2. Möhkəmləndirən dərslər; 
3. Yoxlama dərsləri [3, s. 114]. 
Rus didaktı İ.N.Kazantsev dərs tiplərinin müəyyən olunma-

sında məzmun və keçirilmə qaydalarının (üsuluna görə) nəzərə alın-
masına üstünlük verirdi. Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov məzmuna və 
şagirdlərin idrak fəalliyətinin xarakterinə görə aşağıdakı dərs tiplə-
rinin müəyyənləşdirildiyini göstərir və Kazantsevin fikirlərini ümu-
miləşdirirlər: 

1) giriş dərsi; 
2) tədris materialı ilə ilkin tanışlıq dərsi; 
3) bilikləri mənimsəmə dərsi; 
4) bilikləri praktikada tətbiq etmə dərsi; 
5) vərdişləri formalaşdıran dərs; 
6) bilikləri möhkəmləndirmə, təkrarlama və ümumiləşdir-

mə dərsi; 
7) nəzarət dərsi; 
8) qarışıq və kombinəedilmiş dərs [4, s. 236]. 
Müəlliflər hazırda dəqiqləşdirilən və daha çox istifadə olu-

nan dərs  tiplərinin aşağıda göstərilənlər olduğu qənaətinə gəlirlər:  
1) kombinəedilmiş (qarışıq) dərs; 
2) yeni bilikləri öyrənmə dərsi; 
3) yeni bacarıqları formalaşdırma dərsi; 
4) öyrənilən materialı ümumiləşdirmə və sistemləşdirmə 

dərsi; 
5) bilik, bacarıqlara nəzarət və korreksiya dərsi; 
6) bilik, bacarıqların praktiki olaraq tətbiqi dərsi [4, s. 236-

237]. 
Son dövrlərdən başlayaraq şagirdlərdə təlimə münasibəti 

dəyişmək, məşğələlərə marağı artırmaq məqsədilə müxtəlif for-
malardan, yollardan istifadə edilir. Şübhəsiz, bunlar ayrı-ayrı fənlə-
rin dərindən öyrənilməsinə geniş imkan yaradır, şagirdlərin idrak 
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fəallığı və məntiqi düşüncə tərzinin formalaşdırılmasına müsbət 
təsir göstərir. Buna görə də pedaqogika dərsliklərində qeyri-standart 
dərslər haqqında da mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxır. Yeni 
pedaqoji ədəbiyyatlarda qeyri-standart dərs tiplərinin sayının 36-ya 
qədər olduğu qeyd olunur. Bunların bəzilərinə münasibət bildirmək, 
qeyri-standart dərslərin dərs tipi olub-olmamasını aydınlaşdırmaq 
istərdik. Bu qeyri-standar dərs tiplərinin aşağıdakılar olduğu 
əsaslandırılmağa çalışılır: 

1) dərslər – işgüzar oyunlar; 
2) dərslər – mətbuat konfransı; 
3) yarış dərsləri; 
4) məsləhət dərsləri; 
5) kompyuter dərsləri; 
6) qarşılıqlı təlim dərsləri; 
7) yaradıcılıq dərsləri; 
8) məqbul dərsləri; 
9) fantaziya dərsləri; 
10) dərslər – oyunlar; 
11) həqiqəti tapma dərsləri; 
12) dərslər – konsertlər; 
13) dialoq dərsləri; 
14) dərslər - rollu oyunlar; 
15) dərslər – konfranslar; 
16) dərslər – seminarlar; 
17) dərslər – ekskursiyalar; 
18) məhkəmə dərsləri [4, s. 239-240]. 
Əlbəttə, bunları təlimin təşkili forması olan dərslərlə 

eyniləşdirmək düzgün baxış kimi qiymətləndirilə bilməz. Birincisi, 
bu qeyri-standart dərslərdə dərsin strukturu əsas götürülmür. 
İkincisi, işgüzar oyunlar, yarışlar, kompyuterdən istifadə, 
yaradıcılıq və fantaziyanı inkişaf etdirmək, rollu oyunlar və s. 
dərsin maraqlı keçməsini stimullaşdıran vasitə və imkanlardır, 
fəal/interaktiv təlimin əsas istiqamətlərindən bəziləridir. Üçüncüsü, 
qeyri-standart dərsləri dərs tipi kimi götürmək, haqqında düşünmək 
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yox, bu imkanların konkret sinif-dərs prosesinə gətirilməsi, fənlər 
üzrə nəzərdə tutulmiş mövzuların dərindən öyrədilməsinə imkan 
yaradan xüsusiyyətlərin, fəal və işgüzar münasibətlərin, dialoji 
təlimin, psixoloji durumun yaxşılaşdırılmasının istiqamətlərini 
müəyyənləşdirmək tədqiqat obyektinə çevrilməlidir. Dördüncüsü, 
sadalanan qeyri-standart dərslər ancaq təlimin təşkilinin köməkçi 
formalarıdır.  

N.Kazımovun tədqiqatlarında da çox mühüm bir məsləyə 
aydınlıq gətirilir ki, hər bir dərs tipində digər dərs tiplərinin 
müəyyən cəhətləri, xüsusiyyətləri birləşir. Real təlim zamanı, 
məsələn, yalnız yeni biliyi mənimsədən dərs, yaxud yalnız bacarıq 
və vərdişləri formalaşdıran dərs olmur. Bu və digər tipə aid olan 
dərsdə bir neçə didaktik vəzifə yerinə yetirilə bilir [5, s. 216]. 

Məktəb təcrübəsindən məlumdur ki, təlimin təşkili 
formaları ancaq dərslə məhdudlaşmır. Elmi ədəbiyyatlarda 
dərnəklər, təcrübi məşğələlər, seminarlar, konfranslar, məsləhətlər, 
fakültativ və əlavə məşğələlər, ekskursiyaların təşkili və s. təlimin 
təşkilinin köməkçi formaları kimi qiymətləndirilir. Şübhəsiz, bütün 
bunların hamısı proqramın tələbinin, didaktik vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə xidmət edir, dərs tiplərinin müəyyənləşdirilməsində, 
təlimin səmərəli təşkilində əsas rol oynayır. 

Göründüyü kimi, pedaqogika dərsliklərində dərs tiplərinin 
təsnifi mövcud fikirlər əsasında aparılır. Ədəbiyyat tədrisi 
metodikası elmi də bu tədqiqatların nəticələrini vacib meyar kimi 
götürür, proqramın tələbi, fənnin spesifik xüsusiyyətləri, mövzunun 
mahiyyəti, məqsədi, öyrədilməsinin üsul, vasitə və tərzlərini nəzərə 
alır, dərs tiplərini müəyyənləşdirir.  

Ədəbiyyat tədrisi metodikası sahəsində tanınmış metodist 
alim, dosent Bilal Muradov əsərin məktəbdə öyrədilməsi 
mərhələlərindən danışarkən ilk pilləni əsərin seçilib proqrama daxil 
edilməsi hesab edir. Müəllif ikinci pilləni isə əsərin məktəbdə 
öyrədilməsini sayır. Metodist alimlərin fikirlərinə əsaslanan müəllif 
əsərin məktəbdə öyrədilməsinin üç məsələni əhatə etdiyini göstərir:  

1. Əsərin məktəbdə öyrədilməsinin spesifik cəhətləri;  
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2. Əsərin məktəbdə öyrədilməsinin yönümləri, mərhələ-
ləri;  

3. Əsərin öyrədilməsi yolları [6, s. 9-10]. 
Bu metodik fikirlərdən belə bir nəticəyə gəlirik ki, bədii 

əsərlərin xüsusiyyətlərinin açılmasına, təlim prosesinin mərhələlər 
üzrə düzgün qurulmasına, məzmun və təhlil üzərində işin təşkilinə 
(didaktik vəzifələrin yerinə yetirilməsinə) müsbət təsir göstərən dərs 
tiplərindən istifadə dövrün, zamanın tələbidir, ədəbi bilik, bacarıq 
və vərdişlərin sistemə salınmasında vacib məsələlərdir. Digər tərəf-
dən bədii materiallar müxtəlif dərs tipləri vasitəsilə şagirdlərə öyrə-
dilir. Bu baxımdan ədəbiyyat dərslərinin tiplərini müəyyənləşdir-
mək müəllimlər üçün əhəmiyyətli ola bilər. 

Ədəbiyyatdan dərs tiplərinin müəyyənləşdirilməsi metodik 
mənbələrdə az tədqiq olunmamışdır. Bu məsələ ilə bağlı professor 
Camal Əhmədov, professor Aydın Hacıyev, professor Şəmistan 
Mikayılov, dosentlər Bilal Muradov və Fəxrəddin Yusifovun yaz-
dıqları dərslik və metodik vəsaitlərdə verilən məlumatlar diqqəti 
cəlb edir. Rus metodist alimi V.V.Qolubkov ədəbiyyatdan dərs 
tiplərini qarşıya qoyulan məqsədə, materialın xüsusiyyətinə görə 
təsnif etmişdir. V.V.Qolubkov təsnifində giriş məşğələsi, oxu dərsi, 
bədii əsəin təhlili, təkrar dərslər, N.İ.Kudryaşev bölgüsündə isə 
bədii əsərin öyrənilməsi dərsləri, ədəbiyyat tarixi və ədəbiyyat 
nəzəriyyəsi materiallarını öyrədən dərslər, nitq inkişafı dərsləri 
haqqında metodik fikirlərini ümumiləşdirmişdir. Pedaqoji institutlar 
üçün nəzərdə tutulmuş “Metodika prepodovaniya literaturı” 
(Z.Y.Rezin redaktoru olduğu dərslik) dərsliyinin (M., 1985) 
“Ədəbiyyat dərsləri” bölməsində bu haqda danışılmış, fikirlərə 
münasibət bildirilmişdir.  

Professor Şəmistan Mikayılov yazır ki, Azərbaycan təhsil 
sistemi dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunur, fənlərin tədrisində 
yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə zərurət təşkil edir. 
Ədəbiyyatın təlimi məktəblilərin milli zəmin üzərində tərbiyə 
olunması işinə yönəldilməlidir. Yeni pedaqoji texnologiya əsasında 
ədəbiyyatın tədrisi təcrübəsinin ümumiləşdirilərək sistemə salın-



Yusif Aslanov 
 

 242 

ması dövrün aktual probleminə çevrilmişdir [7, s. 31]. Dövrə, za-
mana, dünya təhsil sisteminə uyğun tədris prosesinin yeniləşdiril-
məsi, fənlərin öyrədilməsini müasir tələblərə uyğun qurmaq bilava-
sitə dərs tiplərindən düzgün, məqsədəuyğun istifadə ilə sıx bağlıdır. 
Fəal/interaktiv təlimin uğurlu nəticələr əldə edilməsinə müsbət təsiri 
də bir daha təsdiq edir ki, hər bir dərs tipi bu tələblərin həllinə yö-
nəldilsin, biliklərin müstəqil, sərbəst qavranılıb və mənimsənilmə-
sinə, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür, habelə problemlərin həlli 
və qərar qəbul edilməsi üzrə vərdişlər, elmi-tədqiqat vərdişləri for-
malaşdırılmasına, qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq vərdişləri aşılan-
masına geniş imkan yaratsın [8, s. 39]. 

“Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərində ədəbiyyat 
tədrisinin başlıca vəzifələri hansılardır?” mövqeyindən çıxış 
etməklə ədəbiyyatdan dərs tiplərini araşdırmaq mümkündür. “Bu 
məsələyə mövcud ədəbiyyat proqramında (B., 2003) necə aydınlıq 
gətirilir”, “əsas vəzifələr hansılardır” mövqeyindən çıxış etməklə 
fikirlərə nəzər salaq: 

 
V-IX siniflərdə ədəbiyyat tədrisinin başlıca vəzifələri:  
- ədəbiyyat haqqında təsəvvür yaratmaq, onun söz sənəti 

kimi özünəməxsusluğunu, incəsənətin digər növləri ilə 
oxşar və fərqli cəhətlərini başa salmaq;  

- ədəbiyyatın iki qolu – şifahi və yazılı ədəbiyyatın özü-
nəməxsus cəhətlərini, oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini, 
qarşılıqlı əlaqəsini öyrətmək; 

- şifahi və yazılı ədəbiyyatın geniş yayılmış janrlarını və 
hər bir janr barədə yığcam nəzəri məlumatı mənimsət-
mək;  

- ədəbiyyatımızın ümumi inkişaf yolu barədə təsəvvür 
yaratmaq;  

- konkret seçmələrin öyrədilməsi əsasında dünya ədəbiy-
yatı haqqında təsəvvür yaratmaq;  

- ədəbiyyat nəzəriyyəsindən zəruri biliklər vermək;  
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- bədii mətnin oxusu və təhlil üzrə zəruri bacarıqlar yarat-
maq;  

- ifadəli oxu bacarığını formalaşdırmaq;  
- şifahi və yazılı nitqi inkişaf etdirmək. 
Bütün bu məsələlər V-IX siniflərdə ədəbiyyat fənninin 

məzmununu təşkil edir və öyrədilməsi vacib sayılan aşağıdakı işlə-
rin yerinə yetirilməsinə istiqamətlənir:  

1. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini öyrənməyə;  
2. Klassik və müasir ədəbi prosesə düzgün qiymət vermə-

yə, bədii əsərləri dərindən dərk etməyə;  
3. Ayrı-ayrı ədiblərin yaradıcılıqlarını öyrənməyə;  
4. Dövrün ədəbi-tarixi və ümumi səciyyəsinə düzgün 

yanaşmağa, qiymətləndirməyə;  
5. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarını dərk etməyə;  
6. Dünya ədəbiyyatı nümunələri üzərində iş aparmağa;  
7. Nitq inkişafı problemini həll etməyə;  
8. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər aparmağa.  

 
X-XI siniflərdə ədəbiyyat tədrisinin başlıca vəzifələri:  
- söz sənətinin mahiyyəti, qanunları barədə zəruri 

təsəvvürün formalaşdırılması;  
- müxtəlif ədəbi dövrlər arasındakı varisliyi, ənənə və 

novatorluğun qarşılıqlı əlaqəsini başa salmaq;  
- ədəbiyyatımızın milli özünəməxsusluğu, inkişaf yolu, 

dünyəvi əhəmiyyəti barədə dolğun təsəvvür yaratmaq 
[9, s. 5-6]. 

X-XI siniflərdə ədəbiyyat haqqında sistemli bilik vermək 
qarşıya məqsəd qoyulur və aşağıdakı istiqamətlərdə ədəbi biliklərin 
formalaşması, dərinləşdirilməsi əhəmiyyətli sayılır:  

1. Giriş mövzusu vasitəsilə ədəbi biliklərin öyrədilməsi;  
2. İcmal materialların tədrisi;  
3. Tərcümeyi-hal nümunələrinin öyrədilməsi;  
4. Sənətkarın yaradıcılıq yolunun izlənilməsi və təhlili;  



Yusif Aslanov 
 

 244 

5. Ədəbi-tarixi materiallar, ədəbiyyatın öyrədilməsi və 
mərhələlər üzrə inkişafı;  

6. Ayrı-ayrı əsərlərin öyrədilməsi;  
7. Nəzəri anlayışlar üzərində iş;  
8. Sinifdənxaric oxu materialları.  
Eyni zamanda şagirdlərə hansı ədəbi bilik, bacarıq və 

vərdişləri aşılamağın yollarının müəyyənləşdirilməsi də dərs tipləri 
bölgüsünün aparılmasında əsas rol oynayır. V-XI siniflərdə 
şagirdlərin ədəbi biliyinin həcmini prof. Şəmistan Mikayılov 
aşağıdakı kimi standartlaşdırır və ədəbiyyat tədrisinin də bu 
məqsədlər üzərində qurulmasını əhəmiyyətli sayır: 

 
V-IX siniflərdə verilən ədəbi biliyin həcmi:  
- sözün həqiqi və məcazi mənalrını bilmək, məcaziliyi 

dərk etmək və onu qiymətləndirməyi bacarmaq, şifahi 
və yazılı nitqlərində, yeri gəldikcə ondan (məcazilik-
dən) istifadə etmək;  

- obrazlı inikasın nə olduğunu anlamaq, dərk etmək;  
- həyat hadisələrinin ədəbiyyatda inikas formalarını (lirik, 

epik, dramatik) bilmək, bunların hər birinin spesifik 
xüsusiyyətlərini izah etməyi bacarmaq;  

- təsvir, tərənnüm və təcəssümün mahiyyətini bilmək, 
bədii əsərdə onlardan necə istifadə edildiyini qiymətlən-
dirmək;  

- ədəbiyyatda surət (obraz) anlayışını, onun növlərini 
(insan surəti, əşya surəti, təbiət surəti (peyzaj), əhvali-
ruhiyyə surəti və s.). Hər birinin yazıçı ideyasına necə 
xidmət etdiyini qiymətləndirmək;  

- ədəbiyyatlarda hadisə və surət anlayışlarının əlaqəsini 
başa düşmək və qiymətləndirməyi bacarmaq; 

- “ədəbi dil” və “bədii dil” anlayışlarını başa düşmək və 
birini digərindən fərqləndirməyi bacarmaq, bədii əsərdə 
irəli sürülən ideyanın aşılanmasında onun mövqeyini 
izah etmək; 
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- nəzm və nəsr anlayışlarını, nəzm və nəsr dilinin 
mahiyyətini bilmək;  

- nəzmdə ahəng, ritm yaradan amilləri – (ölçü-vəzn, 
qafiyə, rədif, bölgü və s.) hər birinin xüsusiyyətini dərk 
etmək; 

- nəzm ölçülərinin dilin xüsusiyyətləri ilə əlaqəsini başa 
düşmək və misallarla izah etməyi bacarmaq; 

- nəzm parçalarını vəznin tələbinə uyğun ifadəli oxumaq 
bacarığına malik olmaq; 

- bədii təsvir və ifadə vasitələrini, ideyanın oxucuya 
çatdırılmasında onların rolunu dərk etmək; 

- hər bir təsvir vasitəsinin yaradılması texnologiyasını 
bilmək və öz nitqində (şifahi və yazılı şəkildə) işlətməyi 
bacarmaq; 

- öyrəndikləri biliklər əsasında gözəl danışmağı və inşa 
yazmağı (oxuduğu sinfin səviyyəsində) bacarmaq; 

- alleqoriyanın mahiyyətini bilmək, yazıçının ona nə 
zaman və nəyə görə müraciət etdiyinin səbəbini 
anlamaq, lazım gəldikdə izah etməyi bacarmaq və s. 

 
X-XI siniflərdə öyrədilən ədəbi biliyin həcmi: 
Ədəbiyyat tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində özünü göstərən 

ədəbi proses; ayrı-ayrı dövrlərdə baş verən əsas ictimai hadisələr; 
ədəbi prosesin həmin ictimai hadisələrə göstərdiyi münasibət; ədəbi 
prosesdə nəzərə çarpan yeniliklər və onların inkişaf dinamikası; 
ayrı-ayrı dövrlərin ədəbi prosesində fəaliyyət göstərən görkəmli 
ədəbi şəxsiyyətlər, onların yaradıcılıq xüsusiyyətləri, söz 
sənətkarının qazandığı nüfuz dairəsi; söz sənətkarının (şair, yazıçı, 
yaxud dramaturqun) həyat hadisələrinə yanaşma üsulu; ədəbi 
prosesin mərkəzi nöqtəsini təşkil edən sənətkarın (şair, yazıçı, 
yaxud dramaturq) yaradıcılığında xalqımızın soy kökü ilə yaxından 
əlaqəsi olan məsələlərin bədii inikasını verən, məktəblilərin milli 
ruhda tərbiyəsi üçün əhəmiyyətli olan bir-iki ədəbi nümunəsi 
üzərində iş və s. [7, s. 44-47]. 
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Əlbəttə, bütün bu məsələlər şagirdlərin ədəbi biliklərinin 
həcmini tam əhatə etmir. Müəllim ədəbiyyatşünaslığın son 
nailiyyətlərinə istinad etməklə ədəbi prosesin nəzəri məsələlərini 
tarixi inkişaf və təkamüldə izləməyi, ayrı-ayrı anlayışları, onun 
komponentlərini nümunələr əsasında şagirdlərə öyrətməyi 
bacarmalıdır. Təcrübə göstərir ki, ancaq dərslikdə verilmiş ədəbi 
biliklərin öyrənilməsi ilə kifayətlənmək olmaz. İnduktiv və 
deduktiv tədqiqat növündən istifadə etməklə ədəbi biliklərin 
öyrədilməsinə daha çox yer vermək nəzərə alınmalıdır. Yeri 
gəlmişkən bir məsələyə aydınlıq gətirək ki, bəzi mənbələrdə 
induktiv və deduktiv təlim metodları dərs növü kimi göstərilir. Bu 
fikirlə razılaşmaq olmaz. Çünki ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi 
prosesində şagirdlərdə tədqiqat aparmağa, müstəqil fikir söyləməyə, 
xüsusidən ümumiyə, yaxud ümumidən xüsusiyə və nəticə 
çıxarmağa istiqamət verilir. Problemli-dialoji təlimin də mahiyyəti 
bunu açmağa imkan yaradan tədqiqatlardan istifadə üzərində 
qurulur. Başqa sözlə desək, induktiv metodla öyrədilən mövzunun 
mahiyyəti açılır, fərziyyə irəli sürülür, problem qoyulur, suallara 
cavab axtarılır, xüsusi mühakimələrdən ümumi nəticələrə doğru 
keçid prosesi açılır, keçmiş mövzuların təkrarına, yaxud biliklərin 
möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsinə geniş imkan yaradılır. 

Ədəbiyyatdan dərs tiplərinin müəyyən olunmasında 
professor Camal Əhmədovun fikirləri inandırıcı və düzgün 
yanaşma mövqeyidir: “Dərsin səmərəli təşkilində onun tiplərini 
nəzərə almaq çox vacibdir. Çünki hər bir dərs tipinin özünəməxsus 
məzmunu, forması və müəyyən vəzifələri olur. Dərsin tipləri 
müxtəlif və rəngarəng olur” [10, s. 118]. Professor məsələni düzgün 
qoyur: dərs tipləri nəzərə alınmalıdır, dərsdə konkret vəzifələr 
qoyulmalıdır, dərs tipləri təlim materiallarının məzmununa uyğun 
seçilməli, müxtəlif formalardan istifadə edilməlidir. Ancaq 
professor fikirlərini bu müddəalarla tamamlayır, ədəbiyyatdan hansı 
dərs tiplərinin olmasına aydınlıq gətirmir, əsas diqqəti dərs 
tiplərinin pedaqoji tərəflərinə yönəldir. 
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Professor Aydın Hacıyev də “Ədəbiyyat dərslərinin tipləri 
və formaları” anlayışlarının seçilməsini daha düzgün mövqe sayır 
(A.Hacıyev “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası”. B., 
2003, səh. 51). Professor “bədii material müxtəlif tipli dərs 
formalarında şagirdlərə çatdırılır” fikrində tamamilə haqlıdır. Ancaq 
müəllifin hər bir ədəbiyyat dərs tipində növ axtarması 
məqsədəuyğun deyildir, elmi əsası yoxdur, burada ancaq dərsin 
formasından söhbət gedə bilər. Bizə elə gəlir ki, ədəbiyyatdan dərs 
tiplərinin mahiyyətini düzgün açmadan, bu prosesi dərs tiplərinə ve-
rilən pedaqoji tələblərlə əlaqələndirmədən ədəbiyyat təlimində müs-
bət uğur qazanmaq olmaz. Yaxşı dərs tipində ədəbiyyatşünaslıq, 
pedaqogika, metodika, psixologiya, estetika elmlərinin müasir 
nailiyyətləri ümumiləşdirilməli, pedaqoji prosesin mərhələlər üzrə 
düzgün aparılması əvvəlcədən nəzərə alınmalıdır. Düşünmək 
lazımdır ki, hansı mövzular seçilsin, bu nümunələr əsasında şagird-
lərdə məntiqi, yaradıcı, tənqidi təfəkkürü formalaşdırmaq asan 
olsun, ədəbiyyatın incəsənətin bir növü kimi mahiyyəti, məzmunu, 
nəzəri məsələləri, əsəbi prosesin tarixi inkişaf və təkamülü, 
formalaşma mərhələləri haqqında müfəssəl təəssürat yaransın. 

Biz yuxarıda proqramın tələbini nəzərə alıb göstərdik ki, 
ədəbiyyat fənninin mahiyyət və məzmununu açan mövzulardan 
çıxış etməklə dərs tipləri müəyyənləşdirmək metodik ədəbiyyatlar-
da da nəzərə alınmışdır. Bu baxımdan dosent Fəxrəddin Yusifovun 
metodik fikirlərini tam olmasa da əsasən qənaətbəxş hesab edirik və 
bölgünü dəqiqləşdirməklə burada verməyi məsləhət bilirik. 
Müəllifin fikrincə, ədəbiyyat dərs tiplərinə aşağıdakılar daxildir: 

1. Bədii əsərlərin öyrədilməsinə həsr olunan dərslər;  
2. Tarixi-ədəbi materialların (icmalların) öyrədilməsinə 

həsr olunan dərslər;  
3. Həyat və yaradıcılıq materiallarının öyrədilməsinə həsr 

olunan dərslər; 
4. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının öyrədilməsinə 

həsr olunan dərslər;  
5. Nitq inkişafı dərsləri [11, s. 49]. 
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Müəllif hər bir ədəbiyyat dərs tipinin bir neçə növə 
bölündüyü qənaətinə də gəlir. Şübhəsiz, bu fikir (növ) professor 
Aydın Hacıyevin dərsliyinin təsirinin nəticəsi olaraq yaranmışdır:  

1. Bədii əsərlərin öyrədilməsi dərslərinin növləri:  
- əsərin məzmununun öyrənilməsi dərsləri;  
-  əsərin təhlilinə aid dərslər.  
2. Tarixi-ədəbi materialların (icmalların) öyrədilməsi 

dərslərinin növləri: 
- dövrün ictimai-siyasi hadisələrinin öyrədilməsi;  
- dövrün mədəni-ədəbi hadisələrinin öyrədilməsi;  
- yazıçılar haqqında məlumatların öyrədilməsi. 
3. Həyat və yaradıcılıq materiallarının öyrədilməsi 

dərslərinin növləri: 
- yazıçının həyatının öyrədilməsi; 
- yazıçının yaradıcılığının öyrədilməsi. 
4. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının öyrədilməsinə 

həsr olunan dərslərin növləri:  
- nəzəri anlayışların izahı;  
- nəzəri biliklərin konkret materiallara tətbiqi;  
- nəzəri biliklərin ümumiləşdirilib sistemə salınması. 
5. Nitq inkişafı dərslərinin növləri:  
- əsərin məzmununun söylənməsi;  
- bədii söz yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi;  
- əsərin əzbər söylənməsi;  
- əsərin məzmununa və suallara cavab vermək 

bacarıqlıarının yaradılması;  
- ifadəli yazı;  
- inşa yazı 
- əzbər yazı;  
- resenziya, çıxış və məruzə hazırlamaq və s. [11, s. 49-

50].  
Bizcə, bunları ədəbiyyat dərsinin növləri kimi qəbul etmək 

olmaz. Bu məsələlər yuxarıda göstərilən hər bir dərs tipində həlli 
zəruri olan, nəzərə alınan formadır, istiqamətlərdir. Məsələn, IX 
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sinifdə Əhməd Cavadın “Göy göl” şeirinin tədrisinə ayrılan iki saat 
vaxtın bir saatı məzmun üzərində işin təşkilinə, ikinci saat isə təhlilə 
həsr edilir. Müəllim məzmunu mənimsətmək üçün metodik 
mənbədən [6, s. 15] istifadə edir və aşağıdakı məsələlərin əhatə 
olunmasına çalışır:  

1. Əsər haqqında ümumi məlumat verir;  
2. Mətnin ifadəli oxusunu aparır;  
3. Çərin söz və ifadələri izah edir;  
4. Məzmunun planının tutulmasına nail olur;  
5. Məzmuna dair sual-cavab aparır;  
6. Məzmun nağıl edilir;  
7. Mətndən müəyyən hissənin əzbərlənməsi məsləhət 

bilinir. 
Ədəbi əsərlərin təhlil dərsləri isə Fəxrəddin Yusifovun 

metodik mənbələrə istinad edərək söylədiyi üç istiqamətdə - müəllif 
arxasınca (süjet güdməklə), obrazlar sistemi üzrə və problem 
mövzuya görə aparıla bilər. Göründüyü kimi, bu komponentlər 
bədii əsərlərin məzmununun öyrənilməsi və təhlilinin aparılmasına 
istiqamət verən metodik istiqamətlərdir, iş formalarıdır. Müəllifin 
müəyyənləşdirdiyi digər növlər haqqında da bu fikirləri söyləmək 
olar. Bu mübahisəli məsələyə baxmayaraq müəllifin ədəbiyyatdan 
dərs tipləri haqqında verdiyi bölgünü əsaslı sayır və bir qədər də 
konkretləşdiməyi məqsədəuyğun hesab edirik:  

1. Giriş - ədəbiyyatın öyrədilməsinə istiqamət verən 
dərslər;  

2. İcmal mövzularını öyrədən dərslər;  
3. Tərcümeyi-hal və yaradıcılığı öyrədən dərslər;  
4. Bədii əsərlərin məzmununu öyrədən dərslər;  
5. Bədii əsərlərin təhlilini öyrədən dərslər;  
6. Ədəbi yazıların aparılması və təshihinə həsr olunan 

dərslər;  
7. Sinifdənxaric oxu materiallarının öyrədilməsinə 

nəzarətin təşkili.  
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Hər bir dərs tipi məqsədinə görə bir-birindən fərqləndiyi 
kimi öyrədilməsi üsullarına görə də biri digərindən müəyyən 
xüsusiyyətlərə görə seçilir. Bunları birləşdirən vacib xüsusiyyətləri 
belə ümumiləşdirmək olar: bütün dərs tipləri ədəbiyyatın 
öyrədilməsinə imkan yaratmalıdır; mövzuya uyğun təlim 
üsullarından istifadə olunmalıdır; dərsin mərhələlər üzrə aparılması 
əsas götürülməlidir; şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsi, qavrama 
qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır; hər bir mövzu fəal/interaktiv təlimlə 
ənənəvi üsulların vəhdətindən yaradılan dərs modellərinin 
qurulması və mərhələlər üzrə düzgün təşkili əsasında tədris 
edilməlidir; mövzunun öyrənilməsinin tətbiqetmə mərhələsində 
didaktik oyunlardan istifadə etməklə öyrənilən məsələlər təcrübədə 
yoxlanmalı, psixoloji gərginlik aradan götürülməlidir; hər bir dərsdə 
problem müəyyənləşdirilməli, şagirdlərin tədqiqatçı mövqeyi 
stimullaşdırılmalı, ədəbi biliklərin öyrənilməsi, faktlar əsasında 
əsaslandırılması və mənimsənilməsi üçün şərait yaradılmalıdır və s.  
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ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ YENİ TƏLİM 
METODLARINDAN İSTİFADƏ 

 
Ədəbiyyat dərslərinin təşkilində, bədii irsin öyrədil-

məsində, məzmun və təhlilin yüksək səviyyədə aparılmasında, 
müstəqil düşünmə, müəyyən stiuasiyalardan çıxış yolları tapmaq, 
fikri əsaslandırmaq bacarıqlarının formalaşdırılmasında ən mühüm 
vasitələrdən biri də yeni metod və texnikalar – iş formalarıdır. Bu, 
müasir təlim nəzəriyyəsinin yeni dəsr modeli qurmağın aktual mə-
sələlərini araşdırmağın, tədqiq etməyin optimal yolu, istiqamətidir. 
“Üsul, vasitə və tərzlər, faktik yanaşmalar bu prosesdə öyrədənin 
ustalığından asılı olaraq əlaqəlilik və öyrənənlə əməkdaşlıq 
şəraitində yerinə görə seçilir və tətbiq olunur” (1, s. 252). 

Yeni pedaqoji ədəbiyyatlarda fəal təlim üsulları interaktiv 
üsullar, yeniliklər isə innovasiya adı altında izah edilir (2, s. 201). 
Bu anlayışların mahiyyətinə, etimologiyasına nəzər salsaq, bunlar 
arasında fərqlər olduğunu açıq-aydın görə bilərik. 

İnnovasiya (ingiliscə innovation) sözündən götürülüb, 
mənası yenilik deməkdir) dedikdə geniş mənada təlim, təhsil-
tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
pedaqoji sistemdə həyata keçirilən yenilik başa düşülür” (3, s. 119). 
Zərurətdən belə sual yaranır ki, ədəbiyyat təliminə innovasiyalar 
necə daxil olur və hansı problemləri həll etməyə istiqamətlənir? Bu 
məsələləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 
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1. Ədəbiyyat təliminin Təhsil Qanununun prinsiplərinə, 
dünya təcrübəsində istifadə edilən metod və texnikalara uyğun 
qurulması; 

2. Söz sənətinin milli və bəşəri dəyərlərin qorunmasının, 
insanın özünün, gerçəkliyin bədii dərkinin, fəlsəfi düşüncə, estetik 
amalı, əxlaq qanunları və nitq inkişafının açarı olması; 

3. Dərsin bütün mərhələlərində əqli fəaliyyətə üstünlük 
verilməsi, motivasiya yaratmaqla ədəbiyyata, oxumağa, öyrənmə-
yə, həyatı dərk etməyə və bu prosesə hazır olmağa marağın artırıl-
ması; 

4. Az vaxt müddətində geniş informasiya toplamaq üçün 
AKT imkanlarından istifadə yollarının öyrədilməsi; 

5. Dərsin mərhələlərinin yeni tələblərə uyğun qurulması 
və vaxtdan maksimum düzgün istifadə olunması; 

6. Təlim metodları və yeni təlim texnologiyalarının 
ədəbiyyat dərslərinə tətbiqi imkanlarının müəyyənləşdirilməsi; 

7. Şair, nasir, dramaturqun mövqeyi ilə gerçəklikdə 
mövcud olanların oxşar və fərqli tərəflərini müqayisə etmək, nəticə 
çıxarmaq, tədqiqat aparmaq bacarığının formalaşdırılması. 

Əlbəttə, bu istiqamətlərin sırasını bir qədər də artırmaq 
mümkündür. Ancaq həqiqət budur ki, təlim sisteminə gətirilən hər 
bir yenilik ədəbi-bədii materialların hansı metodlarla öyrədilməsinə, 
şagirdləri sərbəst düşündürməyə, tədqiqat aparmağa, müxtəlif tex-
nikalardan – iş formalarından istifadəyə zərurət yarandıqda tətbiq 
olunsun. Bu baxımdan fəal/interaktiv təlim ən münasib sistemdir, 
təhsilin uğurlu addımlarıdır. 

Fəal/interaktiv təlimdə innovasiyaların - yeniliklərin tət-
biqi gerçəkləşdirilir, şagirdlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq, təlim 
prosesində hamının sərbəst fikir söyləməsinə inam yaranır və aşa-
ğıdakı qabiliyyətlərə malik şəxsiyyətlər formalaşdırılır: 

- biliklərə müstəqil yiyələnmək və yenilərini əldə etmək, 
bu bilikləri yaradıcılıqla işləmək; 

- onlardan həyatda məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə et-
mək; 
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- öz yoldaşları ilə problemlərin həllində əməkdaşlıq 
etmək; 

- öz qabiliyyətini gerçəkləşdirmək üçün yollar axtarmaq 
(4, s.4) 

İnteraktiv sözünün etimologiyası da ingiliscə inter (inteə) 
– insanların qarşılıqlı əməkdaşlığı, anlaşması, işi; akt (akt) – 
fəaliyyət göstərmək, iş görmək mənalarına uyğun gəlir. Deməli, 
fəal/interaktiv təlimin də əsası innovasiyalar – yeniliklər, texnikalar-
iş formaları üzərində qurulur. Fəal idrak fəaliyyətini inkişaf 
etdirmək, qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraiti yaratmaq, internetdən istifadə 
qaydalarını öyrətmək fəal dərsin əsas vəzifələrinə çevrilir, intuisiya 
əsasında deyil, pedaqoji qanunlara əsaslanmış texnologiyalar 
vasitəsilə pedaqoji fəaliyyətin təşkili əsas götürülür. Bunlar heç də o 
demək deyildir ki, innovasiyalar - yeniliklər klassik pedaqoji 
nəzəriyyənin uğurlarının inkarı üzərində qurulur. Hal-hazırda dünya 
təcrübəsində yekdil fikir budur ki, ənənəvi təlimdəki nəticələr 
dərindən öyrənilib müasir baxış müstəvisində yeniləşdirilərək 
məktəbə gətirilsin, yeni təlim texnologiyalarına daha çox üstünlük 
verilsin. “Əlbəttə, yeniliyi qəbul etmək, öyrənib mənimsəmək 
vacibdir, işə tətbiq edib, faydalı olanlarını ümumiləşdirib yaymaq, 
tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək göstərən amil 
olduğunu əsaslandırmaq və tətbiq etmək lazımdır. Lakin ənənəvi 
təlim metodlarına “köhnə” deyib sərfi-nəzər etmək, əhəmiyyətsiz 
olduğunu düşünərək ona arxa çevirmək, əlbəttə, düzgün hesab edilə 
bilməz  (5, s. 4). 

Yeni pedaqoji ədəbiyyatlarda təlim texnologiyaları ilə 
bağlı zəngin və maraqlı faktlar verilir. Bu baxımdan professor 
Ş.Mikayılovun (5), dosent S.Hüseynoğlunun (6), dosent B.Həsənli-
nin (7), dosent F.Yusifovun, filologiya elmləri namizədi A.Paşayev 
və E.Cəfərovanın (9), X.Qədimovanın (10) və başqalarının dərslik 
və metodik vəsaitlərinin əhəmiyyəti inkaredilməzdir. Ancaq müəl-
limlərlə apardığımız sorğunun nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, 
təlim texnologiyalarından istifadə ilə bağlı metodik köməyə daha 
çox ehtiyac duyulur. Etiraf edək ki, müəllimlərin əksəriyyəti təlim 
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texnikalarının – iş formalarının bəzilərinin ancaq adlarını bilir, 
onlardan istifadə qaydalarını, yollarını bacarmırlar. 

Son illərdə “İnteraktiv təlim metodları” “fəal təlim metod-
ları”, “yeni təlim metodları” anlayışı kimi araşdırılır, tədqiqat ob-
yektinə çevrilir. Və ya “yeni təlim metodları”, “yeni təlim texnolo-
giyaları” ifadələrinə pedaqoji ədəbiyyatlarda geniş şərh verilir. Tex-
nologiya isə hərfi mənada materialları işləmə üsul və vasitələrindən 
bəhs edən elm deməkdir (11, s. 321). Bu fərqli baxışlar, yanaşmalar 
ancaq pedaqoqları deyil, metodistləri, psixoloqları da düşündürür, 
şagirdlərə öyrədiləcək biliyin asan yollarla çatdırılması üsulları 
müəyyənləşdirilir. Bəzən pedaqoji ədəbiyyatlarda metod ilə texni-
kalar – iş formaları, tərzlər, priyomlar arasında əsaslı fərq olmadığı, 
eyni anlayışı ifadə etdiyi, metodun növü olduğu qənaətinə gəlinir. 

Fəal/interaktiv təlimin mahiyyətini aydın və dəqiq açmağı 
bacaran Zülfiyyə Veysovanın müəllimlər üçün çap etdirdiyi vəsai-
tində “fəal/interaktiv təlimin metod və texnikaları” ifadəsi işlədilir 
(4, s. 66) və iş formalarının aşağıdakılar olduğu göstərilir: 

“Beyin həmləsi” metodlarının texnikaları-iş formala-
rı: əqli hücum; BİBÖ; Auksion; klaster (şaxələndirmə); suallar; 
anlayışların çıxarılması; söz assosiasiyaları; sinektika. 

Müzakirə metodlarının texnikaları – iş formaları: 
diskussiya; debatlar; müzakirə xəritələri; klassik dialoq (Sokrat 
dialoqu); “Akvarium”. 

Rollu oyunlar metodlarının texnikaları – iş formaları: 
rollu oyun (rollu dialoq); modelləşdirmə; səhnələşdirmə. 

Prezentasiya metodlarının texnikaları – iş formaları: 
təqdimat (prezentasiya); esse. 

Tədqiqatın aparılması metodlarının texnikaları – iş 
formaları: problemli təlim; kublaşdırma; konkret hadisənin 
araşdırılması (stiuativ praktikum); Venn diaqramı; layihənin 
hazırlanması; sorğu vərəqləri və müsahibə; qərarlar ağacı; ideyalar 
xalısı; refleksiya. 

Nədənsə tədqiqatçı “məntiqi təfəkkür proseslərinin inki-
şafına yönəldilmiş texnikalar”, “tənqidi təfəkkür proseslərinin inki-
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şafına yönəlmiş texnikalar”, “yaradıcılığa yönəldilmiş texnikalar” 
bölməsində metod adını işlətmir, ancaq texnikaları verməklə işini 
məhdudlaşdırır. 

Məntiqi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş 
texnikalar: “alqoritmin çıxarılması – analizdən sintezə”; “ən mü-
hümü”; “tapşırıqlar qrupu üçün süjet əsasının yaradılması”; qayda-
lara əsasən oyunlar; oyun – tapmaca; oyun-yarış; alqoritm üzrə təs-
vir (zəncirlər). 

Tənqidi təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş 
texnikalar: meyar üzrə qiymətləndirmə; ambivalent qiymətlən-
dirmə; cisim və hadisələrə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxılması. 

Yaradıcılığa yönəldilmiş texnikalar: yaradıcı əsərlərin 
yaradılması; əşyaların qeyri-adi istifadəsi; proqnozlaşdırma; atalar 
sözləri üzrə iş; fantaziyanın binomu; sərbəst prefiks (ön şəkilçi); 
fantaziyanın polinomları; fokal obyektlərin metodu; morfoloji 
analiz (morfoloji qutu). 

Müəllifin sonrakı fikirləri əsasən ziddiyyətlidir. Belə ki, 
bəzi bölgülərdə metod, bəzilərində isə texnikalar - iş formaları 
verilir. 

Təşkilati metodlar: ziqzaq və ya mozaika; karusel. 
Qruplara bölünmə texnikaları: “say”, “ad günləri sırası 

üzrə say”, “ümumi xüsusiyyət”. “püşkatma”; “mozaika”, “sisiomet-
rik metod”, “mahnı axtarışında”. 

Fəallaşdırma texnikaları: sərbəstləşdirmə (buz əridən) 
oyunlar; fəallaşdırma oyunları. 

Əlbəttə, göstərilən metod və texnikalar – iş formaları sta-
bil, dəyişməz üsullar kimi qəbul olunmamalıdır. Dövr, zaman də-
yişdikcə, təhsil sistemində müvəffəqiyyətlər əldə edildikcə bunlar 
da yeniləşəcək, məktəb təcrübəsində maraq doğuran iş üsulları tət-
biq olunacaqdır. Digər tərəfdən metod və texnologiyaların hamısın-
dan eyni mövzunun öyrədilməsində istifadə etmək mümkün deyil-
dir və buna heç ehtiyac da duyulmur. Biz pedaqoji ədəbiyyatlarda 
yenilik kimi qəbul edilmiş metod və texnikaların bəzilərinin ədə-
biyyat dərslərində tətbiqi imkanlarının metodikasını hazırlamağı 
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zəruri, vacib hesab edirik və bu problemin həlli yollarına aydınlıq 
gətirən xüsusi tədqiqatın aparılmasını əhəmiyyətli məsələ, təhsil 
sisteminin inkişafına təsir göstərəcək müsbət addım kimi qiymət-
ləndiririk. 

Fəal/interaktiv təlimdə istifadə olunan metod və texnika-
lar sırasında “Beyin həmləsi” üsulu təlim praktikasında geniş istifa-
də olunur. Biz də bu məqalədə bu sahəyə aydınlıq gətirmək istərdik. 
Pedaqoji ədəbiyyatlarda buna “əqli hücum”, “fikirlərin hücumu” 
anlayışları mövqeyindən münasibət bildirilir, dərs nümumələri 
verilir. Əsas fikir problemin həlli, müəyyən stiuasiyalardan çıxış 
yollarının müəyyənləşdirilməsi, faktların təhlili, müqayisə edilməsi 
üərində cəmlənir. Metodik ədəbiyyatda bu metoddan ən çox moti-
vasiya yaradılanda istifadə etmək məsləhət bilinir (8, s. 65). Bizcə, 
motivasiya mərhələsindən başlayaraq, dərsin sonuncu mərhələsinə-
ev tapşırığının verilməsinə qədər fikirlərin aktivləşdirilməsi, təhlil 
olunması, nəticə çıxarılması “beyin həmləsi”, dərk olunanların 
mazakirəsi üzərində qurulmalıdır. 

Ədəbiyyat-mənəviyyat açarıdır, münaqişələrin, ziddiy-
yətlərin həllinin bədii ifadəsidir. Ədəbi-bədii əsərlər də mövzular, 
ideyalar əsasında sənət incilərinə çevrilir, obrazların hərəkər və dav-
ranışında, fabula, xarakter və fikirdə öz bütövlüyünü tapır. Mövzu 
asan başa düşüldüyü halda, ancaq ideya, mahiyyət alt qatlarda, gizli 
məqamlarda, süjet və kompozisiya arxasında verildiyindən bunları 
dərk etmək və nəticə çıxarmaq bir qədər çətinlik törədir. Eyni za-
manda şagirdlər üçün maraqlıdır ki, hər hansı problemin bədii həl-
linin əsərdə necə verilməsi, bu məsələlərin gerçəklikdə, həyatda 
olanlara uyğun gəlib-gəlməməsi ilə yanaşı, onların hadisələrə, epi-
zodlara, obrazlara şəxsi münasibətləri, arzu və istəkləri öyrənilsin. 
Bəzi şagirdlər düşünürlər ki, suallara düzgün cavab verməyəndə 
müəllim onları məzəmmət edəcək, yaxud “qeyri-kafi” qiymət yaza-
caqdır. 

“Beyin həmləsi” metodu əsasında elə bir mühit yaradılır 
ki, şagirdin özü fəaliyyətə müstəqil qoşula bilir, fikir söyləyir. Buna 
görə də təlim prosesində fəallıq göstərməyən, suallara cavab 
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verməyi bacarmayan şagirdlərə sərbəstlik verilməli, onlarda inam 
yaradılmalı, müstəqil düşüncə tərzi formalaşdırılmalı, məntiqi 
təfəkkür inkişaf etdirilməlidir. Deməli, dərsin bütün mərhələlərində 
əməkdaşlıq münasibətlərinin nizamlanması, Təhsil Qanunundan 
kənara çıxılmaması, “Mən” düşüncəsinin, özünə inam hissinin 
yaradılması “beyin həmləsi” metodunun gerçəkləşdirilməsində va-
cib meyarlardır. 

Fikrimizi V sinifdə tədris olunan Abbas Səhhətin “Yay 
səhəri” şeiri əsasında izah edək. Şübhəsiz, ilk öncə dərsin mövzusu, 
məqsədi, üsul və iş formaları, təchizatı müəyyənləşdirilməlidir. 
Sonra ev tapşırığı yoxlanılmalı, dərs soruşulmalı, cavablar qiy-
mətləndirilməli və yekunlaşdırılmalıdır. Bundan sonra problemin 
qoyuluşu, fərziyyələrin gerçəkləşdirilməsi yollarını açan istiqa-
mətlər, alqoritmlər və şərtlər nəzərə alınmalıdır. 

Proqramda bu şeirin tədrisinə 1 saat vaxt ayrılır. 
Şagirdlərin yaş və bilik səviyyələri, dərketmə qabiliyyətləri nəzərə 
alınaraq Abbas Səhhət haqqında qısa məlumatın verilməsi, “Yay 
səhəri” şeirinin məzmun və təhlili üzərində işin aparılması istiqamət 
kimi seçildi. Dərsin gedişində aşağıdakı məqsədin  gözlənilməsi 
əsas götürüldü: a) şagirdləri problemin həllinə cəlb etmək, 
fərziyyələri açmaq üçün fikirlərini öyrənmək, cavabları müqayisə 
etmək, düzgün nəticələri qiymətləndirmək; b) heç bir tərəddüd 
etmədən sərbəst, müstəqil danışmağa şərait yaratmaq; c) yaradıcı 
qabiliyyətlərin, məntiqi təfəkkürün inkişafını stimullaşdırmaq; ç) 
özünə və insanlara inama, davranış normalarına, qarşılıqlı 
əməkdaşlığın, münasibətin gözlənilməsinə nail olmaq. 

Bir məsələyə aydınlıq gətirmək istərdik. Həm pedaqoji 
ədəbiyyatlarda, həm də məktəb təcrübəsində mövzuların tədrisinin 
üç üsulla aparılması göstərilir: ənənəvi, “Tənqidi Təfəkkürün 
İnkişafında Mütaliə və Yazı (TTİMY)”, “Fəal/interaktiv təlim”. 
Əlbəttə, bunları ayırmaq, bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərini 
açmaqla birinə üstünlük verib digərini qiymətləndirməmək və 
dərslərin üç üsul əsasında aparılması mövqeyini müdafiə etmək 
düzgün yanaşma hesab edilə bilməz. Biz bunların xüsusiyyətlərini 
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öyrənməklə vahid bir dərs sistemi – fəal/interaktiv təlimi 
təkmilləşdirməliyik. Çünki fəal təlimdə əvvəlki üsullarla aparılan 
dərslərin nəinki bütün komponentləri birləşir, hətta fərqli, maraqlı 
tərəfləri ortaya qoyulur, yeni metod və texnikalar – iş formaları 
müəyyənləşdirilir. Digər tərəfdən fəal/interaktiv təlimdə ideyaların 
toqquşmasına, ziddiyyətli, münaqişəli məsələlərə şagirdlərin şəxsi 
münasibətləri zəminində aydınlıq gətirilir, düşünməyə istiqamətin 
yaradılması, düşünmə və dərketmə mərhələləri üzrə işin təşkili əsas 
götürülür. 

