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XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən parlaq simalarından olan
böyük şair-dramaturq Hüseyn Cavidin bizə yadigar etdiyi ədəbi-bədii, fəlsəfi-estetik irs o qədər zəngin, o qədər dərin və çoxşaxəlidir ki,
zaman ötdükcə bu mənəvi xəzinənin qədir-qiyməti daha da artır.
Tədqiqatçıların hər yeni nəsli Cavid yaradıcılığına yeni mövqedə yanaşmağa çalışır, şair-dramaturqun yaradıcılığındakı fəlsəfi-əxlaqi
mündəricə, janr-üslub özəlliklərinin yeni nüanslarını aşkar etməyə
səy göstərir. Nəticə etibarilə cavidşünaslığımızın zənginləşməsinə
xidmət etmiş olurlar. Oxuculara təqdim olunan Əzizağa Nəcəfzadə
və Aynur Nəcəfovanın “Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği
və tədrisi məsələlərinə dair” kitabı bu baxımdan diqqət çəkən bir tədqiqat əsəridir. Kitabın həcm baxımından nisbətən yığcam olmasına
baxmayaraq, araşdırmaya cəlb olunan mövzuların genişliyi, tədqiqatçı təfəkkürünün miqyaslılığı sözügedən əsərin elmi dəyərini yüksəldir. Cavid filosof şairdir, fəlsəfi konsepsiyaları ümumbəşəri məzmunlu şeir və dram əsərlərinə proyeksiya etdirib. Janrın bədii ifadə
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vasitələri ilə təfsir və təqdim etməyi özünəməxsus şəkildə gerçəkləşdirir. Paradokslarla düşünə bilmək bacarığı, əksliklərin vəhdətindən
doğan irəliləyişi görüb dəyərləndirmək qabiliyyəti Cavid əsərlərinin
poetikasının mahiyyətini təşkil edir. “Hüseyn Cavid lirikasında mətni
təzad” adlanan məqalə məhz bu sənətkarlıq məsələsinin incələnməsinə həsr olunub. Hüseyn Cavid də bütün romantik təbiətli yaradıcı
şəxsiyyətlər kimi sülhün, ədalətin, məhəbbətin ardıcıl tərənnümçüsü
olmuş, yaşadığı cəmiyyəti zülmdən, istibdaddan, zorakılıqdan, xəyanətdən azad olan bir toplum kimi görmək niyyəti ilə yazıb-yaratmışdır. Lakin Cavid utopist yazarlardan fərqli olaraq, bu puç amalların
günahlar girdabında çabalayan insan toplumunda bərqərar ola biləcəyinin müşkül bir məsələ olduğunu görərək bəzən ideal cəmiyyəti
cənnət nümunəsində vəsf edir, yaxud, “məhəbbətdir ən böyük din”, –
deyən saf mənəviyyatlı romantik qəhrəmanlarını dini-klerikal doqmatlarla buxovlanmış ortodoksal cəmiyyətin fövqünə ucaldıb, onları
mələklərə bərabər tutur (“Şeyx Sənan” faciəsi). Təqdim olunan kitab
Cavid irsinin təbliği və tədrisi ilə bağlı yeni, maraqlı fikirləri də əks
etdirərək Cavid yaradıcılığının tədris metodikası üzərində işləyən pedaqoji kadrlar üçün də faydalı bir vəsait kimi nəzərə çarpır. Bu
mənada “Hüseyn Cavid irsinin hərbi liseylərdə tədrisinin özəllikləri”
məqaləsi kitaba daxil edilən məqalələr sırasında xüsusi maraq
doğurur.
Hüseyn Cavid və musiqi, Cavidin şeirlərinə bəstələnmiş mahnılar, bu əsərlərin Cavidin Bakıdakı Ev Muzeyinin təşəbbüsü və səy5
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ləri nəticəsində ayrıca albom şəklində istehsal edilib təbliğ olunması
haqqında kitabda əksini tapan fikirlər cavidsevərlərin böyük sevincinə səbəb olacaqdır. Burada həmin dəyərli albom barədə, şair-dramaturqun Ev Muzeyinin məqsədyönlü, məhsuldar fəaliyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat da verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Cavidin Bakıdakı
Ev Muzeyi (böyük şair-dramaturqun Naxçıvanda da Ev Muzeyi var)
görkəmli ədəbiyyat xadiminin zəngin irsini qorumaqla öz funksiyasını yerinə yetirmiş olduğunu sanan mədəniyyət müəssisəsi deyil. Muzeyin kollektivi, bu müəssisənin direktoru, cavidşünas alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Gülbəniz Babaxanlının rəhbərliyi ilə bu irsin yaşaması, tədqiqi, təbliği yolunda olduqca səmərəli fəaliyyət göstərir. Bu muzeyi cəsarətlə Cavid irsinin
ardıcıl tədqiqatı ilə məşğul olan qabaqcıl elmi müəssisə kimi dəyərləndirmək doğru olar. Burada tez-tez Cavid yaradıcılığının müxtəlif
aspektlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfranslar keçirilir, məqalələr, broşuralar, monoqrafiyalar dərc edilir, bu proses muzeyin internet portalında vaxtlı-vaxtında işıqlandırılır. Tələbə gənclərin ifasında
ədəbi-bədii kompozisiyalar səsləndirilir, hətta teatr tamaşaları təqdim
olunur. Təsadüfi deyil ki, sözügedən kitabın müəlliflərindən biri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əzizağa Nəcəfov istedadlı ali məktəb tələbələrindən təşkil olunmuş “SABAH” qrupunun rəhbəri kimi gənc
nəslin müəssisədənkənar estetik tərbiyəsində AMEA Hüseyn Cavidin
Ev Muzeyinin fondlarından yaradıcı şəkildə istifadə edərək tələbə
gənclərin klassik irsimizə olan marağını artırır, onların intellektual
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səviyyəsinin inkişafında yeni metodiki vasitələrdən məharətlə istifadə edərək müasir, kreativ elmi-pedaqoji metodologiyalara üstünlük
verir. Gənc alim və pedaqoqun bu sahədəki axtarışları da “Hüseyn
Cavidin yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi” məsələlərinə dair
kitabda öz əksini tapmışdır.