Dərsin məqsədinə uyğun metod seçimindən sonra dərsin 
kim tərəfindən və hansı ardıcıllıqla aparılması üçün arqumentlər se-
çilir, ayrı-ayrı mərhələlərdə həll olunacaq problemlər, müəllimin 
bələdçi olması, şagirdin isə tədqiqatçı mövqeyində çıxış etməsi də-
qiqləşdirilir. 

“Beyin həmləsi” əsasında aparılan dərslərdə aparıcı “ide-
yaların generatoru adlanır. O, əvvəlcə problemlə bağlı şagirdlərdən 
ideyaları toplayır, qeydlər aparır, cavabların düzgün olub-olmama-
sına münasibət bildirmir. Sonra iş böyük və ya kiçik qruplarda da-
vam etdirilir. Qrupları fərqləndirmək üçün simvollardan istifadə 
edilir. Problemin həlli ilə bağlı hər qrup cavablarını əsas monitora 
ötürür. Aparıcı verilən cavabları dəqiqləşdiririr. Ekspert qrupu nəti-
cəni bildirir, daha çox ideya toplayana üstünlük verilir. 

Göstərilən metod və texnikalar-iş formaları əsasında apa-
rılan dərs iki mərhələni əhatə etməlidir. Birinci mərhələni yeni 
mövzunun öyrədilməsinin təşkili adlandırmaq olar. Bura  ideyaların 
fərq qoyulmadan “generator tərəfindən toplanması, vaxta əməl 
olunması, sərbəstlik yaradılması, tənqidə yer verilməməsi, qarşılıqlı 
əməkdaşlığın gözlənilməsi və bu kimi məsələlər daxildir. İkinci 
mərhələ tədqiqatın aparılması, ideyaların ekspert qrupu tərəfindən 
qiymətləndirilməsidir. Hər qrup cavablarını dəqiqləşdirir, əsas 
monitora verir. Ekspertlər hansı qrupun çox xal topladığını bildirir. 
Motivasiya və ümumiləşdirmələr zamanı “əqli hücum”dan daha 
çox istifadə olunur. (4, s.7). Ancaq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 
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digər mərhələlər üçün də bu əsas meyar olmalıdır. Şagirdlər bu 
mərhələdə aktiv, digər yerdə isə passsiv mövqedə çıxış edə bilməz. 

Motivasiya yaratmaq fəal təlimdə vacib və əhəmiyyətli 
sayılan mərhələdir. Elmi-pedaqoji ədəbiyyatlarda motivasiya 
yaratmağın üç üsulu göstərilir: 1) rəmzi (simvolik) materiallardan 
istifadə; 2) suallardan istifadə; 3) problemin müxtəlif yollarla həll 
edilməsi (4, s. 50-51), (8, s. 43-47), (6, s. 18-23). Birinci iş 
üsulunda şəkil, sxem, simvol, təranə (melodiya), əsərdən müəyyən 
bir hissə, əşya, rəvayət, tapmaca və s. istifadə edilir. İkinci iş 
üsulunda şagirdlərin mövzu ilə bağlı nəyi bildikləri, nəyi 
bilmədikləri, nəyi öyrənmək istədikləri suallar vasitəsilə 
müəyyənləşdirilir, açıq suallardan-evristik, yaxud qismi axtarıclıq 
metodundan (niyə, nə üçün, nə səbəbə və s.) istifadəyə üstünlük 
verilir, açar sözlərin (xüsusiyyəti, əhəmiyyəti, qüsurlar, səbəb, 
nəticə və s.) təlim prosesinə tətbiqi vacib sayılır. Təlim materialının 
verdiyi imkandan çıxış etməklə fərqli təsnifatın aparılması, 
mövzunun (təlim materialının) öyrənilməsinə müxtəlif yollardan 
istifadə ilə nail olunması üçüncü iş üsulunda nəzərdə tutulur. 

Motivasiya haqqında müxtəlif nəzəriyyələr mövcuddur. 
Məşhur alim Frend Lyutens göstərir ki, ayrı-ayrı müəllifllərin 
əsərlərində problemə müxtəlif aspektlərdən yanaşılır. Bunun ən 
düzgün anlamını, mahiyyətinin başa düşülməsini motivləşdirmə 
sözünün etimologiyasında axtarmaq lazımdır. Bu söz latınca 
“sövqetmə”, “oyatmaq” mənasını ifadə edir. Deməli, motivasiya 
əvvəlcə yeni mövzunun öyrənilməsinə müsbət təsir göstərən 
əşyalar, vasitələr haqqında fikirlərin ümumiləşdirilməsindən, 
sövqetməsindən başlayır, öyrədilən mövzu ətrafında cəmlənir, 
problemin müəyyənləşdirilməsinə, tədqiqata yönəldilir. 

Təcrübə göstərir ki, yeni mövzunun adının elan 
edilməsinin gizli saxlanılması şagirdlərin özlərinin mövzunun 
mahiyyətinə doğru istiqamətlənməsinə, dərsdə hansı məsələlərin 
öyrəniləcəyi qənaətinə gəlmələrinə şərait yaradır. Bu ideyanı 
yoxlamaq üçün Sumaqayıt şəhər 39 saylı məktəbdə eksperiment 
təşkil olundu. Nəticələrin maraqlı olması, unudulmaz bir ana 
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çevrilməsi üçün dərsə ciddi hazırlıq aparıldı. Yeni mövzunun 
izahına keçməzdən öncə üç şagird yazı taxtasına dəvət olundu. 
Birinci şagird Aşıq Ələsgərin “Dağlar” qoşmasından, ikinci şagird 
həmin ustad aşığın “Yaylaq” şeirindən bir bəndi əzbər söylədi, 
üçüncü şagird isə dan sökülməsi, günəşin gülümsəyərək baxması, 
qızılı şəfəqinin ətrafa yayılması və Qaraca Çobanın tonqal 
qalaması, sürüsünü alp çəmənlikdə otarması mənzərəsinin təsvirini 
verən rəsm əsərlərini nümayiş etdirdi. 

 
Birinci şagird: 

Bahar fəsli, yaz ayları gələndə, 
Süsənli, sünbüllü , lalalı dağlar. 
Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı, 
Tutmaz bir-birindən aralı dağlar. 

 
İkinci şagird: 

Kəkotu, qırxbuğum, qaymaqçiçəyi, 
Bənövşə, qantəpər  qızlar örpəyi, 
Qoyun mələşməsi, çoban tütəyi, 
Çəkir uzaqlara xəyalı, yaylaq! 

 
Üçüncü şagird`şəkilləri nümayiş etdirdi: 
1. Qaraca Çobanın tonqal qalaması; 
2. Günəşin dan yeri söküləndə qırmızı rəngə boyanması; 
3. Sürünün yaylağa yayılması. 
Sinfə müraciət edildi: Sizcə, bizim bugünkü mövzumuz-

da hansı məsələləri öyrənəcəyik? Cavablar dinlənildi və ümumiləş-
dirildi: dağdan, yaylaqdan, qoyun-quzunun çiçəkli yaylaqlarda otla-
masından, çobanın həyatından, dan yeri ağaranda günəşin boyan-
dığı rəngdən. 

Aparıcı: Bütün bu mərhələnin daha gözəl olması hansı 
fəsildə maraqlıdır? 

Şagird: Yayda. 
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Aparıcı: Günəşin doğması və batmasını, nə vaxt  gözəl 
görünməsini müşahidə etmişsinizmi? 

Şagird: Bu gözəlliyi səhər tezdən və axşam günəş 
batanda görmüşəm. 

Şagirdlər belə bir nəticəyə gəldilər ki, onlar yay fəslinə 
aid bir əsər öyrənəcəklər. Bələdçi şeirin “Yay səhəri” olduğunu dedi. 
Ancaq şeirin müəllifinin kim olduğu şagirdlərdən soruşuldu. Cavab 
nəticəsiz qaldı. Bu zaman Abbas Səhhətin “Vətən” şeirindən bir 
beyt kompyuterin ekranında göstərildi: 

 
Vətəni sevməyən insan olmaz, 
Olsa da, ol şəxsdə vicdan olmaz. 

 
Şagirdlərin hamısı Abbas Səhhətin “Vətən” şeiri olduğu-

nu, I sinfdə öyrəndiklərini, musiqisini dinlədiklərini söylədilər. Bu 
zaman ikinci bir suala – Vətən nə üçün müqəddəsdir? - sualına ve-
rilən cavabların nəticələri öyrənildi: anadır, Azərbaycandır, ölkədir, 
eldir, obadır, yurddur, dağdır, dərədir, ocaqdır, torpaqdır, insanlardır, 
mən, biz və sizsiniz, gördüyümüz hər şeydir, havadır, sudur, çörək-
dir. 

Əlbəttə, bu problemin qoyuluşu “Yay səhəri” şeirinin də 
əsas ideyası, bədii mündəricəsi ilə səsləşir. 

Abbas Səhhət haqqında sizin məlumatınız var? Bu suala 
da cavab alınmadı. Şagirdlərin bəziləri internetdən istifadə etdi, bə-
ziləri də dərslikdəki məlumatlara əsaslanaraq aşağıdakı faktları 
topladılar: 

Abbas Səhhət 1874-cü ildə Şamaxıda ruhani ailəsində anadan 
olmuş, 1918-ci ilin 11 iyununda Gəncədə vəfat etmişdir. Şair, 
dramaturq və tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. İranın Xorasan 
şəhərində mədrəsə təhsili, Məşhəd və Tehran şəhərlərində isə tibb 
təhsili almışdır. Həkim olduğuna görə Səhhət təxəllüsünü qəbul 
etmişdir. 1901-ci ildə vətəninə - Şamaxıya qayıtmışdır. Amma o, 
həkim işləməmiş, fəaliyyətini yeni tipli Azərbaycan məktəblərində 
müəllim kimi davam etdirmişdir. 
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1912-ci ildə “Sınıq saz”, “Qərb günəşi” şeirlər kitabını çap 
etdirmişdir. “Əhmədin şücaəti” poeması, “Kasıblıq eyib deyil” 
komediyası və başqa əsərlərin müəllifidir.  

Bu məzmunda bioqrafik məlumat verdikdən sonra yeni möv-
zu-“Yay səhəri” şeirinin məzmun və təhlilini əhatə edən problem 
seçildi: “Yay səhəri” nə üçün insanların diqqətini cəlb edir? 

Qruplar müəyyənləşdirildi: “Vətən”, “Günəş”, “Çoban”, 
“Yaylaq”, “Duman”. 

Şeir həcminə görə kiçik olduğundan əvvəlcə ifadəli oxusu 
aparıldı. Şeirdə hansı məsələlərin əhatə edildiyi şagirdlərin 
diqqətinə çatdırıldı. Bundan sonra müəyyən tədqiqat sualları 
yazılmış kartoçkalar qruplara paylandı: 

“Vətən” qrupu: Çair Vətənə məhəbbət hissini necə ifadə edir, 
bu fikir şeirin hansı hissəsində öz ifadəsini tapır? 

“Günəş” qrupu: Rəssam, yaxud şair olsaydınız, günəşin 
doğmasını, təbiəti işıqlandırmasını necə təsvir edərdiniz və 
təəssüratınızı yazın. 

“Çoban” qrupu: Qaraca Çoban adını eçidəndə hansı hissləri 
yaşayırsınız? Dağda çoban görəndə nə düşünürsünüz? Dağın da 
yaraşığını bu mənzərədə görürsünüzmü? 

“Yaylaq” qrupu: “Yaylaq” və “Qışlaq” anlayışları arasında 
oxşar və fərqli cəhətlər varmı, şair yaylaq deyəndə gözəlliyi necə 
qiymətləndirir? 

“Duman” qrupu: Dağı sevdirən, gözəlliyinə min bir yaraşıq 
verənləri nədə görürsünüz, şair insanlara nə demək istəyir, duman, 
çən, bulud sözlərinin mənalarını necə anlayırsınız? 

Cavablar hazır olduqca əsas monitora ötürülür. Hər qrupun 
nəticələri müzakirə edilir, lider qrup müəyyənləşdirilir, qiymətlən-
dirmə aparılır, şeiri əzbər öyrənmək, nəzmi nəsrə çevirmək ev 
tapşırığı kimi verilir. 

Bu faktlıar bir daha təsdiq edir ki, interaktiv təlim dövrün, za-
manın tələbindən irəli gələn təlimi yanaşma sistemi olub şagirdlərdə 
tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşmasına, fəallığın yaradılmasına, 
müstəqil fikirlərin söylənməsinə, nəticələrin çıxarılması və 



Ədəbi axtarışlar və tədris 
 

 263 

qiymətləndirilməsinə imkan yaradan metod, üsul, vasitə, priyom və 
texnikalar əsasında qurulur. Ədəbiyyatın öyrədilməsi zamanı əsas 
məsələlərdən biri də elə şagirdlərin biliklərinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində metod və texnikalardan – iş formalarından istifa-
də etməklə təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi, müasir təhsil 
sisteminə uyğun qurulmasıdır. 
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ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMİ HAZIRLIĞINDA 

 İNNOVASİYA VƏ TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏ 
  

Pedaqoji tədqiqatlarda, təlim praktikasında ədəbiyyat 
müəllimlərinin hazırlanmasına müxtəlif baxış müstəvisindən yana-
şılır, təhsil islahatlarının tələblərinə uyğun onların elmi- metodik 
hazırlığı, peşəkarlıq səviyyəsi, yeni pedaqoji ideyalardan, tex-
nologiyalardan istifadə bacarığı təkmilləşdirilir, yeniləşdirilir. Bu da 
şagirdlərə Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya 
olunduğu, qlobal düşüncənin formalaşdığı, gerçəkləşdiyi XXI əsrin 
aktual problemlərini araşdırmaq və öyrənmək baxımından önəm-
lidir.  

Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatlarının uğurla davam 
etdirilməsi, yeniliklərin dünya miqyasında dəstəklənməsi Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin təhsil siyasəti, onun siyasi kursunun layiqli 
davamçısı İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğının 
nəticəsi kimi dəyərlidir: “Təhsil sistemində islahatların əsas məq-
sədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan təhsil sistemi dünya təhsil siste-
minin standartlarına uyğunlaşdırılsın” (H.Əliyev); “Azərbaycanda 
təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsinə çox böyük diqqət göstərilir. 
Təhsil bizim gələcəyimizdir” (İ.Əliyev). 

Qarşıya qoyulmuş bu ciddi və aktual məsələlər ədəbiyyat 
müəllimi hazırlığına da yenidən nəzər yetirmək, bəzi problemlərin 
həlli yollarını araşdırmaq, innovasiya və texnologiyalardan istifadə 
etməklə təlimin məzmunu, strukturu və keyfiyyətini təkmilləşdir-
mək haqqında düşünmək tələb edir. Təcrübə də göstərir ki, hər 
yeniliyi olduğu kimi məktəbə gətirmək, dərsi əyləncəyə çevirmək, 
yaxud bir dərsdə həddindən artıq texnologiyalardan istifadə cəhdi 
istənilən nəticəni əldə etməyə imkan vermir. Düzdür, yeniliyi bəzən 
ənənənin inkarı, alternativi kimi qəbul edirlər. Ancaq bu heç də o 
demək deyildir ki, ənənə bugünkü zamanla səsləşmir, tamamilə 
yararsızdır. Metodika elmi ənənənin təcrübədə özünü doğrultmuş 
nəticələri ilə yeni texnologiyaları, yeni təlim metodlarını 
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əlaqələndirməyi, tətbiq etməyin yollarını müəllimlərə öyrətməlidir. 
Ona görə də məktəb təcrübəsində özünə yer tapmış ciddi 
nöqsanların aradan götürülməsi barədə düşünmək vacibdir. Hələ də 
elmi-nəzəri və metodik hazırlığı, peşəkarlıq səviyyəsi, müasir təlimi 
yanaşmalara yaradıcı yanaşmayan, yeni dərs modelləri qurmağı 
bacarmayan, kompyuter savadı olmayan müəllimlər gənclərin 
təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olurlar. Digər tərəfdən də həmçinin 
dərsdə həddindən artıq informasiyanın şagirdlərə çatdırılmasına 
daha çox yer verirlər. İnanırıq ki, müəllimlərin test üsulu ilə işə 
qəbul olunmasının həyata keçirilməsi mövcud nöqsanların müsbət 
həllinə zəmin yaradacaqdır.  

Yeni texnologiyalardan istifadənin öyrənilməsi və təlim 
prosesinə tətbiqi dərsin məzmunu, strukturu üzərində ciddi 
düşünməyi tələb edir. Həmçinin məktəb təcrübəsi təsdiq edir ki, bir 
çox hallarda şagirdlərin ədəbi təhsil səviyyəsi ilə onların həyati 
bacarıqları arasında əlaqə yaradılmır, onlardan birinə üstünlük 
verilir, digəri isə unudulur. Bu nöqsanları doğuran səbəblər 
müəllimin dərsə verilən müasir tələbləri qədərincə bilməməsi, 
pedaqoq, metodist və psixoloqların tədqiqatlarının nəticələrini 
istənilən səviyyədə öyrənməməsi, ədəbiyyatdan səmərəli dərs 
modellərini qura bilməməsi ilə bağlıdır. Bəzən müəllimlərin təlimi 
tərəfə üstünlük verib, tərbiyəvi və inkişafetdirici məqsədləri 
unutması problemə birtərəfli yanaşma mövqeyinin nəticəsidir. 
Bunun başlıca səbəbi yeniliklərin mahiyyətini, tətbiqi yollarını 
işıqlandıran vəsaitlərin az olmasından irəli gəlir. Unudulmamalıdır 
ki, dərs düşündürücü, yaradıcılıq tələb edən gərgin əməyin 
nəticəsindən yaranır, təkcə ədəbi biliklərin dərindən öyrənilməsini 
deyil, şagirdlərdə müstəqil düşüncəni, təşəbbüskarlığı, yaradıcı 
fəaliyyəti stimullaşdırır. Yaxşı ədəbiyyat müəllimi həm pedaqoq, 
həm metodist, həm psixoloq, həm fizioloq, estetik olmalıdır. Ustad 
müəllimin sinfə daxil olması şagirdlərdə sevinc, fərəh hissi oyatdığı 
kimi, təlim prosesinin müvəffəqiyyəti də onun səmərəli ünsiyyəti, 
pedaqoji məharəti, təşkilatçılığı əsasında tənzimlənir, şagirdin 
subyekt kimi çıxış etməsinə şərait yaratması, istiqamət verməsi 
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üzərində qurulur. Dərsdə psixoloji gərginliyin emosional əhvali-
ruhiyyə ilə əvəz edilməsi, dərsin mərhələlər üzrə təşkili, yeni təlim 
texnologiyalarından istifadə, düşünməyə, tədqiqat aparmağa 
yönəltmə dərsin səmərəliliyini təmin edən başlıca şərtlərdir. 
Ədəbiyyat dərsini ideyaların müzakirə olunmasına, həyati biliklərlə 
əlaqələndirilməsinə, müstəqil fikirlərin ortaya çıxarılmasına imkan 
yaradan istiqamət üzərində qurmaq məqsədəuyğundur. Şagirdlərə 
müxtəlif tarixi faktları, rəqəmləri həddindən artıq öyrətməkdənsə, 
yazıçının həyatında olan maraqlı anları, onun əsərində təbliğ etdiyi 
ideyaların müzakirəsini keçirmək onların ədəbi biliklərinin 
artmasına, həyatda müstəqil düşünən yaradıcı insan kimi 
formalaşmalarına müsbət təsir göstərə bilər.   

Müəllimlərin ən çox ehtiyacları metodik vəsait və 
dərsliklərin kifayət qədər olmaması ilə bağlıdır. Düzdür, son illərdə 
innovasiyalardan – pedaqoji ideyalardan, texnologiyalardan istifadə 
edilməsi ilə bağlı xeyli ədəbiyyatlar çap olunmuşdur. Ancaq bu 
metodik mənbələrin tirajı az olduğundan müəllimlər bunlardan 
istənilən səviyyədə yararlana bilmirlər. Buna görə də məktəb 
təcrübəsinə əsaslanan, dünya təcrübəsindən yararlanan metodik 
ədəbiyyatların tirajının xeyli artırılması haqqında düşünülməlidir.  

Bütün bunlar təsdiq edir ki, yeni dərs modellərinin 
yaradılması innovasiya və texnologiyalardan kənarda mümkün 
deyildir. Bu, ilk növbədə elmi-nəzəri və metodik hazırlıq tələb edir. 
İnanırıq ki, innovasiya və texnologiyaların təlim prosesinə düzgün 
tətbiqinə nail olunması dərsin maraqlı, məzmunlu təşkilinə, yaradıcı 
düşünmək qabiliyyətinə malik olan gənclərin həyata hazırlanmasına 
geniş imkan yaradacaqdır.  

 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu  

Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,  
Bakı, 28-29 oktyabr 2011, səh. 401-403 
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BİOQRAFİK MATERİALLARIN  

ÖYRƏDİLMƏSİ İMKANLARI 
 
Milli təhsil quruculuğu strategiyasının uğurla davam etdiril-

məsində ədəbi təhsilin əhəmiyyəti, əhatə dairəsi və istiqamətləri 
daha genişdir. Bu məqsədin reallaşması, elmi həllini tapması, İnsan 
amilinin ahəngdar inkişafına yönəldilməsi bilavasitə ədəbiyyatla, 
söz sənəti ilə bağlıdır. Mövcud ədəbiyyat proqramında (B., 2003) 
da ədəbi təhsilin iki mərhələdə - V-IX və X-XI siniflərdə aparılması 
nəzərdə tutulur. V-IX sinifləri əhatə edən pillənin özü də iki yerə 
ayrılır: V-VII və VIII-IX siniflər. 2009/2010-cu tədris ili üçün 
yazılmış dərsliklərdə də bu bölgü əsas götürülmüş, ədəbiyyatdan 
veriləcək biliyin həcmi dəqiqləşdirilmiş, fakt və hadisələrə, 
anlayışlara yeni baxış mövqeyindən  yanaşılmışdı.  

Mövcud ədəbiyyat proqramı (B., 2003) və dərslikləri (hər 
bir dərsliyin sonunda proqram materialları verilir) əsas verir ki, 
göstərilən mərhələlərdə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatından 
seçmə mətnlər, icmal mövzular, həyat və yaradıcılıq materialları, 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi məsələləri, sinifdənxaric oxu nümunələri, 
fənlərarası əlaqə-inteqrasiya üçün seçilən mövzular əsasında ədəbi 
təhsil inkişaf etdirilsin və ədəbiyyat haqqında sistemli bilik, 
anlayışlar yaradılsın.  

Göründüyü kimi, həm ədəbi təhsilin inkişafında, həm də 
şagirdlərin tərbiyəsində əsas yer tutan mövzulardan biri də 
tərcümeyi-hal materiallarıdır. Bu sahədə hansı işlərin aparılmasına 
aydınlıq gətirmək üçün proqrama nəzər salaq. Proqramda 
tərcümeyi-hal materiallarının üç istiqamətdə öyrədilməsi vacib 
sayılır: 1. V-VII siniflərdə tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilmə-
sinə saat nəzərdə tutulmur. Bu mərhələdə müəllim işini 5-6 dəqiqə 
ərzində ənənəvi təlimdə giriş sözü vasitəsilə, fəal/interaktiv təlimdə 
isə motivasiya yaratmaqda yerinə yetirir. 2. VIII-IX siniflərdə isə 
sənətkarın həyat və yaradıcılığının, konkret bir əsərin məzmun və 
təhlilinin aparılmasına 2-4 saat vaxt ayrılır. Bir saatın sənətkarın 
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həyat və yaradıcılığına, digər saatları isə nəzərdə tutulmuş əsərin 
öyrədilməsinə ayırmaq məktəb təcrübəsində də özünü doğruldur. 3. 
Proqramın tələbinə görə X-XI siniflərdə ədəbiyyat tədrisi məqsəd 
və vəzifələrinə görə fərqlənir. Bu mərhələdə aşağı siniflərdən fərqli 
olaraq icmal mövzular proqrama daxil edilir və ədəbiyyat tarixinin 
yaranması, inkişafı və formalaşma mərhələləri kurs şəklində 
öyrədilir. Ayrı-ayrı icmal mövzular daxilində sənətkarın həyatı, 
yaradıcılığı və tədrisi nəzərdə tutulan əsəri geniş təhlil və izah 
etmək əsas məqsədə çevrilir. Bir saat sənətkarın həyatına, bir saat 
yaradıcılığına, digər saatlar isə əsərin öyrədilməsinə ayrılır. Yuxarı 
siniflərdə icmal mövzuların öyrədilməsinə ən azı 4 saat ayrılması 
sənətkarın həyat və yaradıcılığı, əsərlərinin ideya-estetik dəyəri, 
idraki-tərbiyəvi əhəmiyyəti, emo-sional təsir gücü, qavranılması və 
təhlilini öyrənməyə imkan yaradır. Aşağı siniflərdən fərqli olaraq 
X-XI siniflərdə aparılan işin həcminin geniş olması, mövzuların 
əhatəli öyrədilməsinin nəzərdə tutulması müəllimdən ədəbiyyatı 
dərindən bilmək, zəngin fakt toplamaq və dərsi maraqlı təşkil etmək 
bacarığı tələb edir. 

Son illərə kimi V-VII siniflərin ədəbiyyat dərsliklərində 
tərcümeyi-hal materiallarının verilməməsi də müəllimlərin narazılı-
ğına səbəb olurdu. Çünki dərslik həm müəllim, həm də şagirdlər 
üçün ardıcıl və sistemli bilik verən, onların ədəbi təhsilinin inkişa-
fına kömək edən əsas vasitədir. “Dərs nə qədər yaxşı təşkil edilirsə 
edilsin, şagirdlərin əlində yararlı dərslik olmadan təlimin 
keyfiyyətindən danışmaq olmaz” [1, s.52]. Biz də bu məqalədə V-
VII siniflərdə bioqrafik məlumatların öyrədilməsi ilə bağlı qarşıya 
çıxan çətinlikləri qismən də olsa həll etməyə çalışmışıq. 

Dosent Soltan Hüseynoğlunun metodik vəsaitində də bu 
məsələyə düzgün münasibət bildirilir: “Dərsliklərin bir qismində rə-
qəm sıxlığı, faktların sadalanmasına aludəçilik yazıçının şəxsiyyəti-
nin, onun yaradıcılığının istiqamətlənməsinə, dünyagörüşünün for-
malaşmasına təsir edən mühüm sosial-siyasi hadisələrin şərhini ya 
kölgədə qoyur, ya da unutdurur” [2, s.47]. Müşahidələr göstərir ki, 
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şagirdlər əsasən dərsliklərdən istifadə edir, monoqrafik mənbələrə 
təsadüfən istinad edirlər.  

Buna görə də hazırda istifadə edilən V-VII sinif dərsliklə-
rində tərcümeyi-hal materialları ilə bağlı məlumatların verilməsi 
müəllimlərin bu sahədə olan ehtiyaclarını ödəyə bilmişdir. Bu ba-
xımdan dosent Fəxrəddin Yusifovun “Ədəbiyyatın tədrisi metodi-
kası” (B., 2010) dərs vəsaitində də maraqlı fikirlər ümumiləşdi-ril-
mişdir [3]. Ancaq məktəb təcrübəsində bu sahə ilə bağlı müəyyən 
nöqsanlara da yol verilir. Bizcə, bu işə nəinki V-VII siniflərdən, 
hətta ibtidai sinifdən  başlamaq vacibdir. Təcrübə də göstərir ki, 
şagirdlərdə yazıçıya məhəbbət, inam yaradılmasa əsəri öyrənməyə 
marağı istənilən səviyyədə qurmaq mümkün deyildir. İkinci bir 
tərəfdən şagirdlərin “Bu əsərin müəllifi kimdir?”, “Onun əsərlərini 
öyrənmək bizə nə verir?”, “Uşaqlığı, gəncliyi, ömrünün son illəri 
necə keçib?”, “Sənətkar kimi formalaşmasına imkan yaradan səbəb 
nə olmuşdur?” və s. sualları qarşısında müəllim çıxılmaz vəziyyətdə 
qalır. Ancaq dərslikdə müəyyən məlumat verildikdə müəllim 
bunları öyrənməyə və əlavə faktlarla zənginləşdirməyə məcburdur. 

V-VII siniflərdə tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilməsi 
ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi metodist alimlərin 
fikrincə bu mərhələdə tərcümeyi-hal materiallarını yox, ancaq 
müəllifin əsərini öyrətmək vacibdir. Digər metodist alimlər isə 
tərcümeyi-hal materiallarını öyrətmədən müəllifin əsərini şagirdə 
öyrədə bilmərik mövqeyində dayanırlar. Üçüncü fikrin tərəfdarları 
bu məsələnin asan yolunu müəllimin giriş sözündə verdiyi 
təqdimatda axtarırlar. Bütün bu mövqelər, yanaşmalar V-VII 
siniflərdə tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilməsi vəzifələrini 
müəyyənləşdirmək, qarşıya qoyulan tələbləri ümumiləşdirmək 
baxımından faydalıdır.  

Bütün bu fikirlərə aydınlıq gətirmək üçün V-VII siniflərin 
ədəbiyyat dərsliklərində hansı sənətkarların əsərləri və tərcümeyi-
halının öyrədilməsinin nəzərə alındığına diqqət yetirək. V sinif 
ədəbiyyat dərsliyində [4] Nizami Gəncəvi, Əhməd Cavad, Abdulla 
Şaiq, Qabil, Bəxtiyar Vahabzadə, Əli Tudə, Məmmədhüseyn 
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Şəhriyar, Mikayıl Rzaquluzadə, Ənvər Məmmədxanlı, Hüseyn 
Arif, Süleyman Sani Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Viktor 
Hüqo, Mark Tven, Yunis Əmrə, Seyid Əzim Şirvani, Xəlil Rza 
Ulutürk, Süleyman Rüstəm, Mehdi Hüseyn, İmran Qasımov, Həsən 
Seyidbəyli, Mixail Şoloxov, Süleyman Rəhimov, Mir Cəlal Paşa-
yev, Abbas Səhhət və Səməd Vurğunun tərcümeyi-hal materialları 
verilir.  

Xaqani Şirvani, Abbas Səhhət, Fikrət Qoca, Səməd Vurğun, 
Bəxtiyar Vahabzadə, Nizami Gəncəvi, Qasım bəy Zakir, Cəlil 
Məmədquluzadə, Süleyman Sani Axundov, Məmmədhüseyn 
Şəhriyar, Ənvər Məmmədxanlı, Səməd Behrəngi, İsmayıl Şıxlı, 
Maqsud İbrahimbəyov, Mikayıl Rzaquluzadə, Məmməd Aslan, 
Namiq Abdullayev, Mikayıl Müşfiq, İlyas Əfəndiyev, Daniel Defo 
və Çingiz Aytmatovun tərcümeyi-halı haqqında VI sinif dərsliyində 
[5] məlumatın verilməsi nəzərə alınmışdı. VII sinif ədəbiyyat 
dərsliyində isə [6] Bəxtiyar Vahabzadə, Məmmədəli Məhzun, İlyas 
Əfəndiyev, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyev, Süleyman Sani Axundov, Osman Sarıvəlli, Əli 
Kərim, Mirzə İbrahimov, Fərman Kərimzadə, Yusif Vəzir 
Çəmənzəminli, Məmməd Araz, Süleyman Rəhimov, Qurbani, Aşıq 
Ələsgər, Səməd Vurğun, Yunis Əmrə və Ceyms Fenimor Kuperin 
tərcümeyi-halı barədə məlumat vermək əsas məqsəd kimi 
götürülür. Bu siniflərdə sinifdənxaric oxu materialları kimi verilmiş 
əsərlərin müəllifləri nəzərə alınmamaqla beşinci sinifdə 28, altıncı 
sinifdə 21, yeddinci sinifdə 19 (cəmi:68) sənətkarın tərcümeyi-halı 
barədə məlumat vermək vacib bilinir. 

Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, bu yaş dövründə olan 
uşaqlar “ətraf aləmdə baş verən, məktəbdə öyrənilən, oxunulan hər 
şeyi öz şəxsiyyəti ilə, fikir, hiss və həyəcanlarının daxili aləmi ilə 
müqayisə etməyə çalışır” [1, s.87]. Buna görə də dərsliklərdə 
verilən tərcümeyi-hal materiallarının maraqlı hadisələr, dəqiq 
faktlar, xatirələrdən müəyyən anların seçilməsi, sənətkar haqqında 
söylənmiş qiymətli sözlər əsasında zənginləşdirilməsi dərsliyi ən 
yaxşı təlim-tərbiyə vasitəsinə çevirir. Digər tərəfdən yeni nəşr edil-
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miş ədəbiyyat dərsliklərində tərcümeyi-hal materiallarının 
şagirdlərin bilik səviyyəsinə, proqramın tələbinə fərq qoyulmadan 
şair, yazıçı və dramaturq haqqında məlumatların dərinləşdirilməsinə 
istiqamətləndirilməsi müsbət qiymətləndirilməlidir. Əlbəttə, bu 
məsələlərin hamısını dərslikdə vermək imkan xaricindədir. Ona 
görə də əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etməklə müəllim özü bu pro-
sesdə nümunə olmalı, maraqlı dərs modeli qurmağı bacarmalıdır. 
Dərsliklərə tutulan belə bir iradla da razılaşmaq olmaz ki, V-VII 
sinif dərsliklərində tərcümeyi-hal materialları ilə bağlı verilən 
məlumatlar yığcamdır. Bioqrafik faktlar, əsərlərinin məzmun və 
ideyasının verilməsi demək olar ki, zəif işıqlandırılır. Məsələyə 
aydınlıq gətirmək üçün V sinif dərsliyində verilmiş bir nümunəyə 
diqqət yetirək: 

 
Cəlil Məmmədquluzadə (1866-1932) 

Aşağı sinifdə öyrəndiyimiz “Buz” adlı kiçik hekayə 
yadınızdadırmı? Xəstə xalası üçün buz alan oğlanın başı dalaşmağa 
qarışdığından buzu evə çatdıra bilmir... 

Həmin hekayədən kiçik parçanı öyrənmişdiniz. İndi isə onu 
bütövlükdə öyrənəcəksiniz. İlk növbədə isə hekayənin müəllifi ilə - 
Cəlil Məmmədquluzadə ilə tanış olmalısınız.  

Naxçıvan şəhərində anadan olan, əvvəl molla yanında, 
sonra şəhər məktəbində oxuyan Cəlil Məmmədquluzadə Qori 
Müəllimlər Seminariyasında təhsilini davam etdirmişdir. Buranı 
uğurla bitirmiş, on il müəllim işləmişdir. Sonralar Tiflis şəhərinə 
köçən Cəlil Məmmədquluzadə qəzetdə çalışmış, 1906-cı ildən 
məşhur “Molla Nəsrəddin” jurnalını çap etdirməyə çalışmışdır. O, 
həm yazıçı, həm də jurnalist kimi uzun illər xalqına, vətəninə 
xidmət etmişdir. 

O, nədən yazırdı? Xalqını dilənçi, vətənini xaraba qoyan rus 
ağalığını ifşa edirdi, insanların avam, gözübağlı qalmasına çalışan 
yalançı, ikiüzlü ruhaniləri tənqid edirdi, elmə, təhsilə qiymət 
verməyib, onlardan “qaçaq düşənlərə gülürdü...” 
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Onun “Buz”, “İki alma”, “Poçt qutusu”, “Qurbanəli bəy” və 
s. hekayələri uşaqların maraqla oxuduqları əsərlərdəndir. 

Ətraflı öyrənəcəyimiz “Buz” hekayəsində uşaqların 
tərbiyəsindəki qüsurlardan, bunların acı nəticələrindən danışılır [4, 
s.135-136]. 

Bu yanaşma mövqeyi VI sinif dərsliyində də saxlanılır, 
sənətkarların bioqrafiyası haqqında məlumat verilməklə davam 
etdirilir. 

Nizami Gəncəvi (1141-1209) 
Oğlum Məhəmmədə nəsihət 

(“Leyli və Məcnun”dan) 
Mövzunun öyrənilməsinə hazırlıq 

 
Nizami Gəncəvi haqqında bilikləriniz bu sinifdə daha da 

zənginləşəcək. Bilirsiniz ki, 1141-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri 
Gəncədə anadan olan Nizami Gəncəvi ömrü boyu öz doğma 
şəhərində yaşamışdır. 

Şairin adı İlyasdır. Nizami onun təxəllüsüdür, mənası 
nəzmə çəkən, şeir yazan deməkdir. Nizami öz dövrünün ən savadlı 
adamlarından olmuş, bir neçə dil bilmiş, zəmanəsinin elmlərini 
dərindən öyrənmişdir. 

O, ədəbiyyat tarixində gözəl şeirlər, poemalar müəllifi kimi 
dərin iz qoymuşdur. İlk növbədə isə “Xəmsə”si ilə məşhurlaşmış-
dır. “Xəmsə”yə beş poema daxildir: “Sirlər xəzinə”si, “Xosrov və 
Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və  “İskəndərnamə”. 

O, həssas bir ata kimi oğlu Məhəmmədin gələcək taleyini 
düşünərək nəsihətlər yazmışdır. Lakin bu nəsihətləri şair təkcə öz 
oğluna deyil, bütün gənclərə ünvanlamışdır. 

Şairin “Oğlum Məhəmmədə nəsihət” şeiri dillər əzbəridir. 
Əsəri oxuyarkən bunun səbəbini aydınlaşdırmağa, Nizaminin bir 
ata kimi hansı hisslərlə yaşadığını duymağa çalışın [5, s.77]. V-VI 
sinif dərsliklərində vacib meyar kimi götürülən istiqamət VII sinif 
dərsliyində də əsas məqsədə çevrilir. Konkret bir nümunə - Əli 
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Kərimin tərcümeyi-halı ilə bağlı dərslikdə verilmiş materiallar 
fikrimizə aydınlıq gətirmək üçün kifayətdir. 

 
Əli Kərim (1931-1969) 

Siz heç bilirsinizmi cəmi otuz səkkiz il yaşamış cavan bir 
şairin ömür nəğmələrində onun hissi, həyəcanı, insanlara, torpağa, 
Vətənə sevgisi, məhəbbəti necə ülvidir, səmimidir? Şairin sonsuz 
duyğu, düşüncəsinin bədii ifadəsi olan bu şeirlər elə həyatın 
özüdür? Axı bir neçə ildən sonra siz də tələbə olacaqsınız. “Qaytar 
ana borcunu”şeirini diqqətlə oxuyun, öyrənin, yadınızda saxlayın. 

Elə etməyin ki, şeirdəki tələbə kimi yad ediləsiniz. 
İstedadlı Azərbaycan şairi Əli Paşa oğlu Kərimov (Əli 

Kərim) 1931-ci il martın 22-də Göyçay şəhərində anadan olmuşdur. 
Əli Kərim şeir yazmağa hələ orta məktəbdə oxuduğu 

illərdən başlamışdır. Onun 1948-ci ildə ilk nəşr olunan şeiri “Təzə 
müəllim” adlanır. Bundan sonra Əli Kərimin şeiriləri tez-tez çap 
olunmağa başlayır. 

Əli Kərimin “İlk simfoniya” poeması 1957-ci ildə  
gənclərin və tələbələrin Moskvada keçirilən VI Ümumdünya 
festivalında mükafata layiq görülüb.  

Əli Kərim az ömür yaşamasına baxmayaraq, çoxlu şeirlər 
və tələbələrin həyatından bəhs edən “Pillələr” romanını yazmışdı. 

Əli Kərim 1969-cu il iyunun 30-da vəfat etmiş və 
doğulduğu Göyçay şəhərində dəfn edilmişdir [6, s.118]. 

İqtibas etdiyimiz nümunələrin təhlili göstərir ki, V-VII 
siniflərdə tərcümeyi-hal materiallarının verilməsi zamanı aşağıdakı 
tələblər əsas götürülmüşdür: 

1. Əvvəlki biliklər əsasında yeni informasiyaların öyrənilməsi 
yollarının müəyyənləşdirilməsi, təlim zamanı inteqrasiyanın 
imkanlarından geniş istifadə olunması; 

2. Sənətkarın həyat və yaradıcılığında əsas yer tutan ideyaların 
şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasına göstərdiyi təsirin 
açılması; 
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3. Həyat və yaradıcılıq materiallarını izah etməklə öyrədiləcək 
əsərlə əlaqənin yaradılması. 
V-VII sinif dərsliklərində verilmiş tərcümeyi-hal materialla-

rının ümumiləşdirilməsi, sistemə salınması diqqətəlayiqdir. Müsbət 
məziyyətləri ilə yanaşı V-VII siniflərdə bu sahə ilə bağlı bəzi 
təkliflərin də nəzərə alınmasını əhəmiyyətli hesab edirik: 

1. Sənətkarın böyüklüyünü, xeyirxah insan olmasını təsdiq 
edən dahi insanların fikirlərindən və öz sözlərindən nümu-
nələr verilməsi; V-VII sinif dərslikləri bu baxımdan diqqəti 
cəlb edir. Ancaq VI sinif dərsliyində bu məsələ unudulmuş-
dur. 

2. Yazarın ədəbiyyat tarixindəki mövqeyinin açıqlanması; 
3. Şair, yazıçı və yaxud dramaturqun həyatından maraqlı bir 

xatirənin dərslikdə verilməsi; 
4. Xronologiyaya geniş yer verilməməsi; 
5. Əsərlərindən maraqlı bir hadisənin, fikrin söylənilməsi; 
6. Ən məşhur əsərlərindən bir-ikisinin adının çəkilməsi və bu 

əsərin nə üçün yazıldığının müəyyənləşdirilməsi; 
7. Ancaq bir sinifdə öyrədilən sənətkarın həyat və yaradıcılığı 

haqqında bir qədər geniş məlumatın verilməsi; 
8. Dövrü, harada anadan olması, nə vaxt vəfat etməsi, təhsili, 

peşəsi, vəzifələrinin sadalanmasında təfərrüata yol 
verilməməsi. 
Əlbəttə, bu fikirlərin sırasını artırmaq da mümkündür. 

Ancaq bu məsələlərə dərs prosesində bir qədər də dərindən fikir 
versək şagirdlərdə sənətkarın ömür yolu və yaradıcılığını, əsərlərini 
öyrənməyə daha güclü maraq yarada bilərik. Bu baxımdan 
Sumqayıt şəhər Həzi Aslanov adına 22 nömrəli məktəbin dil-
ədəbiyyat müəllimi Əliyeva Şəfiqə Qüdrət qızının 40 illik iş 
təcrübəsi diqqəti cəlb edir. O, dərs dediyi siniflərdə poeziya 
nümunələrindən tez-tez istifadə edir. Sənətkara, sözə, sənətə 
məhəbbət hissi yaradır. Məsələn, müəllimə Məmməd Arazın 
həyatından danışarkən şairin istedadının gücünü, dahi bir şəxsiyyət 
olmasını sübut etmək üçün Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun bir bənd 
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şeirini söyləyərək şairi ürəklərə, qəlblərə, yaddaşlara həkk edir, 
qürur və fərəh hissi oyadır: 

 
Vurduğu rəngə bax, açdığı izə, 
Şöhrəti zamanı gətirir dizə. 
Allah! Bu vətəni çox görmə bizə, 
Vətən torpağında Məmməd Araz var [8, s.199]. 

 
Yaxud, VII sinif ədəbiyyat dərsliyində verilmiş iki misranı 

sinifdə səsləndirəndə poeziyanın, Məmməd Araz poetikasının 
gücündən kənarda qalmaq mümkündürmü? 

 
Vətən mənə oğul desə nə dərdim, 
Mamır olub qayasında bitərdim [9, s.133]. 

 
Başqa bir fakta nəzər salaq. Məsələn, V sinif ədəbiyyat 

dərsliyində Xəlil Rza Ulutürk haqqında şagirdlərin aşağı sinifdə 
öyrəndikləri bir şeirdən istifadə edəndə şair haqqında dolğun fikir 
yaratmaq mümkündür: 

 
Çıxdım Şuşa yaylağına, 
Çeşmələrdə gözüm qaldı. 
Endim İsa bulağına, 
Cığırlarda izim qaldı [4, s.168]. 

 
Bu fikirlər şairin qəlbindən gələn səslərdir, ürək çırpıntıları-

dır.  
Burada bir məsələyə də aydınlıq gətirmək vacibdir. Bu da 

Ulu Öndərin ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi diqqət 
və qayğının dərslikdə verilməsi məsələsidir. Yaxşı olardı ki, Heydər 
Əliyevin 15 aprel 1995-ci ildə verdiyi fərman azadlıq mücahidi 
Xəlil Rza yaradıcılığına ən böyük qiymət kimi dərslikdə verilərdi: 
“Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda xüsusi xidmətinə görə Xəlil 
Rza Ulutürk “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin”. 
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Sumqayıt şəhər 17 nömrəli məktəbin müəllimi İmanova 
Raya Qazı qızı (40 il iş təcrübəsi var) dərslərində Ulu Öndərin, 
onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin 
müdrik fikirlərinə əsaslanır, kollektivdə şagirdlərə sənətkarın 
tərcümeyi-halını dərindən öyrətməyi bacaran pedaqoq kimi tanınır.  

Dərsliyin bu istiqamətlərə uyğun qurulması tərcümeyi-hal 
materiallarının  öyrənilməsini asanlaşdırır, emosional əhvali-
ruhiyyə yaradır, mövzunun dərindən öyrənilməsini stimullaşdırır. 

Qeyd olunan fikirlər də bir daha təsdiq edir ki, tərcümeyi-
hal materiallarının öyrədilməsi şagirdlərin ədəbi təhsilinin 
inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu materialların öyrədilməsi iki 
cəhətdən faydalıdır: “a) təlim materialının mənimsənilməsinə 
kömək edir; b) şagirdləri mütaliə etməyə alışdırır” [10, s.77]. 

Unutmaq olmaz ki, sənətkara yaşadığı dövrdən kənarda 
qiymət vermək olmaz. Onun təcümeyi-halı müəyyən zaman, 
məkanla bağlıdır, əsərləri də bioqrafiyası ilə sıx əlaqəlidir. “Onların 
keçdiyi həyat yolu məktəb partasında oturan gənclik üçün örnək 
olmalıdır. Ədəbi şəxsiyyətlərin bioqrafiyası elə təqdim edilməlidir 
ki, şagirdlər həmin materialdan özləri üçün nəticə çıxarsınlar” [10, 
s.72]. 

Müəllim əsas fəaliyyətini giriş sözündə cəmləşdirir. Bu 
zaman müəllim əsasən aşağıdakı məsələlərin əhatə olunmasına nail 
olmalıdır:  

1. Sənətkarı sevdirməyə, onun əsərlərini oxumağa maraq 
yaratmağı bacarmalıdır; 

2. Tərcümeyi-halın əsas məqamları nəzərə çatdırılmalıdır; 
3. Yaradıcılığında əsas yer tutan əsərlərin bir neçəsinin 

yığcam xülasəsi verilməlidir; 
4. Öyrəniləcək əsərə yanaşma istiqaməti müəyyənləşdirilmə-

lidir; 
5. Əsərin yarandığı dövrün tələbinə uyğun şərhi verilməlidir. 

V-VII siniflərdə tərcümeyi-hal materiallarının öyrədilmə-
sində mühazirə metodundan istifadə özünü doğrultmur. Bu, şagird-
ləri yorur, onların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə mənfi 
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təsir göstərir. Burada klaster üsulundan, Venn diaqramından, əqli 
hücumdan, BİBÖ-dən istifadə etmək təlim materialının dərindən 
öyrənilməsinə imkan yarada bilir. Bu işin motivasiya zamanı tətbiq 
edilməsi dərsin maraqlı və məzmunlu keçməsinə zəmin yaradır. 
Əyani vəsaitlərdən, tədqiqat əsərlərindən, xatirələrdən də istifadə 
etməklə də motivasiya mərhələsini maraqlı qurmaq mümkündür. 
Bu zaman metodik tədqiqatların birində söylənmiş bir fikri 
unutmaq olmaz: “Bəzi müəllimlər ehtiyac olmadan dərsə xeyli 
əlavə material cəlb edir, onsuz da ağır olan proqramı yükləyirlər. 
Bu, xüsusən V-IX siniflərdə yolverilməzdir” [2, s.47]. Sumqayıt 
şəhər general Məhəmməd Əsədov adına orta ümumtəhsil internat 
məktəbinin müəllimi Təkləvi Rəfiqə Musa qızının pedaqoji 
fəaliyyətində də əsasən şagirdlərin maraq və bilik dairəsi nəzərə 
alınaraq daha çox xatirələrdən istifadə edilir, yeni texnologiyaların 
təlim prosesinə tətbiqi imkanları araşdırılır. 

Müşahidələr göstərir ki, bəzən ədəbiyyat tarixində özünə la-
yiqli yer tutmayan sənətkar bir neçə dərslikdə özünə yer alır, ancaq 
öyrədilməsi vacib sayılan sənətkarlara az yer verilir. Biz 
çalışmalıyıq ki, ən kamil, böyük şəxsiyyətlərin əsərləri ilə 
gəncliyimizi tərbiyə edək, tərcümeyi-halındakı müsbət 
xüsusiyyətləri şagirdlərə öyrədək. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 
möhkəm yer tutan söz sənətkarlarının yaradıcılığına nüfuz etmək 
üçün şagirdlər mütləq onların yaşadığı dövrün səciyyəsi, həyatı 
haqqında müəyyən biliyə malik olmalıdır” [1, s.132]. 
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Azərbaycan Respublikası Təhsil  
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BƏDİİ ƏSƏRLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİNDƏ 
FƏAL/İNTERAKTİV İŞ ÜSULLARININ TƏTBİQİ 

 
XXI əsr elm, təhsil və qlobal düşüncənin, Azərbaycan təh-

silinin dünyaya inteqrasiyasının aparıldığı bir dövr kimi səciy-
yələnir, zaman və məkan müstəvisi baxımından yeni təfəkkürün, 
ictimai-iqtisadi formasiyanın, sivilizasiyanın formalaşması kimi 
tarixə yazılır. Belə bir tarixi dönəmdə çevik iş üsullarından istifadə 
etməklə şagirdlərdə fəallıq, müstəqil fikir söyləmək, oxuduqları, 
öyrəndikləri ilə həyatda olanları müqayisə edib nəticə çıxarmaq, 
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qarşılıqlı dialoqa girmək, bir-birlərini dinləmək, informasiya 
toplamaq və müzakirədə fəal iştirak etmək, tətbiqetmə bacarığını 
öyrətmək dövrün tələbi, təhsilin davamlı inkişaf yolu kimi 
müəyyənləşdirilir. Bu sahədə uğur qazanmaq ənənəvi üsullarla 
müasir təlimə baxışın sintezinin yaradılması ilə sıx surətdə bağlıdır. 
Bu istiqamətdə uğurlu nəticə əldə etmək bilavasitə fəal iş 
üsullarından yaradıcı istifadə ilə əlaqədardır. Biz də bu məqalədə 
ədəbiyyat dərslərində tətbiqi mümkün olan iş üsullarından 
istifadənin üsul və vasitələrini araşdırmışıq. Məktəb təcrübəsi də bir 
daha təsdiq edir ki, müəllimlərin bu sahədə metodik köməyə 
ehtiyacı böyükdür, bunsuz təhsildə uğur qazanmaqdan da danışmaq 
olmaz.  

Son pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatlarda 400-dən artıq fəal 
iş üsullarından istifadə olunduğu əsaslandırılır. 

Ədəbiyyat təlimində daha çox tətbiq olunan, şagirdlərin 
maraq dairəsini cəlb edən, əqli fəaliyyətin formalaşmasına müsbət 
təsir göstərən “BİBÖ” üsulundan geniş istifadə olunur. 

Bu, klassik pedaqogikanın sadədən mürəkkəbə, asandan 
çətinə, məlumdan məchula doğru iş sistemi əsasında qurulur, nəyi 
öyrənmişik, bilirik, nəyi öyrənmək, bilmək istəyirik, nəyi öyrəndik, 
bildik məqsədini həyata keçirmək üçün böyük, kiçik qruplarda, cüt-
lərlə iş aparılır. Təlim prosesinin təşkili 10-15 dəqiqə müddətində 
həyata keçirilir. Yeni mövzunun izahı, keçmiş bilik və təcrübə ilə 
yeni bilik və anlayışlar arasında əlaqənin yaradılmasında, 
ümumiləşdirici dərslərdə bu üsulun tətbiqi müsbət nəticə verə bilər.  

Məktəb təcrübəsində, metodik mənbələrdə işin ardıcıllığı-
nın aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməsi tövsiyə edilir: 

1. Təklif olunan mövzuya dair nələri bilirik? sualının cavabları 
yazılır, cütlərə oxunur, müzakirə edilir və lövhədə “Bili-
rik”sütununun altında qeyd olunur. 

2. Eyni qayda ilə bilmək istədiyiniz suallar “İstəyirik bilmək” 
qrafasının altında qeyd olunur (Bunlar I mərhələyə daxildir 
və düşünməyə yönəltmə mərhələsi adlanır). 
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3. Təklif olunan mövzuya dair təlim materialı şagirdlərə 
təqdim olunur. Şagirdlər onu oxuyur və oxu bitdikdən sonra 
“İstəyirik bilmək” qrafasındakı sualları nəzərdən keçirirlər 
[1, s.107]. 
Müəllimlərə metodik kömək göstərmək üçün X sinifdə 

tədrisi nəzərdə tutulmuş (proqramda 4 saat vaxt ayrılmışdı) “Azər-
baycan şifahi xalq ədəbiyyatı” icmal mövzusuna əsaslanaq. Proq-
ramın və dərsliyin tələbinə uyğun olaraq bu müddət ərzində şagird-
lərin folklorun növ və janrları, poetik strukturu, tarixi təkamül və 
inkişafı, aşıq yaradıcılığı və dastanlar haqqında öyrəndikləri sistemə 
salınmalı, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının hikmət xəzinəsinin 
açarı olduğu əsaslandırılmalıdır. Lirik folklor nümunələrindən biri 
olan bayatılarla bağlı hansı bilik və anlayışların şagirdlərin bilib-
bilmədiklərini  və öyrənmək istədiklərini müəyyənləşdirmək üçün 
“BİBÖ” üsulundan istifadə edək. Metodik ədəbiyyatlarda məsləhət 
bilinir ki, suallara alınan cavablar aşağıdakı sxemdə yerləşdirilsin, 
müzakirəsi aparılsın, nəticələri öyrədilsin. 

 
Nəyi öyrənmişik, 

bilirik 
Nəyi öyrənmək, 
bilmək istəyirik 

Nəyi öyrəndik, 
bildik 

   

 
Mərhələlərin hamısını əhatə edə biləcək suallar əvvəlcədən 

bir vərəqə yazıldı və təlim zamanı hər qruplara paylandı, ideyalar 
toplandı, aydın olmayan cavablar dəqiqləşdirildi. 

I mərhələ üçün suallar:  
1. Bayatı növdür, yoxsa janr? Fikrinizi əsaslandırın. 
2. Bayatı ən çox sevilən kiçik həcmli lirik nümunədir. Bunun 

səbəbini nədə görürsünüz? 
3. Bayatının qafiyələnməsi, quruluş xüsusiyyətlərini necə 

ümumiləşdirə bilərsiniz? 
II mərhələ  üçün suallar: 
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1. Bayatılar üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətləri ümumiləşdirin. 
2. “Çoban-bayatı” saz havası, “Bayatı-Şiraz”, “Bayatı-İsfa-

han”, “Bayatı-Qacar”, “Bayatı-Türk”, “Bayatı-Kürd” mu-
ğamlarında işlənən “bayatı” anlayışı ilə “bayatı” janrı 
arasında uyğunluq axtarmaq olarmı? 

3. Bayatıların yazılı ədəbiyyata və aşıq yaradıcılığına təsiri 
barədə hansı faktları bilirik. 
III mərhələ üçün suallar: 

1. “Bayatı” söz-terminin etimologiyası necə izah edilir? 
2. Bayatıların hansı şəkilləri, forma müxtəlifliyi 

müəyyənləşdirilir? 
3. Bayatıların yaranma və  tarixi inkişaf mərhələləri haqqında 

nə düşünürsünüz? 
4. Nə üçün bayatılar daha çox “Əzizinəm”, “Əzizim”, “Mən 

aşiq”, “Aşiq” və s. sözləri ilə başlayır? 
Əlbəttə, sinfin səviyyəsi, biliyin həcmi, proqramın tələbi, 

mövzunun mahiyyəti ilə bağlı suallar “BİBÖ” üsulunda üstünlük 
təşkil etməlidir. Bu da əqli hücumun yaranmasına, ideyaların ortaya 
çıxmasına müsbət təsir göstərən şərtlərdən biridir. 

“Beyin həmləsi” metodu əsasında təşkil olunmuş dərslərdə 
istifadə edilən texnikalardan-iş formalarından biri də “Auksion”dur. 
Bu, müəyyən bir nəzəri anlayışın, hadisələrin, obrazların xüsusiy-
yətlərini açmağa, daha çox fərqli cəhətlərini ortaya çıxarmağa im-
kan yaradır. “Auksion”dan istifadə iş forması dinləmə mədəniyyəti 
tələb edir, əməkdaşlıq şəraitində tətbiq olunur, iş prosesi 5-7 dəqiqə 
müddətində yekunlaşır. Böyük qruplarda iş aparmaq, yeni bilik 
verən və ümumiləşdirici dərs tiplərində tətbiq etmək məsləhət bili-
nir. Xüsusiyyətlər ardıcıl sadalanır, sonuncu fikri söyləyən qalib 
sayılır. Ədəbiyyatın söz sənəti olması, inkişaf mərhələləri, ədəbi 
növ və janrlar, ədəbiyyatşünaslıq və onun sahələrinin xüsusiyyət-
ləri, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi dövrləşdirilməsi və s. kimi 
məsələlərin öyrədilməsi proqramın tələbinə uyğun olaraq  X sinif 
şagirdlərinə “Giriş” mövzusu vasitəsilə çatdırılır və 1 saat vaxt ay-
rılır. Bu zaman müəllim sözügedən iş formasından aşağıdakı kimi 
istifadə edə bilər: 
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Müəllim: “Ədəbiyyat” sözünün mənasını, xüsusiyyətlərini 
sadalayın. 

Şagird:  “Ədəbiyyat” ərəbcə ədəb sözündəndir. 
- Şərqdə ədəbiyyat söz sənəti, mərifət, nəzakət, incəlik, bilik və 
elm mənasında işlənmişdi. 
- Avropalılar ədəbiyyata “belletristika” demişlər. Mənası gözəl 
söz, təsirli ifadə mənasını verir. 
- Ədəbiyyat iki qolun-şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı 
ədəbiyyatın toplusudur. 
- Ədəbiyyat müstəqil fənn kimi öyrədilir. 
- Ədəbiyyat mənəviyyatdır, könül pəncərəsinə açılan yoldur. 
- Ədəbiyyatın qanunauyğunluqları, spesifik xüsusiyyətləri 
ədəbiyyatşünaslığın şöbələri-ədəbiyyat tarixi, ədəbi tənqid və 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi tərəfindən araşdırılır və tədqiq olunur.  
- Həyatın sirlərini açan, dərk etdirən, mənəviyyatı zənginləş-
dirən ədəbiyyatdır. 
- Ədəbiyyat insanları gözəllik aləminə qovuşdurur, bizə 
yaşamağı və yaşatmağı öyrədir. 

Müəllim sonuncu cavabı bir-iki dəfə təkrarlayır. Yeni ca-
vablar olmadığına görə işi dayandırır, sonuncu cavab verən qalib 
sayılır.  

Dərsin müəyyən mərhələlərində bu cür iş formalarından 
istifadə əhvali-ruhiyyəni yüksəldir, təlimə marağı artırır, biliklərin 
aktivləşməsinə, öyrənilənlərin yada salınmasına, müxtəlif ideyaların 
müəyyən bir məsələ ətrafında toplanıb anlayışların açılmasına, qav-
ranılmasına geniş imkan yaradır. 

Böyük və kiçik qruplarda, həmçinin cütlərlə və fərdlərlə 
aparılan məşğələlərdə istifadə olunan texnikalardan-iş formaların-
dan biri də klaster (şaxələndirmə) adlanır. Bu zaman hər hansı bir 
sənətkar, anlayış, yaxud termin, ədəbi növ və janr, obraz, epizod, 
süjet xətti, kompozisiya, sənətkarlıq məsələləri ilə bağlı cəhətləri, 
xüsusiyyətləri açmaq üçün şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləş-
dirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlki biliklərə istinad et-
məklə yeni biliyin verilməsi, müxtəlif variantlar söyləməklə anla-
yışların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və müəyyən sistem yara-
dılması bu üsulun mahiyyəti ilə bağlı komponentlərdir. İşin icrasına 
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5-7 dəqiqə vaxt ayırmaq məqbul sayılır. Bu iş formasını iki mər-
hələdə-motivasiya və tədqiqatın nəticələrinin ümumiləşdirilməsi, 
müzakirənin yekunlaşdırılması zamanı tətbiq etmək şagirdlərin id-
rak fəallığı, müstəqil mühakimə aparmaq bacarığını möhkəmlən-
dirir. 

Professor Ş.Mikayılov klaster (şaxələndirmə) iş formasını-
texnikasını interaktiv təlim metodunun növü hesab edir [2, s.30]. 
Professor digər texnikalar haqqında da birmənalı mövqe tutur. 

Metodik mənbələrdə klasterdən istifadənin iki yolu 
müəyyənləşdirilir. Birinci mövqe bununla bağlıdır ki, əsas anlayış, 
hadisə, obraz və s. adlar vərəqin orta hissəsindəki dairə içərisində 
yazılır. Şagirdlərdən alınan cavablar dairədən bir qədər aralı 
məsafədə göstərilir və ox xətti ilə dairəyə birləşdirilir. 

V sinifdə Əliağa Kürçaylının “Gəl, baharım, gəl” şeiri bu iş 
formasının tətbiqi üçün maraqlı faktlarla zəngindir. Öyrədilməsinə 
bir saat ayrılmış bu mövzuya şagirdləri sövqetmək (motivasiya) 
üçün aşağıdakı sxemdən istifadə etmək faydalıdır: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novruz 
adətləri 

Yumurta 
boyanır 

Kosa-kosa 
oynanılır 

Küsülülər barışır 

Təmizlik aparılır, təzə 
paltar geyilir 

Qulaq falına çıxılır 

Xonça 
hazırlanır 

Qurşaq sallanır, 
papaq atılır 

Tonqal qalanır 

Səməni 
göyərdilir 
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İkinci mövqe də birinci ilə üst-üstə düşür. Ancaq fərq 
bundadır ki, mərkəzi dairə və ətrafdakı xanələrdən biri-ikisi boş 
saxlanılır. Bu yerləri şagirdlərin özlərinin tapması məsləhət bilinir. 
Cavablar tam hazır olandan sonra mərkəzdəki dairənin içərisinə 
nəzərdə tutulmuş fikir yazılır. Fikrimizi XI sinifdə öyrədilən “Mir 
Cəlal” mövzusu ətrafında ümumiləşdirək. Proqramda mövzunun 
tədrisinə 6 saat vaxt ayrılır. Müəllim sxemi görkəmli sənətkarın 
həyatı, yaradıcılığı, hekayələri, romanları, elmi fəaliyyətinin vacib 
məqamlarını əhatə edən suallar əsasında hazırlamalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ? 

? 
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Qeyd: Bütün cavablar görkəmli yazıçı və ədəbiyyatşünas 
alim Mir Cəlal Paşayevin ömür yolu, həyat və yaradıcılığının bəzi 
məqamlarını əhatə edir. Boş xanalarda “Bir gəncin manifesti”, 
“Ərik ağacı” hekayəsi və yüz illik yubileyi sözləri yazılmalı, 
mərkəzdə Mir Cəlalın adı göstərilməlidir. 

Ümumiyyətlə, klaster (şaxələndirmə) üsulu konkret mövzu-
lar, bu haqda şagirdlərin əvvəlki siniflərdə öyrəndikləri, müstəqil əl-
də etdikləri biliklərə əsaslandıqda daha effektli olur, maraq dairə-
sinə çevrilir. 

Müqayisə üsulu klassik pedaqogikada, məktəb praktikasın-
da öz elmi-metodik həllini tapmışdır. Müasir təlim nəzəriyyəsində 
də bu üsulun böyük əhəmiyyəti olduğu nəzərə alınaraq 
fəal/interaktiv təlimdə tətbiqi vacib sayılır, Venn dioqramı adı 
altında müasirləşdirilir, tədqiqatın aparılması metodlarına daxil 
edilən texnikalar-iş formaları adı altında məktəb təcrübəsində 
istifadə olunur. “Ədəbiyyat dərslərində müəyyən əlamətlərinə görə 
bir-birinə yaxın olan, lakin eyniyyət təşkil etməyən anlayışların 
öyrədilməsi prosesində alınan nəticəni dioqram (Venn dioqramı 
nəzərdə tutulur-Y.Y.Aslanov) vasitəsilə göstərmək yaddaqalmanı 
asanlaşdırır” [3, s.71]. 

Venn dioqramında iki dairə çəkilir, dairələrin bir-birinə 
birləşən hissəsində boş sahə saxlanılır. Bir-birinə müəyyən 
xüsusiyyətlərinə görə oxşayan və fərqli cəhətləri olan iki-üç hadisə, 
yaxud anlayış müqayisə obyekti kimi seçilir. Əgər iki anlayış 
müqayisə obyekti kimi götürülürsə, birinci anlayışın xüsusiyyətləri 
birinci dairədə, ikinci anlayışın əlamətləri isə ikinci dairədə yazılır. 
Bu dairələrin birləşən hissəsində isə oxşar xüsusiyyətləri 
müəyyənləşdirmək nəzərdə tutulur. Bu üsuldan aşağıdakı hallarda 
istifadə etmək mümkündür:  

1. Ayrı-ayrı yazıçıların hansı ədəbi məktəb və cərəyanlara 
mənsub olması, onların yaradıcılıq xüsusiyyətlərini birləş-
dirən ümumi və fərqli tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi; 

2. Ayrı-ayrı əsərlər arasında oxşar və fərqli məqamların aşkar 
edilməsi; 
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3. Obrazların müqayisəli öyrədilməsi, xarakter, davranış, 
hərəkətlərində oxşar və fərqli xüsusiyyətlərin açılması; 

4. Nəzəri anlayışların bir-biri ilə oxşar və fərqli tərəflərinin 
qavranılması, dərk etdirilməsi; 

5. Yazıçı mövqeyi ilə real həyatdakı hadisələrin oxşar və 
fərqli tərəflərinin üzə çıxarılması. 

Məktəbdə ədəbi əsərlərin tədrisi ilə yanaşı ədəbiyyat 
nəzəriyyəsinə aid anlayışların formalaşdırılması, konkret nümunələr 
əsasında izah olunması da əsas yer tutur. Müşahidələr göstərir ki, 
ədəbi-estetik fikri, sənət nəzəriyyəsini öyrənmədən ədəbiyyatın 
nəzəri məsələlərinə qiymət vermək, əsəri təhlil etmək çətindir. Bu 
baxımdan professor Ş.Mikayılovun ümumtəhsil məktəbləri üçün 
yazdığı “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” dərsliyi müasir dövrümüz üçün də 
dəyərli mənbədir. Onu da qeyd edək ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsinin 
əhatə etdiyi ədəbi-estetik fikrin öyrənilməsi bu gün də aktualdır, 
ədəbiyyat müəllimlərinin ehtiyac duyduqları sahədir. Professor 
Cəfər Xəndan Hacıyev, professor Mikayıl Rəfili, professor Mir 
Cəlal Paşayev, professor Nizaməddin Şəmsizadə, professor Abbas 
Hacıyev, professor Rafiq Yusifoğlu və başqalarının bu 
istiqamətdəki araşdırmaları və apardıqları nəzəri ümumiləşmələr  
müəllimlərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsinin hansı problemlərini 
öyrənmək haqqında tam təsəvvür yaradır: “Ədəbiyyatın ictimai-
fikri mahiyyəti, poetik xüsusiyyətləri, xəlqilik, ənənə və novatorluq, 
ədəbi məktəblərin və üslubların tarixi-müasir əhəmiyyəti, məzmun-
forma müxtəlifliyi, dildən, ifadə və təsvir vasitələrindən, ədəbi növ 
və janrlardan istifadə üsulları, ümumən bədii yaradıcılığın 
spesifikliyi və sənətin qanunauyğun tarixi inkişafı ədəbiyyat 
nəzəriyyəsinin predmeti, öyrəndiyi sahələrdir” [4, s.15]. 

Qeyd etdiyimiz kimi tərcümeyi-hal materiallarının, bədii 
əsərlərin məzmun və təhlili üzərində müstəqil işin təşkili, nəzəri 
anlayışların öyrədilməsində Venn dioqramı maraqlı iş 
formalarından biridir. Buna əyani olaraq X sinifdə tədris olunan 
“Aşıq Ələsgər” yaradıcılığına tətbiq etməklə görə bilərik. Onu da 
qeyd edək ki, şagirdlər həmişə qoşma ilə təcnisin oxşar və fərqli xü-
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susiyyətlərini tam başa düşmürlər. Venn dioqramından istifadə bu 
sahəyə aid bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsinin yad-
daşa əyani verilməsi və qavranılması imkanı kimi qiymətləndiril-
məlidir. Venn dioqramından istifadə yollarını bu cür sxemləşdirmək 
olar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bəzən bədii əsərlərin təhlili zamanı üç-dörd obrazın xarak-

ter xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaqda, fərqlərini müəyyənləşdir-
məkdə də Venn dioqramı ən əlverişli iş formasıdır. Bunun əhəmiy-
yətini Soltan Hüseynoğlunun metodik vəsaitində [5, s.73] verdiyi 
sxemdən də aydın görə bilərik. Söhbət S.Rəhimovun “Qara torpaq 
və sarı qızıl” hekayəsinin təhlili zamanı hazırlanmış Venn dioq-
ramından gedir: 

Təcnis 
1.Qafiyəsi qoşmadakı                                            
kimidir. 
2.On bir hecalı olur. 
3.Möhür bəndi olur. 
4.Qafiyələnməsi cinas  
sözlər-omonimlərdən  
yaranır. 
5.Otuza yaxın növü  
vardır. 
6.Hər aşıq bu janrda 
şeir yaza bilməz. 

Qoşma  
1. Üç-beş bənddən, on 
bir hecadan ibarət olur.  
2. Birinci bəndin birinci  
üçüncü misraları sərbəst, 
ikinci və dördüncü misra- 
lar bir qafiyələnir.  
İIkinci bəndin üç 
 misrası bir,  
sonuncu misra birinci  
bəndin son misrası ilə  
qafiyələnir.  
3. Son bəndə möhür 
 bəndi  
deyilir.  
4. Həm şifahi, həm də  
yazılı ədəbiyyatda işlənir. 
5. Bütün aşıqlar bu janrda 
şeir yazmağı bacarmışdılar. 
  

 
 
Hər iki aşıq şeiri 
üçün ümumi olan 
xüsusiyyətlər. 
1.Aşıq 
yaradıcılığında 
işlənən şeir 
formalarıdır.  
2. Hər iki şeir üçün 
musiqi, ritm, ahəng 
əsasdır. 
3. Hər iki janrda 
hecaların sayı 
eynidir. 
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Ədəbiyyat dərslərində karusel üsulundan istifadənin də 

nəticələri maraqlı və təcrübədə özünü doğruldan iş forması kimi 
qiymətləndirilir. Bu iş formasının üstünlüyü ondadır ki, bütün 
şagirdlər təlim prosesinə fəal qoşulur, hər bir qrupa fikirlərini 
söyləməyə şərait yaradılır. Digər tərəfdən seçilmiş problemin, 
tapşırıqların ayrı-ayrı qrup daxilində birgə təhlil edilməsi, müxtəlif 
məsələlər haqqında ümumi rəyin formalaşdırılması asanlıqla həllini 
tapa bilir. 

Karusel üsulundan istifadə mexanizmi belədir: Şagirdlər 4-
5 qrupa bölünür. Hər bir qrupa 5 dəqiqə müddətində mövzuya aid 
hazırlanmış bir suala cavab vermək tapşırılır. Bütün qrup cavablar 
haqqında fikirlərini ümumiləşdirir. Bundan sonra birinci qrup 
yazdığı iş vərəqini saat əqrəbi istiqamətində digər qrupa ötürür. Bu 
qrup da düşündüklərini əlavə edib digər qrupa verir. Beləliklə, 
əlavələr edilməklə iş vərəqi yenidən birinci qrupa çatdırılır. 
Müəllim nəzarət etməlidir ki, eyni cavablar təkrarlanmasın, fərqlən-
dirilmək üçün müxtəlif rəngli qələmlərdən istifadə olunsun. Proses 
başa çatdıqdan sonra hər qrupun lideri təqdimatını aparır, nəticələr 
müzakirə olunur və qiymətləndirilir. “Bu iş üsulunun faydası ora-
sındadır ki, hər hansı məsələ barəsində biliklər fəal formada, kol-
lektiv müzakirə və ümumi rəy əsasında ortaya çıxarılır” [1, s.68]. 

 
Şahməmməd 

- sərtdir; 
- uzaqgörən 
deyil; 
- ancaq özü 
haqqında 
düşünür. 

Hər üç qardaş 
üçün ümumi 
olan cəhətlər: 
- tənbəldirlər; 
- əməyi 
sevmirlər; 
- atalarının 
zəhmətini 
qiymətləndirmir-
lər. 

 
Xanməmməd 

- müstəqil fikri 
yoxdur; 
- bu gün üçün 
yaşayır; 
- qətiyyətsizdir. 

 
Bəyməmməd 

- ehtiyatlıdır; 
- tədbirlidir; 
- qətiyyətlidir. 
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Hər sual göstərilən xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasına, təhlil 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə əsas yarada bilməz. Professor 
Ş.Mikayılovun bir fikrini yada salmaq və məktəb təcrübəsində bunu 
əsas götürmək müəllimlərə düzgün metodik kömək göstərmək üçün 
faydalıdır: 

- sual və tapşırıq şagirdləri bədii mətn (əsər) üzərində dü-
şünməyə yönəldir; 
- sual və tapşırıq bədii əsərdəki informasiya çoxluğundan lazım 
olanlarını seçməyə istiqamətləndirir; 
- sual və tapşırıq  şagirdləri bədii əsər haqqında müstəqil 
düşünməyə, sərbəst münasibət bildirməyə yönəldir; 
- sual və tapşırıq bədii əsərdə haqqında danışılan surətlər (insan 
surəti, əşya surəti, təbiət surəti) arasında olan əlaqəni 
öyrənməyə, müqayisələr aparmağa, onlar arasındakı oxşar və 
fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyə yönəldir; 
- sual və tapşırıq bədii əsərdə təsvir olunan hadisəni həyatla 
əlaqələndirməyə istiqamətləndirir;  
- sual və tapşırıq şagirdləri oxunmuş bədii əsərdən müəyyən 
tərbiyəvi nəticə çıxarmağa təhrik edir; 
- sual və tapşırıq bədii əsərin xüsusiyyətinə, məzmuna, forma-
sına, obrazların səviyyəsinə dair bilikləri möhkəmləndirməyə 
xidmət edir və s. [3, s.53]. 

Deməli, sual və tapşırıqlar elmi-metodik, pedaqoji tələblərə 
cavab verməli, məntiqi, tənqidi, yaradıcı qabiliyyətləri inkişaf etdir-
məyə, mövzu və ideyanın qavranılması, dərk olunması yolunu 
müəyyənləşdirməyə istiqamətlənməlidir. Sual elə tərtib olunmalıdır 
ki, disskusiya yaratsın, fərqli baxış və mövqelərin ortaya çıxması tə-
min olunsun, hadisələrin analiz və sintez edilməsi, düşündürmək 
bacarığı formalaşdırılsın.  

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün XI sinifdə öyrədilən “Hüseyn 
Cavid” mövzusuna müraciət edək. Proqramda mövzunun tədrisinə 
5 saat ayrılır. Məktəb təcrübəsində 1 saat yazıçının həyatına, 1 saat 
yaradıcılığına, 3 saat isə “İblis” faciəsinin məzmun və təhlili üzə-
rində işə həsr edilir. Bu mövzunun tədrisi müəllimlərdən ciddi, 
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düşündürücü, həm də asan dərk olunan, maraq oyadan suallar hazır-
lamaq, məsələlərin necə həll edildiyini açmaq yollarını öyrətməyi 
tələb edir:  

I. Hüseyn Cavidin həyatı ilə bağlı müzakirəyə çıxarılan 
suallar: 

1. Yazıçının keçdiyi həyat yolunu ümumiləşdirin. Sizə bu 
ömür yolunda maraqlı görünən hansı məsələlərdir? 

2. Cavid repressiya qurbanı oldu, bunun günahkarları kimlər-
dir? 

3. Cavid təkcə Azərbaycana yox, bəşəriyyətə lazım olan bö-
yük ədib idi. Bu haqda nə düşünürsünüz? Fikrinizi əsaslan-
dırın. 

4. Ulu öndər Heydər Əliyevin bir fikrini yada salaq: “Hüseyn 
Cavid Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, ədəbiyya-
tını, elmini yüksəklərə qaldıran böyük şəxsiyyətlərdən biri-
dir”. Siz bu fikrə arqument kimi hansı faktları gətirə bilər-
siniz? 
 
II. Yaradıcılığı ilə bağlı müzakirəyə çıxarılacaq suallar: 

1. Cavidə şöhrət gətirən, onu yaşadan dərin mənalı şeirləri, 
poeması, böyük hikmət xəzinəsi var. Sizcə, bu şirinlik, 
fəlsəfi dərinlik hansı xüsusiyyətlər üzərində qurulmuşdur? 

2. Cavidin hər bir misrası dərin fəlsəfədir. Siz “Əbədi sülh 
ümidi haqqı boğar” misrasındakı fəlsəfi mənanın Qarabağ 
probleminin həllinin açarı olduğu qənaətinə gələ bilərsiniz-
mi? 

3. “Şeyx Sənan” faciəsində Şeyx Sənanın eşqin aliliyi, 
müqəddəsliyi yolunda hər şeyə-“Quran”ı yandırmağa, do-
nuz otarmağa, boynuna xaç asmağa razı olur. Sizcə, Hü-
seyn Cavidin bu fikirlərində nə qədər həqiqət var, şair-dra-
maturq hansı bəşəri problemi həll etmək üçün bu detallar-
dan istifadə etmişdir? Cavid düzgün mövqe tutmuşdurmu? 
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III. “İblis” faciəsi ilə bağlı müzakirəyə çıxarılan suallar: 
1. Kamil insanda hansı xüsusiyyətlər birləşir və bunun 

səbəbini nədə görürsünüz? 
2. İnsan nə vaxt nəfsinin bəlasına, həqiqətin düşməninə, mələk 

donuna girmiş İblisin qurbanına çevrilir? 
3. İblisin üç yerdə-göydə, ictimai mühitdə və insanın iç 

dünyasında axtarılması fikri sizi qane edirmi? 
4. İblis şər qüvvələrin təmsilçisidir. Sizcə, İblisin həyatında 

müsbət xüsusiyyətlər axtarmaq fikri həqiqətə nə qədər 
uyğundur?  
Bu məzmunda tərtib olunmuş sualların müzakirəsini apar-

maq dərin bilik, tədqiqat aparmaq səriştəsi, internetin imkanlarından 
istifadə etmək bacarığı tələb edir. 

Vacib bir məsələ də şagirdlərin qruplara bölünməsi ilə 
bağlıdır. Metodik ədəbiyyatlarda “Say”dan (1-5-ə kimi sayılan 
bütün birlər bir, ikilər bir və s. qrup təşkil edir), “Ad günləri sırası 
üzrə say”dan (doğulduğu tarixlərə, aylara görə uşaqlar seçilir və 
yenə “say” qrupunda olduğu kimi birlər bir, ikilər bir və s. qrup 
yaradılır)”, “Ümumi xüsusiyyət”ə görə (bürcləri, doğulduğu illəri, 
ayları nəzərə alınmaqla qruplar təşkil olunur), “püşkatma” 
(uşaqların adları vərəqələrdə yazılır, zərfə qoyulub qarışdırılır, 
müəllim, yaxud şagirdin biri adları çıxarıb şagirdlərin sayına görə 
masanın üstünə qoyur, adlar oxunur), “Mozaika” (ayrı-ayrı rəngli 
kartoçkalar hissələrə ayrılır, rənglərə görə qrup yaradılır), 
“sosiometrik metod” (Qrupların sayına görə şagirdlər çağrılır, hər 
bir şagird yenidən digər şagirdi çağırır və qrup yaradılana qədər iş 
davam etdirilir), “Mahnı axtarışında” (4-5 mahnı yazılmış kiçik 
vərəq şagirdlərə paylanır, hərə öz mahnısını zümzümə etməklə 
tərəfdaşını tapıb qrup düzəldir). 

Əlbəttə, qruplara bölünmə texnikaları üçün təklif olunanla-
rın əksəriyyəti sinifdə səs-küyün yaranmasına, şagirdlər arasında 
münasibətin pozulmasına, vaxt itkisinə gətirib çıxarır. Bizə belə 
gəlir ki, qrup təşkil edildikdə nəzərdə tutmaq lazımdır ki, bütün 
yaxşı oxuyanlar, yaxud pis oxuyanlar eyni qrupda cəmləşməsin. 
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Yaxud, qrupların təşkilini şagirdlərə tapşırmaq onlar arasındakı 
münasibətlərə görə bölünməyə gətirib çıxaracaqdır. Biz qruplara 
bölünməyin ən səmərəli yolunu bunda görürük: Əgər sinifdə 5 
qrupun təşkili nəzərdə tutulmuşsa, müəllim yaxşı oxuyan 5 şagirdi 
lövhəyə çağırır. Bunu şagirdə də tapşırmaq olar. Onların hər biri bir 
qrupun birincisi olur. Hər qrupun nümayəndəsi ikincini seçir, ikinci 
üçüncünü, üçüncü dördüncünü, dördüncü beşincini. Beləliklə, 5 
qrup yaranır. Yenidən birlər bir (ekspert qrupu adlanır), ikilər bir, 
üçlər bir, dördlər bir, beşlər bir qrupda birləşir. Şagirdlərin özləri 
qrup daxilində lider seçirlər. Lider bütün prosesə nəzarət edir, qru-
pun müdafiəçisi mövqeyində dayanır, tədqiqatın nəticələrini təqdim 
edir. Ekspert qrupu isə tədqiqatın nəticələrini dinləyir, qiymətləndir-
məni aparır, hansı qrupun nə qədər bal topladığını elan edir. 

Müşahidələr göstərir ki, təsadüfi, yaxud gülüş doğuran 
mənfi tiplərin adlarını qrupa ad seçmək olmaz. Yaxşı olar ki, öyrə-
dilən əsərin mətnindən seçilmiş adlarla qrup adlandırılsın. Məsələn, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından “Basatın Təpəgözü öldürdüyü 
boy”u V sinifdə tədris edən müəllimin qruplara “Dədə Qorqud”, 
“Oğuz”, “Aruz”, “Bayandur Xan”, “Çoban” adlarını verməsi məs-
ləhət bilinir. Təpəgöz sözünü qrupa ad seçmək şagirdlərdə gülüş 
doğurur, digər tərəfdən həmin qrupun üzvləri həmişə “Təpəgöz” adı 
ilə çağrılır. 

Ədəbiyyat dərslərində tətbiqi imkanlarını araşdırdığımız 
metod və texnikaların-iş formalarının öyrənmə və öyrətmə siste-
minin yeniləşdirilməsində, pedaqoji prosesin müasir tələblərə 
uyğun qurulmasında, şagirdə sərbəst və müstəqil fikir söyləməyi 
dərk etdirməkdə, qarşılıqlı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində, 
tədqiqat aparmaq, müzakirələrə fəal qoşulmaqda, nəticələrin əldə 
edilməsi və qiymətləndirilməsində rolu inkaredilməz faktdır. Onu 
da qeyd edək ki, burada müasir təlim texnologiyalarının bütün 
metod və texnikalarının tətbiqi yollarını vermək imkan xaricindədir. 
Hər bir müəllim pedaqogika və metodikaya aid dərslik, dərs vəsaiti 
və metodik tövsiyələrdən istifadə etməklə bu işin mahiyyətini dərin-
dən öyrənməli, iş təcrübəsində tətbiqinə daha çox fikir verməlidir. 
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VIII-IX SİNİFLƏRDƏ HƏYAT VƏ YARADICILIQ 
MATERİALLARININ TƏDRİSİ 

 
Ədəbi təhsilin inkişafında VIII-IX siniflər ayrıca bir 

mərhələ təşkil edir. Burada aparılan işlər əvvəlki mərhələdə - V-VII 
siniflərdə öyrənilmiş biliklərin dərinləşdirilməsi və X-XI siniflərdə 
öyrədiləcək sistemli ədəbiyyat tarixi kursunun təməlinin qoyulması 
üzərində qurulur. Buna görə də “Orta məktəbdə yazıçının həyatı 
haqqında verilən məlumat V-VII siniflərdə verilən məlumatdan çox 
fərqli olmalıdır” [1, s.237]. 

Fərqli cəhətlər müxtəlif məzmun və formada müşahidə olu-
nur.  Bunlar proqramın tələbində, ədəbi əsərlərin öyrədilməsində, 
metod, üsul və vasitələr seçimində, biliyin həcmində, informasiya-
nın qəbul edilməsində özünü göstərdiyi  kimi, həyat və yaradıcılıq 
materiallarının tədrisində, şagirdlərlə işləməyin yollarının müəyyən-
ləşdirilməsində də əsaslı şəkildə dəyişiklik edilməsini tələb edir. 
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Bu baxımdan VIII-IX siniflərdə həyat və yaradıcılıq ma-
teriallarının öyrədilməsinin xüsusiyyətlərinin fərqləndirilməsi 
vacibdir: 

1. V-VII sinif dərsliklərində tərcümeyi-hal materialları 
haqqında yığcam məlumat verilirsə və bu iş bədii əsərlərin 
öyrədilməsinə ayrılan vaxt müddətində aparılırsa, VIII-IX 
siniflərdə isə mövzunun öyrədilməsi üçün proqramda 
nəzərdə tutulmuş vaxtın bir saatı həyat və yaradıcılıq 
materiallarının tədrisinə, qalan saatlar isə əsərin ifadəli 
oxusu, məzmun və təhlilinə sərf olunur.  

2. Bu mərhələlər aparılan işin həcminə və öyrədilən 
materialın məzmununa görə də fərqlənir. Birinci pillədə - 
V-VII siniflərdə daha çox tərcümeyi-hal materiallarından 
müəyyən faktların, əsərlərindən bir neçəsi haqqında məlu-
matın verilməsi nəzərdə tutulursa, VIII-IX siniflərdə isə 
sənətkarın həyat və yaradıcılığı bir qədər geniş öyrədilir. 

3. V-VII siniflərdə sənətkarın həyatından, yaxud əsərlərindən 
müəyyən bir hadisənin, epizodun öyrədilməsinə daha çox 
üstünlük verilirsə, ancaq ikinci mərhələdə həyat və yara-
dıcılıq materiallarını ayrı-ayrı tərkib hissələrinə ayırmaq ən 
optimal variant kimi seçilir. Bu mərhələdə yazıçının dövrü, 
ədəbi mühiti, ailəsi, təhsil illəri, işi, yaradıcılığının ilk mər-
hələsi, əsərlərinin ideya istiqamətləri, ədəbiyyat tarixində 
mövqeyi, əsərlərinin müasir və gələcək həyatla bağlılığı və 
şəxsiyyətin formalaşmasında rolu, sənətkar haqqında söy-
lənmiş fikirlər və s. ətrafında məlumat vermək əhəmiyyətli 
sayılır. 

Ədəbiyyat proqramı və bu əsasda yazılmış dərsliklərin tələ-
binə görə səkkizinci sinifdə (2) on dörd (Nizami Gəncəvi, İmadəd-
din Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah 
Vaqif, Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundzadə, Aşıq Ələsgər, 
Seyid Əzim Şirvani, Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məhəmməd Hadi, Məhmət Akif),  
doqquzuncu sinifdə (4) isə iyirmi dörd (Cəfər Cabbarlı, Səməd 
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Vurğun, Almaz İldırım, Əhməd Cavad, Hüseyn Cavid, Mikayıl 
Müşfiq, Süleyman Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Mir Cəlal, Rəsul 
Rza, Mirzə İbrahimov, Səhənd, İlyas Əfəndiyev, İsa Hüseynov, 
Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Anar, Məmməd Araz, 
Əkrəm Əylisli, Elçin, Cabir Novruz, Lev Tolstoy, Orxan Şaiq, 
Çingiz Aytmatov) sənətkarın həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi 
vacib sayılır. Hər iki sinifdə cəmi 38 sənətkarın həyat və 
yaradıcılığının öyrədilməsi nəzərdə tutulur. 

Adları çəkilən sənətkarların əksəriyyəti haqqında şagirdlər 
ibtidai və V-VII siniflərdə müəyyən məlumat öyrənmişdilər. Ona 
görə də VIII-IX siniflərdə öyrədilən məsələlər varisilik və ənənə 
üzərində qurulmalı və yeni ədəbi biliklər əsasında genişlən-
dirilməlidir. Dərsliklərdə də bu meyar əsas götürülərək həyat və 
yaradıcılıq materiallarının öyrədilməsi istiqamətləri müəy-
yənləşdirilmişdi. Dərsliklərdə verilmiş suallar da qarşıya qoyulan 
məqsədin həlli üçün vacib və əhəmiyyətli hesab edilir.  

VIII-IX siniflərdə həyat və yaradıcılıq materiallarının tədrisi 
zamanı müəyyən nöqsanlara yol verilməsi də məktəb təcrübəsində 
müşahidə olunur. Bu, daha çox tərcümeyi-hal materiallarının 
yaradıcılıq nümunələri ilə sıx əlaqəsinin yaradıla bilməməsində 
açıq-aydın hiss edilir. Müəllimlərin əksəriyyəti ancaq sənətkarın 
həyatındakı ən mühüm hadisələri, rəqəmləri şagirdlərin nəzərinə 
çatdırır, əsərlərinin adlarını sadalamaqla dərsi yekunlaşdırırlar. 
Əsərlərin mövzu və ideyasının izah edilməməsi, yaradıcılıq 
yolunun hansı mərhələləri olması, “İnsan” amilinin formalaşmasına 
göstərdiyi təsirin müəyyənləşdirilməməsi təəssüf hissi doğurmaya 
bilməz. Bu nöqsanın qarşısını almaq üçün dərslik müəllifləri [2] 
“bioqrafik məlumatla sənətkarın yaradıcılığı barədəki informasiyanı 
qovuşuq şəkildə vermişlər” [3, s.47]. 

Bu mərhələdə həyat və yaradıcılıqla bağlı məsələlərin bütün 
istiqamətlərini dərslikdə vermək imkan xaricindədir və bunların da 
geniş öyrədilməsinə ehtiyac duyulmur. Metodik vəsaitlərin birində 
bu mərhələdə görüləcək işin məzmununa düzgün münasibət 
bildirilir: “Bu siniflərdə həyat və yaradıcılıq materialları yığcam 
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olmalı, təlim-tərbiyəvi xarakter daşımalı və ədəbiyyat tariximizin 
öyrənilməsi baxımından yuxarı siniflər üçün bir hazırlıq mərhələsi 
kimi çıxış etməlidir” [4, s.150]. Mövcud VIII-IX siniflərin 
ədəbiyyat proqramında bu məsələlərin necə qoyulduğunu, ədəbi 
təhsilə aid biliklər sisteminin hansı istiqamətdə verildiyini, həcmini 
müəyyənləşdirmək üçün bir neçə fakta nəzər salaq: 

VIII sinif proqramında  
İmadəddin Nəsimi “Mövsimi-novruzü neysan...” (3 saat) 

Həyat və yaradıcılğı haqqında məlumat. “Mövsimi-novruzü 
neysan...” qəzəlində Novruz bayramının gəlişi ilə təbiətdə baş verən 
oyanmanın tərənnümü. 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Əruz vəzni. Qəzəl [2, s.215]. 
Mirzə Fətəli Axundzadə “Hacı Qara” (4 saat) 

Həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat. “Hacı Qara” 
komediyasında xəsisliyin doğurduğu eybəcərliyə gülüş. Hacı Qara 
obrazı. Qazanc ümidi ilə xəsis tacirə möhtac qalmış bəyliyin aciz 
vəziyyətindən doğan gülüş. Arazın o tayından bu tayına mal 
gətirməyə qadağa qoyan qüvvələrə münasibət.  

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Dramatik növ. Komediya haqqında 
məlumat [2, s.216-217]. 

IX sinif proqramında 
Səməd Vurğun “Mən tələsmirəm” (3 saat) 

Həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat. “Mən tələsmirəm” 
şeirində həyata bağlılıq, insanın yaşamaq eşqinin tükənməzliyi 
ideyasının ifadəsi. “Mən tələsmirəm” təkrirlərinin məna tutumu. 

Sinifdənxaric oxu üçün: Səməd Vurğun “Körpünün 
həsrəti” [5, s.235]. 

Xəlil Rza Ulutürk “Mənim dilim” (3 saat) 
Həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumat. Əsərdə ana dilinin 

qüdrətinin tərənnümü. Şairin ana dilinə münasibəti, dilimizin 
əbədiliyi barədə düşüncələri. Şeirin dilinin obrazlılığı, sözlərin 
ustalıqla seçilməsi [5, s.237]. 

Bu tələblər, istiqamətlər proqramda nəzərdə tutulmuş digər 
sənətkarların həyat və yaradıcılıqlarının öyrədilməsi üçün də 
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eynidir, sistemlilik və ardıcıllıq prinsipinə uyğundur. Burada eyni 
zamanda şagirdlərin estetik hisslərinin, ədəbi təhsilinin inkişaf 
etdirilməsi yolları da göstərilir, görüləcək işin məzmun və 
istiqaməti verilir.  

Dərsliklər də tədris proqramının tələbləri əsasında yazılır, 
elmilik, ardıcıllıq və dəqiqliyin gözlənilməsi, yaş xüsusiyyətlərinə 
uyğun materialların seçilməsi, tədqiqata istiqamət verən sualların 
hazırlanması əsas meyar kimi götürülür. “Dərsliklərdə sxemlər, 
qrafiklər, şəkillər və s. əyani vəsaitlərin verilməsi əyaniliyi təmin 
edərək şagirdlərin bilikləri əyani şəkildə mənimsəmələrinə şərait 
yaradır” [6, s.153]. Ədəbiyyat proqramının tələbinə uyğun yazılmış 
VIII-IX siniflərin dərsliklərində həyat və yaradıcılıq materiallarının 
necə verildiyi barədə geniş təsəvvür yaratmaq üçün iki nümunəni 
olduğu kimi verək:  

VIII sinif dərsliyindən 
 Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatından 

İmadəddin Nəsimi (1369-1417)  
Bizə XIII əsrdə ana dilimizdə yaranan gözəl əsərlər gəlib 

çatmışdır. Bu nümunələrin bədii cəhətdən mükəmməl olması belə 
bir fikir söyləməyə əsas verir ki, doğma dilimizdə əsərlərin 
yaranması tarixi daha qədimdir. XIV əsrdə isə ana dilimiz qüdrətli 
sənət dili səviyyəsinə yüksəlir. Bu, həmin dövrün böyük şairi 
Nəsiminin xidməti sayəsində mümkün olur. Müasirləri, eləcə də 
sonrakı dövrlərdə yaşayan tarixçilər, ədəbiyyat biliciləri onu “cəsur 
şair” adlandırmışlar. 

Vətənimizin şeir-sənət ocaqlarından biri olan Şamaxıda 
dünyaya göz açan Nəsimi təhsilini də bu şəhərdə almışdır. Ərəb və 
fars dillərini mükəmməl öyrənməsi Şərq ədəbiyyatı ilə yaxından 
tanış olmasına imkan yaratmışdır. 

Şifahi ədəbiyyatımızdakı hikməti dərindən mənimsəyən, 
özündən əvvəlki sənətkarların əsərlərini dönə-dönə oxuyan 
Nəsimini Nizaminin insana sonsuz məhəbbəti, humanizmi heyran 
etmişdir. 
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Bu fərasətli, açıqgözlü gənc yalnız ədəbiyyatı öyrənməklə 
kifayətlənməmiş, dövrünün elmlərini, Şərq fəlsəfəsini də hərtərəfli 
mənimsəmişdir. Onun biliyi artıqca, həyata baxışı da  dərinləşirdi. 

Nəsimi vətənində, ümumən Yaxın Şərqdə baş verən 
mühüm siyasi hadisələri, insanların vəziyyətini diqqətlə öyrənirdi. 
Doğma vətəninin tez-tez tapdaq altında qalması, var-dövlətinin 
zaman-zaman talan edilməsi, xüsusən insanların qətlə yetirilməsi 
gənc, həssas şairə ağır dərd olmuşdu. O, insana amansız, qeyri-
humanist münasibətlə heç cürə barışa bilmirdi. Bütün bunlar onu 
düşünməyə, yollar aramağa təhrik edirdi.  

Gənc şair həmin dövrdə mövcud olan təriqətlərlə ciddi ma-
raqlanır, nəhayət, hürufiliyin üzərində dayanır. O, həmin təriqətin 
əsasını qoyan Nəiminin görüşlərini qəbul edir. Ədəbi təxəllüsünü 
də müəlliminin adına uyğun seçir və şeirlərini “Nəsimi”təxəllüsü 
ilə yazmağa başlayır. 

Hürufilik şairi niyə cəlb etdi? 
Hürufilər insanı yaranmışların ən şərəflisi hesab edir, onu 

Allahın zərrəsi sayır, Allahla insanın eyniliyini təbliğ edirdilər. Bu, 
insana məhəbbətdən irəli gəlirdi, zülmə, istismara məruz qalan 
insanı müdafiə etmək istəyindən doğurdu. Bu, Nəsiminin ürəyincə 
idi; gənc şair də elə bir elmi-fəlsəfi dayaq axtarırdı ki, onun köməyi 
ilə öz adının və mövqeyinin çox uca olduğunu anlamağı öyrətsin.  

Nəsimi böyük ehtirasla, coşğunluqla hürufi ideyalarını 
yaymağa, təbliğ etməyə başladı. Beləliklə, ədəbiyyatımızda fəlsəfi 
şeirin gözəl nümunələri yarandı. Bu şeirlərdə insanın əqli və mənəvi 
böyüklüyü, əzəməti tərənnüm edilirdi. Allaha aid edilən nə varsa, 
onu insanda görən şair bununla insanın toxunulmazlığını təmin 
etmək, ən dəyərli varlıq olduğunu sübut etmək istəyirdi. İnsanın 
səadətinə, mənəvi azadlığına qarşı duranlar bu şeirlərdə nifrətlə 
rədd edilirdi, pislənirdi. 