Sözügedən kitabın cavidşünaslıq elmimizə yeni, dəyərli bir
töhfə olacağına əminəm.
Yusif Günaydın
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Həyatın əsas hərəkətverici qüvvəsi əksliklərin mübarizəsindən
doğan əbədiyaşar və tükənməz enerjidir. İki bir-birinə zidd qütbün
yaratdığı bu enerji daim mövcudluğun mayası olmuş, bəşər övladını
yaşamağa, yaratmağa ruhlandırmışdır. Bizi əhatə edən dünyada sanki
hər şey bu iki bir-birini inkar edən əks ünsürün qarışığından ibarətdir,
sanki həyat da bu iki zidd tərəfin arasında qərar tutub. Su odu söndürür, göylərin əzəməti yerdən baxanda görünür. Yer və göy, gecə və
gündüz, doğulmaq və ölmək, xeyir və şər, sağlamlıq və xəstəlik,
qoca və cavan, xoşbəxtlik və bədbəxtlik kimi ziddiyyətli anlayışlar ta
qədimdən Şərq, xüsusilə də, Azərbaycan poeziyasının özülünü təşkil
etmişdir.
Ədəbiyyatda bu iki əks qütbün, iki əks anlayışın birgə işlədilməsi mənanı qüvvətlənmənin əsas vasitələrindən biri olub təzad poetik fiquru adı altında ümumiləşdirilir. Akademik Əziz Mirəhmədov
tərtib etdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğətin”də bu poetik fiquru belə xarakterizə edir: “Təzad müəyyən bir fikir və hissi oxucuya
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daha qabarıq, canlı və təsirli bir şəkildə çatdırmaq məqsədilə mənaca
bir-birinin əksi olan həyat lövhələrinin yanaşı işlənməsidir. Buna
şeirdə daha çox təsadüf edilir” (1, 167).
Təzad ilə antonim və antiteza anlayışları əksər hallarda ya
eyniləşdirilir, ya da qarışdırılır. Məlumdur ki, antonim mənaca bir-birinin tam əksi olan sözlər, əkslik təşkil edən leksik vahidlərdir. Antiteza da bu əksliklərin bədii əsərdə, natiqin nitqində qarşı-qarşıya qoyulması faktıdır. Təzad isə bu anlayışların hər ikisindən daha geniş
anlayış olub, həm leksik, həm semantik baxımdan qarşı duran anlayışların bir sintaktik bütöv daxilində əks qütbdə işlənməsini tələb
edən və fikrin təsir qüvvəsini artırmağa xidmət edən xüsusi üslubi
fiqurdur.
Dahi Hüseyn Cavidin ədəbi irsində həm lirik, həm epik, həm
də dramatik əsərlərində təzadın müxtəlif səviyyələrdə işlədiməsi ilə
qarşılaşırıq. Belə ki, sənətkarın dram əsərlərində obrazların nitqinin
pafosunu artıran əsas ədəbi priyomlardan biri də təzaddır. Ədibin
“Səyavuş” faciəsində tipik xidmətkar şəxs obrazı yaradan sənətkar
onun daxili aləmini açmaq üçün təzaddan istifadə edərək, ziddiyyət
təşkil edən sözləri bir misrada, eyni bir beyt daxilində işlətməklə
maraqlı antiteza yaradır və bununla özünün həyata baxışını ifadə edə
bilir. Əsərdən oxuyuruq:
Altun, altun!... O hər dərdin dərmanı,
Altun pəncəsindən qurtulan hanı?
9
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Çalış cibin dolsun, cahan sənindir,
Ad şahın olsa da, fərman sənindir.
İştə Yəzdani-pak, iştə Əhrimən!
Həp budur ağladan, budur güldürən!..
Bu göstərir divi mələkdən incə,
Gündüz bunsuz olar qaranlıq gecə (3, 267).