Hürufilərin mövqeyi istər hakim dairələrin, istərsə də din 
xadimlərinin ciddi narazılığına səbəb olurdu. Bu təriqətin 
tərəfdarları təqib olunur, edam edilirdilər. Hürufi ideyalarını 
cəsarətlə, qorxmadan və daha uğurla təbliğ edən Nəsimi 1417-ci 
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ildə Hələb şəhərində ağır işgəncələrlə edam olunur. Bu faciəli ölüm 
şairi daha da məşhurlaşdırır, əsərlərinə maraq artır. 

Nəsimi yaradıcılığı bizim üçün bir də ona görə qiymətlidir 
ki, bu qüdrətli sənətkar yalnız hürufi ideyalarını təbliğ etməklə məş-
hurlaşmamış, dünyəvi şeirlər də yazmışdır. Yəni insanın məhəbbət 
duyğularını, zərif, incə hisslərini, onun zəngin mənəvi aləmini də 
qələmə almış, bu mövzuda yüzlərlə gözəl sənət əsəri yaratmışdır.  

Şair doğma təbiətimizə də biganə olmamışdır. Oxucuya 
nikbin ruh aşılayan belə şeirlərində həyatın qədrini bilməyə, onu 
mənalı yaşamağa çağırış çox güclüdür.  

Suallara cavab hazırlayın 
1. Nəsiminin təhsili barədə nə öyrəndiniz, o necə təhsil 

almışdır? 
2. Gənc şairin narazılığına səbəb nə idi? 
3. Hürufilərin təlimini qəbul etməsinə səbəb nə idi? 
4. Onun fəlsəfi şeirlərində, başlıca olaraq nədən danışılır? 
5. Şairin dünyəvi şeirlərində əksini tapan məsələlər 

hansılardır? 
6. Onun təqib olunmasının və edam edilməsinin səbəbi nə idi? 

[2, s.36-38] 
Müstəqil iş üçün 
Nəsiminin faciəli ölümü ilə əlaqədar Şərqdə geniş yayılmış 

rəvayəti öyrənin. Şairin öz əqidəsinə həmişə sadiq qalması, cəsur, 
qorxmaz olması barədə müxtəlif mənbələrdə deyilənlərin rəvayətdə 
öz əksini necə tapmasına diqqət yetirin [2, s.42]. 

IX sinif dərsliyindən  
Səməd Vurğun (1906-1956) 

Səməd Vurğun keçən əsrdə ədəbiyyatımızın inkişafında 
böyük xidmətləri olan qüdrətli şair və dramaturqdur. 

Şairin “Azərbaycan” şeiri, “Yadıma düşdü”, “Ceyran”, 
“Dağlar” qoşmaları, qəzəlləri ədəbiyyatımızın kamil nümunələridir. 

Məşhur “Komsomol poeması”, “Muğan”, “Aygün” poe-
maları şairin yaradıcılığında mühüm yer tutur. O, ədəbiyyatımızı 
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“Vaqif”, “Fərhad və Şirin”, “İnsan” mənzum dramları ilə zənginləş-
dirmişdir. 

Dünya ədəbiyyatından tərcümələri S.Vurğunun ədəbiyya-
tımız qarşısında mühüm xidmətlərindəndir. 

Səməd Vurğun Qazax rayonunun Qıraq Salahlı kəndində 
anadan olmuşdur. O, el aşıqlarının sazına, nəğmələrinə, söylədikləri 
nağıl və əfsanələrə məftun idi, balaca vaxtından musiqini, nəğməni 
dərhal duyub qavrayırdı. 

 Səməd Vurğun Salahlı kəndindəki məktəbdə oxumuşdur. 
Məşhur maarifçi Firidun bəy Köçərlinin təşkil etdiyi Qazax 
Müəllimlər Seminariyasına qəbul olunanlar sırasında Səməd də var 
idi.  

Firidun bəy xəstə uşağı bu məktəbə qəbul etmək istəmirdi. 
O, uşağın nənəsinə - Ayişəyə müraciət edərək: “Bu uşaq oxuya 
bilməz”, - deyə rədd edirdi. Yazıq nənə isə: “Firidun bəy, mənə 
yazığın gəlsin, bu uşaq mənim nəvəmdir, anadan yetim qaldığına 
görə bu günə düşüb”, - deyə yalvarırdı. Nənənin yalvarışları nə isə 
Firidun bəyə təsir etmirdi. Birdən: “Əh! A Firidun bəy, sən nə 
bilirsən bu ürəkdə nə var?” – deyə bir uşaq səsi gəldi. Firidun bəy 
cəld döndü. Nənəsinin əlindən tutub dayanan “xəstə uşaq” onun 
üzünə baxırdı. Bu səs onun səsi idi. Firidun bəy fikrə getdi. 
Səmədin cürəti Firidun bəyi heyran etdi. Səməd imtahan verdikdən 
sonra semnariyaya qəbul edildi. 

Səməd Vurğun öz yaradıcılığı ilə hamının diqqətini cəlb 
etməyə başladı. Onun “Şairin andı” və “Fanar” adlı ilk şeir 
kitabları böyük rəğbətlə qarşılandı. 

Böyük Vətən müharibəsinin ilk günlərindən şair qələmini 
silaha çevirdi: 

 
Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,  
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən. 

 
Cəbhələrdən aldığı çoxlu məktublar oxucularda Səməd 

Vurğuna olan sonsuz məhəbbətin parlaq ifadəsidir. Məktubların 
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birində göstərilir ki, ölən bir əsgər cərraha müraciət edərək əl 
saxlamağı xahiş etmiş, son nəfəsdə bu misraları demişdi: 

 
El bilir ki, sən mənimsən, 
Yurdum, yuvam məskənimsən. 
Anam, doğma vətənimsən! 
Ayrılarmı könül candan? 
Azərbaycan!Azərbaycan! 

 
Səməd Vurğun tez-tez ova gedir – Muğanda, Mildə, 

Qarabağda, Samur, Qazax, Zaqatala və Nuxa meşələrində günlərlə 
qalırdı. Şairin apardığı müşahidələr nəticəsində məşhur 
“Muğan” poeması yarandı. O, bir dəfə ovda ceyran vuranda 
yaralı ceyranın yazıq-yazıq baxıb ağladığını görmüş və çox 
mütəəssir olmuşdu. Bu hadisədən sonra Səməd Vurğun artıq ceyran 
ovuna getmədi və “Ceyran” şeirini yazdı: 

 
Ovçu, insaf elə, keçmə bu düzdən! 
O ellər qızını ayırma bizdən! 
Qoyma ağrı keçə ürəyimizdən,  
Qıyma öz qanına boyana ceyran,  
Nə gözəl yaraşır muğana ceyran!  

 
Səməd Vurğun İstisuda müalicədə olan zaman açıq 

göylərə və Tərtər çayının gurultulu axınına baxa-baxa özünün 
“Məni” rədifli məşhur şeirini yazdı: 

 
Baxt məni bu yerə qonaq göndərdi, 
Gedirəm, yamandı ayrılıq dərdi,  
Demə Səməd Vurğun gəldi-gedərdi,  
Unutmaz bu oba, bu mahal məni! 

 
Bəli, xalq öz böyük şairini unutmaz. Doğma Bakıda, Qa-

zaxda və başqa şəhərlərdə onun heykəli yüksəlməkdədir. Səməd 
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Vurğunun əsərləri ədəbiyyatın, mədəniyyətin ən sağlam nümunələri 
kimi milyonların qəlbində yaşayır və yaşayacaqdır. 

        
 (Mehdixan Vəkilov) 

 
Suallara cavab hazırlayın 

1. Səməd Vurğun harda təhsil almışdır? 
2. O, Qazax Müəllimlər Seminariyasına necə daxil olmuşdur? 
3. Sənətkarın ilk şeir kitabları necə adlanır? 
4. Şairin hansı poemaları və dram əsərləri vardır? 
5. “Məni” rədifli şeirində hansı fikirlər öz əksini tapıb? 

Tapşırıqlar 
1. Əvvəlki siniflərdə S. Vurğunun əsərləri üzrə qazandığınız 

bilikləri xatırlayın. “Komsomol poeması” əsasında çəkilmiş 
“Yeddi oğul istərəm” filmini yadınıza salın. Dərsdəki 
cavablarınızda həmin  biliklərdən istifadə edin. 

2. Şairin həyat və yaradıcılığını plan üzrə, ardıcıllıqla nağıl 
etməyi öyrənin [5, s.12-14].  
Bu mətnlərin seçilməsi və tərtibi prinsipinə uyğun dərslikdə 

digər mövzuların da əksini tapması VIII-IX siniflərdə həyat və 
yaradıcılıq materiallarının öyrədilməsinə geniş imkan yaradır. 
Dərslikdə verilən sual və tapşırıqlar da mövzunun mahiyyətini 
açmaq, tədqiqat aparmaq, mühakimə yürütmək, düşünmək və 
nəticə çıxarmaq baxımından da müsbət qiymətləndirilməlidir. Ma-
terialların seçimi, anlaşıqlı, elmi və sadə dildə yazılması, informasi-
yanın müraciət formasında şagirdlərə çatdırılması, ibtidai və V-VII 
siniflərdə öyrənilmiş materiallar arasında əlaqənin – varisiliyin 
gözlənilməsi bioqrafik məlumatların da dərindən mənimsənilmə-
sində zəruri şərtlərdir. 

Dərslikdə sual və tapşırıqların verilməsi zamanı pedaqoq və 
metodistlərin fikirlərinin kompleks şəkildə nəzərə alınması gərgin 
əməyin, böyük zəhmətin nəticəsi kimi qiymətlidir: 

- sual və tapşırıq şagirdləri bədii mətn (əsər) üzərində 
düşünməyə yönəldir; 
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- sual və tapşırıq bədii əsərdəki informasiya çoxluğundan 
lazım olanını seçməyə istiqamətləndirir; 

- sual və tapşırıq bədii əsər haqqında müstəqil düşünməyə, 
sərbəst münasibət bildirməyə yönəldir; 

- sual və tapşırıq bədii əsərdə haqqında danışılan surətlər 
(insan surəti, əşya surəti, təbiət surəti) arasında olan əlaqəni 
öyrənməyə, müqayisələr aparmağa, onlar arasındakı oxşar 
və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyə yönəldir; 

- sual və tapşırıq bədii əsərdə təsvir olunan hadisəni həyatla 
əlaqələndirməyə istiqamətləndirir; 

- sual və tapşırıq şagirdləri oxunmuş bədii əsərdən müəyyən 
tərbiyəvi nəticə çıxarmağa təhrik edir; 

-  sual və tapşırıq bədii əsərin xüsusiyyətinə: məzmununa, 
formasına, obrazların səciyyəsinə dair bilikləri 
möhkəmləndirməyə xidmət edir və s. [7, s.37].  
Bizcə, VIII-IX sinif dərsliklərində həyat və yaradıcılıq 

materiallarının verilməsində bəzi məsələlərin də nəzərə alınması 
həm ədəbi təhsil, həm də tərbiyə baxımdan əhəmiyyətli sayılar, 
mövzunun uzun müddət yaddaşda qalmasını, şagirdin mənəvi 
aləminin zənginləşməsinə təsirini stimullaşdırar:  

1. VIII-IX sinif dərsliklərində həyat və yaradıcılıqla bağlı 
mətnlər hazırlananda əvvəlcə sənətkarın böyüklüyünü sübut 
edən görkəmli şəxsiyyətlərin bir fikri epiqraf kimi verilsin, 
bundan sonra müəllifin məşhur sözü göstərilsin. Məsələn, 
IX sinifdə Səməd Vurğun üçün Nazim Hikmətin sözünü 
seçmək şagirdlərə də müsbət təsir göstərə bilər, onlar üçün 
də maraqlı fakt olar: 
“Əgər Azərbaycan xalqının Səməd Vurğuna bəslədiyi 
məhəbbətin yarısı qədər türk xalqı mənə məhəbbət 
bəsləsəydi, rahat ölərdim”. 

                                                                    Nazim Hikmət     
2. Bütün sənətkarların həyat və yaradıcılığında elə hadisələr 

olur ki, bunları şagirdlər öyrənəndə bu sənətkar hər vaxt, 
hər an onların yadından çıxmır, yanında olur, həyatında 
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dərin iz buraxır. Bu baxımdan VIII-IX siniflərdə həyat və 
yaradıcılıq materiallarının öyrədilməsində bu məqamlara 
daha geniş yer verilməlidir. Dərslikdə bu mövqenin 
gözlənilməsi uğurlu bir addımdır. Müəlliflərin hazırlıqları 
bioqrafik mətnlərdə, həm də tapşırıqlarda bu məsələnin 
əksini tapmasına yer verməsi bu problemə onların nə qədər 
məsuliyyətlə yanaşdıqlarını bir daha təsdiq edir. Ancaq bir 
faktı da inkar etmək olmaz ki, əlavə tapşırıq üçün seçilən 
mövzulara nəinki şagirdlər, hətta bəzi müəllimlər də biganə 
yanaşırlar. Bizə belə gəlir ki, X-XI siniflərdə bioqrafik 
məlumatların geniş öyrədilməsini nəzərə alıb VIII-IX 
siniflərdə həyat və yaradıcılıq haqqında məlumat veriləndə 
daha çox maraq doğuran xatirələrdən, sənətkarın həyatında 
baş vermiş ən əlamətdar hadisələrdən nümunə verilməklə 
mətn hazırlanmalıdır. Bu da həm də imkan yaradır ki, bu 
mətni bütün şagirdlər oxuya və bu ruhda tərbiyə oluna 
bilsin və bu ruhda tərbiyə olunsunlar. Tövsiyəmiz əsasında 
Qubadlı rayon Çaytumas kənd orta məktəbinin müəllimi 
Nəsirova Gülşən Məlik qızı Nəsiminin tərcümeyi-halına aid 
materialları öyrədəndə bu imkandan istifadə etdi. Mövzu 
maraqla dinlənildi, şagirdlər fəallıq göstərdilər, Nəsimi ilə 
bağlı müxtəlif suallara cavab axtarıldı. Fikrimizcə, VIII 
sinifdə tədris olunan İmadəddin Nəsimi haqqında əvvəlcə 
aşağıda göstərdiyimiz rəvayətin verilməsi, sonra isə böyük 
klassikin ideyalarının açılması, əsərlərinin bəzilərinin 
təhlilinin yığcam verilməsi mövzunun dərindən və maraqla 
öyrədilməsinə müsbət təsir göstərə bilər:                                                                                                                    
Bir gün Hələb şəhərində gənc bir hürufi Nəsiminin bir 

şeirini uca səslə oxuyurmuş. Gənci həbsə alırlar. O, şeiri özünün 
yazdığını söyləyir. Ruhanilərin fitvası ilə onu dar ağacından 
asılmağa məhkum edirlər. Hadisədən xəbər tutan Nəsimi özünü 
cəza meydanına yetirib, şeirin müəllifi olduğunu bildirir. Ruhanilər 
onun hürufi mürşüdü olduğunu öyrənib, diri-diri soyulmasına fitva 
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verirlər. Dərisi soyularkən qan itirən şairin saraldığını görən 
ruhanilər istehza ilə soruşurlar:  

- Sən ki həqsən, bəs niyə rəngin sarıdır? 
Nəsimi: 

- Mən əbədiyyət üfüqlərində doğan eşq günəşiyəm, günəş 
batanda saralar, – deyə cavab verir. 
Bu rəvayətdə belə bir qeyd də var ki, guya şairin ölümünə 
fitva verən ruhani demişdir: 

- Bu o qədər məlundur ki, onun  qanından hara düşsə kəsib 
atmaq lazımdır. 
Təsadüfən şairin qanından bir damcı həmin ruhaninin 
barmağına sıçrayır... Camaat ondan barmağının kəsilməsini 
tələb edir. O isə: 

- Mən sözgəlişi demişəm, - cavabını verir. Bu zaman al qan 
içində olan şair: 

Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar,  
Gör bu gerçək aşiqi sərpa soyarlar ağrımaz -   

- deyərək ölür [8, s.6-7]. 
3. Xatirələrdən seçilmiş materiallardan nümunələr iqtibas 

ediləndə daha çox diqqəti cəlb edən, sənətkarın həyat və 
yaradıcılığı haqqında dolğun məlumat verən faktların 
dərsliklərdə verilməsinə üstünlük vermək nəzərdə 
tutulmalıdır. Bu baxımdan IX sinif dərslik müəlliflərinin bu 
sahədə böyük zəhməti olduğunu qeyd etməmək olmaz. 
Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı hazırlanan 
mətndə də bunu açıq-aydın görə bilərik. Müəlliflər Səməd 
Vurğunun Qazax Müəllimlər Seminariyasına qəbul 
ediləndə Firidun bəy Köçərli ilə etdiyi söhbəti dərsliyə daxil 
etmişdilər. Buradan məlum olur ki, Səməd Vurğun balaca 
vaxtlarından anadan yetim qalıb, cılız bir uşaq olub, bənizi 
ölət xəstəliyinə tutulmuş uşağa oxşayırdı, ancaq ürəyi 
böyük olmuşdu. Bu fakt Səməd Vurğun haqqında bəzi 
məlumatlar versə də, ancaq şairin həyat və yaradıcılığında 
elə hadisələr var ki, bunu öyrənmək daha vacibdir, 
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tutarlıdır, sənətkarın böyüklüyünü təsdiq etməkdə yetərli 
nümunədir. Sumqayıt şəhər 3 nömrəli məktəbin müəllimi 
İskəndərova Rəhilə Məmməd qızının (20 il iş təcrübəsi var) 
dərs dediyi IX sinifdə də bu cür nümunələrin müzakirəsinin 
aparılmasının nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha 
müşahidə etdik. Yaxşı olardı ki, aşağıdakı hadisənin 
dərslikdə verilməsini müəlliflər nəzərə alsınlar: 
1947-ci ildə sovet nüməyandə heyəti London təyyarə 
meydanından Vətənə yola düşəndə londonlu bir şairə qadın 
Səməd Vurğundan təvəllüdünü soruşur. Şair 1906-cı ildə 
doğulduğunu deyir: 

 Qadın: 
- Görünür, çox əzab-əziyyət çəkmisiniz, - deyir, 

yaxud həddindən artıq işləyirsiniz. Çünki saçlarınız 
vaxtından tez ağarıb. 

Səməd Vurğun dərhal cavab verir: 
- Xanım, təvazökarlıqdan kənar olsa da, deyim ki, 

uca dağların başı həmişə qarlı olur [9, s.48]. 
Dərslikdə bu məzmunda nümunələrin verilməsinin həm 
təhsil, həm də tərbiyə baxımından əhəmiyyəti böyükdür. 
Yığcam bir xatirədən aydın olur ki, 1906-cı ildə anadan 
olmuş  Səməd Vurğun görkəmli bir şair, hazırcavab bir 
şəxsiyyət olmuş, onun səsi dünya ölkələrində də 
dinlənilmiş, nitqi yüksək kürsülərdən eşidilmiş, saçı elm və 
çəkdiyi əzab-əziyyətdən vaxtından tez ağarmışsa da o, ən 
uca zirvəyə qalxmağı bacarmışdı, Azərbaycanı dünyada 
tanıdan ölməz bir sənətkar kimi dünya ədəbiyyatı 
korifeylərinin sırasında özünə layiqli yer tutmuşdu.  

4. Mətndə həyat və yaradıcılıqla bağlı xatirələrdən nümunələr 
verildikdən sonra müəyyən başlıqlar altında həyat və 
yaradıcılığın əsas məqamları göstərilsin, faktlar verilsin: a) 
sənətkarın ədəbiyyat tarixində mövqeyi; b) təhsili; c) 
işlədiyi yerlər; d) yaradıcılığının ilk illəri; e) ən məşhur 
əsərlərinin xülasəsi və s. 
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Ümumiləşdirilmiş fikirlər bir daha təsdiq edir ki, dərslik 
yazmaq, ədəbiyyatın öyrədilməsinə düzgün istiqamətin 
yaradılması həm şərəfli, həm də çətin, məsuliyyət tələb 
edən işdir. Mövcud dərslik müəllifləri bu sahədə xeyli iş 
görmüş, zəngin məktəb təcrübəsi və ədəbiyyatşünaslığın 
son yeniliklərinə əsaslanmışlar. Verdiyimiz təkliflərin 
dərsliklərdə nəzərə alınması VIII-IX siniflərdə həyat və 
yaradıcılıq materiallarının maraqla və elmi əsaslar üzərində 
öyrənilməsinə müsbət təsir göstərə bilər. 
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ƏNƏNƏDƏN MÜASİRLİYƏ 

 
Sürətlə dəyişən, yeniləşən, qloballaşan dünyanın tələblərinə 

uyğun Azərbaycan təhsilinin dünya məkanına inteqrasiya olunduğu 
bir zaman kəsiyində ədəbiyyat təliminə yeni baxış müstəvisindən 
yanaşılır, ənənə ilə müasirliyin vəhdətinin sintezini yaratmaq üçün 
imkan və yollar axtarılır. 

Planetar düşüncənin formalaşdığı müstəqil ölkəmiz üçün 
yaradıcı, təşəbbüskar vətəndaşların tərbiyə edildiyi, innovasiya və 
yeni təlim texnologiyalarından istifadə olunmasının aktual 
əhəmiyyət kəsb etdiyi belə bir tarixi mərhələdə ədəbiyyat təliminin 
məzmunu, strukturu, şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi 
standartlarında ciddi dəyişikliklərin aparılması, fənn kurikulumla-
rının tələblərinə uyğun dərs sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi həlli 
zəruri məsələlər gündəmdə dayanır, fəal/interaktiv təlimin tələbləri 
əsasında müasir dərs modellərinin qurulması yolları araşdırılır, 
tədqiq olunur. Bu istiqamətlərdə aparılan tədqiqatlarda ənənəvi 
təlimin faydalı nəticələri öyrənilir, müasir yanaşma mövqeyi ilə 
birləşdirilir, müasir metodlar idrak fəallığının yaradılması əsasında 
reallaşır, şagirdlərin yalnız yaddaşına deyil, təfəkkürünə 
əsaslanmağa üstünlük verilir.  

Əldə edilmiş müsbət qənaətlər pedaqoji tədqiqatların 
nəticələri, yaradıcı və daim axtarışda olan qabaqcıl müəllimlərin iş 
təcrübələri əsasında qurulur. Təlim prosesində müasir təlim 
texnologiyalarından, iş formalarından istifadə etməklə şagirdlərin 
idrak fəallığı stimullaşdırılır, şəxsiyyətyönümlü, nəticəyönümlü, 
özünüinkişafın təmin edilməsi əsas fəaliyyət sahəsinə çevrilir.  

İndi məktəblərimizdə müəllim fasilator-istiqamətverən, yol 
göstərən, bələdçi mövqeyində dayanır, təlim prosesinin uğurla başa 
çatmasına imkan yaradır. Şagirdin əsas fəaliyyət sahəsi isə 
problemin müəyyənləşdirilməsinə, məsələnin həlli yollarının 
tapılmasına istiqamət verən fərziyyələrin ortaya çıxarılmasına, 
tədqiqat aparmağa, nəticələrin müzakirəsində fəal çıxış etməyə, 



Ədəbi axtarışlar və tədris 
 

 309 

fikirlərini əsaslandırmağa, müxtəlif didaktik oyunlar, yaxud iş for-
maları əsasında öyrəndiklərini yaradıcı tətbiq etməyə yönəldilir. 
Biliklərin qiymətləndirilməsi meyarları da şagirdlərin mövzunu 
mənimsəmə səviyyələrinə, dərsdə fəal iştirak etmələrinə, sual ver-
mək və cavabları əsaslandırmaq bacarığına, yoldaşlarını dinləmək, 
əməkdaşlıq etmək qabiliyyətinə görə müəyyənləşdirilir.  

Göründüyü kimi, ədəbiyyat dərslərində də idrak fəallığı, 
tədqiqatçılıq bacarığı formalaşdırılır, şagirdlərə şəxsiyyət kimi 
yanaşılır, fərdi keyfiyyətlər öyrənilir, əsas diqqət onların maraq və 
tələbatları, imkan və qabiliyyətləri, bilik səviyyələrini üzə çıxarma-
ğa yönəldilir, şagirdin subyekt kimi təlim prosesində iştirakı təmin 
olunur, şagird tədqiqatçı, müəllim fasilitator mövqeyində çıxış edir.  

Ədəbiyyatın dərindən öyrənilməsi, dünya təcrübəsindəki 
yeniliklərlə təhsilimizin əlaqələndirilməsi, öyrənməyi öyrətmək, 
müstəqil bilik əldə etmək, informasiya toplamağa və fikirlərini 
əsaslandırmağa qadir olan şagirdlərin tərbiyə edilməsi, yeni təlim 
texnologiyalarından, pedaqoji ideyalardan səmərəli istifadə son 
dərəcə aktual və yeni olduğundan bu sahədə müəllimlərin metodik 
köməyə də ehtiyacı böyükdür. 

Müasir təlim prinsiplərinə istinad olunması və fənlərin 
tədrisi zamanı bunların nəzərə alınması ədəbiyyat dərslərinin 
təşkilinə yenidən baxmaq, orijinal dərs modellərini hazırlamaq 
zərurətini gündəmə gətirir. Məktəb təcrübəsi də bir daha təsdiq edir 
ki, ədəbiyyat dərslərində məntiqi təfəkkürün, idrak fəallığının, 
tədqiqatçılıq bacarığının formalaşdırılması istiqamətində də 
Sumqayıt və Qubadlı məktəblərində də maraqlı iş təcrübələri əldə 
edilmiş və bu prosesin mahiyyətini daha dərindən öyrənmək 
müəllimlərin əsas fəaliyyət proqramına çevrilmişdir. Müəllimlərə 
ixtisasartırma kurslarında oxuduğum mühazirə zamanı və onlarla 
apardığım fərdi söhbətlərdən, müzakirələrdən bir daha yəqin 
etmişəm ki, fəal/interaktiv təlim əsasında qurulan dərsləri hamı 
dəstəkləyir, ancaq bu sahədə ciddi nöqsanlar olduğunu da etiraf 
edirlər.  
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Nöqsanları doğuran səbəblərdən biri müəllimlərin müasir 
təlim prinsiplərini nəzərə almamasından, yaxud mahiyyətini düzgün 
başa düşməməsindən irəli gəlir. Buna görə də müasir pedaqogika 
elmində də göstərildiyi kimi ədəbiyyat təlimi də şəxsiyyətyönümlü 
təlim prinsipi, fəal idrak prinsipi, inkişafetdirici təlim prinsipi, 
“qabaqlayıcı təlim” prinsipi, təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi 
prinsipi, əməkdaşlıq prinsipi, dialoji təlim prinsipi əsasında 
aparılmalı, şagirdlərə bilik, bacarıq və vərdişlər aşılanmalıdır. 

Müəllimlərin əksəriyyətinin hazırladıqları gündəlik planın 
(kurikulumun tələbinə görə cari plan) “dərsin məqsədi” hissəsindən 
də aydın görünür ki, burada ancaq ədəbi təhsil və tərbiyə tərəfinə 
üstünlük verilir, məntiqi və yaradıcı təfəkkürün, əməkdaşlıq etmək, 
birgə işləmək, bir-birini dinləmək bacarığının inkişaf etdirilməsini 
də nəzərə almaq unudulur. 

İndi hər bir müəllimin vəzifəsi fəal/interaktiv təlim əsasında 
ədəbiyyatı öyrətməyi bacarmaqla müəyyənləşdirilir. Bunun üçün 
öncə “müasir dərs və ona verilən tələblər hansılardır?”, “pedaqoji 
və metodik mənbələrdə bu məsələlərə necə aydınlıq gətirilir?” sual-
ları ətrafında düşünmək, fikir mübadiləsi aparmaq olduqca vacibdir. 
Etiraf edilməlidir ki, bu gün ədəbiyyat dərslərində daha çox həcmdə 
bilik verməyə cəhd edilməsi halları az deyildir. Bu, təəssüf ki, inki-
şafetdirici təlimin uğurla reallaşdırılmasına mane olur. Unudulma-
malıdır ki, dərs düşündürücü, yaradıcılıq tələb edən gərgin əməyin 
nəticəsində yaranır, təkcə ədəbi biliklərin dərindən öyrənilməsini 
deyil, şagirdlərdə müstəqil düşüncəni, təşəbbüskarlığı, yaradıcı 
fəaliyyəti stimullaşdırır.  

Yaxşı ədəbiyyat müəllimi həm pedaqoq, həm metodist, 
həm psixoloq, həm fizioloq, estetik olmalıdır. Ustad müəllimin 
sinfə daxil olması şagirdlərdə sevinc, fərəh hissi oyatdığı kimi, 
təlim prosesinin mahiyyəti də onun səmərəli fəaliyyəti, unsiyyəti, 
pedaqoji məharəti, təşkilatçılıq bacarığı əsasında tənzimlənir, şa-
girdin subyekt kimi çıxış etməsinə şərait yaranması və istiqamət 
verməsi üzərində qurulur.  
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Dərsdə psixoloji gərginliyin emosional əhvali-ruhiyyə ilə 
əvəz edilməsi, dərsin mərhələlər üzrə təşkili, yeni təlim 
texnologiyalarından istifadə, düşünməyə, tədqiqat aparmağa 
yönəltmə dərsin səmərəliliyini təmin edən başlıca şərtlərdir. Bu 
prosesdə yaradıcı fəaliyyəti stimullaşdıran iş formalarından, üsul və 
vasitələrdən, müqayisədən, qismi axtarıcılıq metodundan, didaktik 
oyunlardan istifadəyə üstünlük verilməsi əhəmiyyətli sayılır. 

Belə dərslərdə hiss edirsən ki, şagirdlərin qarşısında təkcə 
tədris etdiyi fənni dərindən bilən ədəbiyyat müəllimi, söz sərrafı 
yox, gözəl pedaqoq, psixoloq, metodist çıxış edir, müxtəlifyönümlü 
əməkdaşlığı təmin edən, qarşılıqlı hörmət və etibar qazanmağa 
qadir olan vətəndaş, həssas və qayğıkeş bir insan dayanır. Aydın 
nitqi, cəlbedici danışığı, insani keyfiyyətləri özündə ehtiva edən 
belə müəllimlər şagirdlərə gözəl hiss və duyğular aşılamağı da 
bacarırlar. Görkəmli yazıçı Mehdi Hüseynin Abdulla Şaiq haqqında 
söylədiyi fikir sanki bu müəllimlərin də ünvanına söylənmişdir: 
“Abdulla Şaiq... daxili bir atəş və ilhamla bütün sinfi ələ alırdı. Dərs 
saatının tez qurtarmağı bizim hamımızda təəssüf hissi oyadırdı. O, 
beynimizə şeir və sənətin gözəl nümunələri ilə istirahət verirdi. 
Professor Pənah Xəlilov da Abdulla Şaiq kimi müəllimlərini 
xatırlayarkən yazırdı: “Müəllimlərimiz mələkdirlər, yer üzünün 
mələkləridir”. 

Belə yaradıcı, yeni üsullarla dərs keçən müəllimlərin sırala-
rının getdikcə artması fəal/interaktiv təlimin məktəblərdə tətbiqinə 
geniş imkan yaradır. Bunlar arasında gənc müəllimlərin üstünlük 
təşkil etməsi də sevindirici haldır. O.Müzəffərova, A.Rzayeva, 
G.Cavadova (Təfəkkür litseyi), F.Ellazov (Təbiət Elmləri Təmayilli 
Gimnaziya), D.Quliyeva, S.Həsənova (25 nömrəli məktəb), 
A.Allahverdiyeva (Qubadlı rayon 4 nömrəli məktəb), S.Dəmirova 
(Qubadlı rayon Əliquluuşağı məktəbi) və başqalarının iş təcrübələ-
rində müasir dərs modellərinin qurulmasına, yeni təlim üsullarından 
istifadə olunmasına, şagirdlərin fəallığının yaradılmasına daha çox 
fikir verilir. 
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Diqqətimizi 25 nömrəli məktəbin müəllimi S.Həsənovanın 
VIII sinifdə “Koroğolu ilə Bolu bəy” qolunun təhlili mövzusunda 
keçdiyi açıq dərs cəlb etdi. Müəllimin qruplar təşkil etməsi, 
motivasiya yarada bilməsi, qrup daxilində tədqiqat aparmağa 
düzgün istiqamət verməsi və nəticələrin müzakirəsinin aparılması 
dərsin maraqlı qurulmasına imkan yaratdı. İnternet resurslarından 
istifadə etmək bacarığının, müxtəlif qəhrəmanların şəkillərinin si-
nifdə nümayiş etdirilməklə şagirdlərdən cavab alınması, sinifdə 
qəhrəmanlıq ab-havası yaradılması onlarda Koroğlunun timsalında 
Vətənin igid oğullarına, qəhrəmanlarına rəğbət hissi oyatdı, dərsi 
maraqlı və məzmunlu etdi. İnanırıq ki, bu həvəslə, maraqla, yaradı-
cılıqla işləyən müəllimlər fərqlənəcək, gec-tez Azərbaycan Respub-
likası Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi “İlin müəllimi” müsabiqəsində 
qalib gələcəklər. 

Yaxud, Qubadlı rayon Mahmudlu kənd orta məktəbinin 
müəllimi A.Allahverdiyevanın IX sinifdə tədris etdiyi “Şah İsmayıl 
Xətayinin həyatı” mövzusuna nəzər salaq. Dərs ənənəvi təlimdən 
fərqli məzmunda quruldu. Qruplar yaradıldı: “Xaqani”, “Nizami”, 
“Nəsimi”. Suallar sinfə paylandı. Krossvordun boş xanaları 
dolduruldu. Krossvord slaydla nümayiş etdirildi. Məlum oldu ki, 
yeni mövzu “Şah İsmayıl Xətayidir”.  

Bundan əlavə Şah İsmayıl Xətayinin rəngli şəklinin və 
onun yaratdığı Səfəvilər dövlətinin xəritəsinin slaydla nümayiş 
etdirilməsi sinifdə canlanma, xoş ovqat yaratdı, problem mövzunun 
seçilməsinə və tədqiqat aparmağa kömək etdi.  

Digər müəllimlərin də dərslərində yeni yanaşma istiqamət-
ləri, motivasiya yaratmaq imkanları, dərsin mərhələlər üzrə aparıl-
ması sahəsində maraq doğuran cəhətlər çoxdur. Ancaq bunları bir 
məqalə çərçivəsində vermək imkan xaricindədir. Buna baxmaya-
raq, müəllimlərə bəzi tövsiyələrimizi nəzərə almağı məsləhət bili-
rik: 1) motivasiya yaradıldıqdan sonra problemin adı müəyyənləşdi-
rilib slaydla nümayiş etdirilsin, yaxud yazı lövhəsində yazılsın. 
Bundan sonra məsələnin mühiyyətini açmağa imkan yaradan tədqi-
qat sualları problemin altında göstərilsin və qrup daxilində bu 
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tədqiqat suallarına aydınlıq gətirilsin; 2) qruplar təşkil ediləndə yeni 
mövzunun mahiyyəti ilə bağlı sözlər seçilsin və qruplar bu sözlərlə 
adlandırılsın; 3) müəllim ancaq istiqamət verən, şagirdlərə yol 
göstərən mövqedə dayansın, şagirdlərin özləri tədqiqat aparıb 
nəticələri müzakirə etsinlər. Müəllim tez-tez “sən də cavab ver”, 
“sən də cavab ver” – deyərək dərsi dialoq üzərində qurmasın, 
şagirdlərin fəallığı əsas götürülsün, hamı fəaliyyətə cəlb edilsin; 4) 
şagirdləri əvvəlcədən məlumatlandırmaqla, hazırlamaqla dərs 
keçmək düzgün deyil, proses elə qurulmalıdır ki, onlar özləri fikir 
söyləsin, problemi həll etsin.  

Əlbəttə, bu iş çətin və yaradıcılıq tələb edən bir prosesdir. 
Bu, ilk növbədə elmi-nəzəri və metodik hazırlıq tələb edir. Əgər biz 
metodistlər müəllimləri metodik ədəbiyyatlarla təmin edə bilsək, 
onlar da bu mənbələrdən yaradıcı istifadə etməyi bacarsalar, onda 
asanlıqla müasir dərs modeli qurmaq mümkün olacaqdır.      
 

Filologiyanın aktual problemləri: axtarışlar və  
 perspektivlər. Respublika elmi konfransının  

materialları, Sumqayıt, 2012, səh. 362-367 
 
 

İNNOVASİYALARDAN İSTİFADƏ ƏDƏBİYYAT 
TƏLİMİNDƏ MÜHÜM VASİTƏ KİMİ 

 
Bu gün təhsil sistemində aparılan islahatlar imkan yaradır 

ki, ədəbiyyat tədrisi sahəsində də ciddi dəyişikliklər aparılsın, dünya 
təcrübəsində təsdiqini tapmış iş üsulları tədris prosesinə gətirilsin, 
məktəb təcrübəsində tətbiq olunsun. İndi innovasiya və yeni təlim 
texnologiyalarından məqsədəuyğun, səmərəli istifadə, ənənəyə 
yaradıcı yanaşmaq və bu zəmində dərslərin qurulması qloballaşan 
dünyanın müasir pedaqoji təfəkkürünün yeni yanaşma mövqeləri, 
düşüncəsidir. Bu məqsədin reallaşmasına, həqiqətə çevrilməsinə 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə dediyi kimi, “Elmin, 
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təhsilin gələcək uğurları və insanların təfəkkürünün yeniləşməsi 
hesabına nail olmaq olar”. 

Müasir sivilizasiyanın bugünkü inkişafı da insanlara 
düşünmək, tədqiqat aparmaq, müqayisə etmək və fikirlərini 
əsaslandırmaq, nəticə çıxarmaq, yaradıcı tətbiq etmək yollarını 
tapmağın öyrənilməsini tələb edir. Məşhur Çin hikmətində deyildiyi 
kimi, “Məni cəlb et – öyrənim” fikrinin tədris prosesində əsas 
götürülməsi ədəbiyyatın öyrədilməsi sistemini müasir tələblərə 
uyğun qurmaqda ən optimal yanaşma mövqeyidir.  

Son dərəcə əhəmiyyətli hesab edilən bu problemin həllində 
“həyat dərsliyi”, “insanşünaslıq elmi” adlandırılan ədəbiyyatın 
öyrədilməsinin imkanları daha genişdir, əvəzsizdir. Bədii ədəbiyyat 
həm də milli və mənəvi dəyərlərimizi, dövlətçilik maraqlarımızı 
qorumaqda, dünya mənəvi mədəniyyət xəzinəsini öyrənmək və bu 
nümunələrdən dəyərlənməkdə, kamil insan, həqiqi vətəndaş, müasir 
dünyagörüşlü gənclər formalaşdırmaqda qüdrətli tərbiyə vasitəsidir.  

Müstəqil düşünən, informasiya toplayan və fikirlərini əsas-
landırmağı, yaradıcılıqla tətbiq etməyi bacaran təşəbbüskar, baca-
rıqlı gənclərin də tərbiyəsi ədəbiyyat müəlliminin amalı və məqsə-
didir. Həlli vacib sayılan bu problemlər tələb edir ki, hər bir ədəbiy-
yat dərsi müəllimin fasilitator, şagirdin isə tədqiqatçı mövqeyi, qar-
şılıqlı əməkdaşlığı, idrak fəallığının təmin olunması, fikirlərin, ide-
yaların həlli yollarının axtarılması, müqayisəsi və nəticə çıxarılması 
zəminində qurulsun, fəal/interaktiv təlimin tələbləri baxımından ay-
rı-ayrı mərhələlərdə çevik iş üsullarından istifadəyə üstünlük veril-
sin. Aparılan araşdırmalarda dönə-dönə qeyd olunur ki, yaradıcı qa-
biliyyətlərin, idrak fəallığının inkişafına müsbət təsir göstərən me-
tod, üsul və iş formalarından istifadə olunsun, qarşıya qoyulan məq-
sədə uyğun dərslərin təşkili təkmilləşdirilsin, ədəbiyyatın məktəbdə 
öyrədilməsi müasir yanaşmalar, mövqelər əsasında aparılsın. Buna 
görə də “müasir təlim, müasir dərs problemi aktuallıq baxımından 
meydana gəlir, elmə tələbat artır, keyfiyyətli bilik tələb olunur” [1, 
s. 246].   
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“Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin milli kuriku-
lumu”nda da ümumi orta və tam orta təhsil pilləsində ədəbiyyatın 
öyrədilməsinin məqsəd və vəzifələri, əhəmiyyəti açıqlanmış, 
dəqiqləşdirilmişdir. Bu tələblərə uyğun olaraq hazırlanmış ədəbiy-
yat fənn kurikulumunda da üç əsas istiqamətin - ədəbiyyat və həyat 
həqiqətləri, şifahi nitq, yazılı nitq üzrə aparılan işlərin məzmun 
standartları, təlim nəticələri, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndiril-
məsi normaları müəyyənləşdirilmiş, V-XI siniflərin ayrı-ayrı pilləs-
ində öyrədiləcək məsələlərin həcmi və məzmun xətləri aydın veril-
mişdir. Həm də bu konseptual sənəddə yeni təlim texnologiyaların-
dan istifadə ədəbiyyat dərslərinin təşkilində əsas tələb kimi qarşıya 
qoyulmuşdur.  

Kurikulumda göstərilir ki, bu sənəd milli və ümumbəşəri 
dəyərlər, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla əlverişli 
təlim şəraitinin yaradılması, tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, 
şagirdyönümlülük, inteqrativlik kimi ümumi prinsiplərə istinad 
edilməklə hazırlanmış, məzmun standartları müəyyənləşdirilərək 
şagirdlərin idraki, informativ – kommunikativ fəaliyyət göstərmələ-
ri, onlarda düşünmə, emosional və hərəki bacarıqların normalaş-
dırılması əsas götürülmüşdür.  

Təbii ki, ədəbiyyat müəllimləri də innovasiya və yeni təlim 
texnologiyalarını təlim prosesinə tətbiq etmək, daim yaradıcılıq 
axtarışında olmaq, pedaqoji ideyaların nəzəri və praktik 
məsələlərini öyrənmək üçün müasir metodlardan, idrak fəallığını 
yaradan iş üsullarından istifadəni bacarmaqla ədəbiyyatı öyrətməli 
və şagirdlərə sevdirməlidir. Ancaq “innovasiyalardan, yeni 
metodlardan istifadə heç də ənənəvi metodlardan tamamilə imtina 
etməyə əsas vermir” [2, s. 11]. Qabaqcıl məktəb təcrübəsi də təsdiq 
edir ki, şagirdə nə qədər həssas yanaşsaq, onları düşündürən 
suallardan istifadə etsək, İKT-dan istifadə etməklə fəal dərs 
modelləri qura bilsək, onda dərs müasir tələblərlə səsləşər, az vaxt 
ərzində geniş informasiya əldə etmək reallığa çevrilə bilər.   

Pedaqoji fikirlərdə bir daha əsaslandırılmışdır ki, hər 
yeniliyi olduğu kimi qəbul etmək, yaxud da eyni dərsdə həddindən 
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artıq müxtəlif iş üsullarından – texnikalardan istifadəyə meyl 
göstərmək doğru deyildir. Etiraf edək ki, belə dərslərin təşkilində 
nizam-intizam pozulur, mövzu tam qavranılmır, vaxt müddəti 
çatmır, sinifdə mənasız yerə səs-küy yaranır. Ancaq hər bir dərsdə 
ədəbi təhsilin, tərbiyənin, idrak fəallığının, məntiqi düşünmək 
bacarığının kompleks şəkildə həyata keçirilməsi, bir-iki iş 
üsulundan – texnikalarından istifadə olunması mövzuya aid 
seçilmiş problemin və irəli sürülmüş fərziyyələrin həlli yollarının 
tapılmasına, informasiya mübadiləsinin aparılmasına, təqdimatın 
düzgün verilməsinə, nəticələrin çıxarılmasına, yaradıcı 
tətbiqetmənin nümunələr əsasında dəqiqləşdirilməsinə geniş imkan 
yaradır, dərs mürəkkəb iş sistemi üzərində yox, sadə formada təşkil 
olunur, təlim materialları öyrənilir. Şübhəsiz ki, işin bu istiqamətdə 
təşkili innovasiya və yeni metodlardan istifadəni əsas götürməklə 
ənənəvi metodlarla bu yanaşma mövqeyinin sintezi üzərində 
qurulur, şagirdlərin yaddaşına deyil, təfəkkürünü inkişaf etdirməyə 
müsbət təsir göstərir: “Ənənəvi təlimdə bu gün, eləcə də sabah üçün 
faydalı çox şey var; bunları sadəcə olaraq, yaşatmağı, yeni təlimi 
yanaşmalarla uzlaşdırmağı bacarmaq lazımdır” [3, s. 30].  

Müasir dərs haqqında düşünəndə ilk öncə müəllimin İKT-
dən istifadəni bacarması xatırlanır, yada düşür. “2008-2012-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”nda da İKT-dən 
təhsildə istifadənin zəruri tələb kimi qarşıya qoyulması bu sahəni 
dərindən araşdırmağa, dərsləri bu imkanlardan istifadə etməklə 
təşkil etməyə maraq yaradır, az vaxt ərzində geniş informasiya 
toplamağı, dərsdə şagirdlərin idrak fəallığını yaratmağı 
stimullaşdırır. Əlbəttə, ədəbiyyat dərsi müəllimin pedaqoji prosesi 
dərindən bilməsi, yaradıcı təxəyyülünü işə fəal qoşması nəticəsində 
yaranmalıdır. Bütün dərsləri eyni qaydada, üsulla keçmək təcrübədə 
özünü doğrultmur: “Ədəbiyyat dərsi üçün standart bir quruluş 
vermək, yeknəsək bir forma seçmək olmaz və bu yolla təlimdə 
müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyildir” [4, s. 73].   
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Hər bir dərs ədəbiyyat kurikulumunda deyildiyi kimi,  
fənyönümlü deyil, şəxsiyyətyönümlü, nəticəyönümlü, interaktiv, 
inteqrativ səciyyə daşımalıdır. Bununla yanaşı,  məntiqi təfəkkür, 
idrak fəallığı və tədqiqatçılıq bacarığı formalaşdırılmalıdır. Müasir 
təlim prinsipləri – şəxsiyyətyönümlü təlim prinsipi, fəal idrak 
prinsipi, inkişafetdirci təlim prinsipi, təlim-tərbiyə sisteminin 
çevikliyi prinsipi, “qabaqlayıcı təlim” prinsipi, əməkdaşlıq prinsipi, 
dialoji təlim prinsipi əsasında qurulan dərs modellərində də öyrədici 
mühitin yaradılması, ədəbi biliklərin şagirdlərin və həyatın 
tələblərini ödəmək vasitəsinə çevrilməsi reallaşmalı, əsərin tam 
dərk olunması, təhlil edilməsi üçün geniş imkan yaradılmalıdır.  

Etiraf etməliyik ki, İKT-nin tətbiqi ilə fəal təlimin 
qurulması, dərsin mərhələlərindən necə səmərəli istifadə olunması 
ilə bağlı müxtəlif fikirlər, fərqli mövqelərə rast gəlmək mümkündür. 
Metodik fikirlərdə də fəal dərsi necə başlamaqla əlaqədar müxtəlif 
tövsiyələr verilir. Bir mühüm məsələ də əsas götürülür ki, hər bir 
mövzu sinifdə öyrənilməli, şagirdlərə dərk etdirilməlidir. 

Aparılan tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, sinif təşkil 
edilmədən, keçmiş mövzu, ev tapşırığı yoxlanılmadan motivasiya 
yaratmaq düzgün mövqe kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki 
ədəbiyyatın özünəməxsus xüsusiyyətlərinin olması imkan yaradır 
ki, evdə mətn əzbər öyrənilsin, müəyyən sitatlar seçilsin, lüğət 
üzərində iş aparılsın, esse yazılsın və s. Ancaq bu bir həqiqətdir ki, 
hər bir dərsdə müəyyən bir pedaqoji ideyanı, milli-mənəvi dəyərləri 
şagirdlərin qəlbinə, düşüncəsinə daxil etmək, onların bu məqsəd və 
amala xidmət etməsini təmin etmək mümkündür. Qabaqcıl müəl-
limlərin iş təcrübəsi göstərir ki, sinif təşkil edilmədən, qruplar yara-
dılmadan, ev tapşırıqları yoxlanılmadan, keçmiş mövzu soruşulma-
dan dərsə başlamaq şagirdləri fəallaşdırmır, onlarda təlimə marağı 
azaldır, passiv mövqe tutmalarına imkan yaradır. 

Bu gün müasir dərs haqqında geniş diskussiyalar aparılır, 
hətta məktəb təcrübəsində tətbiqi mümkün olmayan məsələlərdən 
də danışılır. Əlbəttə, bütün məktəblərin maddi-texniki bazası 
möhkəmləndirilmədən və bu təhsil ocaqlarının yüksək ixtisaslı 
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kadrlarla təminatı tam həyata keçirilmədən, milli kurikuluma uyğun 
yüksək səviyyəli dərslik və metodik vəsaitlər hazırlanmadan 
müsbət nəticələr əldə etmək mümkünsüzdür. Ciddi nöqsanların 
olmasına baxmayaraq, yeni çap edilmiş V sinif ədəbiyyat dərsliyi 
və müəllim üçün vəsait bu sahədə atılan ilk addım kimi müsbət 
qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu 
sahəyə daim qayğı göstərməsi bu problemlərin həlli yollarını tez bir 
zamanda bütün məktəblərdə reallaşdıra biləcəkdir. Respublikamız-
da təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması sahəsində uğurlu nəti-
cələr əldə edilməsi, “hər şagirdə bir kompyuter” şüarının gerçəkləş-
dirilməsi Azərbaycan təhsilinin uğurlu nəticələri olduğunu bir daha 
təsdiq edir.  

Müəllimin nəzəri və metodik səviyyəsi, təşkilatçılıq baca-
rığı, ürəyinin hərarətini şagirdlərə verməyi bacarması da müasir 
dərsin qurulmasına təsir göstərən əsas faktorlardır.  

Eyni zamanda, təlimdə inteqrativlik şagirdi düşündürən, 
tədqiqat aparmağa istiqamət verən, nəticə çıxarmağa imkan yaradan 
vasitələrdən biridir. Buna görə də hər hansı bir mövzu öyrədiləndə 
əvvəlcə mövzunun adı şagirdlərin özlərinə tapdırılmalı, problem 
seçilməli, sonra fərziyyə müəyyənləşdirilməli, iş vərəqlərinə yazıl-
mış suallar tədqiqat aparmaq üçün ayrı-ayrı qruplara paylanmalıdır. 
Nəzərdə tutulmalıdır ki, müzakirəyə çıxarılan problemlə bağlı şa-
gird nəyi bilir, tədris olunan əsərdə yazıçının bu məsələyə müna-
sibəti necədir və həyatda buna baxış müstəvisi hansı istiqamətdədir. 
Beləliklə, dərsdə şagird düşüncəsi, yazıçı mövqeyi, həyat həqiqətlə-
ri qarşı-qarşıya qoyulmalı, müqayisələr aparılmalı, fərqli cavablara 
aydınlıq gətirilməli, düzgün nəticələr əsaslandırılmalıdır. Bu istiqa-
mətlərdə qurulan dərslərdən birinə nəzər salaq.  

VIII sinifdə “Koroğlu” dastanından “Koroğlu ilə Bolu bəy” 
qolunun məzmunu və təhlili” üzərində iş apararkən müəllim əvvəl-
cə dərsin məqsədini ədəbi təhsilin, tərbiyənin, məntiqi, tənqidi və 
yardıcı təfəkkürü inkişaf etdirməyin tələbləri istiqamətində 
müəyyənləşdirdi. Dərsin metodunu - induktiv metodu seçdi. İş 
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üsulu dəqiqləşdirildi, istifadə olunan metod-texnikalar, internet 
resursları göstərildi.  

Motivasiya yaratmaq üçün rəmzi (simvolik) materiallardan 
istifadə olundu. Bunun üçün Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” 
üverturasından bir parça sinifdə səsləndirildi. Şagirdlərin özləri bu 
musiqi parçasının kimə məxsus olduğunu tapdılar. Şagirdlərdən bu 
haqda nə düşündükləri, onlarda hansı təəssürat oyatdığı soruşuldu.  

Müşahidə göstərir ki, öyrədici mühitin - əşyavi mühitin, in-
formasiya mühitinin, sosial-psixoloji mühitin birinin şərtlərinə əməl 
edilməməsi müasir dərs modelini qurmağa mənfi təsir göstərir.  

Şagirdlərdə fikri fəallıq yaratmaq üçün “Mərd arxadan vur-
maz” atalar sözü müzakirə edildi. Sonra monitorda Babək, Şah 
İsmayıl Xətayi, Koroğlu, Ramil Səfərov, Mübariz İbrahimovun 
şəkilləri göstərildi. Qruplara da bu qəhrəmanların adları verildi. Hər 
qrup bu haqda nə bildiyini yazdı, hansı təəssüratları olduğunu qeyd 
etdi. Sonra qruplara klaster (şaxələndirmə), “Beyin həmləsi” 
metodunun texnikasına aid hazırlanmış sxem verildi, şagirdlərə 
sxemin ardını tamamlamaq tapşırıldı, tədqiqat sualları paylandı:  

Tədqiqat sualı:  
I qrup: 1. Bolu bəyə münasibət sizdə hansı hisslər oyadır?  
2. İgidlik üçün hansı keyfiyyətlər lazımdır?  
II qrup: 1. Koroğlu ilə Bolu bəy hansı xüsusiyyətlərinə 

görə bir-birindən fərqlənirlər? 
2. Koroğlunun zülmkarlara qarşı münasibəti hansı təəssürat 

yaradır?  
III qrup: 1. Qolda ən təsirli hesab etdiyiniz epizod 

hansıdır? Nə üçün belə düşünürsünüz? 
2. Koroğluya münasibətinizi necə ümumiləşdirə bilərsiniz? 
IV qrup: 1. Bolu bəyin istismarçı təbəqənin nümayəndəsi 

olduğunu necə sübut edə bilərsiniz?   
 2. Bu qolda Koroğlunun hansı xüsusiyyətləri üzə çıxdı?  
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Qrupda tədqiqat işinin davam etdirilməsində “Venn diaqra-

mı”ndan da istifadə olundu. Bolu bəylə Koroğlunun müqayisəli təh-
lil edilməsi də şagirdlərin fikri fəallıqlarının artmasına da müsbət 
təsir göstərdi. Hər qrup öz cavabını lövhədə asdı, müqayisələr 
aparıldı, dastandan çıxan nəticələrə aydınlıq gətirildi.  

Qruplara paylanmış atalar sözlərinə düzgün cavab yazılma-
sının tələb edilməsi də dərsin maraqlı və canlı keçməsinə müsbət tə-
sir göstərdi: Yaxşı at özünə qamçı vurdurar. İgid basdığın kəsər. 
Mərd yoldaşından bilər, namərd özündən. At yəhərə yük olmaz. 
İgidin başı toyda gərək. Mərd arxadan vurar. At ölər adı qalar, igid 
ölər nəyi qalar. At igidin sirdaşıdır. Arvad yaxşı saxlar, yaxşı at, 
yaxşı igid və s.  

Düzdür, fəal/interaktiv təlimdə çətinliklər çoxdur, həlli zə-
ruri sayılan problemlər tədqiq olunmalı, araşdırılmalı, məktəb təcrü-
bəsində yoxlanılmalıdır. Ancaq həqiqət budur ki, müasir dərs şa-
girdlərin marağına səbəb olur, onları düşündürür, tədqiqat aparmağa 
istiqamətləndirir, onların təşəbbüskarlığını, işgüzarlığını artırır. Əl-
bəttə, yeni dərs modellərinin qurulması heç də asan deyildir. Bu, ilk 
növbədə elmi-nəzəri və metodik hazırlıq tələb edir. Bu istiqamətdə 
atılan hər bir addım, müsbət nəticələrin əldə olunması ədəbiyyat 
dərslərini müasir tələblər səviyyəsində qurmağa imkan verir. Bu işi 
təkcə orta məktəbdə dərs deyən ədəbiyyat müəllimlərindən tələb 

Koroğlu 

XVII əsr 

qol 

Qırat 

“Çənlibel” 

dastan 
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etmək düzgün deyildir. Metodist alimlərin tövsiyələrinin də nəzərə 
alınması bu sahədə ən əlverişli imkanlardan biri olmalıdır.  
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III. ƏDƏBİ-METODİK AXTARIŞLAR  

 
ÜRƏKLƏRDƏ YAŞAYAN MİSRALAR 

 
Şifahi xalq ədəbiyyatının növlərindən biri olan bayatılar öz 

məzmunu, ideyası, axıcılığı və üslubu ilə diqqəti cəlb edir. Bu lirik 
janr nümunələrinin kimlər tərəfindən yaradılması məlum olmasa 
da, şübhəsiz, bunları ayrı-ayrı şəxslər söyləmiş, öz arzularını ifadə 
etmişlər.  

Dörd misradan ibarət olan bu lirik janrda həyatın elə bir 
sahəsi yoxdur ki, xalq öz münasibətini bildirməsin. Bayatılarda 
sevgi, məhəbbət və vətən həsrəti tərənnüm edilməklə bərabər, zalım 
bəylərin, xanların, hökmdarların tənqidi də əsas yer tutur.  

Bayatıda diqqəti cəlb edən başlıca əlamət onun sənətkarlığı-
dır. Tədqiqatçılarımız bayatının bir çox növlərini qeyd edirlər. La-
kin bu qeydlər, bu tədqiqatlar bayatının bütün növlərini əhatə etmir. 
Məsələn,  

 
Ağladılar, doydular, 
Apardılar, qoydular. 
Ağca sinən üstünə, 
Ağır sallar qoydular. 
(“Bayatılar”, 1960, səh. 209) 

 
Göründüyü kimi, bu bayatının misraları eyni səslə başlayır. 

Buna görə də onu “Hərf üstə bayatı” adlandırmaq məqsədəuyğun-
dur.  

Şeirin oxunuşunda həm də bir musiqi çalarlığı duyulur. A, 
L, R səsləri burada elə işlənilmişdir ki, gözəl bir ahəng, avaz təsiri 
bağışlayır. Həm də burada aydın, bitkin bir bədii lövhə vardır. “Lar” 
şəkilçisi bayatının ahəngdarlığında çox mühüm rol oynayır. Bu 
bayatıda xalq sənətkarlıqla poetik fonetikadan istifadə etmişdir.  
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Bayatıların əksəriyyəti toplanıb dəfələrlə nəşr edilmişdir. 
Lakin hələ də bir çox bayatılar ağbirçək nənələrin və babaların 
sinəsindədir. Bunları toplamaq və nəşr etmək folklorşünaslıqda 
mühüm bir məsələdir.  

 
 

ADPU-nun Filologiya fakültəsinin 
 III kursunda oxuyarkən 

“Gənc müəllim” qəzeti, 11 iyun 1976-cı il 
  

 
ƏDƏBİYYAT PROQRAMLARININ 

BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

Məktəb islahatında göstərildiyi kimi: “... hər bir fənnin 
tədrisinin daha yüksək elmi səviyyəsini, elmin əsaslarının möhkəm 
qavranmasını, ideya-siyasi tərbiyəsinin, əmək tərbiyəsinin və 
mənəvi tərbiyənin, estetik və fiziki inkişafının yaxşılaşmasını təmin 
etmək” müasir məktəbin və pedaqoji ictimaiyyətin əsas məqsədidir. 
Bu mənada ümumtəhsil məktəblərində fənlərin tədrisinə dair proq-
ramların məktəb islahatının tələblərinə müvafiq təkmilləşdiril-
məsinə zəruri ehtiyac duyulur. 

Qarşıya qoyulmuş məsul vəzifələr əsasında tərtib olunub və 
pedaqoji ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmiş ədəbiyyat proqramları 
(səkkizillik və orta məktəb proqramları. V-XI siniflər üçün 
(Layihə). Tərtib edənlər: Ş.Mikayılov, T.Rzayev, N.Əhmədov, 
O.Piriyeva, P.Əliyev, S.Rüstəmova, A.Bəkirova. Bakı, 1985) elmi, 
pedaqoji və metodik cəhətdən müsbət hal kimi qiymətləndiril-
məlidir. 

Proqramın quruluşu əsasən əvvəlki nəşrində (1982) olduğu 
kimi sabit saxlanılmışdır. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, qavrama 
qabiliyyətləri və bilik səviyyələri əsas götürülməklə V sinif 
proqramları tematik, VI-VII siniflərin proqramları xronoloji, IX-XI 
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siniflərin proqramları isə tarixi-ədəbi prinsip əsasında hazırlanmış-
dır.  

Natamam orta məktəbdə (V-IX siniflər) klassik Azərbay-
can, müasir sovet, rus, Qərbi Avropa və dünya ədəbiyyatının ən 
kamil nümunələrinin öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Müəlliflər zəngin 
məktəb təcrübəsinə, elmi-metodiki və pedaqoji tədqiqatlara əsasən 
məktəblərimizdə tədrisi çətinlik törədən, məzmun və ideyası 
şagirdlər tərəfindən asan dərk olunmayan, ərəb və fars tərkibli 
mətnləri proqramdan çıxarmış, sadə, məzmunu şagirdlərin 
mənəviyyatı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, rişələri zəngin 
folklor qaynaqlarına söykənən bədii mündəricə və forma baxımdan 
fərqlənən əsərlərin salınmasını məsləhət bilmişlər.  

Proqramın təqdirəlayiq məziyyətlərindən biri sinifdənxaric 
oxu materiallarının tərtibi prinsipi ilə bağlıdır. Doğru olaraq 
müəlliflər zəngin ədəbi irsin tədrisinə xüsusi saatlar ayrılmış 
sənətkarların əsərlərinin sinifdənxaric oxu üçün öyrənilməsini ən 
əlverişli vasitə hesab edirlər.  

Natamam orta məktəbin IX sinfində dünya ədəbiyyatının 
korifeylərindən sayılan N.Gənəcəvi, İ.Nəsimi, M.Füzuli yaradıcılı-
ğına, əsərlərindən nümunələrin seçilməsində məzmun bütövlüyü və 
süjet xəttinin bitkinliyinə zəruri imkan yaradan epizodların proqra-
ma salınması təqdirəlayiqdir.  

XI sinifdə tədris olunacaq “1950-1970-ci illərdə 
Azərbaycan ədəbiyyatı” icmal mövzusuna müəlliflərin yaradıcı 
münasibəti də bizcə qənaətbəxş sayılmalıdır. İ.Əfəndiyevin “Bahar 
suları”, Ə.Məmmədxanlının “Şirvan gözəli”, M.Hüseynin “Alov” 
pyeslərinin həmin icmaldan çıxarılması fikrimizi təsdiq edir. Çünki 
İ.Əfəndiyevin “Bahar suları” pyesi 1950-1970-ci illərin deyil, 
Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı ilk illərin (1948-1949) 
məhsuludur. İkincisi, məzmununa dair məlumat verilməsi tövsiyə 
edilən Ə.Məmədxanlının “Şirvan gözəli”, M.Hüseynin “Alov” 
pyeslərini haqqında danışılan dövrün (1950-1970) tələbi, şagirdlərin 
yaş və dünyagörüşü, təlqin etdiyi ideyaların yeni olmaması 
baxımından məqbul hesab etmək olmaz.  
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Həmin icmalda 1980-ci ilə kimi dramaturgiyanın mövqeyi 
şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq araşdırılmış, yüksək 
tərbiyəvi təsir gücünə malik bədii nümunələr hesabına zənginləş-
dirilmişdir.  

Proqramın təkmilləşdirlməsinə zəruri imkan yaradan aşağı-
dakı mülahizələrin nəzərə alınması bizcə, məqsədəmüvafiq sayıl-
malıdır.  

Məktəb islahatının tələbinə uyğun olaraq proqramı 
“natamam və orta ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat proqram-
ları” adlandırmaq daha düzgündür.  

Mövcud proqramda müxtəlif xalqların ədəbiyyatlarından 
nümunələrin öyrədilməsi əsas ideya xəttindən biridir. Onu da qeyd 
edək ki, Şərq ədəbiyyatından, xüsusilə türk, İran və hind 
korifeylərinin qəlbləri oxşayan, böyük zəhmətin bəhrəsindən 
yaranan, təlqin etdiyi ideyaların müasir dövrümüz və gələcəyimizlə 
səsləşən kamil sənət əsərlərinin şagirdlərə öyrədilməsi diqqət 
mərkəzindən kənarda qalır. Bizcə, Sədi, Tofiq Fikrət, Nazim 
Hikmət, Şəhriyar və bu kimi görkəmli sənətkarların öyrədiləcək 
ədəbi irsi haqqında müəyyən məlumatın proqrama daxil edilməsi 
məqsədəuyğundur. Xalqın haqq səsini öz müqəddəs amalı sayan, 
“Bir ürəyin ikiyə parçalanmasından” kədərlənən, yana-yana 
bəşəriləşən, azadlıq naminə sinəsini sipər edən Şəhriyarın həyat və 
yaradıcılığının, xüsusən “Heydərbabaya salam” poemasının xüsusi 
dərs saatı hesabına tədrisi nəzərdə tutulsa yaxşı olar. 

Şifahi xalq ədəbiyyatının kamil nümunələrindən sayılan 
“Ağ atlı oğlan” nağılını IV sinif şagirdləri böyük məhəbbət, dərin 
həvəs və yüksək maraqla öyrənməklə yanaşı, həmin janrın spesifik 
xüsusiyyətlərinə dair müəyyən nəzəri məlumatlar da əldə edirlər. 
Lakin təkmilləşdirilmiş ədəbiyyat proqramlarında bu nümunə VI 
sinfə keçirilmiş, əvəzinə V sinif şagirdləri üçün bir qədər çətinlik 
törədən “Dostluğun sirri” nağılı salınmışdır. Bizcə, “Ağ atlı oğlan” 
nağılının V sinifdə, “Dostluğun sirri”nin isə VI sinifdə tədrisi şagird 
aləmi üçün daha əhəmiyyətlidir. Bir həqiqətdir ki, tədris edilən 
dramatik nümunələr şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə, qavrama 
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qabiliyyətlərinə və bilik səviyyələrinə uyğun olmaqla yanaşı, 
onların kommunizmə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına, mənəvi 
cəhətdən kamilləşməsinə xidmət etməlidir. Məktəb islahatının 
tələbinə uyğun olaraq dramaturgiyanın proqramdakı mövqeyinin 
yüksək tərbiyəvi təsir gücünə malik olan bədii nümunələr hesabına 
bir qədər də genişləndirilməsi zəruridir. Bu baxımdan proqramlara 
dahi rəhbər V.İ.Leninin və onun ən yaxın silahdaşlarının böyük 
nümunə məktəbi olan inqilabi fəaliyyətini əks etdirən ən xarakterik 
dram əsərlərinin salınması şagirdlərin ideya-siyasi səviyyələrinin 
formalaşdırılmasına, vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin 
artmasına müsbət təsir göstərərdi. 

Şagirdlərin idrak qabiliyyətlərinin inkişafında, əxlaq 
tərbiyəsində, bədii zövq və estetik hisslərinin təkamülündə, xalq 
mədəniyyətinin tarixi ilə tanışlıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 
xalq oyun və mərasimləri şifahi xalq ədəbiyyatına aid bölmələrdə 
nəzərə alınmalıdır.  

Dərin ümumiləşdirmə tələb edən, yüksək bəşəri ideyaların 
təbliğinə müstəsna təsir göstərən dramatik nümunələr hissə-hissə 
(yəni pərdələr əsasında) yox, bütöv oxunduqdan sonra tam dərk 
olunur. Ona görə də şagirdlərə dram növü ilə ilk tanışlıq (V sinifdə) 
pyesdən seçilmiş müəyyən parça daxilində deyil, bir pərdəli pyeslər 
əsasında verilsə, yuxarı siniflərə keçdikcə bu proses get-gedə 
mürəkkəbləşdirilsə, fikrimizcə daha məqsədəmüvafiq olardı. VIII 
sinifdə öyrədilməsi nəzərdə tutulan aydın və sadə dildə yazılan 
S.S.Axundovun “Səadət zəhmətdədir” pyesinin V sinifdə tədrisi 
daha münasibdir. 

Natamam orta məktəbin VIII sinfində “Sevil” pyesindən 
sonra sinifdənxaric oxu üçün C.Cabbarlının hekayələrinin 
öyrədilməsi tövsiyə edilir. Məlumdur ki, şagirdlər aşağı siniflərdə 
C.Cabbarlının hekayələrindən nümunələr öyrənmişlər. Bizcə, 
“Sevil” pyesinin tədrisindən sonra Cabbarlının dramaurgiyasından 
bir nümunənin sinifdənxaric oxu üçün məsləhət görülməsi həmin 
sənətkarların dramaturji yaradıcılığına şagirdlərin marağını daha da 
artırar. 
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Hər sinif üzrə yazı işlərinin həcmi, qiymət normaları 
göstərilməklə proqramlara əlavə edilsə müəllimlərin buna zəruri 
ehtiyacı ödənər.  

Təkmilləşdirilmiş proqramda islahı asan olan bəzi söz və 
ifadələrin, orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsinə ehtiyac hiss edilir. 
Qeyd etdiyimiz iradlara baxmayaraq, proqram dövrün tələbini tam 
ödəyən əməyin bəhrəsi kimi qiymətləndirilməlidir.       
 

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 24 yanvar 1986 

(Həmmüəllif: filologiya elmləri namizədi Ramin Əhmədov) 
                
 

 
MƏKTƏBLİLƏRDƏ MƏNƏVİ GÖZƏLLİYİN 

FORMALAŞDIRILMASI 
 

İnsan amili kimi mühüm problemin həllini həyata 
keçirməyə əsas verən sosializm cəmiyyəti məktəblilərin azad, 
xoşbəxt, şən və firəvan böyüməsinə, fəal həyat mövqelərinin 
formalaşmasına, şəxsiyyətlərinin kamilləşməsinə imkan yaradan 
ictimai-iqtisadi formasiyadır. Belə bir humanist cəmiyyətə layiq 
vətəndaşlar tərbiyə etmək, onlara mənənvi gözəlliyin mahiyyəti 
barədə dolğun məlumat vermək son dərəcə zəruri və əhəmiyyətli 
məsələdir. Belə bir əsaslı və aktual ideyanın müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirilməsi markisist-leninçi estetikanın əsas kateqoriyalarından biri 
olan gözəllik problemi ilə bağlıdır. Ona görə də sosializmin 
təkmilləşdirilməsinin müasir mərhələsində hərtərəfli ahəngdar 
inkişaf etmiş nəslin tərbiyə olunmasında estetika və etika elminin 
qanunauyğunluqlarından səmərəli, yaradıcı istifadə etmək 
yenidənqurma və aşkarlıq şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Estetika və etika elmi ilə estetik tərbiyə arasında qarşılıqlı 
sıx əlaqə yaradıldıqda bu imkanlar bir qədər də reallaşır, təbiət, 
cəmiyyət və fərdi insan həyatının estetik təbiəti daha aydın dərk 
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olunur. Biz də məqaləmizdə həmin elmin nailiyyətlərinə istinad 
etməklə mənəvi gözəlliyin mahiyyətinə daxil olan xüsusiyyətlərin 
bəzilərini təhlil etməyi, bu problemlə bağlı məktəblilərə hansı 
məzmunda bilik və bacarığın verilməsini bir qədər də konkretləşdir-
məyi lazım bilmişik.  

Tarixi həqiqətdir ki, bütün canlı aləm təbiətlə, bir-biri ilə 
bağlı olsa da, bunların arasında insan ən yüksək zirvədə dayanır, 
həyatı “gözəllik qanunları üzrə yaradır” (Karl Marks), gözəlliklərin 
alisinə, ülvisinə çevrilir. Ona görə də bütün ictimai-iqtisadi 
formasiyalarda bu problemin iki tərəfi (insanın təbii-fiziki quruluşu; 
daxili-mənəvi gözəlliyi) filosofların, estetiklərin və incəsənət 
xadimlərinin əsas istinad, təhlil obyekti olmuşdur.  

Məktəbdə, ailədə, ictimai həyatda və qarşılıqlı münasi-
bətlərdə məktəbliləri həyati faktlarla inandırmaq lazımdır ki, 
estetika insan gözəlliyinin meyarını belə qiymətləndirir və yüksək 
insani keyfiyyətlər formalaşdırmağı ən ali məqsəd sayır. Təəssüf ki, 
indi də insan gözəlliyinin mahiyyətini marksist-leninçi estetikanın 
tələbləri baxımından qiymətləndirməyi bacarmayan, obyektə 
birtəfəli münasibət bildirən məktəblilərlə yanaşı, aramızda yaşlı 
nəslin nümayəndələri də vardır. Şübhəsiz, bunlar məktəbli şəxsiy-
yətinin formalaşmasına, daxili-mənəvi aləmlərinin zənginləşməsinə 
mənfi təsir göstərir. Başqa sözlə, məktəblilərin bir qismi insan 
gözəlliyinin sirrini zahiri görkəmin müxtəlif vasitələrlə 
dəyişdirilməsində, süni bər-bəzəkdə, modabazlığa meyildə axtarır. 
Əlbəttə, gözəl insanlar bunlardan da yerli-yerində, məqsədəuyğun 
istifadə edirlər. Lakin insan gözəlliyinin bütövlüyü haqqında o vaxt 
danışmaq mümkündür ki, onun daxili-mənəvi aləmi pak olsun, incə 
və nəcib duyğularla yaşasın, ictimai həyatda, məişətdə davranışı ilə 
hamının rəğbətini qazansın, hörmət və etmadı doğrultsun. 

Şagirddə belə insani keyfiyyətlərin yaradılmasında əsas 
sima müəllimdir. O, şagirdin mənəvi aləminin memarı, əqidəcə 
möhkəm, qayğıkeş, həssas vətəndaşdır. Məqsədi, amalı tariximizi, 
dilimizi, mədəniyyətimizi təbliğ etməklə, şagirdin kommunist 
təbiyəsi ilə müəyyən peşənin, sənətin seçilməsində onlara düzgün 
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yol göstərməklə bağlıdır. Belə nəcib, humanist, xeyirxah məqsədə 
xidmət edən müəllimin ideyalarını heç bir valideynin inkar etməyə 
mənəvi haqqı yoxdur. Həyatı təcrübəmiz bizi bu nəticəyə gətirdi. 
Çünki ixtisasartırma kurslarının dinləyiciləri, müəllim dostlarımız 
narazılıqla bildirirlər ki, biz şərəflə, vicdanla şagirdlərin təlim-
tərbiyəsi ilə məşğul oluruq. Lakin bəzi valideynlər övladlarında 
doğru sözümüzə inamsızlıq yaradır. Məsələn, müdavimlərdən biri 
söylədi ki, mən özüm təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
işləyirəm. Kollektivimiz dərin elmi bilik verməyi, sadə, təvazökar, 
doğru danışan, vətənpərvər, beynəlmiləlçi və bu kimi insani 
keyfiyyətlərə malik gənclər tərbiyə etməyi özlərinə şərəf bilir. Buna 
baxmayaraq, X sinifdə təhsil alan bir qızın səhv hərəkətləri məni 
daha çox narahat edirdi. Aşkarlığa və demokratiyaya əsaslanaraq 
demək istəyirəm ki, diqqətimizi özünə cəlb edən gənc həyata 
yüksək səviyyədə təmin olunmuş ailədə göz açmışdı, firəvan 
böyüyürdü. Qulaqlarına bahalı daş-qaşdan sırğa taxır, məktəbliyə 
məsləhət bilinməyən geyimlərdən istifadə edir, başqa şagirdlərdən 
özünü üstün tutur. Buna görə qızı kabinetə çağırdım. İzah etdim ki, 
şagird yaxşı oxumalı, təvazökar olmalı və sadə geyinməlidir. 
Yoldaşları ilə mehriban rəftar etməyi, özünü heç kəsdən üstün 
tutmamağı bacarmalıdır. Qız mənim sözlərimi anasına çatdırdı. 
Valideyn məktəbə gəlib mənim hərəkətlərimin düzgün olmadığını 
söylədi və günahkar olduğumu bildirdi.  

Məktəblilərin mənəvi gözəlliklərinin formalaşdırılmasından 
söhbət açanda belə bir vacib məsələni də unutmaq olmaz ki, bu gün 
parta arxasında əyləşən şagirdin səsi müəyyən vaxtdan sonra 
yüksək kürsülərdən gələcək, haqqı, ədaləti müdafiə edəcəkdir. 
Təəssüf ki, həyati faktlar göstərir ki, ictimai xadim, alim, yazıçı, 
şair, fəhlə, kolxozçu və başqa vəzifə, peşə, sənət sahibləri arasında 
sözlə işi bir-birini tamamlamayan şəxslər də vardır.  

Xalqın söylədiyi müdrik kəlamlar insanlıq simasını 
qoruyanların istinad nöqtəsi olmalı, mənəvi yaddaşlarında 
yaşadılmalıdır. Xalq fəlsəfəsinin məhsulu olan, təhlil etsək ayrıca 
kitabça yazmağa əsas verən “gözələ baxmaq savabdır” atalar sözü 



Yusif Aslanov 
 

 330 

də insan gözəlliyinin xüsusiyyəti barədə fikir söyləməkdə maraqlı 
faktdır. Bu atalar sözünün məzmunu ilə bağlı məktəblilərin müəy-
yən bir qrupunun fikirlərini öyrəndik. Sorğuda iştirak edənlərin 
əksəriyyəti belə qənaətə gəldi ki, burada yalnız yüksək estetik hiss 
oyadan təravətli, gözəl üz, cazibəli qəddi-qamət, insanı yaraşığa 
salan, hamının zövqünü oxşayan, müəyyən qayda-qanun 
gözlənilməklə istifadə olunan geyim nəzrdə tutulur. Kimdə bu 
cəhətlər toplanarsa, o hamının diqqətini özünə cəlb edər, sevincinə, 
fərəhinə səbəb olar.  

Nümunə gətirdiyimiz atalar sözündəki fəlsəfi məna bizcə, 
sorğuda iştirak edənlərin dərk etdiyi məzmunda başa düşmək insan 
gözəlliyi barədə dəqiq olmayan məlumat kimi qiymətləndiril-
məlidir. Fikrimizcə, xalq bu hikməti söyləyəndə xarici görünüşü, 
geyimi, süni bər-bəzəkdən məqsədəuyğun istifadəni nəzərdə tutmuş 
olsa da, əsas fikri insanın mənəviyyatında, etik hərəkətlərində 
cəmləşdirmişdir. Çünki bəşər tarixində fiziki kamilliyi, əxlaqi 
saflığı, mənəvi zənginliyi ilə fərqlənən insanlar həmişə başqalrından 
seçilmişlər. Bu fikir indi də öz əhəmiyyətini saxlayır, xüsusi aktual-
lıq kəsb edir. M.S.Qorbaçovun Sov. İKP MK-nın fevral (1988-ci il) 
plenumundakı nitqində göstərildiyi kimi, “yenidənqurma hər bir 
adamın biliyinə, zəkasına və təcrübəsinə, ən yaxşı insani keyfiy-
yətlərə bel bağlayır”.  

“Bütün yaranmışların əşrəfi insan”ı (S.Vurğun) da bəşəriy-
yətə tanıdan onun ağlı, zəkası, yüksək estetik mədəniyyəti, müdrik 
sözləri, gördüyü işin nəticəsinin xalq üçün, vətən üçün faydalı və 
gərəkli olmasıdır. Ona görə də məktəblilərə səlis, rəvan, konkret, 
obrazlı, emosional nitq mədəniyyəti, gözəl düşünmək qabiliyyəti, 
nəzakətli davranışa riayət etmək, faydalı iş görmək bacarığı və s. 
keyfiyyətlər aşılamaq vacibdir. Gənclər bilməlidirlər ki, özü üçün 
yox, xalqı, Vətəni naminə yaşayanlar, sadəliyi, humanizmi həyat 
amalı seçənlər, ləyaqəti hər şeydən üstün tutanlar qəlblərə yol tapır, 
mənəvi yaddaşda yaşayır. Ümumiləşmiş formada göstərdiyimiz bu 
komponentlərin hamısı vahid bir məqsədə - insanın mənəvi 
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gözəlliyinin kamilləşməsinə, zənginləşməsinə xidmət edir, onları 
gözəllik aləminə qovuşdurur, həyatda kiminsə idealına çevirir.  

Böyük rus yazıçısı A.P.Çexovun “Vanya dayı” povestində 
Astrovun dilindən söylədiyi sözlər də bu məqsədin bir daha əsaslı 
olduğunu sübut edir: “İnsanda hər şey gözəl olmalıdır – üz də, 
geyim də, ürək də, fikir də”. 

   
 

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 30 dekabr 1988 
(Həmmüəllif: Kövsər Məmmədova) 

 
MƏNƏVİ-ESTETİK TƏRBİYƏ 

 
Gerçəkliyə estetik baxışın formalaşdırılmasında böyük əhə-

miyyəti olan ədəbiyyat tədrisi sahəsində tədqiqatçıların diqqətini daha 
çox cəlb edən aktual problemlərdən biri estetik tərbiyə məsələləridir. 
Məşhur filosof, estetik, pedaqoq və metodistlərin bu problemin tədqiqinə 
yanaşma mövqeləri müxtəlif olsa da, gəldikləri elmi qənaətləri belə 
ümumiləşdirmək mümkündür ki, bədii ədəbiyyat hərtərəfli və ahəngdar 
inkişaf etmiş gənc nəslin tərbiyə olunmasında, estetik hiss, zövq və 
yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafında, ümumiyyətlə, gözəllik aləminə 
qovuşmaqda qüdrətli vasitədir. 

Belə bir imkandan səmərəli istifadə olunmadıqda bədii əsərin 
estetik zövq mənbəyinə çevrilməsini, təbiət, cəmiyyət və “bütün 
yaranmışların əşrəfi insan”ın (S.Vurğun) estetik tərəflərinin aydın dərk 
olunmasını şagirdlərə dərindən, yenidənqurmanın tələblərinə uyğun 
öyrətmək mümkün deyildir.  

Məktəb təcrübəsinə əsasən demək olar ki, bədii əsərlərin məz-
munu, təhlili və nəzəri məsələlərinin tədrisi ilə bağlı ədəbiyyat müəllim-
lərinin maraqlı, zəngin iş təcrübəsi vardır. Lakin bədii əsərlərin öyrənil-
məsində mühüm bir problemin - əsərin estetik-tərbiyəvi cəhətlərinin şa-
girdin daxili-mənəvi aləminin zənginləşdirilməsinə göstərdiyi təsir sahə-
sindəki iş təcrübələri isə, demək olar ki, müasir tələbə tam cavab vermir.  
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Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimlərinin təcrübəsi və bu sətirlərin 
müəlliflərinin tədqiqatları belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, həm 
dərsdə, həm də sinifdənxaric tədbirlərdə estetik-emosional vəziyyət 
yaratmaqla şagirdlərə bədii əsərləri sevdirmək, ondan mənəvi qida 
almağın yollarını öyrətmək, estetik hisslərini inkişaf etdirmək imkanları 
genişdir. Lakin bu, müəllimdən metodik ustalıq tələb edir. Məhz buna 
görə də ədəbiyyat müəllimləri hər bir bədii əsərə qiymət verməklə, geniş 
təhlil etməklə, yazıçı tərəfindən həyat həqiqətlərinin, hansı problemlərin 
nə səviyyədə həll olunduğunu şagirdlərə öyrətməklə kifayətlənmirlər. 
“Gülər üz və həzzlə elm badəsini necə içirtmək lazım olduğunu” 
(Y.A.Kamenski) dərindən dərk edərək şagirdlərə əsərin daxili qatlarını 
“görməyi”, hadisələr və obrazlar aləminə dərindən nüfuz etməyi, 
surətlərin xarakterində əmələ gələn dəyişikliyi, psixoloji vəziyyətləri 
müəyyənləşdirməyi və həmçinin təsvir olunan hadisələr, obrazlar 
əsasında mənfi hallara qarşı barışmaz mövqe, müsbət ideallarla yaşamaq 
əzmi, bacarığını da aşılayır, öyrədirlər. 

Şagirdlərdə bədii əsərə maraq, yüksək estetik-emosional müna-
sibətin formalaşdırılması, estetik tərbiyənin səmərəli təşkili müəllimin 
ixtisas hazırlığından, peşə ustalığından, yüksək nitq mədəniyyətindən, 
məktəbliləri doğma övladı kimi sevərək qəlbini, varlığını onlara verməsi 
və şəxsi nümunəsindən daha çox asılıdır. Bu keyfiyyətləri özlərində 
daşıyan ədəbiyyat müəllimləri söz sərrafı olmaqla yanaşı, insan qəlbini 
oxşayan, estetik qabiliyyətlərini inkişaf etdirən söz, ifadə və cümlələrlə, 
yaxud, şifahi xalq ədəbiyyatı inciləri, epik, lirik və dram nümunələrindən 
müəyyən parçaları əzbər, ifadəli oxunun bütün tələblərinə riayət 
etməklə, yana-yana söyləməklə şagirdlərə sevdirir, insana məhəbbət, 
təbiətə qayğı, cəmiyyətə gərəkli olmaq istəyini tərbiyə edirlər. Professor 
C.Əhmədovun dediyi kimi, “belə müəllimlərin ədəbiyyat dərsləri çox 
zaman şeir, sənət dərslərinə, poeziya dərslərinə çevrilir”. 

Bədii ədəbiyyatın əsas iştirakçısı obrazlar silsiləsi və təbiət 
hadisələrinin təsviridir. Yazıçının həyata baxışı, gözəllik, qəhrəmanlıq, 
vətənə məhəbbət, xeyirxahlıq, sənət və həqiqət haqqındakı estetik-bədii 
fikirləri obrazların xarakterində, surətlərin bir-birinə münasibətində, 
yaxud həyat eşqi, yaşamaq əzmi uğrunda apardığı mübarizədə, mövzu, 
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ideya, süjet və kompozisiya, dil-üslub, sənətkarlıq xüsusiyyətlərində, 
mənəvi-estetik problemlərin bədii həllində öz ifadəsini tapır. Ona görə 
də əsərin mətni üzərində iş apararkən sənətkarın dünyagörüşünün, 
mənəvi-estetik baxışlarının, əsərdəki obrazlar aləminin, həyat 
hadisələrinin, təbiət təsvirlərinin şagirdlərin estetik tərbiyəsinə göstərdiyi 
müsbət təsiri düzgün müəyyənləşdirmək və bu cəhəti tədrisdə diqqət 
mərkəzində saxlamaq ədəbiyyat müəlliminin əsas vəzifələrindən biridir. 
Məsələn, XI sinifdə M.Rahimin “Leninqrad göylərində” poemasının 
tədrisi zamanı şagirdlər asanlıqla dərk edirlər ki, şairin şeirlərində və 
poemalarında lirizm, şeiriyyət musiqi ahəngi yaradır, insan qəlbini 
həyəcanlandırır.  

Müşahidələr göstərir ki, əsərin estetik tərbiyəvi təsirinin 
güclənməsində bu cəhətlər az rol oynamır. Tədris zamanı şagirdlərə izah 
edilməlidir ki, yazıçı, şair, yaxud dramaturq hansı mənəvi-estetik 
problemi həll etmişdir və onun ideyalarının bu gün, gələcək üçün 
əhəmiyyətini necə qiymətləndirmək olar. Bu baxımdan yanaşdıqda 
görərik ki, M.Rahim “Leninqrad göylərində” poemasında insanın 
mənəvi gözəlliyini tamamlayan vacib problemlər – xalqlar dostluğu, 
cəsur, mərd, qorxmaz və Vətənə sadiq olmaq kimi məsələlər öz bədii 
həllini tapmışdır. Şair belə saf mənəviyyatlı insanları Hüseynbala, 
Aleksey və Varya obrazları nümunəsində ümumiləşdirmiş, bədii təsvir 
və ifadə vasitələrindən sənətkarlıqla istifadə etmişdir. 

Yaxud, S.Vurğunun “Azərbaycan” şeirini nümunə götürək. Şair 
Azərbaycanın gözəl təbiətini, meşələri, çayları, yeraltı və yerüstü 
sərvətləri və s. elə məharətlə təsvir etmişdir ki, “Azərbaycan” şeirini 
oxuyanda, val yazısını dinləyəndə həyəcanlanmamaq olmur. Sanki 
Azərbaycan xalqının qüdrəti, vətənin gözəlliyi, insanların sadəliyi və 
qayğıkeşliyi ilə fəxr edən bir sənətkarın qəlbinin döyüntülərini, 
çırpıntılarını hiss edirsən, şairin hər sözünü, misrasını dərindən duyub 
mənən zənginləşir, gözəllik aləminə qovuşursan. 

Ədəbiyyat dərslərində bu məzmunda məlumatın verilməsi 
şagirdlərin estetik tərbiyəsinin formalaşmasına, əsərin dərindən 
öyrənilməsinə, əqidəcə möhkəm, xalq və vətən üçün layiqli vətəndaş 
kimi böyümələrinə müsbət təsir göstərir.  
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Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri incəsənət əsərlərindən səmərəli 
və məqamında istifadə etməklə şagirdlərin estetik tərbiyəsinə, bədii 
duyumun, gözəllik hissinin inkişaf etdirilməsinə nail olurlar. Məsələn, 
S.Vurğunun “Muğam” poemasından parçalar VII sinifdə öyrədiləndə 
müəllim SSRİ xalq rəssamı M.Abdullayevin “Səadət quranlar” 
tablosunu nümayiş etdirir. Uşaqlar bir tərəfdən əsərin məzmunundan 
aldıqları məlumatları tabloda görür, sənətkarın qüdrətinə, məharət və 
bacarığına vurulub estetik zövq alırlarsa, digər tərəfdən onlarda əmək 
qəhrəmanlarına rəğbət hissi formalaşmağa başlayır.  

Ədəbiyyat dərslərində estetik tərbiyənin aşılanmasının əsas 
vəzifələrindən biri də şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, 
fantaziyanın inkişaf etdirilməsidir. Şagirdlərin müxtəlif ədəbiyyat 
dərnəklərində iştirakını təmin etmək, istedadlılarla fərdi məşğul olmaq, 
teatr tamaşalarına, sənətkarların adlarını əbədiləşdirən yerlərə kollektiv 
gediş təşkil etmək, ədəbiyyat tariximizi, mədəniyyətimizi şagirdlərə 
əyani çatdırmaq məktəblilərin estetik tərbiyəsində böyük rol oynayır. 

Göründüyü kimi, ədəbiyyat dərslərində estetik tərbiyə 
məsələləri çox geniş və əhatəlidir. Onu bir qəzet məqaləsi daxilində həll 
etmək imkan xaricindədir. Ancaq bir məsələni mənəvi yaddaşımızda 
həmişə yaşatmalıyıq ki, pedaqoq bədii əsərlər vasitəsilə insanın daxili-
mənəvi dünyasını zənginləşdirir, incəsənət əsərlərindəki, təbiət, 
cəmiyyət və insan həyatındakı gözəlliyin sirlərini dərk etməyi öyrədir, 
yaradıcılıq qabiliyyətlərini, fantaziyanı inkişaf etdirir və həyatda 
müstəqil fəaliyyət göstərməyə istiqamət verir.    

 
 

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1 oktyabr 1988 
(Həmmüəllif: Natiqə Sadıqova) 
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AZƏRBAYCAN DİLİNİ DƏRİNDƏN ÖYRƏDƏK 
 
Pedaqoji ixtisas məktəblərində olduğu kimi, qeyri-profilli 

texnikumların təlim rus və milli dildə olan qruplarında da 
Azərbaycan dilini dərindən öyrətməyin, peşə istiqamətinə uyğun 
bilik verməyin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu fənnin tədrisinin 
səmərəli təşkili bir tərəfdən dünyanın ən zəngin dilləri ilə bir səviy-
yədə dayanan Azərbaycan dilinin poetik gözəlliklərinə dərin 
məhəbbət hissi oyadırsa, digər tərəfdən ictimai həyatda dillə əlaqə-
dar qarşıya çıxan çətinlikləri də müvəffəqiyyətlə həll etməyə imkan 
yaradır.  

Azərbaycan SSR Xalq Təhsil Nazirliyi doğma dilimizlə 
bağlı mövcud qərarı rəhbər tutaraq “Orta ixtisas məktəblərinin təlim 
milli və qeyri-milli dillərdə olan qruplarında Azərbaycan dilinin 
dərindən öyrədilməsi barədə” 1989-cu il 18 oktyabr tarixli 1125 
nömrəli əmr vermiş, respublika tədris-metodika mərkəzi isə bu 
əmrin icrası ilə bağlı metodik məktub hazırlayıb istifadə üçün orta 
ixtisas məktəblərinə göndərmişdir. 

Aparılan müşahidələr təsdiq edir ki, qeyri-profilli texnikum-
ların nəinki rus qruplarında təhsil alan qeyri-azərbaycanlı, hətta 
azərbaycanlı balaları da xalqımızın dilini, ədəbiyyatını və məd-
əniyyətini mükəmməl bilmir, fikirlərini yazılı və şifahi ifadə et-
məkdə çətinlik çəkirlər. Belə faktlara Azərbaycan dili qruplarında 
da tez-tez təsadüf etmək mümkündür. Həmin tələbələrin nitq 
mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olması, orfoepiya, orfoqrafiya və 
üslubiyyat haqqındakı anlayışlarının səthiliyi, yaradıcı və əməli 
yazılar yazmağı bacarmamaları fikrimizin təsdiqi üçün kifayətdir.  

Bu zaman orta ixtisas məktəbləri üçün əhəmiyyətli sayılan 
və xarakterik olan suallar qarşıya çıxır: Azərbaycan dilinin öyrə-
dilməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdırmı? Müəllimlər hansı proq-
ram və dərsliklərə əsasən Azərbaycan dilini tədris edir, tələbələr isə 
necə öyrənirlər? Azərbaycan dilini dərindən bilən, pedaqoji işdə 
təkmilləşmiş müəllimlər bu sahəyə cəlb olunublarmı? Bu dili öyrət-
mək üçün ayrılan saatlarla kifayətlənmək mümkündürmü? Təlim 
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rus dilində olan qruplarda Azərbaycan dilinin tədrisi dövrün tələbini 
ödəyirmi? və s. 

Müəllimlərlə apardığımız fikir mübadiləsinə, şəxsi müşahi-
dələrimizə əsasən deyə bilərik ki, bütün bu suallara tam müsbət ca-
vab vermək mümkün deyildir. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, 
aşağıdakı təklif və mülahizələrin nəzərə alınması Azərbaycan 
dilinini dərindən öyrədilməsinə faydalı təsir göstərə bilər.  

İlk müşahidələrimizə, mövcud metodik ədəbiyyatlardakı 
fikirlərə əsasən belə nəticəyə gəlirik ki, qeyri-profilli texnikumlarda 
da Azərbaycan dilinə aid qaydalardan səmərəli istifadə etməklə üç 
əsas məsələni tələbələrə praktik şəkildə, çalışmalar vasitəsilə 
öyrətmək faydalıdır. Əvvəla, lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə, 
şifahi nitqin aydın, səlis, rəvan olmasına, fikirlərin sərbəst və obrazlı 
ifadə edilməsinə, sözlərin orfoepik qaydalara uyğun öyrədilməsinə, 
nitqdə dialektik, şivə, jarqon sözlərin işlədilməsinin qarşısını 
almağa nail olmaq lazımdır. Daha sonra düzgün yazı qaydalarından 
yerli-yerində istifadə olunmasına, yaradıcı və əməli yazıların 
öyrədilməsinə, bir sözlə, yazılı nitqin formalaşdırılmasına imkan 
yaradılmalıdır. Müəllim bütün tədris müddəti ərzində bu məsələləri 
tələbələrə öyrətməklə böyük maarifçi Həsən bəy Zərdabinin dediyi 
müdrik kəlamın müvəffəqiyyətlə həllinə nail olmağı bacarmalıdır: 
“Lazımdır ki, hər kəs elə danışsın, elə yazsın ki, onu mümkün 
mərtəbədə avam da başa düşsün...”.  

Təlim rus dilində olan qruplarda müxtəlif millətlərin nüma-
yəndələri toplaşdığından Azərbaycan dilini tədris edən müəllimlər 
müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırlar. Konkret desək, müxtəlif tərkibli 
qruplarda bəzi tələbələrin Azərbaycan dili haqqında biliyi geniş, 
digərinin məlumatı səthi, bir neçəsinin isə bu barədə anlayışı 
tamamilə bəsitdir. Buna görə də, zənnimizcə, tədris zamanı qeyri-
Azərbaycan qruplarının təkibi tədris müəssisələrində dəqiq 
öyrənilməli, tələbələrin Azərbaycan dilini bilmə səviyyəsi müəy-
yənləşdirilməli və buna uyğun olaraq yarımqruplar yaradılmalıdır. 
Bu zaman bir neçə qrup üzrə bu cür bölgü nəticəsində münasib 
qruplar yaradılması və onlara fərqli proqramlarla təlim verilməsi 
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məqsədəuyğun hesab edilə bilər. Azərbaycan dili də qeyri-huma-
nitar elmlər kimi konkret və dəqiq faktlara əsaslanır. Fikrimizcə, 
onun incəliklərini dərindən bilən, elmi-nəzəri səviyyəsi və metodik 
ustalığı ilə fərqlənən, pedaqoji işdə müəyyən təcrübə toplayan, 
ancaq filologiya fakültəsini bitirmiş və ya elmi ad almış kadrlara 
orta ixtisas məktəblərində bu işi etibar etmək mümkündür. Açığını 
etiraf edək ki, bəzi texnikumlarda ixtisasca filoloq olmayanlar, rus 
və ya xarici dil müəllimləri Azərbaycan dilini tədris edirlər. Əlbəttə, 
onlara mənəvi haqq qazandırmaq, bu sahədə güzəştə getmək ancaq 
təlimə öz mənfi təsirini göstərə bilər.  

Respublika Tədris-Metodika Mərkəzinin hazırladığı 
metodik məktubda göstərilir ki, hər dərs ilinin sonunda təlim rus 
dilində olan qruplarda tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişləri yazılı 
və yaxud şifahi imtahanla yoxlanılır. Azərbaycan qruplarında isə 
onların səviyyəsi illik yekun qiyməti ilə yekunlaşdırılır. Yaxud, 
Azərbaycan qruplarında rus dili fənninin tədrisini misal gətirək. 
Görəcəyik ki, bu fənnin də nəticəsi imtahan qiymətləri əsasında 
müəyyənləşdirilir. Deməli, milli dilimizə münasibətdə də müəyyən 
dəyişiklik etmək məqsədəuyğundur. Fikrimizcə, respublikada 
Azərbaycan dilinin dövlət dili səviyyəsinə yüksəldiyi bir dövrdə, bu 
sahəyə ehtiyacın daha da artdığı vaxtda təlim Azərbaycan dilində 
olan qruplarda da tələbələrin bilik səviyyəsi imtahanın nəticəsinə 
əsasən qiymətləndirilsə, təlimə maraq və məsuliyyət hissi daha da 
artar.  

Proqram, dərslik, metodik işləmələr, texniki və əyani 
vəsaitlər və s. müəllimin ən yaxın köməkçisi, metodik yol göstərən 
silahıdır. Bu sahədə həm orta, həm də ali məktəblər üçün xeyli iş 
görülmüş, tədqiqatlar aparılmış, proqram və dərsliklər nəşr olunmuş 
və ciddi müzakirə obyektinə çevrilmiş, təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
maraqlı təkliflər irəli sürülmüşdür. Belə bir faktı da qeyd etmək 
lazımdır ki, bu sahədə orta ixtisas məktəbləri üçün respublika 
tədris-metodika mərkəzinin fəaliyyəti az əhəmiyyətli olmamışdır. 
Mərkəzin göstərişi əsasında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və 
həmçinin başqa tədris fənlərinə aid metodik tövsiyə həcmində 
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dərslik və proqram bölgüsü hazırlanmışdır. Əlbəttə, ilk təşəbbüs 
kimi bu işləri müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Maraqlı budur ki, 
ittifaq miqyasında orta ixtisas məktəbləri üçün sanballı dərsliklər 
çap edilir, ancaq respublikamızda bu məsələ görkəmli filoloq və 
metodist alimlərin diqqət mərkəzindən kənarda qalır. Bizcə, orta 
ixtisas məktəbləri üçün orijinal, milli xüsusiyyətlər nəzərə 
alınmaqla dərsliklər yazılsa, həm müəllimlərin, həm də tələbələrin 
ehtiyacı ödənmiş olar.  

Müəllim fasiləsiz olaraq öz biliyini və metodik ustalığını 
təkmilləşdirməli, öyrəndiyi yeni elmi-nəzəri problemləri, pedaqoji-
psixoloji tədqiqatların nəticələrini təlim prosesində yaradıcı tətbiq 
etməyi bacarmalıdır. Bu fikirlərin müəllimlərdə formalaşdırılma-
sında fənn birləşməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Yeni elmi məlu-
matların dinlənilməsi və qabaqcıl təcrübənin müzakirə edilməsi, 
yenilikçi müəllimlərin aşkar olunması və fənnin tədrisi prosesində 
qarşıya çıxan çətinliklər, bunları doğuran səbəblərin müəyyənləş-
dirilməsi və s. kimi mühüm məsələlər fənn birləşməsində həll 
olunur. Tədris prosesində istifadəsi zəruri sayılan elmi-metodik 
ədəbiyyatlar, proqram və dərsliklər, əyani, didaktik və təlimin 
texniki vasitələri və s. fənn birləşməsinin metodik istinad nöqtəsi 
olan fənn kabinetlərində saxlanılır, burada müəllimlərə lazımi 
metodik kömək göstərilir. Buna görə də Azərbaycan dilinin dövlət 
dili səviyyəsinə yüksəldiyi bir vaxtda müstəqil Azərbaycan dili 
kabineti təşkil etmək vacib və əhəmiyyətlidir.  

Təlimin səmərəli təşkili tədris müəssisəsində yaradılmış 
normal şəraitdən bilavasitə asılıdır. Açığını etiraf edək ki, işlədiyi-
miz texnikumun maddi-texniki bazası müasir tələblərə tam cavab 
vermir. Sinif otaqlarının darısqallığı, estetik tələbə uyğun gəlməmə-
si, müəyyən bir tədbirin keçirilməsi üçün lazımi imkanın olmaması, 
tədris prosesi üçün vacib sayılan təlimin texniki vasitələrini 
saxlamaq üçün yerlərin çatışmaması və s. başqa fənlərin tədrisində 
olduğu kimi, Azərbaycan dilinin dərindən öyrədilməsinə də mənfi 
təsir göstərir. Bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 
müəyyən addımlar atılır. Respublika Xalq Təhisili Nazirliyi 
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texnikum üçün müasir tələblərə cavab verən münasib tədris 
korpusu ayırmağı nəzərdə tutub. Ümidvarıq ki, bu məsələ tezliklə 
öz müsbət həllini tapacaqdır.  

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, şübhəsiz ki, 
texnikumumuzda Azərbaycan dili təliminin səmərəli təşkilinə 
müsbət təsir göstərəcəkdir. Çünki dil xalqın mənəvi sərvəti, varlığı-
dır. Ona görə də dilimizin qorunması, inkişafı, onu sevdirmək və 
dərindən öyrətmək qayğısına qalmaq biz məüllimləri hər an, hər də-
qiqə düşündürməlidir.            

“Bakı” qəzeti, 22 yanvar 1991 
 

DƏRS: PROBLEMLƏR, VƏZİFƏLƏR 
 
Yeni təfəkkür, həyata baxış və fəaliyyətin formalaşmağa, 

dərinləşməyə başladığı inqilabi yenidənqurma dövründə xalq təh-
silinin inkişafına müsbət təsir göstərən orta ixtisas məktəblərində də 
dərsə, onun mərhələlərinə yaradıcı yanaşmaq böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu vacib məsələnin yüksək səviyyədə həlli ixtisas haq-
qında elmi-nəzəri bilik, bacarıq və praktik vərdişlər əldə etməyə, 
həyat hadisələri və ictimai münasibətlərə fəal, yaradıcı münasibət 
aşılamğa, ümumiyyətlə tələbələri kamil insan səviyyəsinə 
yüksəltməyə imkan yaradır. Bütün bu aktual məsələlərin təməli 
əsasən dərsdə qoyulur. Ona görə də müəllimin şəxsi təhsili, elmi-
nəzəri səviyyəsini təkmilləşdirməsi, pedaqoji-psixoloji, metodik 
müddəaları, qabaqcıl təcrübəni dərindən öyrənməsi və bu fikirlər 
əsasında tədris prosesinə yaradıcı yanaşması başlıca məqsədə 
çevrilir.  

Dərslərdəki müşahidələr, fərdi söhbətlər və digər texnikum 
müəllimləri ilə keçirilən fikir mübadiləsi bir daha təsdiq etdi ki, orta 
ixtisas məktəblərində öz peşəsinin sirlərini, pedaqoji fikirləri, 
müddəaları, təlimin metod və formalarını dərindən bilən, pedaqoji 
prinsiplərə müvafiq fənlərini tədris edən müəllimlər fəaliyyət göstə-
rirlər. Bununla bərabər, pedaqoji-psixoloji-metodik ədəbiyyatları 
oxumayan, yaxud öyrəndiklərini pedaqoji prosesdə tətbiq etməyi 
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bacarmayan, tələbələrə fərdi yanaşmaqda çətinlik çəkən müəllim-
lərin də metodik göstərişə ehtiyacları olduğu müəyyən edildi. 
Təəssüf doğuran cəhət budur ki, bəzən bu “işgüzarların” fikrincə, 
qeyri-humanitar profilli texnikumlarda işləyən mühəndis, iqtisadçı 
və b. ixtisas sahiblərinin pedaqoji elmi yenilikləri bilmələri vacib 
deyildir. 

Əlbəttə, belə bir obyektiv həqiqətdən uzaq fikirlə 
razılaşmaq təlimə mənfi münasibətin nəticəsi kimi qiymətləndirilə 
bilər. Müəllim unutmamalıdır ki, təlim prosesində iki komponent – 
müəllim və şagird (tələbə) iştirak edir. Biri öyrədir, digəri isə 
öyrənir. Buna görə də müəllim yeni mövzunu öyrədəndə elə metod, 
üsul, imkan seçməyi bacarmalıdır ki, mühazirə və seminarlarında 
dərsə maraq yaransın, estetik-emosional vəziyyət təmin olunsun, 
elmi bilik, peşə seçmək, həm də bir şəxsiyyət kimi qabiliyyətlərinin 
inkişafı başlıca məqsədə çevrilsin. 

Həm İttifaq miqyasında, həm də Azərbaycanda görkəmli 
pedaqoq-psixoloq-metodist alimlərin fundamental tədqiqatları nəşr 
olunmuşdur. Bu sahədə A.Danilov, M.Mehdizadə, M.Muradxanov, 
N.Kazımov, H.Əhmədov, B.Əhmədov, V.Razumovski, Ə.Əlizadə, 
Ə.Bayramov, Ə.Ağayev, Ə.Həşimov, Z.Qaralov, İ.Lerner, 
Y.Babanski, Y.Kərimov, Y.Talıbov və başqalarının monoqrafiya və 
yüzlərlə jurnal məqalələri müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinin 
inkişafında mühüm vasitə kimi qəbul edilməlidir. Təhsil, tərbiyə və 
şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyin yollarını 
yalnız bu tədqiqatları öyrənməklə təkmilləşdirmək mümkündür. 
Qabaqcıl müəllimlər dərslərində bu imkanlardan səmərəli istifadə 
etməklə öz şəxsi təcrübəsi zəminində pedaqoji ideyaları bir qədər 
də dərinləşdirirlər. Natella Məhərrəmova, Roza Həsənova, Nəsibala 
Bəkirov, Mirsahir Abbasov, Zenfira Ağayeva və başqalarının 
dərslərində pedaqoji-psixoloji-metodik mülahizələrdən yaradıcılıqla 
istifadə olunur, tələbələrin fəallığı, müstəqilliyi başlıca amala 
çevrilir. 

Pedaqoji tədqiqatlarda göstərilir ki, dərs yalnız təlimin 
deyil, həm də tərbiyə işinin təşkili formasıdır. Müəllimin qarşısına 
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üç məqsəd qoyması və hər bir dərsdə bu problemlərin həlli yollarını 
aşkar etməsi çox əhəmiyyətli məsələlərdir: ədəbi təhsil; dərsin təlim 
vəzifəsi; şagirdlərin qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi vəzifəsi. 
Müşahidələr təsdiq edir ki, müəllimlərin əksəriyyəti ancaq dərsin 
ideya-elmi səviyyəsinə üstünlük verərək, şagirdlərə ixtisas haqqında 
elmi-nəzəri məlumatların öyrədilməsi ilə kifayətlənirlər. Ancaq 
qabaqcıl müəllimlər göstərilən üç mühüm vəzifəyə ayrılmaz, bir-
birini tamamlayan problem kimi yanaşırlar.  

Poladxan İsayevin bu sahədəki iş təcrübəsi diqətəlayiqdir. 
Onun dərslərini tələbələr maraqla dinləyir, hər hansı yeni bir 
məlumatı dərindən və həvəslə öyrənməyə çalışırlar. O, dərslərində 
elmi-nəzəri və praktik bilik, bacarıq və vərdişlər öyrətməklə, 
tələblərin daxili-mənəvi aləminə təsir göstərməklə, onların ideya-
siyasi, əxlaqi keyfiyyətlərini inkişaf etdirməklə kifayətlənmir. Eyni 
zamanda tələbələrin müstəqil və məntiqi ardıcıllıqla fikirlərini ifadə 
etmələrinə, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq, təxəyyül kimi psixi 
proseslərini, emosional əhvali-ruhiyyələrini də formalaşdırmağa 
böyük üstünlük verir. Çalışır ki, dərslərində məşhur pedaqoq 
L.V.Zankov demişkən, təlimin təşkili səbəb, şagirdin inkişaf prosesi 
isə nəticə kimi özünü göstərsin.  

Pedaqoji ədəbiyyatlarda dərs tipləri problemi ciddi mü-
zakirə obyektinə çevrilsə də, mərhum akademik M.Mehdizadənin, 
professor Ə.Həşimovun və başqalarının tədqiqatlarında bu məsələ 
müəyyən mənada elmi həllini tapmışdır. Müşahidələrimiz belə bir 
nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, müəllimlər əsasən yeni bilik verən 
dərs, ümumiləşdirici dərs, yoxlama dərs, təkrar dərs tiplərindən 
istifadəni bacarırlar. Lakin mürəkkəb (kombinə edilmiş) dərs, 
problemli dərs, bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi və 
tətbiqini öyrədən dərs tiplərindən istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. 
Bu barədə ətraflı pedaqoji məsləhət M.Mehdizadənin (Ümumtəhsil 
məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları. 
Bakı, 1982), Ə.Həşimovun (Dərs tiplərinin variantları. Bakı, 1986) 
tədqiqatlarından almaq, praktik fəaliyyətdə bu müddəaları tətbiq 
etmək yolları orijinal elmi şərhini tapmışdır.  
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Dərsin effektliliyinin yüksəldilməsinə təsir göstərən 
xüsusiyyətlərdən biri də pedaqoji prinsiplərlə bağlıdır. Müəllimlərin 
bu sahədəki müvəffəqiyyətlərini də qənatəbəxş hesab etmək, 
onların iş prinsipi ilə tam razılaşmaq mümkün deyildir. Natella 
müəllimənin bu sahədəki iş təcrübəsi xüsusilə digər müəllimlərin 
dərslərindən fərqlənir. O, didadktikanın məlum prinsiplərindən 
(şagirdləri hərtərəfli inkişaf etdirmək, elmlik, şüurluluq və müəl-
limin rəhbərliyi altında tələbələrin yaradıcı fəallığı, əyanilik, siste-
matiklik, təlimdən özünətəhsilə keçmək, təlimin həyatla əlaqələn-
dirilməsi, nəticələrin möhkəmliyi, müsbət emosiyalar fonuna 
arxalanmaq, təlimin kollektiv xarakteri və tələbələrin fərdi xüsusiy-
yətlərinin nəzərə alınması) tədris prosesində müvəffəqiyyətlə istifa-
də edir, dərslərin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsinə böyük 
əhəmiyyət verir.  

Ümumiyyətlə, dərs və onun mərhələlərindən yaradıcılıqla 
istifadə etməyin pedaqoji-psixoloji-metodik prinsip, vasitə və 
yolları ilə bağlı əldə olunmuş təcrübəni kiçik bir qəzet məqaləsi 
daxilində həll etmək imkan xaricindədir. Ancaq bir həqiqəti etiraf 
edək ki, dərs və onun mərhələlərinə yaradıcı yanaşmaq problemi 
mürəkkəb proses olduğundan xüsusi peşə ustalığı, gərgin zəhmət, 
elmi və pedaqoji-psixoloji-metodik nailiyyətlərə dərindən bələd 
olmaq və s. kimi zəruri məsələləri ətraflı, dəqiq öyrənməyi tələb 
edir. Təəssüf ki, bu vacib problemlər bütün müəllimlərin 
dərslərində müşahidə olunmur. Bu sahədə müəllimlərin metodik 
köməyə ehtiyacını qismən də olsa ödəmək üçün aşağıdakı 
tövsiyələri nəzərə almaq faydalıdır: 1. Elmi-nəzəri bilikləri, praktik 
iş təcrübəsini təkmilləşdirmək üçün ixtisasartırma kurslarında 
respublikamızın görkəmli iqtisadçılarının, pedaqoq, psixoloq, 
metodist və zəngin iş təcrübəsi olan müəllimlərin mühazirələrində 
iştirak etmək və seminarlarında təcrübə mübadiləsi aparmaq; 2. 
Qabaqcıl müəllimlərin açıq dərslərini dinləmək və müzakirələrdə 
fəal iştirak etmək; 3. Müəyyən bir pedaqoji problemlə bağlı fənn 
birləşməsində, yaxud da bütün texnikum kollektivi qarşısında 
məruzə oxumaq; 4. Fənn birləşməsində yeni çap olunmuş pedaqoji-
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psixoloji-metodik kitab və məqalələrin müzakirəsinə geniş yer 
vermək və şəxsi münasibət bildirmək; 5. Metodik köməyə ehtiyacı 
olan müəllimlərə dərslərini dinləməklə metodik kömək göstərmək.   

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 11 yanvar 1991 

(Həmmüəllif: Firidun Nəsirov) 
 
 

DİL TƏDRİSİ VƏ QƏBUL İMTAHANLARININ  
BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Rus imperiyası Azərbaycanda müstəmləkə əsarətini “əbə-

diləşdirmək” üçün xalqı öz soykökündən ayırmaq, tarixi həqiqətləri 
saxtalaşdırmaq, türk dünyasına və islam əxlaqına ciddi təsir göstər-
mək məqsədi daşımışdır. Düşünülmüş və planlı şəkildə həyata 
keçirilən müstəmləkəçilik siyasəti milli təhsili, dil və adət-ənənələri 
sıxışdırmış, demokratiyanı buxovlamışdır. Tədris planları, proqram 
və dərsliklərin tərtibinə keçmiş mərkəzin bilavasitə təzyiqi 
kadrlarımızı milli zəmindən ayrı salmış, siyasi, iqtisadi və sosial 
həyatın, hüquqi dövlətin formalaşmasına heç bir zəmin yaratma-
mışdır. Belə bir vəziyyətdə müstəqil Azərbaycan Respublikasına la-
yiq milli təhsil konsepsiyasını Azərbaycan Respublikasının Ali So-
veti Milli Şurasının elm, təhsil, din və mədəniyyət komissiyasının 
tövsiyəsi ilə Xalq Təhsili Nazirliyi ekspert-işçi qrupunun hazırla-
ması xalqımızın milli dirçəlişinə sübutdur.  

Layihədə təhsil sisteminin bütün vəsiləsi üçün olduğu kimi, 
orta ixtisas məktəbləri üçün də konkret vəzifələr müəyyənləşdiril-
mişdir. Həmin hissədə oxuyuruq: “Milli iqtisadiyyat, maarif, səhiy-
yə və mədəniyyətin bütün sahələri üçün ixtisaslı mütəxəssislər və 
səriştəli sənətkarlar burada yetişdirilir...”. Əlbəttə, texnikum-kollec-
lərin fəaliyyətini bu sahələrlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Ona görə ki, 
bu tədris ocaqlarında sənaye müəssisləri üçün kadrlar hazırlanır. 
Digər tərəfdən, “kadrı tərbiyə etmək”, yaxud “həyata hazırlamaq” 
ifadələrini işlətmək daha dəqiqdir. Bizcə, iqtibas gətirdiyimiz 
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cümləyə “sənaye” sözünü əlavə etmək və orada “yetişdirilir” sözü 
əvəzinə “hazırlanır” ifadəsini işlətmək məqsədəuyğundur. 

Layihədə müstəqil Azərbaycan Respublikasının çətin bir 
dövründə - bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsində intellektual 
səviyyəsi ilə fərqlənən, dil, mədəniyyət və tarixi qaynaqlarımızı 
ətraflı öyrənən, iqtisadi, siyasi və hüquqi biliklərə dərindən 
yiyələnən, fikrini məntiqi, dəqiq, aydın, səlis, yığcam, qrammatik 
qaydalara uyğun ifadə etməyi bacaran kadrları orta ixtisas məktəb-
lərində də tərbiyə etmək, həyata hazırlamaq əsas problem kimi qar-
şıya qoyulmuşdur. 

Sadalanan xüsusiyyətləri və bu kimi digər müsbət cəhətləri 
özündə birləşdirən kadrların hazırlanmasında dəqiq elmlərlə yanaşı, 
humanitar fənlərin, xüsusilə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının təsir 
dairəsi və imkanları genişdir. Müəllimlərlə apardığımız fikir müba-
diləsinə, şəxsi mülahizələrimizə əsasən deyə bilərik ki, texniki 
təmayüllü texnikumların qeyri-milli dildə olan qruplarında Azər-
baycan dili və ədəbiyyatının, təlim milli dildə aparılan qruplarda 9 
illik baza təhsili olanlara Azərbaycan ədəbiyyatının, 11 illik baza 
təhsillərə isə 70 saatlıq proqramla Azərbaycan dilinin öyrədilməsi 
ictimai həyatda dillə əlaqədar qarşıya çıxan çətinlikləri müvəffə-
qiyyətlə həll etməyə imkan yaradır.  

Texniki texnikumların 11 illik baza təhsili olan qruplarında 
milli dilin tədrisinə 70 saatlıq proqramla Xalq Təhsili Nazirliyinin 
“Orta ixtisas məktəblərinin təlim milli və qeyri-milli dillərdə olan 
qruplarında Azərbaycan dilinin dərindən öyrədilməsi barəsində” 
(1989-cu il 18 oktyabr tarixli 1125 nömrəli) əmrindən sonra başlan-
mışdır. Bu, müstəqil dövlətin dilinə yeni münasibət, dilimizin geniş 
təbliği, savadlı kadrların hazırlanması yolunda mühüm hadisədir. 
Layihədə qeyd olunduğu kimi, “Azərbaycan Respublikasının vətən-
daşlarına Azərbaycan dilinə mükəmməl yiyələnmək” hüququ ve-
rilir. 

Təəssüflər olsun ki, texniki profilli texnikumlarda bu vacib 
qərarın icrasına laqeyd münasibət göstərilir. Belə ki, Azərbaycan 
dilini əsas ixtisas fənlərindən ayırmış və fakultativ məşğələ kimi 7-
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8-ci saatlarda keçməyi planlaşdırmışlar. Bundan əlavə, dərs jur-
nallarında Azərbaycan dilindən öyrədilən mövzuların yazılmasına 
icazə verilmədiyini və fakultativ məşğələyə əlavə məsləhət saatları-
nın ayrılmamasını da söyləsək, vəziyyət tam aydın olar. Bu, laqeyd-
lik, dilimizə biganəlikdir. 

Texniki təmayüllü texnikumlarda Azərbaycan dilinin öyrə-
dilməsinin və bu sahədə hansı konkret işlər görülməsinin vacibliyini 
“Bakı” qəzetinin 1991-ci il 22 yanvar tarixli nömrəsində çap 
etdirdiyimiz məqalədə söyləməyə çalışmışdıq. Bu fənnin əsas təlim 
fənləri sırasına daxil edilməsinə kömək göstərməyi Respublikanın 
Tədris-Metodika Mərkəzindən xahiş etsək də istəyimiz nəticəsiz 
qalıb. 

Belə bir səbəb gətirirlər ki, Moskva Xalq Təhsili Komitə-
sinin Tədris-Metodika Mərkəzinin tərtib etdiyi tədris proqramında 
işlədiyimiz Bakı Yerli Sənaye Texnoloji Texnikumunda Azərbay-
can dilinin və 9 illik baza təhsili olan rus qruplarında Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı fənni fakultativ məşğələ kimi nəzərdə tutulmayıb. 
Bir də onunla haqq qazandırmağa çalışırlar ki, bu fənn orta 
məktəblərdə tədris olunub. Bizə belə gəlir ki, 70 saatlıq proqramla 
öyərdilən Azərbaycan dilinin əsas təlim fənləri sırasına daxil 
edilməsi məsələsi yeni tərtib olunacaq tədris planlarında mütləq 
nəzərə alınacaq, milli təhsil konsepsiyasında söylənmiş fikir əsas 
götürüləcəkdir: “Mərkəzdə xüsusi niyyətlə hazırlanmış tədris 
planları, dərsliklər, təlim-tərbiyə sisteminin əsasında duran saxta 
beynəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu prinsipləri bu işdə xüsusilə 
mənfi rol oynamış, əslində başqa xalqlar kimi, Azərbaycan xalqını 
da milli zəmindən ayrı salmış və ümumbəşəri dəyərlərdən məhrum 
etmək məqsədi daşımışdır”. 

Təcrübə göstərir ki, bəzi elmləri təlim fənləri sırasından 
çıxarmaq, yaxud əsas fənlərin saatlarını artırmaq, dil, mədəniyyət 
və tariximizi dərindən öyrənməyə imkan yaratmaq milli və regional 
xüsusiyyətlər zəminində hazırlanacaq tədris proqramlarında 
nəzərdə tutulmalıdır.  
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Konkret olaraq “Kargüzarlıq və arxivşünaslıq” ixtisasının 
tədris proqramlarına münasibətimizi bildirək. Aydındır ki, kargüzar 
və arxivşünasın fəaliyyəti bilavasitə rəsmi sənədlərlə bağlıdır, 
Azərbaycan dilinin incəlikləri və üslubi imkanlarını öyrənmədən bu 
sənədləri savadlı tərtib etmək qeyri-mümkündür. Bizə belə gəlir ki, 
bu faktla fakültədə tədris edilən “İşgüzar rəsmi üslub və kargüzarlıq 
sənədlərinin redaktə olunması” fənnindən tələbələrin biliyini dövlət 
imtahanı səviyyəsində yoxlamaq vacibdir. 

Yaxud “Çap istehsalı texnologiyası” ixtisasını misal çəkək. 
Müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, bu fakültədə Azərbaycan 
dili tədrisinin praktik əhəmiyyəti böyükdür. Bu sahənin 
texnoloqlarına Azərbaycan dilinin qanunlarını dərindən öyrətmək, 
şübhəsiz, gələcəkdə az da olsa, çap istehsalının keyfiyyətinə müsbət 
təsir göstərəcəkdir.  

Göründüyü kimi, müstəqil dövlətin dilinə və onun tədrisinə 
münasibətdə dəyişiklik aparmaq və qəbul zamanı savadlı 
abituriyentlərin seçilməsinə şərait yaratmaq mühüm məsələdir. Bu 
barədə layihədə oxuyuruq: “Qəbulda ixtisas biliyi və bacarığına 
üstünlük verilir”. Bizə belə gəlir ki, bu fikir “Abituriyentlər qəbulda 
ixtisas biliyinə, savad dərəcəsinə və seçdiyi peşə marağına görə 
seçilir” formasında ifadə edilsə, daha konkret və aydın qavranılar. 

Yaxşı haldır ki, görkəmli metodist alim, professor 
Ə.Əfəndizadə tərəfindən Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan bilik, 
bacarıq və vərdişlərin qiymətləndirilməsi normaları hazırlanmışdır 
və abituriyentlərin də savad dərəcəsi bu meyarlar əsasında 
qiymətləndirilir. Belə bir cəhəti unutmaq olmaz ki, pedaqoji sahəyə 
marağı olan abituriyentlərin savad dərəcələri texniki məktəblərə 
gələn  abituriyentlərin biliyinə nisbətən daha genişdir. Düzdür, hər 
bir abituriyent seçdiyi ixtisası dərindən bilməklə yanaşı, milli dildə 
də fikirlərini dəqiq və məzmunlu, qrammatik qaydalara uyğun ifadə 
etməyi bacarmalıdır. Ancaq belə bir məsələ ilə də razılaşa bimərik 
ki, mövcud qiymət normalarında nəzərdə tutlmuş sahələrdən əlavə 
3-4 qrammatik qaydanı da pozmuş abituriyentə - gələcək həkimə, 
rəssama, idmançıya, mühəndisə, texnoloqa “iki” qiymət yazılsın. 
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Fikrimizcə, texniki sahələrə imtahan verən abituriyentlərə on iki 
səhv olduqda da “üç” qiymət yazmaq məqsədəuyğun olardı. 

Aparılan tədqiqatlara və şəxsi təcrübəyə əsasən deyə bilərik 
ki, inşa yazmaq başqa yaradıcı yazı növlərinə nisbətən bir qədər 
çətindir. İkinci tərəfdən isə orta məktəbdə öyrədilən bəzi əsərlər 
proqramlardan çıxarılmış, digərləri aktuallığını itirmiş, bir qisminin 
təhlili isə müasir tələblərə uyğun gəlmir. Ona görə də pedaqoji 
sahələrə qəbul zamanı ifadə yazılarından, texniki məktəblərdə isə 
imla mətnlərindən istifadə etmək, zənnimizcə, daha qanunauyğun-
dur.  

Ümumiyyətlə, müzakirəyə verilmiş təhsil konsepsiyası xal-
qımızın dil, tarix, mədəniyyət, din və əxlaqının layiqincə təbliğində, 
xalqın ziyalılıq səviyyəsinin yüksəldilməsində kompas rolunu oyna-
malıdır.  

“Bakı” qəzeti, 28 aprel 1992 
(Həmmüəllif: Şəmsi Abdullayev) 
 
 

ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ MƏNƏVİ – ESTETİK 
DƏYƏRLƏRİN FORMALAŞDIRILMASI 

 
Obyektiv varlığa, gerçəkliyə estetik baxışın formalaşdırıl-

ması və həyat həqiqətlərinin düzgün qiymətləndirilməsində 
ədəbiyyatın böyük əhəmiyyəti vardır. Ədəbiyyat həmçinin insanı 
dərk etmək, onun mənəvi-estetik dünyasını zənginləşdirmək üçün 
də geniş imkanlar açır. Məktəblilərin gözəllik aləminə qovuşması 
və onlarda gözəl duyğuların yaradılmasında müstəsna rolu olan 
ədəbiyyatın tədrisi zamanı tədqiqatçıların diqqətini daha çox cəlb 
edən aktual problemlərdən biri gənclərin mənəvi-estetik keyfiy-
yətlərinin təmin olunması və tərbiyəsidir. Məşhur filosof, estetik, 
pedaqoq və metodistlərin bu problemin tədqiqinə yanaşma möv-
qeləri müxtəlif olsa da, gəldikləri elmi qənaətləri belə ümumiləş-
dirmək mümkündür ki, bədii ədəbiyyat gənc nəslin tərbiyə olun-
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masında, estetik hiss, zövq və yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafında, 
ümumiyyətlə, gözəllik aləminə qovuşmaqda qüdrətli vasitədir.  

Belə bir imkandan səmərəli istifadə olunmadıqda bədii 
əsərin estetik zövq mənbəyinə çevrilməsini, təbiət, cəmiyyət və 
“bütün yaranmışların əşrəfi insan”dır (S.Vurğun) estetik tərəflərini 
aydın dərk olunmasını şagirdlərə dərindən, müasir dərsə verilən 
tələblər baxımından öyrətmək mümkün deyildir.  

Bədii əsərlərin məzmunu, təhlili və nəzəri məsələlərinin 
tədrisi ilə bağlı ədəbiyyat müəllimlərinin maraqlı, zəngin iş 
təcrübəsi vardır. Lakin bədii əsərlərin öyrənilməsində mühüm bir 
problemin - əsərin estetik mahiyyətinin şagirdlərin mənəvi-fikri də-
yərlərinin formalşadırılmasına göstərdiyi təsir metodik ədəbiy-
yatlarda tam elmi həllini tapmamışdır.  

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimlərinin təcrübəsi və bu sətirlərin 
müəllifinin tədqiqatları belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, həm 
təlim prosesində, həm də sinifdənxaric və məktəbdənkənar 
tədbirlərdə sistemli olaraq estetik – emosional vəziyyət yaratmaqla 
şagirdlərə bədii əsərləri sevdirmək, bu sənət incəliklərindən mənəvi 
qida almağın yollarını öyrətmək, estetik hisslərini inkişaf etdirmək 
mümkündür.  

Bu, müəllimdən yüksək bilik və bacarıq, metodik ustalıq 
tələb edir. Maraqlı iş təcrübəsi olan müəllimlər hər bir bədii əsərə 
müasir dövrün tələbləri baxımından qiymət vermək, geniş təhlil 
etmək və sənətkar təxəyyülündə həyat həqiqətlərinin hansı 
problemlərinin nə səviyyədə həll olunduğunu şagirdlərə öyrətməklə 
kifayətlənmirlər.  

“Gülər üz və həzzlə elm badəsini necə içirtmək lazım oldu-
ğunu” (Y.A.Kamenski) dərindən dərk edərək şagirdlərə bədii əsərin 
daxili qatlarını “görməyi”, hadisələr və obrazlar aləminə dərindən 
nüfuz etməyi, surətlərin xarakterində əmələ gələn dəyişikliyi, 
psixoloji vəziyyətləri müəyyənləşdirməyi və həmçinin təsvir olunan 
hadisələr, obrazlar əsasında mənfi hallara qarşı barışmaz mövqe, 
müsbət ideallarla yaşamaq əzmi, bacarığını da aşılayır, öyrədirlər. 
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Şagirdlərdə bədii əsərə maraq, yüksək estetik-emosional 
münasibətin formalaşdırılması, estetik tərbiyənin səmərəli təşkili 
müəllimin ixtisas hazırlığından, peşə ustalığından, yüksək nitq 
mədəniyyətindən, məktəbliləri doğma övlad kimi sevərək qəlbini, 
varlığını onlara verməsi və şəxsi nümunəsindən daha çox asılıdır.  

Qeyd etdiyimiz keyfiyyətləri özlərində daşıyan ədəbiyyat 
müəllimləri söz sərrafı olmaqla yanaşı, insan qəlbini oxşayan, 
estetik qabiliyyətlərini inkişaf etdirən söz, ifadə və cümlələrlə, 
yaxud, şifahi xalq ədəbiyyatı inciləri, epik, lirik və dram 
nümunələrindən müəyyən parçaları əzbər, ifadəli oxunun bütün 
tələblərinə riayət etməklə, yana-yana söyləməklə şagirdlərə sevdirir, 
insana məhəbbət, təbiətə qayğı, cəmiyyətə gərəkli olmaq istəyini 
tərbiyə edirlər. Professor C.Əhmədovun dediyi kimi, “belə 
müəllimlərin ədəbiyyat dərsləri çox zaman şeir, sənət dərslərinə, 
poeziya dərslərinə çevrilir”. 

Bədii ədəbiyyatın əsas iştirakçısı obrazlar silsiləsi və təbiət 
hadisələrinin təsviridir. Yazıçının həyata baxışı, gözəllik, 
qəhrəmanlıq, vətənə məhəbbət, xeyirxahlıq, sənət və həqiqət 
haqqındakı estetik-bədii fikirləri obrazların xarakterində, surətlərin 
bir-birinə münasibətində, yaxud həyat eşqi, yaşamaq əzmi uğrunda 
apardığı mübarizədə, mövzu, ideya, süjet və kompozisiya, dil-
üslub, sənətkarlıq xüsusiyyətlərində, mənəvi-estetik problemlərin 
bədii həllində öz ifadəsini tapır. Ona görə də əsərin mətni üzərində 
iş apararkən sənətkarın dünyagörüşünün, mənəvi-estetik 
baxışlarının, əsərdəki obrazlar aləminin, həyat hadisələrinin, təbiət 
təsvirlərinin şagirdlərin estetik tərbiyəsinə göstərdiyi müsbət təsiri 
düzgün müəyyənləşdirmək və bu cəhəti tədrisdə diqqət mərkəzində 
saxlamaq ədəbiyyat müəllimlərinin əsas vəzifələrindən biridir. 
Məsələn, XI sinifdə tədris olunan Mikayıl Müşfiqin “Yenə o bağ 
olaydı” şeirindən aşağıdakı parçaya diqqət yetirək:  

 
Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz 
o bağa köçəydiniz 
Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq, 
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sizə qonşu olaydıq 
Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim, 
qələmə söz verəydim. 

 
Bu parçanı həyəcansız dinləmək mümkün deyildir. Şairin 

şeirlərində və poemalarında lirizm, şeiriyyət musiqi ahəngi yaradır, 
insan qəlbini riqqətə gətirir. Dərin məzmunlu fikirlərin obrazlı 
ifadəsi, səmimilik və təbiilik Müşfiq poeziyasının bədii-estetik 
qayəsinin ifadəsidir.  

 Tədris prosesində lirik qəhrəmanın ülvi, səmimi hisslərini, 
Müşfiq sənətinin ölməzliyini təsdiq edən faktları öyrətməklə 
kifayətlənmək olmaz. Əsas məqsəd şairin ideyaları əsasında şagird-
lərin mənəvi-estetik dəyərlərini formalaşdırmağa, öyrəndikləri nə-
cib keyfiyyətləri qəlblərində yaşadıb və həyat fəaliyyətlərində 
unutmamağa imkan yaratmaqdır.   

Müşahidələr göstərir ki, tədris prosesində qeyd etdiyimiz 
ideyanın əsas götürülməsi şagirdlərin mənəvi-estetik dəyərləri və 
həyata baxışlarının zənginləşməsində az rol oynamır.  

Bədii əsərlərin tədrisi zamanı belə bir ideya da açıqlanmalı-
dır ki, yazıçı, şair, yaxud dramaturq hansı mənəvi-estetik problemi 
həll etmişdir və onun amalının bu gün və gələcək üçün əhəmiyyə-
tini necə qiymətləndirmək olar? 

Fikrimizə aydınlıq gətimək üçün XI sinifdə tədris olunan 
Məmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasını 
misal gətirək.  

 Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri  Məmmədhüseyn Şəhriya-
rın həyat və yaradıcılığı, “Heydərbabaya salam” poemasının tədrisi 
zamanı izah edirlər ki, Şəhriyar xalqın haqq səsini öz müqəddəs 
amalı saymış, “bir ürəyin ikiyə parçalanmasından” kədərlənib yana-
yana bəşəriləşmiş, azadlıq naminə sinəsini sipər etmişdir.  

Sinifdə Şəhriyarın fotoşəklinin nümayişi, lent yazısına 
alınmış səsinin dinlənilməsi, müəllimin obrazlı sözü, rəvan nitqi və 
şagirdlərin yaradıcı və müstəqil işi əsasında dərsin təşkili də bu 
fikirlərə aydınlıq gətirdi. Təlim zamanı bəşəri hisslər, 
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vətənpərvərlik, xalq adət və ənənələri ilə bağlı vətəndaş bir şairin 
duyğu və düşüncələri şagirdlərin qəlbinə yol tapdı, mənəviyyatlarını 
zənginləşdirdi, onlarda Şəhriyar sənətinin qüdrətinə olan inamı 
gücləndirdi.  

VII sinifdə tədris olunan A.Ələsgərin “Dağlar” qoşması da 
mənəvi-estetik dəyərlərin formalaşdırılmasında əsas rol oynayan 
sənət incilərindən biridir.   

Aşıq Azərbaycanın təbiətini, doğma yurdun güllü-çiçəkli, 
laləli-nərgizli mənzərələrini, ilin fəsillərinə uyğun dağların donunu 
dəyişməsini bədii, obrazlı sözlərin qüdətindən istifadə etməklə 
füzünkar gözəllik aləmi yaradır. O, söz xiridarı olmaqla yanaşı, 
bədii incilərdən kamil rəsm əsərləri yaradan rəssam, məşhur filosof 
kimi də öz oxucusunu heyran qoyur. 

 
Ağ xalat bürünər, zərnişan geyməz, 
Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz. 
Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz.  
Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. 

 
Qoşmanın ifadəli oxusu, ideya-bədii təhlili, şagirdlərin 

çəkdikləri rəsm işlərinin nümayişi zamanı xəyala dalmamaq, 
həyəcanlanmamaq olmur. Sinifdə Qasım Qasımzadənin “Dağlar” 
şeirindən parçaların səsləndirlməsi və mövzu ilə əlaqələndirilməsi 
də maraqla qarşılandı:  

 
Xatirəmin güllərini üzməyə, 
Cığır örtən otlarını əzməyə, 
Haraylayıb gəncliyimi gəzməyə, 
Yollarını quca-quca gəlmişəm. 

 
Qabaqcıl müəllimlərin dərslərində həmişə sənətkarın 

qəlbinin döyüntülərini, çırpıntılarını hiss edirsən, hər sözünü, 
misrasını dərindən duyub mənən zənginləşir, gözəllik aləminə 
qovuşursan. 
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İncəsənət əsərlərindən məqamında və səmərəli istifadə 
etmək də qabaqcıl ədəbiyyat müəllimlərinin əsas amalına çevrilir. 
Onlar bu vasitədən bəhrələnib,  şagirdlərin estetik tərbiyəsinə, bədii 
duyumun, gözəllik hissinin inkişaf etdirilməsinə nail olurlar.  

Ədəbiyyat dərslərində mənəvi-estetik dəyərlərin formalaş-
masının əsas vəzifələrindən biri də şagirdlərdə yaradıcılıq 
qabiliyyətlərinin, fantaziyanın inkişaf etdirilməsidir. Şagirdlərin 
müxtəlif ədəbiyyat dərnəklərində iştirakını təmin etmək, istedadı 
olanlarla fərdi məşğul olmaq, teatr tamaşalarına, sənətkarların adla-
rını əbədiləşdirən yerlərə kollektiv gediş təşkil etmək, ədəbiyyat 
tariximizi, mədəniyyətimizi şagirdlərə əyani çatdırmaq məktəblilə-
rin mənəvi-estetik dəyərlərinin formalaşdırılmasında böyük rol oy-
nayır. 

Göründüyü kimi, ədəbiyyat dərslərində estetik-emosional 
mühitin yaradılması, şagirdlərin mənəvi-estetik dəyərlərinin 
formalaşdırılması çox geniş, əhatəli və maraqlı sahədir. Bu proble-
mi məqalə daxilində həll etmək imkan xaricindədir. Buna baxma-
yaraq, bir məsələni mənəvi yaddaşımızda həmişə yaşatmalıyıq ki, 
pedaqoq bədii əsərlər vasitəsilə insanın daxili-mənəvi dünyasını 
zənginləşdirir, təbiət, cəmiyyət və insan həyatındakı gözəlliyin sir-
lərini dərk etməyi öyrədir, yaradıcılıq qabiliyyətlərini, fantaziyanı 
inkişaf etdirir, həyatda müstəqil fəaliyyət göstərməyə istiqamət 
verir. 

İnsanı da bəşəriyyətə tanıdan onun ağlı, zəkası, yüksək 
estetik mədəniyyəti, müdrik sözləri, gördüyü işin nəticəsinin xalq 
və vətən üçün faydalı, gərəkli olmasıdır. Ona görə də məktəblilərə 
səlis, rəvan, konkret, obrazlı, emosional nitq mədəniyyəti, gözəl 
düşünmək qabiliyyəti, nəzakətli davranışa riayət etmək, faydalı iş 
görmək bacarığı və s. keyfiyyətlər aşılamaq vacibdir. Gənclər 
bilməlidirlər ki, özü üçün yox, xalqı, Vətəni naminə yaşayanlar, 
sadəliyi, humanizmi həyat amalı seçənlər, ləyaqəti hər şeydən üstün 
tutanlar qəlblərə yol tapır, mənəvi yaddaşda yaşayır. Ümumiləşdi-
rilmiş formada göstərdiyimiz bu komponentlərin hamısı vahid bir 
məqsədə - insanın estetik dəyərlərinin kamilləşməsinə, zənginləş-
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məsinə xidmət edir, onları gözəllik aləminə qovuşdurur, həyatda ki-
minsə idealına çevirir.  

Böyük rus yazıçısı A.P.Çexovun “Vanya dayı” povestində 
Astrovun dilindən söylədiyi sözlər də bu məqsədin bir daha əsaslı 
olduğunu sübut edir: “İnsanda hər şey gözəl olmalıdır – üz də, ge-
yim də, ürək də, fikir də”. 

  
Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu,  

Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2004, №1-2 (26-27),  səh. 98-101 
 

 
 

H.CAVİDİN “İBLİS” FACİƏSİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ 
 

“Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər  
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”. 

Heydər Əliyev 
 
Mövcud ədəbiyyat proqramında H.Cavid sənətinin öyrədil-

məsinə 7 saat vaxt ayrılır. Bu saatlardan aşağıdakı ardıcıllıqla istifa-
də etməyi məqsədəuyğun hesab edirik: :  

1. Dramaturqun həyat və yaradıcılığınını öyrədilməsi – 1 
saat;   

2. H.Cavid poeziyasında mövzu və ideya istiqaməti, milli 
və ümumbəşəri problemlərin həlli – 1 saat;  

3. H.Cavidin dram yaradıcılığı – 1 saat; 
4. “İblis” faciəsinin mövzu və ideyası, məzmunun 

öyrədilməsi – 1 saat; 
5. Əsərin təhlili – 1 saat;  
6. Faciənin dilinin öyrədilməsi – 1 saat; 
7. “İblis” faciəsinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri – 1 saat.  
Qeyd edək ki, müəllimlərin daha çox metodik köməyə 

ehtiyac duyduqları əsərlərdən biri H.Cavidin “İblis” faciəsidir.  
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Düzdür, “İblis” faciəsinin öyrədilməsi ilə əlaqədar dos. 
T.Rzayev, dos. İ.Orucəlili, 283 saylı məktəbin müəllimi S.Kərimo-
va və b. filoloji tədqiqatlara əsaslanaraq pyesin yazılma səbəbi, ide-
yası, quruluşu, obrazların təhlili haqqında müəllimlərə metodik 
istiqamət vermiş, ümumiləşdirmələr aparmışlar. Ancaq bu məqalə-
lərdə “İblis” faciəsinin daha çətin qavranılan, dərk edilən fəlsəfi qa-
tının (iblisliyin mahiyyətinin) açıqlanması, dil və sənətkarlıq xüsu-
siyyətlərinin öyrədilməsi imkanları öz həllini geniş tapmamışdır.  

Müəllim şagirdlərə H.Cavidin keçdiyi mürəkkəb həyat yo-
lu, poeziya və dramaturgiyası haqqında tarixi, filoloji məlumatları 
öyrətməklə kifayətlənməməli, eyni zamanda onlarda H.Cavid 
sənətinin böyüklüyünə inam, sevgi, məhəbbət oyatmalı, şeiri, 
poeması və dram əsələri üzərində geniş iş aparmalıdır. Xüsusən, 
H.Cavidin şah əsəri sayılan “Şeyx Sənan” və “Peyğəmbər” faciələri 
geniş təhlil edilməli, bunlarla “İblis”in ideya istiqaməti arasındakı 
oxşar və fərqli cəhətlər dəqiqləşdirilməlidir.   

Filoloji tədqiqatlarda “İblis” faciəsinin yazılma səbəbləri 
birinci dünya müharibəsi, ermənilərin 1918-ci ildə Bakıda törətdiyi 
mart qırğını ilə bağlanır. Əlbəttə, bu məsələlər H.Cavidi narahat 
etməyə, düşündürməyə bilməzdi. H.Cavid çox gözəl bilirdi ki, 
həyatı quran, yaradan, dəyişən insandır, onun əqli və idrakıdır. 
Həyatda “qan püskürən, atəş savuran kinli krallar”, “altun və qadın 
düşkünü divanə bəbəklər” olduqca və “bin hiylə quran tülki si-
yasilər”, “yol ayıran xadimi-ədyan”lar, “idrakı sönük başçılar” ad-
san qazandıqca “hər qülbədə, kaşhanadə, viranədə, Kəbədə, bütxa-
nədə, meyxanədə” haqq-ədalət tapdanacaq, insanların hüquqları 
əlindən alınacaqdır. “Əgər insan qüdrətli bir varlıq kimi ucalmaq, 
pis əməlləri, ictimai və şər qüvvələri – çirkin ehtirasları “daxili hə-
yatdan” silib atmaq istəyirsə, qoy əqlin ziyası ilə könlün nurunu bir-
ləşdirsin. Buna görə də insan konsepsiyasının fəlsəfi mahiyyətini 
bədii formada tədqiq etmək “İblis” faciəsinin yazılmasına səbəb 
olmuşdur.  

Metodik məqalələrdə “İblis” faciəsi quruluşuna, məzmun 
və formasına, həll edilmiş problemlərə, dil və üslubuna görə 
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mürəkkəb əsər olduğu qeyd olunur. Ümumiləşdirilmiş fikirlərin 
bəzilərində həqiqət olsa da ancaq “İblis” faciəsinin quruluşunun 
mürəkkəb olması ilə razılaşmaq olmaz. Çünki “İblis” faciəsi 
həcminə görə geniş əsər deyildir. Burada hadisələrin biri digəri 
üçün zəmin yaradır, əlavə süjet xəttinə və obrazların təsvirinə 
imkan verilmir.  Əsərdə iştirak edən obrazların sayının azlığı və 
hadisələrin şaxəli, geniş verilməməsi də bu fikri bir daha təsdiq edir.  

 “İblis” faciəsinin əsas məğzi, mahiyyəti, ideya və estetik 
qayəsinin dərk olunmasında mühüm rol oynayan əsas məsələlərin 
həllinə üç istiqamətdən yanaşmaq şagirdlərə daha ətraflı bilik 
verməyə zəmin yarada bilər: 

Birinci istiqamət iblisliyin mahiyyətinin açıqlanması, 
insanın iblisləşməsinə imkan yaradan zərurətin araşdırılması ilə 
bağlıdır.  

Şagirdlərə məlumat vermək lazımdır ki, İblis bir varlıq kimi 
həyatda mövcud deyildir. İblis həm mifologiyada, həm də bədii 
ədəbiyyatda simvolik obraz kimi əksini tapmışdır. Ədəbi tənqiddə 
İblisin mahiyyətinin açıqlanmasına iki mövqedən yanaşılır. Bəzi 
tədqiqatçılar İblisi şər qüvvələrinə imkan yaratdığına görə mənfi 
obraz kimi götürür, digər alimlər isə İblisi şər qüvvələrin ittihamçısı 
sayır və hərəkətlərində müsbət məqamlar axtarırlar. 

Müşahidələr gösətərir ki, sinifdə: a) İblis haqqında hansı 
təsəvvürünüz var; b) İblisin zahiri görkəmini necə təsvir etmək 
mümkündür; c) İblisin sinonimləri olan cin, şeytan mifik simvol 
surətlərinin yaranmasının kökü hansı səbəblərlə bağlıdır tipli 
sualların müzakirəsini keçirmək faydalıdır. Bundan sonra 
müəllimin iki mühüm problemə aydınlıq gətirməsini də unutmaq 
olmaz: a) mifologiyada, klassik və dünya ədəbiyyatında İblisə 
münasibət; b) H.Cavidin yaratdığı İblisin yeniliyi, müasirliyi və 
sələflərindən fərqli xüusiyyətləri.  

Qabaqcıl ədəbiyyat müəllimləri iblisliyin mahiyyətini, 
xarakter xüsusiyyətlərini açarkən əsərin əvvəlində və sonunda 
verilmiş İblisin monoloqlarından istifadə edir, mənalarını beyt-beyt 
təhlil edir, İblisin kimliyini, xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirirlər. 
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H.Cavid sənətində böyük bir mayak yanır. Bu mayak insan-
ları həqiqətə, saflığa çağırır, “Çarə bul, yoxsa məhv olub gedəlim” – 
deyib göylərdən ümid, imdad diləyən, ancaq həllini yerdə tapanlara 
yol göstərir, əxlaqı, mənəvi aləmi iblisdən təmizləmək istəyir. O, 
sübut edir ki, İblis insanın “iç” dünyasında, ictimai mühitin dəhşət 
saçan hadisələrində özünə yer tapır. “Onun (İblisin–Y.Aslanov) 
bütün dəhşəti, qorxmazlıq, dönməzlik, mübarizlik və s. kimi nəcib 
keyfiyyətlər insan qəlbində özünə möhkəm yer tutsa, İblis qalib 
gəlməyi bacarmaz, onun idrakı qarşısında qəhqəhə çəkib gülə 
bilməz”.  

 “İblis” faciəsinin dərindən öyrənilməsinə imkan yaradan 
ikinci istiqamət obrazların təhlili və H.Cavid dünyasında insanın 
aliliyi və peyğəmbər səviyyəsinə yüksəlməsinin imkanlarının 
açıqlanması ilə bağlıdır.  

Obrazlar müxtəlif istiqamətlərdə təhlil edildikdən sonra 
şagirdlərə faktlarla inandırmaq lazımdır ki, insan özü bir möcüzədir, 
bioloji varlıq kimi onun hərtərəfli tədqiqi ilə 200-dən çox elm 
sahəsi məşğuldur. H.Cavidi də düşündürən bu idi ki, insan hər şeyə 
qadir olduğu halda nə üçün İblis onun qəlbinə girə bilsin, qəhqəhə 
çəkib, cinayət törətməyə vadar etsin. O, bizi bizə tanıdır, oxucunu 
düşündürür, nəticə çıxarmağa istiqamətləndirir və ən əsası insan-
dakı insanilikdən söz açır. İnam, mətnlik, iradəlilik, qorxuncluq 
xarici görkəmində deyil, daxili aləmindədir (T.Əfəndiyev).  

Müəllimin üçüncü istiqamətə – şərin mənbəyi naqis 
ictimai mühitdir – probleminin şərhinə də aydınlıq gətirməsi vacib 
bilinir. “Mənsəb və şöhrət, pul və şəhvət həyat idealına, ictimai 
məqsədə çevriləndə” (Ə.İsmayılov) insan varlığını unudur, qəlbində 
məskən salmış iblisin qurbanına çevrilib müharibələr, nahaq qanlar 
tökməyə məcbur olur. 

Bu xüsusiyyətlər İbn Yəminin həyat amalı, iblislik 
simasının baris ifadəsidir. Rənanın söylədiyi “canavar”, “qara əfi” 
sözləri isə onun xarakterini müəyyənləşdirmək üçün qiymətli 
ifadələrdir. İblisin ideyalarından bəhrələnən İbn Yəmin qorxunc, 
təhlükəli iblislərdən biridir, naqis ictimai mühitin formalaşdırdığı 
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tipdir. H.Cavidin də böyüklüyü ondadır ki, onun “İblis”i bizə 
həyatı, insanın zəif tərəflərini göstərib bütövlüyünün mahiyyətini, 
humanist keyfiyyətlərini açmağı öyrədir.  

 “İblis” faciəsi dil xüsusiyyətləri baxımından fərqlənir, 
maraq doğurur.. Onun əsərlərində fikir fikirdən doğur, söz, ifadə və 
cümlələrin biri digərinin yaranmasına zəmin hazırlayır, məqsəd və 
intonasiyaya görə cümlə növlərinin (nəqli, sual, əmr və nida) üslubu 
imkanlarından, xitab və ara sözlərdən  geniş istifadə olunur.  

Pyesdə maraq doğuran cəhətlərdən biri də söz, söz 
birləşməsi və tərkiblərin təkrarına geniş yer verilməklə bağlıdır. Bu 
prinsip əsərin dəyərini azaltmır, əksinə mənanı qüvvətləndirir, 
ideyanın dəqiq ifadəsinə, səs allitrasiyası və ahəngin güclənməsinə 
zəmin yaradır. 

  
                        İblis 
...Sizlərdəki ülfət: Sonu vəhşət,  
Sizlərdəki şəfqət: Sonu nifrət,  
Sizlərdəki rəhmət: Sonu lənət!... 

H.Cavid Azərbaycan dilinin qanunlarını, xüsusən, ədəbi-
bədii dilin imkanlarını bilən görkəmli bir dramaturqdur. O, eyni 
zamanda müxtəlif hissləri, emosional əhvali-ruhiyyəni vermək üçün 
durğu işarələrindən (çox nöqtə, üç nöqtə, sual, nida), cümlələrdən, 
həmcins üzvlərdən, yarımçıq sözlər, müxtəlif nitq hissələrindən, 
xüsusən isimdən,  felin forma və zamanlarından və s. istifadə 
etməyi  bacaran bir sənətkar kimi şagirdlərə sevdirilməlidir.  

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 22 oktyabr 2004 
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SÖZÜNDƏN DÖNMƏYƏN TÜRK OĞLU 

 
Azərbaycan ədəbiyyatı, eləcə də dünya ədəbiyyatı tarixinə 

nadir söz inciləri bəxş etmiş  Hüseyn Cavidin ideyaları orijinallığı 
ilə fərqlənən, insanı kamillik zirvəsinə yüksəldib özünü özünə 
tanıdan və formalaşdıran böyük bir tərbiyə məktəbidir. 
Özünəməxsus üslubu, milli və ümumbəşəri problemləri yüksək 
səviyyədə həll etmək bacarığı onu dramaturgiyada olduğu kimi, 
poeziyada da şöhrətləndirmişdir. “O, (H.Cavid – Y.A.) milli 
ədəbiyyatımızın inkişafında iki mərhələnin “baniyi-kar”ları sırasına 
daxildir: XX əsr Azərbaycan romantizminin və Azərbaycan sovet 
poeziyasının!..” (B.Vahabzadə). 

H.Cavid poeziyası lirik nümunələrlə zəngin, mövzu 
problematikası baxımından çoxşaxəli və genişdir. Onun şeirlərində 
ürəyə yatımlıq, xoş avaz, şeiriyyət, lirizm, emosionallıq, həyat 
hadisələrinə düzgün və dəqiq qiymət vermək, Vətəni sevmək, 
ictimai mənafeyi şəxsi həyatdan üstün tutmaq, millətin haqq səsini 
müdafiə etmək, sözünü demək fikirləri birləşmiş və obrazlı 
ifadəsini tapmışdır. 

H.Cavid yaradıcılığı geniş tədqiq edilsə də, onun lirikasının 
qüdrəti, xüsusiyyətləri, formaları, ideya-bədii mahiyyəti, sənətkarlıq 
məsələləri tam elmi həllini tapmamışdır. Orta məktəb dərsliklərində 
də bu problemə geniş yer verilməmiş, müəllimlərin bu sahədəki 
ehtiyacları tam ödənilməmişdir. Müəllimlərə kömək məqsədi ilə bu 
yazıda H.Cavid lirikasının bəzi məqamlarını açıqlamaq, tədrisi ilə 
bağlı tövsiyələr vermək dahi sənətkara ehtiramımızın ifadəsi və 
təsdiqidir. 

H.Cavid yaradıcılığı özünəməxsusluğu, bənzərsizliyi, 
novatorluğu ilə seçilən lirik nümunələrlə zəngindir. Bu poeziya 
nümunələrindəki dərinliyi, hikməti, Vətən və xalq üçün yanan və 
döyünən ürəyin ideyalarını dərindən öyrənmək insanları gözəlliyə, 
əxlaqa, ədalətə, kamilliyə qovuşdurur, mənən saflaşdırır, ən əsası 
insana özünü dərk edib fəaliyyət göstərməsinə, həyatı gözəllik 
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qanunları əsasında yenidən qurmasına düzgün istiqamət verir. Onun 
poeziyasında Vətənə bağlılıq, qüdrətli türk dünyasının gələcəyinə 
böyük inam, sevgi vardır: 

 
Türk oğlu sözündən dönməz, 
Məhv olur da sürüklənməz. 

 
Lirik şeirlərində Azərbaycan – türk oğlunun şərəf və 

şanından iftixarla danışıb, bütün türk dünyasını, soyunu, yurd və 
yuvasını dərindən tanımağa, Altay dağı, Mahan çölü, Yasin obası 
və s. ərazilərdə yaşayan türkdilli xalqları sıx birliyə çağırırdı. Onun 
“Qoca bir türkün vəsiyyəti” şeirində verilmiş ideyalar milli 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, ümumbəşəri əhəmiyyətə malikdir. Bu 
şeirdə H.Cavid xalqın istəyini, arzusunu yerinə yetirir, gözəl həyat 
qurmağın yollarını öyrədir: “İnsan oğlu sevgi için yaratılmış, 
doğulmuşdur; Yer üzünü qardaş bilin, insan qanı tökməyin; 
Kimsəyə kin bağlamayın, igit olun, mərd olun; Hər kəslə həmdərd 
olun, qırıq könülləri yapın, buraxmayın sızlasın; Tanrı həqdir, 
doğru yoldan şaşmayın, yaltaqlığa irmənməyin, kibrə heç 
yanaşmayın; Aslan kibi cəsur olun, zalımları, cəlladları çignəyin, 
heç qorxmayın; türk milləti görülməmiş boyun büksün, yalvarsın;  
Namus, vicdan insanlarda iki böyük qardaşdır. Türk eli həp o hiss 
için doğmuş, onunla yaşar”. Belə gözəl ülvi hisslər “Sevinmə, 
gülmə, quzum” şeirində də poetik ifadəsini tapır: 

 
Sevinmə, gülmə, quzum,  

kimsənin fəlakətinə, 
Bu hal, əvət, eyi bir şey deyil,  

sevinmə, saqın! 
Sevinmə başqasının hali-pürsəfalətinə, 
Toxunma qəlbinə bikəslərin, zavallıların. 
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Bu nəsihətamiz, humanist fikirlər, milləti birliyə, tərəqqiyə 
səsləyən düşüncələr görkəmli bir pedaqoqun, xalqın acı taleyinə 
şam kimi əriyən gözəl insanın ürəyinin dərinliyindən gəlirdi: 

 
Bir millət öz kökü üstə bitər, böyür, yüksəlir, 
Köksüz ağac çapuq çürür, çiçək açmaz, bar verməz. 

 
H.Cavidin dram əsərlərində olduğu kimi, ilk şeirlərində də 

anaya, ataya, müəllimə, ümumiyyətlə, bütün insanlara böyük bir 
məhəbbət, sevgi duyulur. “Qız məktəbində” şeirində verilmiş bəşəri 
hisslər, düşüncələr elə bil gənc Cavidin deyil, saçını elm yolunda 
ağartmış elmli, bilikli, ağsaqqal, məşhur bir filosofun müdrik 
kəlamlarıdır: 

 
- Ən çox sevdiyim ilkin 

O Allah ki, yeri-göyü, insanları xəlq eylər. 
- Sonra kimlər? 

- Sonra onun göndərdiyi elçilər. 
- Başqa sevdiklərin nasıl, yoxmu?  

- Var... 
- Kimdir onlar? 
Anam, babam, müəlliməm, bir də bütün insanlar... 
 

Bu misralar bir daha təsdiq edir ki, H.Cavid yaradıcılığında 
təlim-tərbiyə haqqında maraqlı fikirlər ümumiləşdirilmiş, obrazlı 
dillə bədii ifadəsini tapmışdır.  

H.Cavid xəyal və həqiqət arasında bir yaxınlıq görür, bədii 
yaradıcılıq axtarışlarında da bu ideyanı açmağa çalışırdı. Bu fikirlər 
daha çox insanların kamillik zirvəsinə yüksəlməsi və 
mənəviyyatında gizlənmiş naqis hiss və duyğuların düzgün tərbiyə 
vasitəsilə aradan götürülməsi ilə bağlı yaranırdı. O, həmişə iki 
böyük inam uğrunda yazıb-yaradırdı: birincisi, hər hansı bir ilahi 
qüvvəyə, “yeri-göyü, insanları xəlq eyləyən”ə güclü vurğunluq; 
ikincisi, insana sonsuz məhəbbət, istəkdir:  
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Hər qulun cahanda bir pənahı var, 
Hər əhli-halın bir qibləgahı var. 
 
Hər kəsin bir eşqi, bir Allahı var, 
Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir. 

 
Cavid həyatdan yazır, xalqın taleyini düşünür və məkana 

sığmayan ideyalarla zamanı qabaqlayırdı. O, elmə, marifə, 
mədəniyyətə yüksək qiymət verən Nizami, Nəsimi, Xətayi, Füzuli, 
Vaqif, M.F.Axundov və başqalarının təmsil etdiyi ədəbiyyatı 
zənginləşdirirdi. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin sözləri ilə desək 
“XX əsrdən irəli boylanmazdan əvvəl XX əsrdən arxaya da 
baxmışdı və ürəyindən, qələmindən qopan hər sözü keçmişlə 
gələcəyin təmas nöqtəsindən hüdudsuz, nəhayətsiz zamanın məhək 
daşına çəkirdi”. O, xalqa böyük bir həqiqəti açırdı: 

 
Turana qılıncdan daha kəskin qüvvət, 
Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, 

mədəniyyət... 
 

H.Cavidin lirik şeirləri, poetik düşüncələri “Keçmiş günlər” 
(13 şeir) (1913), “Bahar şəbnəmləri” (37 şeir) (1917), “Müxtəlif 
şeirlər” (10 şeir, 4 qəzəl), “Mənim tanrım gözəllikdir” (əsərlərindən 
seçmə nümunələr verilmişdir), “Azər” poeması və mənzum 
pyeslərində toplanmışdır. 

H.Cavid lirik yaradıcılığa görkəmli pedaqoq M.T.Sidqinin 
(1854-1903) “Məktəbi-tərbiyə”sinə daxil olduqdan (1896) sonra 
başlamışdır. “Gülçin” və “Salik” təxəllüsü ilə Azərbaycan və fars 
dillərində şeirlər yazmışdır.  

H.Cavid yaradıcılığını dərindən təhlil edən Məsud Əlioğlu 
şairin lirikasını məzmununa və bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə 
görə üç hissəyə ayırır: Xəyal və həqiqət; lirik qəhrəman və həyat; 
ideal və varlıq. Şairin lirikası haqqında geniş və dəyərli tədqiqat 
mərhum akademik M.Cəfərin “Hüseyn Cavid” monoqrafiyasıdır. 
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“Məsud və Şəfiqə”, “Yadi-mazi”, “Gecəydi”, “Elmi-bəşər”, 
“Sevinmə, gülmə, quzum”, “Görmədim”, “Dün və bu gün”, 
“Qürubə qarşı”, “Bir divanədən” və s. kimi süjetli lirik şeirlərində 
həyat və kainat haqqında düşüncələrindən, qəlb ağrıdan acı 
həqiqətlərdən, saf məhəbbətdən danışılır. 

Bu lirik nümunələr bir daha təsdiq edir ki, Cavid süjetli lirik 
əsərlərin gözəl nümunələrini yaratmışdır. Şairin düşündükləri ilə 
həyat həqiqətləri arasında fərq görünmür, hadisələrə olduğu kimi 
obyektiv qiymət verilir, şairin lirik qəhrəmanının, bəzən özünün 
açıq münasibəti bildirilir. “Öksüz Ənvər”, “Kiçik sərsəri”, “Vərəmli 
bir qız”, “Bir qızın son fəryadı” və “Gecəydi” şeirlərində dövrə, 
zamana, insanların yaratdığı ədalətsiz qanunlara qarşı etiraz səsini 
ucaldır, kimsəsiz, yetim, ac-susuz yaşayan kiçik uşaqların fəryad və 
iniltisini ürək ağrısı ilə söyləyir, Şərq qadınının əzablarına, “altun və 
dəbdəbə” arzusu ilə yaşayanların taleyinə acıyır, “kimsəyə 
açılmamış, gizli qəmlərin əlindən vərəm almış Şərq qadınının” 
(M.Cəfər) halına yanır. Onun lirik qəhrəmanları “acı şikayətlər, acı 
xatirələrlə yaşayan məhkum vətəndaşlardır” (M.Cəfər), “Dərdim 
çoxdur, ellər, ellər ay ellər” deyənlərdir.  

H.Cavidi həmişə düşündürən problemlərdən biri insanın 
insanlığını itirib iblisə çevrilməsidir. Belə iblis əməllərindən biri 
erməni xalqının törətdikləri ağılasığmaz vəhşi hərəkətlər olmuşdur. 

Bu bir faktdır ki, ermənilər tarix boyu Azərbaycan xalqının 
çörəyinə, yurduna, yuvasına göz dikmiş, havadarları ilə birləşib 
onları ata-baba məskənlərindən didərgin salmışlar. Bu hadisələr 
tarixin qan yaddaşında yazılıb, unudulmaz bir faciəyə çevrilmişdir. 
H.Cavid bu dəhşətli hadisələrin şahidi olmuş və “Qaçqın” şeirində 
öz hisslərini yüksək səviyyədə verməyi bacarmışdır: 

 
Örtünmə, dur! Kimsən, nerəlisən sən? 
Gözəl qaçqın, başı bəlalı qaçqın! 
Gülümsə, nur saçılsın üz-gözündən, 
Ey hər halı mələk ədalı qaçqın!... 
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H.Cavid lirikasında ana-qadın şəxsiyyətinə, ləyaqətinə 
böyük hörmət və ehtiram vardır. Şairin qadın – anada görmək 
istədiyi xüsusiyyətlər bunlardır: 

1. Qadın əxlaqi saflığın və ruhi gözəlliyin timsalıdır; 
2. Qadın ana kimi müqəddəsdir, şərəfli ad daşıyır, bütün 

təmiz duyğulardan yüksəkdir; 
3. Qadın vətəndaşdır, məslək və əqidə dostudur. 

(M.Əlioğlu). 
 

Ana övladını bəslər, böyüdür,  
Anasız millət, əvət, öksüzdür. 

 
Yaxud: 
 

Qadın əlilə fəqət bəxtiyar olur şu cahan, 
O bir mələk... onu təqdis edər  
böyük yaradan  
O pək sevimli, gözəl incə, nazlı bir xilqət,  
Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət, 
Qadın gülərsə şu issız mühitimiz güləcək,  
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək... 

 
Bədii təsvir və ifadə vasitələri, aforizmlərlə zəngin olan 

H.Cavid lirikası fəlsəfi məzmunu və bədii dəyəri ilə fərqlənir: 
 

Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli,  
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli. 
 
Bilgi saçar hər qaranlıq yurda işıq, 
Yalnız əmək verir bizə bəxtiyarlıq. 

  
H.Cavid əruz vəznini gözəl bilirdi. Ona görə də əsərlərini 

bu vəznin müxtəlif bəhrlərində, janrlarında yazmışdır. Bununla 
yanaşı “Çoban türküsü” və “İlk bahar” şeirləri heca vəznindədir. 
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H.Cavid şeirlərini məsnəvi formasında, dördlüklər, 
tərkibbəndlər şəklində yazmağa geniş yer vermişdir. Dördlüyün 
yeni bir formasını da yaradır: 2 bənd 4 misra, 2 bənd isə 3 misra 
əsasında qurulur. Eyni zamanda “H.Cavid hər dörd misradan sonra 
dörd, yaxud 2 misra əlavə etməklə tərkibbənd formasına keçməyə 
üstünlük vermişdir” (M.Cəfər). “Dəniz pərisi”, “Son baharda”, 
“Kiçik sərsəri”, “Öksüz Ənvər”, “Hər yer səfalı”, “Sevinmə, gülmə, 
quzum”, “Vərəmli qız”, “Mən istərəm ki” və s. şeirləri dördlüklərə 
misal göstərə bilərik. Məsnəvi şəklində yazdığı şeirlərə isə “Məsud 
və Şəfiqə”, “İlk bahar”, “Hərb və fəlakət”, “Qız məktəbində”, 
“Məzlumlar üçün”, “Bir xatirə”, “Qadın” və s. əsərləri daxildir.  

H.Cavid torpağa, Vətənə, elə qəlbən məftun bir şair, 
dramaturq idi. Cavid yaradıcılığı ilə ədəbiyyat tariximizdə mənzum 
faciənin əsası qoyulur. Real hadisələrlə ideallığın vəhdətindən 
yazan H.Cavid ədəbiyyat tarixində və teatr aləmində novator, 
yenilikçi sənətkar kimi tanınır, dünya xalqları tərəfindən sevilə-
sevilə oxunur, insanların mənəviyyatını zənginləşdirən, onlara zövq 
verən əsərləri yüksək qiymətləndirilir. Məşhur Ukrayna alimi 
astronom Nikolay Çernıx H.Cavid sənətinin böyüklüyünü dərk edib 
ona hörmət və ehtiram göstərərək kəşf etdiyi ulduza “Cavid” planeti 
adı vermişdir. Deməli, Cavidin adı, ideyaları doğma vətənində və 
türk dünyasında deyil, ulduzlar aləmində də əbədiləşir, göylər 
səltənətində özünə layiqli bir yer tutur. Dahi öndərimiz, ümummilli 
liderimiz H.Əliyevin müdrik bir fikri H.Cavid yaradıcılığına 
verilmiş böyük fəlsəfi qiymətdir: “Onun bütün yaradıcılığı 
Azərbaycan xalqını milli azadlığa, müstəqilliyə çağırıbdır”.  

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 21 oktyabr 2005 
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ALİMİN SÖZÜ – MƏNTİQİN GÜCÜ 

 
Şagirdinəm mən hər zaman diləyirəm, 

O şən dodaqlarından bir təbəssüm öyrənəm. 
      H.Cavid 

 
Ə.Xəlilovun elmi-ədəbi və pedaqoji fəaliyyəti çoxcəhətli, 

çoxtərəfli və zəngindir. 1964-cü ildə “Azərbaycan gəncləri” 
qəzetində dərc olunan İlyas Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” 
romanı haqqında məqaləsi ilə ədəbiyyatımıza gələn Ə.Xəlilov 40 
ildən çox davam edən bir müddət ərzində ədəbi tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın metodoloji problemləri, milli ədəbi irsin 
ayrı-ayrı dövrləri, ədəbi şəxsiyyətlərimizin ayrı-ayrı həyat və 
fəaliyyəti, ədəbi əlaqələr, müasir ədəbi-tarixi proses və sair 
məsələlərlə bağlı sistemli tədqiqat işləri ilə məşğul olmuş və bu 
əsərləri ilə filologiya elmimizi daha da zınginləşdirmişdir. 

Müxtəlif illərdə nəşr olunan “Yesenin və Azərbaycan”, 
“Aleksandr Blok”, “Ədəbi üfüqlər”, “Poeziya, həyat, mənəviyyat”, 
“Günəşi içirik, günəşlənirik”, “Məmməd Araz dühası”, “Əliağa 
Kürçaylı”, “Olimpə gedən yolda” kitablarında analitik təhlillə nəzəri 
təfəkkürün vəhdəti, ədəbi məsələlərə müasir elmi baxış, bədii faktı 
elmi  texnologiyaların süzgəcindən keçirmək bacarığı daha çox 
diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda bu əsərlərdə klassik ədəbi-mədəni 
irsin bir çox problemləri, müasir ədəbiyyatın inkişaf istiqamətləri, ən 
yeni ədəbiyyatın ədəbi ənənələrlə əlaqəsi kimi fundamental 
ədəbiyyatşünaslıq problemləri hərtərəfli öyrənilir. İstər Yesenindən, 
istər Blokdan, istərsə də Əliağa Kürçaylıdan, M.Arazdan, 
Z.Yaqubdan yazsın, fərqi yoxdur, bütün hallarda Ə.Xəlilov obyektiv-
tarixi mövqedən çıxış edir, ümumi sözçülükdən qaçır, daha çox 
nəzəri təhlilə, müasir filologiya elminin meyarlarına söykənir, bədii 
materialdakı məzmunun, ideyanın oxucuya daha tez çatmasına nail 
olyr. 
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Milli ədəbiyyat tarixçiliyimizin inkişafında da Ə.Xəlilovun 
xidmətləri böyükdür. Alimin “XX əsr rus ədəbiyyatı tarixi”, “Rus 
sovet ədəbiyyatı tarixi” kitabları uzun müddətdən bəridir ki, 
Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələri ilə məşğul olan alimlərimiz, xarici 
ədəbiyyatı öyrənən tələbələrimiz üçün qiymətli dərslik, elmi-ədəbi 
mənbədir. Bu əsərlərdə rus ədəbiyyatının ayrı-ayrı ədəbi-tarixi 
mərhələləri müasir ədəbiyaytşünaslıq elminin nailiyyətləri 
baxımından təsnif olunur, oxucuda rus ədəbiyyatının dünya 
ədəbiyyatına verdiyi töhfələr haqqında təsəvvür yaradılır. 

Ə.Xəlilovun tədqqiat predmeti bədii ədəbiyyatla məhdud-
laşmır. Tənqid və ədəbiyaytşünaslığımızın fundamental, ədəbi-tən-
qidi irsimizin müxtəlif nümayəndələrinin ədəbi konsepsiyaları və 
mübarizələri də alimin həmişə diqqət mərkəzində olmuş, bu 
məsələlərlə bağlı ayrıca tədqiqat işləri aparmış, sanballı məqalələr 
yazmışdır. 1968-ci ildə namizədlik dissertasiyası kimi müdafiə etdiyi 
“Cəfər Cabbarlının ədəbi-tənqidi görüşləri” əsərində müəllif təkcə 
dramaturqun tənqidi irsini üzə çıxarmaq və onu qiymətləndirməklə 
kifayətənməmiş, bu kontekstdə 20-30-cu illərdəki tənqid və 
ədəbiyyatşünaslığımızın metodoloji axtarışları, siyasi-ideoloji 
mövqeyi haqqında da aydın təsəvvür oyatmışdır. İndiyə qədər 
ədəbiyyatşünas alimin ədəbiyyat elmimizin müxtəlif problemləri ilə 
bağlı 200-dən artıq məqaləsi dərc olunmuşdur. 

Müasir ədəbiyyatın ədəbi-tarixi mənzərəsi, yaradıcılıq 
axtarışları da Ə.Xəlilovun elmi-ədəbi fəaliyyətinin maraq dairəsidir. 
Bu mövzuda yazdığı məqalələrində də o, həmişə əsas diqqəti 
ədəbiyyatın aparıcı mövqe və mövzularına, poeziya və nəsrimizin 
inkişaf tendensiyasına yönəldir, klassik ədəbi ənənələrlə müasir ədəbi 
mövqe və baxışlar arasında əlaqələr axtarır, yeni yaranan ədəbiyyatın 
estetik mövqeyini də müəyyənləşdirir. Bu da diqqətəlayiqdir ki, 
Ə.Xəlilov müasir ədəbiyyatdan yazanda da həmişə diqqətlə seçim 
aparır, yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımıza təzə nəfəs, orijinal dəsti-xətt 
gətirən şairlərə müraciət edir. Ə.Kürçaylı, M.Araz, Z.Yaqub haq-
qında yazdığı əsərlərində müəllif müasir Azərbaycan poeziyasının 
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müxtəlif nümayəndələrinin fərdi yaradıcılıq üslubunu üzə çıxarmaqla 
işini bitmiş hesab etmir, eyni zamanda milli ədəbi-tarixi prosesin 
daxili qanunauyğunluğunu, yaradıcılıq dinamikasını, bədii 
təfəkkürün milli xarakterini də üzə çıxarır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar 
Ə.Xəlilovun bir ədəbiyyatşünas alim kimi simasını, şəxsiyyətini 
müəyyənləşdirir və onun ədəbiyyat tariximizdəki xidmətlərini aşkar 
edir. 

1961-ci ildə BDU-nun filologiya fakültəsinə daxil olan, 
1966-cı ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
aspiranturasını bitirən alim 1971-ci ildən taleyini BDU-nin “Rus 
ədəbiyyatı tarixi” kafedrasına bağlamış, hal-hazırda isə  “Dünya 
ədəbiyyatı” kafedrasının professorudur. 

Əmirxan müəllim dərin düşüncəli, yaradıcı pedaqoq kimi 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbələrinin də sevimlisidir. O, eyni 
zamanda SDU-nun “ Xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasında dərs 
deyir. Oxuduğu mühazirələr elmi-nəzəri səviyyəsi, faktların zəngin-
liyi baxımından da fərqlənir. Onun aydın və səlis nitq qabiliyyəti ilə 
müəllimlik peşəsinə vurğunluğunun vəhdət təşkil etməsi dinləyicini 
valeh edir, düşündürür. Biz də vaxtilə bu qaynar mənbədən 
bəhrələnmiş, elm və müəllimlik peşəsinin incəliklərini ondan 
öyrənmiş və öyrənirik. Digər tərəfdən Əmirxan müəllimin 
filologiya fakültəsinin formalaşmasında göstərdiyi əməyi də xüsusi 
qeyd etmək lazımdır. 

Əmirxan müəllimə elmi-pedaqoji fəaliyyətində uğurlar, 
uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq. 

 
Həmmüəllif: Aslan Bayramov-SDU-nun  

filologiya fakültəsinin dekanı 
 “Şaman” qəzeti, 27 avqust, 2007-ci il 
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FOLKLORUMUZ  VƏ  TALEYİMİZ 
 

Şifahi xalq ədəbiyyatı örnəkləri insan təfəkkürü və 
təxəyyülünün məhsulu, tarixi gerçəkliyin, həyat həqiqətlərinin bədii 
düşüncədə təsdiqi, müdrikliyin, mərdliyin, saflığın poetik ifadəsidir. 
Xəyal və reallıq, milli adət-ənənələr, Vətən sevgisi, düşmənə nifrət 
hissi, xeyir və şər, iblis və mələk, altun və qurşun dünyasına nifrət, 
sülh, haqq və ədalətin tərənnümü sözün işığında, rəngində bədii 
obrazlı ifadəsini tapır, nənələrin, babaların yaddaşında yaşayır, 
aşıqların sazında köz bağlayır, regional xüsusiyyətləri özündə 
birləşdirir. 

Qədim dövrlərdən süzülüb gələn, zamanın qaynaqlarında 
öz saflığı, duruluğu və müdrikliyini yaşadan ağız ədəbiyyatı 
incilərini tədqiq etmək, toplamaq və çap etdirmək xalqa sevginin, 
məhəbbətin bariz nümunəsidir. F.Köçərli, S.Mümtaz, H.Zeynallı, 
H.Araslı, Ə.Sultanlı, M.H.Təhmasib, Ə.Qarabağlı, M.Seyidov, 
V.Vəliyev, A.Nəbiyev, P.Əfəndiyev, Q.Namazov, M.Həkimov, 
S.Qəniyev, M.Qasımlı və başqalarının tədqiqatlarında biz bu 
böyüklüyü açıq-aydın duyuruq. Mövcud ənənəyə əsaslanmaqla 
Azərbaycan folklor atlasının sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək 
üçün Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında, xüsusən Qərbi 
Azərbaycanda folklor mühitinin araşdırılması M.Seyidov, 
İ.Abbasov, Ə.Yerevanlı, F.Fərhadov, Q.Namazov, İ.Ələsgərli, H.İs-
mayılov, Z.Məhərrəmov, N.Xəlilov və başqa folklorşünas alimlərin 
tədqiqat obyektinə çevrilir. Folklorşünas-alim, şair-publisist 
Avtandil Ağbabanın “Folklorumuz və taleyimiz” (B., 2007) 
monoqrafiyası da folklorşünaslıqda uğurlu bir addım, Ağbaba-
Şörəyel mahalının folklor mühitini öyrənməkdə dəyərli mənbə kimi 
qiymətlidir. Həm sələflərinin və həm də xələflərinin fikirlərinə 
istinad etməklə elmi qənaətlərini sübut etməsi, aydın, dəqiq və 
konkret fikirlər söyləməsi onun dərin tədqiqatçı diapozonu 
olduğunu bir daha təsdiq edir. 

İki fəsil əsasında yazılmış monoqrafiyada əvvəlcə Qərbi 
Azərbaycan mühiti və onun başlıca xüsusiyyətləri, folklorşünaslar 
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tərəfindən bu problemin araşdırılması, ilkin və ənənəvi janrların 
özəllikləri tədqiq olunmuş, elmidə olan mübahisəli fikirlər konkret 
faktlar əsasında sübuta  yetirilmişdi. 

İkinci fəsildə Ağbaba-Şörəyel bölgəsində folklor örnəklə-
rinin yayılma arealı, nəğmə və mərasimlərin genetik-tarixi kökləri, 
bayatı, nanay, xalq mahnıları və tırınqıların poetik-regional 
xüsusiyyətləri araşdırılır, tədqiq olunur. 

Azərbaycan folklorşünaslığının ümumi kontekstində 
araşdırılan Qərbi Azərbaycan folklor örnəkləri sənətkarlıq 
baxımından diqqəti daha çox cəlb edir. Monoqrafiyada nəinki 
folklorşünaslıq sahəsində olan yeniliklərlə tanış oluruq, hətta 
ədəbiyyatşünas, dilçi, etnoqraf, tarixçi kimi də ideyalar irəli sürən 
və bu fikirləri sübut etməyi bacaran alimin səsini duyuruq. Nanay 
və tırınqıların xüsusi tədqiqat obyekti kimi də seçilməsi, müxtəlif 
janrların poetikasının açılması, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin təhlil 
edilməsi monoqrafiyanın dəyərini, sanbalını artırır, Qərbi Azərbay-
canın bölgələrində geniş yayılan folklor örnəklərini itib-batmaqdan 
qoruyur və yaşadır. A.Ağbaba ilk dəfə olaraq bu monoqrafiyada 
nanay və tırınqı janrlarını elmi şəkildə sistemləşdirmiş, bu sözlərin 
etimologiyasını vermişdir. Yaxşı cəhətlərdən biri budur ki, bu 
folklor örnəklərinin əksəriyyətini müəllifin özü toplamış və 
tədqiqata cəlb etmişdir: “Eşq ilən gəl”, “Yeri, yeri, yeri yar”, “Ay 
lala gəlin”, “Ala gülbəndi”, “Xınalı” və s. nanaylar.  

Ağbaba-Şörəyel folklorunun genetik-tarixi, sosial-ictimai 
köklərindən, bu region üçün xarakterik olan folklor janrlarından 
(əfsanə, toy mərasimləri, nağıllar, dastanlar, rəvayətlər, bayatılar, 
tırınqılar, lətifələr, oyunlar, düzgülər, nəğmələr, eydirmələr, ağılar, 
Novruzla bağlı adətlər, nanaylar və s.) nümunələrin verilməsi, 
region xüsusiyyətlərinin özəlliklərinin aşkara çıxarılması oxucu 
üçün yenidir və maraqlıdır. 

Tədqiqə cəlb olunmuş Qərbi Azərbaycanın Ağbaba-Şörəyel 
bölgəsinin şifahi ədəbiyyatı nümunələrinin həm Azərbaycan və 
həm də qonşu ərazilərin folklor mühiti ilə bağlılığı faktlar əsasında 
araşdırılır və dəqiqləşdirilir. Tədqiqat obyektinə çevrilən və təhlil 
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olunan seçmələrin digər türkdilli xalqların folklorundan nümunələr 
gətirilməklə izah edilməsi də monoqrafiyanın elmi dəyərini artırır. 
Müəllifin elmi faktlarla əsaslandırdığı elmi istiqaməti monoqrafiya-
nın əsas məğzini, mahiyyətini açır: “…Ağbaba-Şörəyel bölgəsinin 
folklorunun regional xüsusiyyətləri onun formalaşdığı tarixi-coğrafi 
şəraitlə, folklor mühiti ilə əlaqəli şəkildə araşdırılmalı və tədqiq 
olunmalıdır”. Eyni zamanda “Ağbaba-Şörəyel bölgəsinin əhalisi 
ata-babalarının toy və yas mərasimlərində, el şənliklərində qarslılar 
və çıldırlılarla, axiskalılar və axilkələklilərlə eyni elin-obanın sakini 
kimi iştirak etmişlər”.  

Monoqrafiyada diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də “Dərzi 
şagirdi Əhmədi”, “Tacir Mehdinin nağılı”, “Xəzinə”, “Keçəlin 
nağılı” və s. ilə bağlı aparılmış araşdırmalardır. Dərin məzmun və 
mündəricəsi, bitkin süjeti, xarakterik obrazları ilə seçilən “Miskin 
Abdal və Sənubər”, “Aşıq Alının Türkiyə səfəri”, “Aşıq Ələsgərin 
Qaraqoyunlu səfəri” (Göyçə folkloru), “Qaçaq Usuf”, “Aşıq Ələs-
gərin Ağbaba səfəri” (Ağbaba folkloru), “Qaçaq Səfo” (Dərələyəz 
folkloru) dastanlarının da təhlili, ideya-bədii və sənətkarlıq xüsusiy-
yətlərinin açıqlanması, ermənilərin məkrli, ikiüzlü siyasətində Azər-
baycan nağılının erməniləşdirilməsi faktlar əsasında izah olunur, 
yer-yurd adları ilə bağlı maraqlı faktlar oxucuların nəzərinə 
çatdırılır. 

Avtandil müəllim öz dəsti-xətti ilə seçilən, vətən həsrəti ilə 
yaşayan folklorşünas-şairdir. Onun içindən gələn fikirlər səmimi və 
təbii görünür, folklor dünyası ilə zəngindir. Onun həmişə içini bir 
arzu didib dağıdır -Qərbi Azərbaycan torpaqlarını vəhşilərdən, 
quzğunlardan azad etmək, bu bölgənin folklor mühitini araşdırmaq 
və xalqa çatdırmaq. Bu istəklə də “Folklorumuz və taleyimiz” 
monoqrafiyası yazıldı, Qərbi Azərbaycanın tarixi, etnoqrafiyası, 
folkloru ilə bağlı ağız ədəbiyyatı nümunələri araşdırıldı, tədqiq 
edilib Azərbaycan folklorşünaslığı zənginləşdirildi. 

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 29 iyun, 2007-ci il 
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 Hüseyn Cavid - 125 

 
NURLU  ÖMRÜN İŞIĞI 

 
Həyat və yaradıcılığı, əsərləri və ədəbi mövqeyi ədəbiyyat-

şünaslıqda, ədəbi-estetik fikir tarixində, dərslik, metodik vəsait və 
məqalələrdə geniş tədqiq olunan, öyrənilən böyük şəxsiyyətlərdən 
biri də Hüseyn Caviddir. O, XX əsr Azərbaycan və dünya 
romantizminin görkəmli nümayəndəsi və gözəlliyi, həqiqəti dərk 
etdirən, yaşamaqla yanaşı yaşatmağın sirlərini öyrədən Nizami, 
Füzuli, M.F.Axundzadə, Sabir, C.Cabbarlı, S.Vurğun kimi dahilərlə 
bir sırada adı çəkilən, millətin tərəqqi və nicat yolunu sənəti və 
idrakı ilə dərk edən, çıxış yolunu göstərməyi bacaran 
sənətkarlardandır. Cavidin əsərləri qədər həyatında da insanların 
mənəvi tərbiyəsinə təsir göstərən amillərin olması da yüksək 
mənəviyyat xəzinəsidir, insanları haqqa, ədalətə, doğruluğa və ən 
əsası ruhani yüksəkliyə aparan yolun istiqaməti kimi dəyərli və 
qiymətlidir. Mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev və dünya 
şöhrətli liderimiz İlham Əliyevin sərəncamları Hüseyn Cavid irsinin 
dərindən öyrənilməsinə, ideyalarının fəlsəfi dərinliyi və tərbiyəvi 
əhəmiyyətinin Şərq və Qərb kontekstində geniş tədqiq edilməsinə, 
milli-mənəvi dəyərləri bəşəri problemlər zəminində qiymətləndir-
məyə istiqamət verən tarixi qərarlar kimi ədəbiyyata, elmə, mə-
dəniyyətə olan qayğının bariz nümunəsidir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, H.Cavidin həyat və yaradıcılığı 
1923-cü ildən ümumtəhsil məktəblərində tədris olunur. Bu dövrdə 
çap olunmuş ədəbiyyat proqramının “Türk ədəbiyyatı” bölməsində 
üç sənətkarın - M.Ə.Sabir, A.Səhhət, H.Cavidin adı çəkilir. 1930-cu 
ildən sonra ədibin adı proqramlardan çıxarılır, ona qarşı qərəzli 
hücumlar başlanır və nəhayət repressiya qurbanına çevrilir. 6 mart 
1956-cı ildə Cavid bəraət aldıqdan sonra ədibin həyat və 
yaradıcılığı geniş tədqiq olunur. 1960-cı ildən sonra həyat və 
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yaradıcılığı, “Azər” poeması, “Səyavuş” və “İblis” əsərləri 
ədəbiyyat proqramlarında öz əksini tapır. 

Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI siniflərinin ədəbiyyat 
proqramının (B., 2003) tələbinə uyğun IX və XI siniflərdə 
H.Cavidin həyat və yaradıcılığının, “Ana”, “İblis” və “Səyavuş” 
mənzum dramlarının tədrisi nəzərdə tutulur. IX sinfin (Bilal 
Həsənli, Nəcəf Nəcəfov. Ədəbiyyat. Ümumtəhsil məktəblərinin IX 
sinfi üçün dərslik. B., “Əlfərul” nəşriyyatı, 2007) və XI sinfin 
(Nizami Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Nurlana Əliyeva, Afət Bakıxa-
nova. B., “Çaşoğlu” nəşriyyatı, 2006) ədəbiyyat dərsliklərində də 
proqramın tələbləri nəzərə alınmış və H.Cavid haqqında geniş 
məlumatlar verilmişdir. 

Təcrübə göstərir ki, Cavidi sevdirmək və onun əsərlərinin 
asan dərk olunmasına zəmin yaratmaq müəllimlərin elmi-nəzəri 
hazırlıq səviyyəsi, pedaqoji ustalığı, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə sıx 
bağlıdır. Bu həqiqəti inkar etmək olmaz ki, elmi-nəzəri, pedaqoji-
psixoloji, ictimai elmlərin və dilçiliyin nailiyyətlərindən istifadə 
etmədən ədəbiyyat dərslərini müasir tələblərə uyğun qurmaq 
çətindir. Bu baxımdan da H.Cavidin ideyalarını dərindən duymaq 
və əsərlərini müasir tələblərə uyğun tədris etmək üçün filoloji 
istiqamətdə aparılan tədqiqatların nəticələrini, əsərlərinin məzmun 
və mahiyyətini, əsas ideyalarını qavramaq, təhlil etmək və 
öyrənməklə bilik, bacarıq və vərdişlərin aşılanması yolları 
müəyyənləşdirilməlidir. Cavidşünaslıqda fikir və arqumentləri ilə 
fərqlənən H.Zeynallı, Ə.Hüseynzadə, M.Cəfər, C.Cəfərov, M.Arif, 
Ə.Cəfər, Ə.Şərif, M.Məmmədov, M.Ağamirov, Ə.Sultanlı, 
A.Zamanov, Y.Qarayev, B.Nəbiyev, T.Kərimli, R.Hüseynov, 
S.Xəlilov, T.Əfəndiyev, V.Osmanlı, M.Əlioğlu, Ə.Ağayev, 
Ə.İbadoğlu, Ə.İsmayılov, Z.Əkbər, K.Əliyev, A.Əliyeva, R.Z.Xən-
dan, Ş.Alışanlı və başqalarının dünya romantizm ənənələri və Azər-
baycan romantizminin nəzəri-estetik konsepsiyası, XX əsr Azər-
baycan romantiklərinin türkçülük ideyaları, milli-mənəvi prob-
lemlərin bəşəri dəyərlər zəminində qiymətləndirilməsi, Şərq və 
Qərb kontekstində müqayisəli təhlil və s. problemlərlə bağlı apar-
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dıqları tədqiqatların nəticələrinə əsaslanmadan Cavid yaradıcılığının 
dünyəviliyi və fəlsəfi dərinliyini duymaq, şagirdlərin mənəvi tərbi-
yəsinə göstərdiyi təsiri açmaq müsbət nəticə verə bilməz.  

Metodik mənbələrdə və məktəb təcrübəsində Cavidin həyat 
və yaradıcılığının tədrisi zamanı müxtəlif problemlərin nəzərə alın-
masının təlim prosesinə effektli təsir göstərdiyi müəyyənləşdirilir: 
a) Ədibin yaşadığı dövr və ictimai-siyasi mühitin səciyyəsi; b) 
Ədəbi-mədəni mühitin Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına 
göstərdiyi təsir; ç) Bədii yaradıcılığı ilə tərcümeyi-halının vəhdətdə 
öyrədilməsi; c) Əmək fəaliyyəti və bunların yaradıcılığına 
göstərdiyi təsir; d) Dərsin əyaniləşdirilməsi, emosional vəziyyətin 
yaradılması. 

Təlim zamanı bunların nəzərə alınması ilə yanaşı Cavidi 
şagirdlərə hansı xüsusiyyətlərinə görə və necə təqdim etmək 
haqqında düşünmək lazımdır. Bizcə, Cavidin həyat və yaradıcı-
lığında önəmli yer tutan məsələləri ümumiləşdirib şagirdlərə bilik 
vermək onlarda sənətkara məhəbbət hissi oyadır və bu ideyalar ilə 
yaşamağa imkan yaradır: 1) Sözündən, əqidəsindən dönməz insan 
olduğu; 2)XX əsr Azərbaycan və dünya romantizminin görkəmli 
nümayəndəsi, istedadlı şair, mənzum faciənin banisi; 3) Milli-mə-
nəvi və ədəbi dəyərləri bəşəri problemlər səviyyəsində qiymətlən-
dirmək bacarığı; 4) İstedadlı pedaqoq, böyük şəxsiyyət olması; 5) 
Dərslik tərtibatçısı; 6) Böyük ictimai xadim;  7) Türkçülük, 
islamçılıq mücahidi; 8) Qayğıkeş ailə başçısı, gözəl insan. 

Hüseyn Cavidi sevdirməyi bacaran qabaqcıl ədəbiyyat 
müəllimlərinin dərslərinin giriş məşğələsi iki xüsusiyyətinə görə 
digər müəllimlərin iş üsullarından fərqlənir. Bu imkanlardan birin-
cisi təlim prosesində əyanilikdən və təlimin texniki vasitələrindən 
istifadə ilə bağlıdır. Belə dərslərdə şagirdlər Cavidi sinifdə “görür”, 
şeirindən müəyyən parçaların səsləndirilməsini böyük həyəcanla 
dinləyirlər. Giriş məşğələsinin maraqlı qurulmasının ikinci imkanı 
Cavid haqqında söylənilmiş qiymətli fikirləri, ona həsr edilmiş 
şeirlərin sinifdə səsləndirilməsi ilə əlaqədardır: “Hüseyn Cavidin 
yaratdığı əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Onlar bu gün 
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üçün, gələcək nəsillər üçün dərslik kitabıdır” (H.Əliyev), “Öz 
qaynağını milli mədəniyyətin ən dərin qatlarından alan Hüseyn Ca-
vid yaradıcılığı Şərqin estetik fikir tarixi və dünya romantizm ənə-
nələri ilə bağlı olmuşdur” (İ.Əliyev), “Sözümüzdə, düşüncəmizdə 
Cavidin yeri çox ucadır” (R.Hüseynov), “Hüseyn Cavid Azərbay-
can xalqının Şekspiridir” (M.Müşfiq), “Cavidi teatrsız, teatrı Cavid-
siz düşünmək olmaz” (Cəfər Cəfərov). 

Aşağıdakı şeir parçasının da ifadəli oxusunun təşkili şagird-
lərin böyük marağına səbəb olur: 

 
Çətin ki, Cavid ustadı unutsunlar, çətin, ustad!  
Azərbaycanımız durduqca parlar sənətin, ustad! 
                                                            Rafiq Zəka 

 
Hüseyn Cavidi şagirdlərinə sevdirməyi bacaran müəllimlər-

dən biri də Sumqayıt şəhər 25 saylı məktəbin ədəbiyyat müəllimi 
Quliyeva Dilbazidir. O, dərslərində ənənəvi üsullarla fəal təlimin 
sintezini yaratmaqla, müxtəlif imkanlardan istifadə etməklə tədris 
prosesini yüksək səviyyədə qurur, qruplarla səmərəli iş aparır. 
Dilbazi müəllim əvvəlcə problemi seçdi: “Hüseyn Cavidin ömür 
yolu insanlar üçün böyük tərbiyə məktəbidir”. Sonra qrupları 
müəyyənləşdirdi, Hüseyn Cavidin ömür yolunu tam əks etdirən 
istiqamətlər müəyyənləşdirdi, fərziyyələr iərli sürdü: 1-ci qrup: 
Naxçıvan ictiami-siyasi və ədəbi-mədəni mühitinin səciyyəsi, 
Cavidin təhsil illəri; 2-ci qrup: Cavid müəllimlik fəaliyyətində və 
görkəmli şəxsiyyətlərin əhatə dairəsində; 3-cü qrup: Yaradıcılıq 
yolu və Cavid teatrı; 4-cü qrup: Repressiya dövrü, haqsızlıqlar, 
Cavidə yaxınlaşan ölüm kabusunun günahkarları; 5-ci qrup: 
Cavidin ədəbiyyat tarixindəki mövqeyi, ideyalarında milli və 
bəşəriliyin vəhdəti, Cavid irsinə verilən qiymət. 

Qabaqcıl təcrübə bir daha təsdiq edir ki, əvvəlcə bütün 
qruplar üzrə şagirdlərin öyrəndikləri fakt və hadisələrin aşkara 
çıxarılması, cavabların dəqiqləşdirilməsi, nəticələrin dinlənilməsi 
şagirdlərin fəallığını artırır, təlimə müsbət təsir göstərir. Elmi 
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ədəbiyyatlardakı faktlarla şagirdlərin cavablarının müqayisə 
edilməsi və nəticələrin dəqiqləşdirilməsi müəllimin nəzarəti altında 
dəqiqləşdirilməlidir. 

Faktlar əsasında şagirdlər dərk etməlidirlər ki, Hüseyn 
Caviddə hər bir ideya yenidir, təkrarolunmaz bir aləmdir. O, nəinki 
məfkurəcə və həm də əsərləri ilə dünyanın məşhur sənətkarlarına 
örnək və nümunə olan misilsiz söz ustasıdır. Qlobal problemləri, 
əbədi və əzəli mövzuların mahiyyətini yüksək sənətkarlıqla açması, 
ideyalarında orijinallıq Cavid sənətinin qüdrəti və dünyəviliyini 
sübut etmək üçün böyük bir filosofun həyat və kainat haqqında 
söylədikləri fəlsəfi fikirlərdir: 

 
Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, 
Həyat var ki, ölümdən də zəhərli… 

Yaxud: 
Hər qaranlıqda çırpınır bir nur, 
Hər həqiqətdə bir xəyal uyuyur. 

 
Cavid dünyası hikmətli söz və aforizmlərlə, şah beytlərin-

dəki məna dərinlikləri ilə zəngin olan bəşəri dəyərlərdir. Mübaliğə-
siz demək olar ki, əsərlərini oxuduqca fikirlərin dərinliyinə hey-
rətlənirsən, mənəvi dünyanın estetik gözəlliyinin açarını tapırsan. 
Fəlsəfi fikirlərini duymaq, dərk etmək, görmək və düzgün qiymət-
ləndirmək insanların xislətində, əxlaqında, mənəviyyatında olan 
daxili gözəlliyi, əqli düşüncəyə qida verən “mərifət nurunu” 
zinnətləndirməkdir: 

 
Kimsədən gözləmə yardım əsla, 
Yalnız kəndinə kəndin ağla. 

 
Cavidin həyat amalı xalqını azad və xoşbəxt görmək, türk 

dünyasının birliyi istəyidir. Ədibin fikrincə, yaşamaq nə qədər gözəl 
olsa da, yaratmaq və həyatda, tarixdə əbədi qalmaq daha gözəl və 
önəmlidir: 
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Yaşamaq gərçi xoş əməl! 
Yaşatmaq daha gözəl!… 

 
Cavidin lirik şeirləri, poemaları və dram əsərlərinin daxili 

gözəlliyini, poetik duyumunu açmaq və şagirdləri bu ideyalar 
zəmnində həyata hazırlamaq müəllimləri düşündürməli, böyük 
əhəmiyyəti olan problem kimi özünə cəlb etməlidir. 

Hüseyn Cavidə bu günün fövqündən baxanda onun 
yaradıcılığı daha geniş, əzəmətli və mənalı görünür. Buna görədir 
ki, hazırda yazıb-yaradan sənət adamlarımız üçün onun zəngin 
yaradıcılığı bir ülvilik, qüdsiyyət məbədidir. Bütün insanların 
M.Müşfiqin dediyi kimi “Açarı qeyb olan bir xəzinə”dən – Hüseyn 
Cavid ideyalarından bəhrələnməsi böyük səadətdir, kamilliyə gedən 
yolun sirlərini açmaq üçün bir mayakdır. Müəllimlərin yüksək 
elmi-nəzəri hazırlığı ilə pedaqoji-metodik ustalığının sintezi zəm-
nində bu ucalıq, zirvə dərk oluna bilər, fəth edilər. 

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 26 oktyabr, 2007 

 
 

GÖYÇƏDƏN GƏLƏN SƏS 
 
Sözlü-sazlı bir məclisdə iştirak edirdim. Göyçə ədəbi 

məktəbinin nümayəndələrindən birinin – Aşıq Xanların 
yaradıcılıq gecəsi keçirilirdi. Sazın sinəsində köz bağlamışdı, 
ulu Dədə Qorqud, Aşıq Qurbani ocağından qor götürən 
məmmədhüseynlər, alılar, ələsgərlər, növrəs imanlar, aşıq 
nəcəflər kimi ədəbiyyat tariximizdə özünə layiqli yer tutan 
aşıqların söz inciləri respublikanın məşhur sənətkarlarının, 
incəsənət ustalarının ifasında səslənirdi. Respublikamızın 
əməkdar artisti Ədalət Dəlidağın sazının sehrini duymamaq 
mümkün deyildi. Həqiqətən, simlər tarıma çəkilmişdi, 
“Ruhani”, “Cəngi” çalınırdı, natiqlər çıxış edirdilər. Belə bir 
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məclisdə cavan bir oğlanın – Qılman İmanlının mənalı və aydın 
səsi diqqətimi cəlb etdi. Onun həyatı ilə maraqlandım. Əslən 
Göyçəli, şair, iki kitab müəllifi Qılman İmanlı poeziya aləmində 
10 ildən artıq özünəməxsus yaradıclıq yolu keçmişdir. Şair 
yenicə çapdan çıxmış “Hardan düşdün yadıma sən” (Bakı, 
2008) kitabını mənə təqdim etdi. 

Qılman İmanlının yaradıcılığında Vətənə bağlılıq, elə-
obaya tükənməz məhəbbət açıq-aydın hiss olunur, duyulur. Vətən 
dərdi, yurd sevgisi, düşmənə nifrət hissi onun şeirlərinin ideya-
estetik qayəsi, bədii mündəricəsidir: 

 
Qəribəm qürbətdə el deyə-deyə,  
Bülbüləm qəfəsdə gül deyə-deyə, 
Ağlaya-ağlaya, dil deyə-deyə, 
Ümmana dönübdü gözlərimdə yaş, 
Oxuma dağlardan, oxuma qardaş. 

 
Şeirləri “sözündən dönməyən türk oğlunun” (H.Cavid) 

haqq səsi, türk oğlu olmağı ilə fəxr edən və yaşayan bir vətəndaşın 
söz inciləridir: 

Gözlərində günəş nuru 
Varlığında dağ qüruru 
Qeyrətindi, möhkəm qoru 
Həcər, Nigar salan hörük, 
Türk oğluyuq, atam, biz türk! 

 
Qılman İmanlının poeziyasında söz ünvanını tez tapır, 

namərdlər, alçaqlar, vətən xainləri kəskin tənqid hədəfinə çevrilir. 
Oxucunun gözü önündə şair sanki bir ittihamçı, “vətəni satan 
alçaqlara” ölüm hökmü oxuyan hakim kimi öz sözünü deyir: 

 
Qəm üstündə köklü taram, 
Pərdələrdə ahu-zaram. 
Sənə hava, su da haram, 
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Yaylıq bağla, qoyma papaq, 
Ay vətəni satan alçaq. 

 
Qərbi Azərbaycan, Zəngəzur, Göyçə mahalı Azərbaycanın 

ayrılmaz bir parçası, qədim türk xalqlarının yaşadıqları ərazilərdir. 
Bu torpaqların ermənilər tərəfindən zorla işğal edilməsi İmanlının 
qəlbinə dağ çəkmiş, şeirlərində qəmli notlara köklənmişdi: 

 
Bu əzab, işgəncə bil məni didib, 
Dilimdə qaçqınlıq kəlməsi bitib 
Torpağım tapdanıb, tarixim itib 
Düşmüşəm əzaba, zillətə, dağlar. 

 
Şairin şeirlərində axıcılıq, şirinlik, ürəkləri heyrətə gətirmək 

qüdrəti açıq-aydın duyulur, obrazlı ifadəsini tapır. Bənzətmələr, 
təşbehlər şeirlərinin bədii dəyərini, təsir gücünü qat-qat artırır, 
qüvvətləndirir: 

 
Bu ana yurdumun, azad ölkəmin, 
Hər daşına, qayasına vurğunam. 
Ulduzların göydə səma naxışına, 
Günəşin nur ziyasına vurğunam. 

 
Yaxud, başqa bir bəndə nəzər salaq: 
 

Səsinə min naxış, yüz ilmə düşüb 
Həzin nəğmələrin dilimə düşüb. 
Xoş ləhcən, avazın könlümə düşüb 
Oxu, ay Məhəbbət, qurbanın olum. 

 
Bu bənddə verilmiş mübaliğə şeirin təsir gücünü artırır, 

oxunaqlı edir, qəlbində vətən sevgisi olan bir insanın ürək sözləri 
kimi dərk olunur.  
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Qılmanın şeirləri dilinin zənginliyi və axıcılığı ilə diqqəti 
cəlb edir. Sözləri məqamında işlətmək, canlı xalq dilinin 
xəzinəsindən bəhrələnmək, fonetik, leksik və sintaktik imkanlardan 
istifadə etməklə şeirlərinin dilini zənginləşdirmək onun əsərlərinin 
bədii gücünü artırır, oxunaqlı olmasını təmin edir.  

Müxtəlif şeir formalarından istifadə etməkdə də Qılmanın 
uğurları təqdirəlayiqdir. Onun “Az qala”, “Mənzərə dedim”, 
“Azala”, “Yarada”, “Ay danar” və s. təcnisləri şairin sənətkarlıq 
hünərini, istedadlı bir sənətkar olmasını təsdiq edir: 

 
Zəhər olum yağı üçün ağ damım, 
Hanı mənim ata yurdum, ağ damım? 
Səndən sonra getdi Şuşa, Ağdamım, 
Bu həsrətə necə dözüm, Göyçə mən. 

 
Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən məqamında istifadə 

etmək, Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən şeir formalarından 
bəhrələnmək sənətkardan ustalıq, məharət tələb edir. Gənc şairin bu 
sahədəki uğurları da diqqəti cəlb edir: 

Damla-damla, gilə-gilə süzülüb,  
Çaya dönür, sel ağlayır gözümdə 
Nə vaxtdandı sığal üçün darıxıb, 
Bir pərişan tel ağlayır gözümdə. 

 
Şairin “Hardan düşdün yadıma sən” şeirlər kitabında 

bədii cəhətdən zəif, poetik nümunələrə də rast gəlirik. Eyni 
zamanda şairin yaradıcılığında mövzu dairəsi bir qədər 
məhdud görünür, şeirlərinin bəzilərində üslub ağırlığı açıq-
aydın hiss olunur. İnanırıq ki, Qılman İmanlı get-gedə sənət 
üfüqlərində parlayacaq, öz dəsti-xətti ilə poeziya aləmində 
tanınacaqdır. 

 
“Ədalət” qəzeti, 22 noyabr 2008 
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DRAMATURGİYADA İDEALLIQLA  
REALLIĞIN BƏDİİ-ESTETİK DƏRKİ 

 
Qlobal təfəkkürün formalaşmağa başladığı XXI əsrin 

başlanğıcında aparılan nəzəri-metodoloji araşdırılmalarda 
dramaturgiyanın öyrənilməsinə yeni ədəbi-estetik baxış 
formalaşmış, bu sahənin aktual problemləri ilə bağlı ədəbi-
nəzəri təcrübədə sanballı elmi nəticələr ümumiləşdirilmişdir.  

Şərq-qərb kontekstində tədqiqatların nəticələrinin öyrənil-
məsi, ənənə və novatorluğun vəhdəti zəminində Azərbaycan dra-
maturgiyasının milli və bəşəri dəyərlərinin yenidən qiymətləndiril-
məsi, sənətkar axtarışları, poetikası, konflikt və bədii xarakter kon-
sepsiyası, mövzu və ideya, janr arxetektonikası, üslub və bədii 
xüsusiyyətləri və s. elmi-nəzəri ümumiləşdirmələrin obyektinə çev-
rilmiş, maraqlı mülahizələr irəli sürülmüşdür. 

Bu yaxınlarda ADPU-nun dosenti Ramin Əhmədovun yeni 
nəşr olunmuş (“Azərbaycan dramaturgiyası: ideallıqla reallığın vəh-
dəti”. B., “Elm”, 2009, 470 s.) monoqrafiyası bu baxımdan yüksək 
qiymətləndirilməlidir. Müəllif bu əsərində dramatik növ və onun 
janr sistemi, dramaturji konflikt və bədii xarakter konsepsiyası, 
mövzu və ideya, dramatik struktur, janr arxetektonikası ilə bağlı 
maraqlı fikirləri oxuculara çatdırır.  

Dörd fəsil və bu hissələri bir-biri ilə sıx bağlayan 30 yarım-
başlıqlardan ibarət olan monoqrafiyanın əsas elmi istiqaməti ideal-
lıqla reallığın vəhdəti nəzərə alınmaqla H.Cavid, C.Cabbarlı və 
S.Vurğunun dramaturji yaradıcılıqları kontekstində qurulur, pyeslə-
ri təhlil edilir, elmi-nəzəri fikirlərə çağdaş dövrün tənqidi baxımın-
dan aydınlıq gətirilir. 

Öz elmi-ədəbi fəaliyyətini H.Cavid, C.Cabbarlı və S.Vur-
ğun dramaturgiyasında ideallıqla reallığın tipologiyası kontekstində 
açan tədqiqatçı dünyanın klassik dramaturqlarının əsərlərinə də mü-
nasibət bildirir, tədqiq etdiyi dramaturqların sənətkar axtarışlarının 
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onlarla bir səviyyədə, hətta bəzi məqamlarda onlardan yüksəkdə 
dayandığını müqayisələr aparmaqla əsaslandırır. 

Müəllif haqlı olaraq belə bir nəticəyə gəlir ki, ənənə və 
novatorluğun vəhdətindən yaranan zəngin dramaturji janr üslubları 
ustalıqla yaradan H.Cavid, C.Cabbarlı və S.Vurğun dramaturgiyası-
nın cazibədar fəlsəfi-romantik konflikləri və fövqəladə ehtiraslı xa-
rakterləri, fantastik, şərti-simvolik obrazları, dramatik boyaları, qüd-
rətli xarakterləri, mürəkkəb-psixoloji kolliziyaları, zəngin dramatur-
ji priyomları, bədii konstruksiyaları, aforizmlərlə dolu dramatik-
poetik dialoqları, mənzum dramatik janr poetikasına məxsus ro-
mantik vüsəti, ehtirasların toqquşması... və s. poetik xüsusiyyətləri 
indi də sənətsevərləri heyran qoyur. 

Aparılan ümumiləşdirmələr, geniş elmi vüsət, inandırıcı 
arqumentlər əsasında polemika aparılması monoqrafiyanın elmi 
dəyərini və sanbalını şərtləndirən amillərdəndir. 

I fəsildə dramatik əsərlərin janr özəllikləri, forma çalarları, 
dramatik məqam, tragik an, problemli gerçəklik, polemik dramlar 
tədqiqat obyektinə çevrilir. Bu fəsildə qəbul olunmuş elmi-nəzəri 
düşüncəyə yeni baxış müstəvisindən yanaşılaraq belə bir nəticəyə 
gəlinir ki, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı və Səməd Vurğun yaradı-
cılığında dramatik növün iki janrı – dram və faciə olsa da, bu əsər-
lərdə komik məqamlar, yumoristik stuasiyalar, kəskin eyhamlar, 
ifşaedici, öldürücü anlar da vardır.  

Faciə və dram janrının poetikasının ideallıq və reallıq 
kontekstində müəyyənləşdirilməsi monoqrafiyanın aparıcı motivlə-
rindən biridir. 

Gərgin əməyin, zəngin tədqiqat əsərlərinin nəticələri əsasın-
da yazılmış monoqrafiyada bəzi nöqsanlara da təsadüf olunur. Bu 
nöqsanlar daha çox orfoqrafik səhvlərlə bağlıdır. Məsələn, S.Vur-
ğunun yarımçıq pyesi bir yerdə “İki sevgi”, digər yerdə “İlk sevgi” 
(səh. 91), Aqşin əvəzinə Afşin (səh. 301), H.Cavidin “Uçurum” 
əsərinin 429-cu səhifədə həm heca vəznində, həm də əruz vəznində 
yazılmış əsər, “məcazi” sözü əvəzinə “mcəazi” və s. Əlbəttə, bu 
iradlar monoqrafiyanın dəyərini azaltmır. Ancaq müəllifin bəzi təd-
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qiqatçıların fikirlərinə əsaslanaraq, həm də özünün məntiqi dəlilləri 
ilə “1905-ci ildə” əsərini “tarixi-fəlsəfi faciə”, “Vaqif”i faciə janrı-
nın parlaq nümunəsi (səh. 88) adlandırmasına haqq qazaqndırmaq 
həqiqətə uyğun deyildir 

Dosent Ramin Əhmədovun “Azərbaycan dramaturgiyası: 
idellıqlla reallığın vəhdəti” (H.Cavid, C.Cabbarlı və S.Vurğunun 
pyesləri əsasında)” monoqrafiyası dramaturgiyanın tədqiqi sahəsin-
də dəyərli tədqiqat əsəridir. 

 
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 25 sentyabr, 

 2009-cu il, №37 (8350) 
 
 

ƏDƏBİYYAT DƏRSLƏRİNDƏ YENİ TƏLİM 
TEXNOLOGİYALARINDAN FAYDALANMA 

VASİTƏLƏRİ 
 

Qabaqcıl təcrübə əsasında zənginləşən “ənənəvi təlimi bir 
kənara atmaq, tamamilə gərəksiz saymaq qeyri-mümkündür. 
Ənənəvi təlimdə bu gün, eləcə də sabah üçün çox şey var; bunları, 
sadəcə olaraq, yaşatmağı, yeni təlimi yanaşmalarla uzlaşdırmağı 
bacarmaq lazımdır” (S.Hüseynoğlu. Ədəbiyyat dərslərində yeni 
texnologiyalar: fəal/interaktiv təlim. B., 2009, səh. 30). Nəticəsi 
eksperiment vasitəsilə yoxlanılmayan, özünü doğrultmayan iş 
üsulları haqqında danışmağa heç bir metodistin mənəvi haqqı 
çatmır. Təcrübə göstərir ki, elmi-nəzəri düşüncə tərzi ilə qabaqcıl iş 
təcrübəsinin sintezi əsasında hazırlanan metodik tövsiyə daha güclü 
və inandırıcı olur, müəllimlərin gündəlik tələbatına cavab verir. 

Bu gün müəllimləri belə bir sual düşündürür: Ədəbiyyat 
dərslərində yeni təlim texnologiyalarının hansı formalarından, iş 
üsullarından istifadə olunmalıdır? Bu məsələlərə aydınlıq gətirmək 
üçün pedaqoji ədəbiyyatdakı ümumiləşdirilmiş fikirlərə diqqət 
yetirək: “Təlim texnologiyası təhsilin müvafiq mərhələsinə, məz-
mununa, formasına və təlimin (dərs) tipinə görə müxtəlif ola bilər... 
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Üsul, vasitə və tərzlər, faktik yanaşmalar bu prosesdə öyrədənin 
ustalığından asılı olaraq öyrənənlə əməkdaşlıq şəraitində yerinə 
görə seçilir və tətbiq olunur. Dərsi optimallaşdırma, əyaniləşdirmə, 
intensivləşdirmə, fənlər və mövzulararası əlaqə yaratma, məntiqi, 
tənqidi, yaradıcı təfəkkür, şagird müstəqilliyi və şəxsiyyətini 
inkişafetdirmə və formalaşdırma məqsədilə verilən biliyin məzmu-
nunu ötürmək məqsədilə fəal/interaktiv metodlardan-debatlardan, 
müzakirə və diskussiyalardan, qruplarla, cütlərlə işdən, əqli hücum-
dan, didaktik oyunlardan və digər yaradıcı işlərdən istifadə olunur 
ki, bütün bunlar təlim texnologiyalarından istifadə prosesinə daxil-
dir və bu, prosesdə həllini tapan metodlardır” (A.Həsənov, Ə.Ağa-
yev. Pedaqogika. 2007, səh. 248-249). 

Deməli, fəal/interaktiv təlimdə irəli sürülənlər heç də yeni 
tipli üsullar kimi qavranılmamalı, başa düşülməməlidir. Burada 
istifadə olunan üsullar, iş formaları ənənəvi təlimdə də istifadə olun-
muş, təlim, təhsil və tərbiyənin dərindən öyrənilməsinə zəmin yarat-
mışdı. Ancaq fəal/interaktiv təlimdə bu iş sistemi dərinləşdirilmiş, 
fəal iş üsullarından istifadyə kompleks yanaşılaraq yeni təlim texno-
logiyalarından dərsin müxtəlif mərhələlərində istifadənin müasir 
sistemi yaradılmış, dərsin təşkili yeni məzmun və mahiyyət kəsb et-
mişdir. 

Müəllimlərin daha çox metodik köməyə ehtiyac duyduqları 
məsələ fəal/interaktiv təlim əsasında dərsləri aparmağa istiqamət 
verən metodik vəsaitlərin azlığıdır. Açığını etiraf edək ki, bu haqda 
pedaqoji tədqiqatlarda, metodik araşdırmalarda çox az danışılmış-
dır. Bu sahədə professor Ş.Mikayılovun, dosent B.Həsənlinin, do-
sent F.Yusifovun, habelə Aydın Paşayevlə Esmira Cəfərovanın 
araşdırmalarını müsbət addım kimi qiymətləndiririk. 

Bügünkü dərsin modeli müəllim və şagird fəallığı zəminin-
də qurulur, yeni pedaqoji prinsiplərə əsaslanır. Səmərəli nəticənin 
əldə edilməsi pedaqoji tədqiqatlara, metodik vəsaitlərə istinad et-
mək, şəxsi təcrübə ilə bu tövsiyələrin sintezini yaratmaqla şərtlənir. 
Başqa sözlə, ənənəvi və müasir dərs modellərini əlaqələndirmək və 
ədəbiyyatı da bu zəmində öyrətmək haqqında düşünmək vacibdir. 
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Bu baxımdan ədəbiyyat dərslərində fəal/interaktiv təlimin imkanla-
rının öyrənilməsi aktualdır və S.Hüseynoğlunun 2009-cu ildə çap-
dan çıxmış “Ədəbiyyat dərslərində yeni texnologiyalar: fəal/interak-
tiv təlim” vəsaiti də müəllimlər üçün dəyərli bir mənbədir. 

Vəsait iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə fəal/interaktiv 
təlimin mahiyyəti, başlıca xüsusiyyətləri, tətbiqi imkanları araşdırıl-
mış, mübahisə doğuran məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. İkinci his-
sədə isə tərcümeyi-hal materiallarının, epik, lirik, dramatik növdən 
olan əsərlərin, icmal mövzuların fəal/interaktiv təlimin tətbiqi ilə 
öyrədilməsi yolları işıqlandırılmışdır. 

Məktəb təcrübəsində tez-tez gündəmə gətirilən, müəllim-
lərin izahına ehtiyac duyduqları məsələlərdən biri fəal/interaktiv 
təlimlə aparılan dərsin quruluşu, mərhələləridir. Bəzi müəllimlər 
düşünürlər ki, fəal təlimdə əsas iş şagirdlərin qruplara bölünməsi, 
problemin qoyuluşu, tədqiqatın aparılması, nəticələrin müzakirəsi, 
qiymətləndirmə və ev tapşırığının verilməsidir. Fəal/interaktiv 
təlimlə aparılan dərslərə hansı işlə başlamaq, ev tapşırıqlarının icra 
vəziyyətini, keçmiş mövzunun öyrənilmə səviyyəsini necə yoxla-
maq lazımdır? Adı çəkilən vəsaitdə bu suallara cavab tapmaq olur. 

Vəsaitdə maraq doğuran məsələlərdən biri motivasiya, 
problemin qoyuluşu ilə bağlı fikirlərin ümumiləşdirilməsidir. Peda-
qoji və metodik ədəbiyyatda fəal/interaktiv dərsin mərhələlərində 
bunun müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi əsaslandırılır. Təcrübə də 
göstərir ki, psixoloji vəziyyətin nəzərə alınması, əhvali-ruhiyyənin 
fəallığa nail olunması əsasında təşkil olunan dərslər sevinc, ilham 
mənbəyinə çevrilir. Rəmzi (simvolik) materiallardan, suallardan, 
problemin müxtəlif yollarla həlli vasitəsilə motivasiya mərhələsinin 
səmərəli təşkili vəsaitdə dəqiq və ətraflı şərhini tapır. 

Müəllifin diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdən biri də 
“açar sözlər”in seçilməsidir. Tədqiqatçı “açar sözlər”in kim 
tərəfindən seçilməsinə ikili münasibət bildirir, əvvəlcə müəllimin 
özünün, sonra isə artıq təcrübə qazanmış şagirdlərin bu işə cəlb 
edilməsi mövqeyində dayanır. Unudulmamalıdır ki, “açar sözlər” 
təlim materiallarının mahiyyətini açmaq üçün seçilmiş ayrı-ayrı 
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sözlər əsasında müəyyənləşdirilir. Müəllif əsaslandırmağa çalışır ki, 
pedaqoji ədəbiyyatlarda xassələr, xüsusiyyətlər, növlər, tiplər, rol, 
əhəmiyyət, səbəb, nəticə, əlaqə, qarşılıqlı əlaqə, nöqsanlar və 
uğurlar, varislik, yenilik, qayda, quruluş və s. kimi sözlər “açar 
sözlər” kimi qəbul edilə bilər. Vəsait bizdə belə bir təsəvvür yaratdı 
ki, o, həqiqətən müəllimlərin praktik işini xeyli asanlaşdıracaqdır, 
buradakı dərs nümunələrini diqqətlə nəzərdən keçirən müəllim 
öyrəndiklərini digər mövzuların tədrisində tətbiq edə biləcəkdir. 
Müəllifin hazırladığı metodik işin bir hissəsi tərcümeyi-hal 
materiallarının öyrənilməsini əhatə edir. Epik əsərlərin tədrisi 
yolları V sinifdə S.Rəhimovun “Qara torpaq və sarı qızıl”, VIII 
sinifdə C.Məmmədquluzadənin “Qurbanəli bəy”, Ə.Haqverdiyevin 
“Mirzə Səfər” hekayələri nümunələrində izah olunur. V sinifdə 
S.Vurğunun “Ceyran” və IX sinifdə Ə.Cavadın “Göy göl” qoşma-
larının əsasında lirik əsərlərin öyrədilməsi üsullarından danışılır. 
Dramatik əsərlərin öyrədilməsi üçün XI sinifdə C.Cabbarlının 
“Oqtay Eloğlu” əsəri nümunə kimi təqdim olunur. 

İcmal materiallarının tədrisi metodikasını hazırlamaq üçün 
XI sinifdən “Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (XX əsrin 10-cu 
illərinin sonlarından 50-ci illərə qədər)” mövzusu tədqiqata cəlb 
edilmişdir. 

Seçilmiş mövzuların müxtəlif ədəbi növləri əhatə etməsi, 
ayrı-ayrı siniflərdə tədrisi üsullarından danışılması, dərsin fəal/inte-
raktiv üsulların tələblərinə uyğun təşkili və aparılması vəsaitin də-
yərini, müəllimlər üçün faydalı olduğunu təsdiqləyir. Müəllifin 
eksperimentə cəlb etdiyi mövzuların tədrisinə proqramda ayrılmış 
saatlardan səmərəli istifadə etmək, ədəbi əsərlərin məzmununu əha-
təli mənimsətmək, təhlilini yüksək səviyyədə aparmaq, şagirdləri 
tədqiqata istiqamətləndirmək üçün tədqiqat suallarını müəyyənləş-
dirmək, qrupları müzakirəyə cəlb etmək və s. bağlı mövqeyi hər bir 
müəllim üçün metodik örnək ola bilər.     

 
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi”, 

 Bakı, 2011, №1, səh. 31-33 
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ŞƏRƏFLİ ÖMÜR YOLU 

 
Hər insanın həyatında sevinc dolu xoşbəxt anlar olur. 

Ancaq elə insanlar var ki, ömründə bu cür anları bir neçə dəfə 
yaşayır. Belə insanlar çətin və keşməkeşli ömrün acısını da, şirinini 
də ləyaqətlə daşıyırlar. Xüsusilə, elm adamları bu yolda daha ağır 
zəhmətə qatlaşır. SDU-nun filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya 
elmlər doktoru Aslan Bayramov belə ziyalılardandır.  

Novruz bayramı ərəfəsində Aslan Bayramova ömrünün iki 
sevincli anının yaşamaq nəsib olmuşdur. Bu günlərdə istedadlı 
türkoloq – alimin 65 yaşı tamam olur. Bu sevincə yeni bir sevinc də 
əlavə olunmuşdur. Respublika Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının qərarı ilə filologiya elmləri doktoru adına layiq 
görülməsi Aslan müəllimin gərgin elmi axtarışlarının sevindirici 
bəhrəsini bir daha aydın göstərir.    

Aslan Bayramovun həyatı və fəaliyyəti çoxşaxəli, geniş və 
əhatəlidir. Onun müəllimlik peşəsini sevən pedaqoq, tanınmış 
tədqiqatçı, bacarıqlı təşkilatçı, gözəl ailə başçısı olması kollektiv 
arasında nüfuzunu yüksəltmiş, pedaqoji ictimaiyyətə tanıtmışdır.  

Ağbaba mahalının Təpəköy kəndində dünyaya göz açan 
Aslan Bayramov həyatda enişli-yoxuşlu inkişaf yolu keçmiş, 
kolxozda əmək fəaliyyətinə başlamış, hərbi xidməti layiqincə 
yerinə yetirərək “əsgəri rəşadətə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.  
Təhsil aldığı məktəbdə vaxtilə ona dərs deyən müəllimlərlə birlikdə 
çalışmış, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur.   

Elmi araşdırmalar, sonsuz həvəs, yazıb-yaratmaq eşqi onu 
Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş ADU-nun) filologiya 
fakültəsinə gətirdi. Mir Cəlal, Tofiq Hacıyev, Saməd Əlizadə kimi 
görkəmli şəxslərdən elmin sirlərini öyrənən və onların məsləhəti ilə 
universitetdə dissertantı kimi saxlanılan Aslan müəllim gərgin zehni 
əməyə qatlaşdı. 

Dissertant olmamışdan öncə “Azərbaycan”, “Ulduz”, 
“Azərbaycan təbiəti”, “Qobustan” jurnallarında çap olunan məqalə-
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ləri elmi axtarışlarının başlanğıcı kimi dəyərlidir. Azərbaycan ono-
mastikasına həsr edilmiş bütün konfranslarda fəal iştirak etməsi onu 
bir ziyalı kimi daha da şöhrətləndirdi.  

Aslan müəllimin taleyi 1988-ci ildən Sumqayıt şəhəri ilə 
bağlanır. O, 1995-ci ildə “Ağbaba, Şörəyel və Pəmbək bölgələrinin 
türkmənşəli toponimləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası 
müdafiə edərək alimlik dərəcəsi adı almışdı. Pedaqoji fəaliyyətə 
şəhərimizdəki 18 nömrəli məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
müəllimi kimi başlamış, ADPU-da, Müəllimlər İnstitutunun 
Sumqayıt filialında pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2003-
cü ildən SDU-da kafedra müdiri, filologiya fakültəsində dekan 
vəzifəsində işləməsi və hazırda da bu vəzifədə çalışması ona imkan 
yaratmışdır ki, elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında səmərəli 
fəaliyyət göstərsin, tədqiqat işini davam etdirsin. 

Pedaqoji fəaliyyəti dövründə Aslan müəllimin əməyi 
yüksək qiymətləndirilmiş, “Ali kateqoriyalı Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat müəllimi”, “Sumqayıt şəhər Təhsil Şöbəsinin fəxri 
fərmanı”, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 
“Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı, “Azərbaycan Respublikası 
Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin fəxri fərmanı” ilə təltif olunmuş və 
Azərbaycan müəllimlərinin VII qurultayına nümayəndə seçilmişdir.  

A.Bayaramovun elmi fəaliyyətində Qərbi Azərbaycan 
toponimlərinin tədqiqi, “Dədə Qorqud”dakı adların Qafqaz 
ərazisində toponimləşməsinin araşdırılması, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
ensiklopediyasının müəlliflərindən biri olması, Ağbaba, Şörəyel və 
Pəmbək bölgələrinin yer-yurd adlarının, folklorunun toplanması və 
toponimlərinin araşdırılması, 2 dərs vəsaiti, 2 monoqrafiya, 12 fənn 
proqramının hazırlanması, 180-dən çox elmi məqaləinin çap 
edilməsi əsas yer tutur. Ukrayna, Türkiyə, İran, Qazaxıstan, Rusiya 
və başqa ölkələrdə çap etdirdiyi məqalələr də onun elmi fəaliyyə-
tinin geniş və əhatəli olduğunu təsdiq edir.  

Aslan Bayramovun geniş elmi dünyagörüşü, dərin tədqiqat-
çılıq bacarığı ona “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri və Qafqaz 
arealı” monoqrafiyasını yazmağa imkan yaratmışdır. Bu tədqiqat 
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əsəri Azərbaycan dilçiliyinin yüksək nailiyyəti, qorqudşünaslığın el-
mi müddəalarla zənginləşməsinə təsir göstərən monoqrafik mən-
bədir.  

Alimin Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan 
Jurnalistlər Birliyinin üzvü olması, elmi-publisistik yazılar çap 
etdirməsi onun həyat səlnaməsinin uğurlu səhifələridir. Folklor, 
etnoqrafiya, dilçilik və onomastikaya aid çoxlu axtarışları vardır.   

Aslan müəllimin ümumiləşdirdiyimiz elmi axtarışlarının 
nəticələri, pedaqoji sahədəki fəaliyyətinin bəzi məqamları göstərir 
ki, o, tədqiq etdiyi problemi bütün incəliyinə, dərinliyinə qədər və 
geniş aspektdə araşdırmaq, tədqiq etmək bacarığına malik olan, 
qorqudşünaslığı yeni müddəalarla zənginləşdirən yaradıcı ziyalıdır. 
Bunun nəticəsidir ki, Aslan Bayramov “Kitabi-Dədə Qorqud”da 
adlar və Qafqaz ərazisində onların toponimləşməsi” mövzusunda 
dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək filologiya elmləri 
doktoru alimlik dərəcəsi almağa layiq görülmüşdür. Bizə isə o qalır 
deyək ki,  Aslan müəllim, sənə bu şərəfli yolda yeni yaradıcılıq 
uğurları diləyir və ad gününü təbrik edirik. Sonda dahi Azərbaycan 
şairi Nizami Gəncəvinin bir müdrik fikrini xatırlamağı özümə borc 
bilirəm:  

 
“Hər uca rütbədən bilinir fəqət, 
Alimin rütbəsi ucadır, əlbət”. 

 
“Sumqayıt” qəzəeti, 21 mart  

2012-ci il, №14 (7870)   
 

 
ÇAĞDAŞ TƏHSİLİMİZƏ YENİ TÖHFƏ 

 
XXI əsrin başlanğıcı dünyada gedən dərin ictimai-siyasi, 

tarixi-mədəni hadisələrlə epoxanın yeni bir parlaq səhifəsini açdı. 
İndi qloballaşmanın həlli yollarının axtarıldığı, inteqrasiyanın 
aparıldığı bir zaman çərçivəsində çoxəsrlik ədəbiyyatımızın, milli-
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mənəvi dəyərlərin bəşəri sərvətlər kontekstində, müstəqillik baxışı 
mövqeyində, yeni təfəkkür müstəvisində dərindən öyrənilməsi 
ədəbiyyatşünaslığımızın ən mühüm problemlərinə çevrilmişdir. 
Buna uyğun olaraq “intellekt, zəka”, “təhsil və informasiya əsri” 
adlanan XXI əsrdə fundamental tədqiqatların aprılması, dərslik və 
dərs vəsaitlərinin yazılması, ədəbi-mədəni əlaqələrin tədqiqi və 
təhlilinə yeni istiqamətlərdən yanaşılması milli ədəbi təcrübə ilə 
dünyanın ədəbi-nəzəri fikrinin nəticələrinə əsaslanır, ədəbi-estetik 
inkişaf qanunauyğunluqları bu nəzəri konsepsiyalar üzərində 
qurulur.  

Bu istiqamətlərdə ədəbiyyatımızın problemlərinin paralel 
şəkildə dünya ədəbiyyatı kontekstində öyrənilməsinə, Azərbaycan 
ədəbiyyatının yalnız Şərqdə deyil, dünya mədəniyyətinə göstərdiyi 
təsirin imkanlarının tələbələrə çatdırılmasına, Qərb mədəniyyətinin 
Şərq müdriklik, hikmət xəzinəsindən qaynaqlanmasına zəmin 
yaradan motivlərin aşkara çıxarılmasına kömək edən “Dünya 
ədəbiyyatı” dərsliklərinin yazılması da bu zərurətdən yaranmışdır. 
Etiraf olunmalıdır ki, müxtəlif vaxtlarda dünya ədəbiyyatının 
folklor qaynaqları, ayrı-ayrı dövrlər üzrə təkamül və inkişaf 
mərhələləri ilə bağlı bu gün də aktuallığını qoruyub saxlamış 
dərsliklər yazılmış və müntəxabatlar çap edilmişdir. Təbiidir ki, bu 
dərsliklərdə son illərin elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri, ədəbi 
prosesin yeni uğurları öz əksini tapa bilməmişdir. Həm də bu 
dərsliklərin çapı bizi xeyli zaman məsafəsindən ayırdığına görə 
onları əldə etmək tələbələr üçün bir qədər çətinlik törədirdi. Bu 
problem XX əsr “Dünya ədəbiyyatı” dərsliyində də açıq-aydın hiss 
olunurdu.  

Son zamanlar ənənə, varislik və müasirlik kontekstində 
ayrı-ayrı dövrlər üzrə “Dünya ədəbiyyatı” dərsliklərinin çap 
edilməsi uğurlu nəticədir, tələbələrin bu sahədəki ehtiyacını qismən 
də olsa ödəyən müsbət addımlardır. Biz Əli Sultanlının, İsmayıl 
Şıxlının, Əkbər Ağayevin, Cəlil Nağıyevin, Tərlan Növruzovun, 
Nərgiz Paşayevanın, Qorxmaz Quliyevin, Vəkil Hacıyevin, Məm-
məd Qocayevin, Hamlet Qocanın, Afaq Məsudun, Səlim Babulla 
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oğlunun, İlqar Əlfioğlunun, Sabir Mustafanın, Hamlet İsaxanlının, 
Zeydulla Ağayevin, Natiq Səfərovun, Cavanşir Yusiflinin və baş-
qalarının əməyini unuda bilmərik. Yeni nəşr olunmuş dünya ədə-
biyyatı antologiyası müəlliflərinin, xüsusilə Kamal Abdullanın 
xidmətlərini qeyd etməliyik.  

Bu adlarını çəkdiyimiz alim – tədqiqatçılar arasında 
professor Əmirxan Xəlilovun da böyük zəhməti olmuşdur. Onun 
2012-ci ildə “Araz” nəşriyyatında 566 səhifə həcmində çap 
etdirdiyi “Dünya ədəbiyyatı” dərs vəsaiti ali məktəblərin humanitar 
fakültələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərin tədqiqatçılıq qabiliyyə-
ti, iti zəkası, elmi səviyyəsinin yüksək olması, 1970-ci ildən BDU-
nun Dünya ədəbiyyatı kafedrasında dosent, professor vəzifələrində 
işləməsi, müxtəlif ali məktəblərdə oxuduğu məruzələr, Moskva, 
Peterburq, Tbilisi, Riqa və Daşkənd şəhərlərində elmi-ədəbi 
konfranslardakı məruzə və çıxışları, “Sənət və sənətkar” (1974), 
“Rus sovet ədəbiyyatı tarixi” (müəlliflər kollektivi, 1976), “Sergey 
Yesenin və Azərbaycan” (1977), “Aleksandr Blok” (1980), “Ədəbi 
üfüqlər” (1985), “Poeziya, həyat və mənəviyyat” (1989), “XX əsr 
rus ədəbiyyatı tarixi” (1992), “Sənət həyata bələdçidir” (1994), 
“Sergey Yesenin: Mərdəkanın qızıl payızı və yazı” (1996), “Günəşi 
içirik, günəşlənirik” (2001), “Məmməd Araz dühası” (2002), 
“Əliağa Kürçaylı” (2003), “Olimpə gedən yolda” (2005), “Həyata 
müdrik baxış” (2009), “Dünya ədəbiyyatı – I cild” (2011) kitabları, 
200-dən çox elmi-tənqidi məqalələri “İti qələm” və “Qızıl qələm” 
mükafatları laureatı professor Əmirxan Xəlilova şübhəsiz ki, 
“Dünya ədəbiyyatı – IV cild” fundamental dərs vəsaitini yazmağa 
imkan yaratmışdır.  

Əmirxan Xəlilovun təhlil və tənqid üslubu müxtəlif istiqa-
mətlərdə - klassik irs, müasir və dünya ədəbiyyatının müxtəlif 
problemlərinin elmi-nəzəri məsələlərinin araşdırılmasında forma-
laşmışdır. Bunu biz mühazirələr, ədəbi oçerk və portretlər əsasında 
yazdığı dərs vəsaitinin məzmun və strukturunda, ayrı-ayrı sənətkar-
ların əsərlərinin struktur poetikasının müəyyənləşdirilməsində, süjet 
və mövzu motivlərinin Şərq və Qərb kontekstində ümumiləşdir-
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məyi bacarmasında, hər bir sənətkarın həyat və yaradıcılığını özü-
nəməxsus bir formada işləməsində, müəllifin tərcümə etdiyi mate-
riallarda da görürük.  

Dərs vəsaitinin elmi və təcrübi əhəmiyyəti, XX əsr dünya 
ədəbiyyatını öyrənməkdə əvəzsiz bir mənbə olması barədə geniş 
danışmaq mümkündür. İlk öncə dərs vəsaitinin strukturu, burada 
əhatə olunan mövzular haqqında müəllifin düşüncələrini, yanaşma 
mövqeyini oxuculara çatdıraq. 

Dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə XX əsr 
Qərb ədəbiyyatının (Amerika, Fransa, Almaniya, İngiltərə, 
İspaniya) ən məşhur ədiblərinin həyat və yaradıcılığı təhlil olunur, 
müəllifin özünün tərcümə etdiyi və dünya ədəbiyyatı antolo-
giyasında verilmiş bədii nümunələr dərsliyə daxil edilməklə müasir 
baxış müstəvisindən araşdırmalar aparılır, ayrı-ayrı sənətkarların 
yaradıcılığında Şərqlə bağlı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında da 
işlənən motivlər müqayisə olunur, nəticələr çıxarılır. Amerika 
ədəbiyyatından Jorji Amadu, Pablo Neruda, Frensis Fiscerald Skot, 
Uilyam Folkner, Tomas Vulf, Qabriel Qarsia Makes, Tomas Eliot, 
Ernest Heminquey, Teodor Drayzer, Fransa ədəbiyyatından Romen 
Rolland, Albert Kamü (Camus), Fransua Moriak, Lui Araqon, Jan 
Pol Sartr, ingilis ədəbiyyatından Vilyam Somerset Moyem, ispan 
ədəbiyyatından Federika Qarsia Lorka kimi ən məşhur ədiblərin 
yaradıcılığı ilə bağlı professorun Azərbaycan, rus və xarici ölkə 
alimlərinin fikirlərinə əsaslanaraq orijinal yol seçməsi, nəzəri təhlil 
və mühakimələri, tarixilik və müasirlik mövqeyindən çıxış etməklə 
fəlsəfi-estetik ümumiləşdirmələr aparmağı bacarması onun  elmi 
diapozonunun geniş olması, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatını 
dərindən bilməsini, tanınmış ədəbiyyatşünas alim olmasını sübut 
edir.  

Əmirxan Xəlilovda rus ədəbiyyatına sevgi və maraq hissi 
olduqca güclüdür. Bunu müəllifin rus ədəbiyyatına həsr etdiyi 
dərslik və monoqrafiyalarda da duymaq, hiss etmək mümkündür. 
O, daim arayır, axtarır, Azərbaycan-rus-dünya ədəbiyyatı kontek-
stində müqayisələr aparmaqla ədəbi əlaqələri öz tədqiqat əsərlərinin 
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nəticələri ilə zənginləşdirir, maraqlı faktlarla dolğunlaşdırır. Buna 
görə də müəllif “Dünya ədəbiyyat” dərs vəsaitinin II hissəsini XX 
əsr rus ədəbiyyatının Aleksey Maksimoviç Qorki, Aleksandr Alek-
sandroviç Mayakovski, Sergey Aleksandroviç Yesenin, Aleksandr 
İvanoviç Kuprin kimi görkəmli ədiblərin həyat və yaradıcılığı haq-
qında ədəbi portretlərin verilməsinə həsr etmişdir. Onu da qeyd 
edək ki, dərs vəsaitinin müəllifi əvvəllər də bu ədiblərin yaradıcılığı 
barədə qiymətli fikirlər söyləmiş, yeni faktlar ortaya çıxarmışdır. 
Ancaq dərs vəsaitində verilmiş ədəbi portretlər heç də əvvəllər nəşr 
olunduğu kimi buraya daxil edilməmiş, çağdaş ədəbi aspektdə 
yenidən işlənmiş və təhlil predmetinə çevrilmişdir.  

Dərs vəsaitinin müsbət məziyyətlərindən biri də disser-
tasiyaların nəticələri, zəngin ədəbiyyatlar, dərslik, dərs vəsaiti, 
məqalələrə istinad edilməklə yazılmasıdır. Bununla yanaşı, müəllif 
ittifaq miqyasında çap olunmuş jurnallardan, “Azərbaycan”, “Uld-
uz”, “Qobusnamə”, “Dünya ədəbiyyatı”, “Xəzər” və s. dərgilərdə 
verilmiş ədəbi materiallardan, tərcümə və müsahibələrdən, avto-
bioqrafik mənbələrdən, memuarlardan da istifadə etməklə dərs 
vəsaitinin oxunaqlı və elmi səviyyəsinin yüksək olmasını təmin et-
məyi bacarmışdır. 

Son zamanlar dərsliklərin yazılması ilə bağlı ciddi nöqsan-
lara yer verildiyi tənqid hədəfinə çevrilir. Haqlı olaraq ali məktəb-
lərdə də seminar məşğələlərinin keçirilməsinə də bunun mənfi təsiri 
özünü göstərir. Yaxşı dərslik yazılmayanda, mətn daxilində 
həddindən artıq rəqəmlər veriləndə ədəbiyyat dərsliyi tarix 
dərsliyini sanki əvəz edir. Ədibin həyatında mühüm rol oynayan, 
yaradıcılığına müsbət təsir göstərən fakt və hadisələrə geniş yer ve-
rilməməsi təəssüf doğurur, seminar məşğələlərinə mənfi təsir göstə-
rir. Onlar düşünürlər ki, yazıçının həyatından çox yaradıcılığını öy-
rənməyə üstünlük verilməlidir. Professorun dərs vəsaitində bu cür 
nöqsanlara yol verilməməsi də müəllifin tədris prosesini, tələbələrin 
müzakirələrdə fəal iştirakını təmin etməyin imkanlarını dərindən 
bilməsindən irəli gəlmişdir. O, dərs vəsaitini elə yazmışdır ki, 
oxucu sənətkarın həm həyatının, həm də yaradıcılığının əsas ideya-
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estetik tərəflərini, ədibin təbliğ etdiyi ideyaların bəşəriliyini dərk 
etməkdə çətinlik çəkməsin. Dərs vəsaitində təqdim edilən 
sənətkarın ədəbiyyat tarixindəki mövqeyini açmaq məqsədilə başqa 
görkəmli sənətkarların həmin ədib haqqında söylədikləri fikirlərin 
verilməsi də dünya ədəbiyyatının korifeylərini öyrətməkdə əsas 
vasitələrdən biri kimi qiymətləndirilməlidir.  

Dərs vəsaitinə yazıçının dövrü, ədəbi mühiti, ictimai-siyasi 
vəziyyətin təhlilinin də daxil edilməsi müəllifin düzgün yanaşma 
mövqeyi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Bu ümumiləşdirmələr belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 
professor Əmirxan Xəlilov nəinki Azərbaycan ədəbiyyatşünas-
lığında, hətta dünya ədəbi-nəzəri fikir tarixində də özünə layiqli yer 
tutmuşdur. Onun monoqrafiya və dərslikləri, “Dünya ədəbiyyatı – 
IV cild” dərs vəsaiti haqqında da müsbət fikir söyləməkdən şərəf və 
məmnunluq duyuram.  

Dahi şəxsiyyət, böyük ustad Hüseyn Cavid müəllimi Ağa 
Məşədi Tağı Sidqini həmişə yada salardı və ondan məktub alanda 
deyərdi: “İşıqsız gözümə nur və kədərli könlümə şüur gəldi”. 
Hüseyn Cavid üçün müəllimi həm də bir müdriklik zirvəsi, 
yaşatmağın yolunu göstərən bir mayak idi: 

  
Şagirdinəm mən hər zaman diləyirəm,  
O şən dodaqlarından bir təbəssüm öyrənəm. 

 
Bu müdrik fikirləri təsadüfi nümunə çəkməmişəm. 

Müəllimim professor Əmirxan Xəlilovda ziyalılığa məxsus  
keyfiyyətlər, saf qəlb, səmimiyyət, dərin düşüncə, iti qələm, çətin 
anda insana kömək əlini uzadan qayğıkeş müəllimə xas olan 
xüsusiyyətlər ehtiva olunduğuna görə ona minnətdaram.   

 
“Yeni yol” qəzeti, 31 iyul 2012-ci il  
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