Göründüyü kimi, verilən nümunədə təzad təşkil edən ünsürlər
həm “gecə-gündüz” kimi antonim sözlərin, həm də leksik baxımdan
antonim olmasalar da, antitezanın əks tərəfləri kimi çıxış edə bilən
“div-mələk” kimi fərqli leksik vahidlərin qarşılaşdırılması ilə yaradılmışdır.
Təzad Hüseyn Cavidin hələ ilk şeir kitablarında tez-tez istifadə
olunan poetik vasitələrdən biridir. Onun “Bahar şəbnəmləri” şeir toplusunda leksik vahidlərin yanaşı işlədilməsi ilə maraqlı təzad yaratmasının şahidi oluruq. Məsələn, “Çəkinmə, gül!” adlı şeirdə belə bir
beyt var:
Günəş gülər, bulud ağlarsa, ey mələkxəndə,
Səmadə qövsi-qüzehlər saçar təbəssümlər (2, 81).
Bu beytin metaforanın gözəl nümunəsi yaradılan birinci misrasında “ağlamaq” və “gülmək” feilləri Azərbaycan şeiri üçün bir ənənəvi təzad yaratmışdır.
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Yaxud, şairin elə həmin kitabına daxil olan “Dəniz tamaşası”
adlı digər bir şeirində dalğalanan, təlatümlü dənizdə qayığın qalxıb,
enməsini təsvir etmək istəyən Cavid Şərq poeziyası üçün artıq adiləşmiş iki sözün təzad təşkiletmə modelindən faydalana bilir:
Yüksəlir, yüksəlirdi ərşə qədər,
Alçalır, alçalırdı fərşə qədər (2, 76).
Təkrirdən də məharətlə istifadə edilən və dalğaların çıxardığı
səs effektini yaratmağa kömək edən bu beytdə təzad təşkil edən “ərş”
və “fərş” sözləridir. Qafiyə təşkil edən bu sözlər klassik poeziyada
ənənəvi təzadın əks qütblərini təşkil etsə də, yalnız mətn daxilində təzad ola bilir. Belə ki, “ərş” kəlməsi ərəb sözü olub, göy qübbəsi, 9cu ən uca göy, səma anlamında işlədilsə də, hərfi tərcüməsi taxt-tac
deməkdir. “Fərş” kəlməsi isə ərəb sözü olub, Yer üzü anlamında
başa düşülsə də, hərfi mənası ayaq altına döşənən xalça, ümumən
döşəmə deməkdir (Bax: 4, 193; 673). Lakin bu sözlər uzun illərdir ki,
klassik poeziyamızda fəal istifadə olunan təzad nümunəsidir.
Hamımız İmadəddin Nəsiminin məşhur “Sığmazam” rədifli qəzəlində bu sözlərin təzad kimi işlədildiyi beyti xatırlayırıq:
Ərşlə fərşü kafü nun, məndə bulundu cümlə çün,
Kəs səsinüvü əbsəm ol, şərhü-bəyanə sığmazam (5, 168).
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Lakin Hüseyn Cavidin lirik irsində bu cür ənənəvi təzad təşkil
edən ifadələrin işlədilməsindən savayı, şairin öz təfəkkürünün məhsulu
olan təzad təzahürünə də rast gəlmək olar. Bu təzadlar təkcə antonim
sözlərin və ya antiteza təşkil edə biləcək ifadələrin qarşılaşdırılması ilə
deyil, təzadı təşkil edən situasiyaların qarşı-qarşıya qoyulması ilə yaradılır. Şairin “Keçmiş günlər” şeir toplusuna daxil olan “Qadın” şeirinə
diqqət edək. Bu şeiri məzmun mündəricəsinə görə iki hissəyə ayırmaq
olar: birinci hissədə əzilən, qapazaltı olan qadına “ağla” deyən müəllif
onun bu hərəkəti ilə bəlkə rəhmə səbəb ola biləcəyindən danışırsa,
ikinci hissədə qadını mübarizəyə çağıraraq söyləyir:
Pərdeyi-zülmət içindən sıyrıl!
Qəhrəmanlar kimi qovğaya atıl!
Fəzlü ürfanla mücəhhəz olaraq
Cəhli yıx, qəfləti yax, əczi burax!
Kimsədən gözləmə yardım əsla:
Yalnız kəndinə kəndin ağla! (2, 40)
Son misrada “ağla” sözü də başqa anlam qəbul edir, məcazi
mənada işlənərək “öz gününə ağla”, “öz qeydinə qal” kimi başa
düşülür.
Adıgedən şeir toplusunda maraq doğuran şeirlərdən biri də “Çiçək sevgisi”dir. Romantizm ədəbi cərəyanının nümayəndələrindən
biri Əli bəy Hüseynzadəyə ithaf olunan bu şeirdə Cavid mətni təza12
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dın gözəl nümunəsini sərgiləyə bilir. Əsər süjetli lirika nümunəsidir.
Bağçada dörd-beş yaşlı qız anasının torpağa toxum səpdiyini görüb,
bunu nə üçün etdiyini maraqlanır. Anası qızına bu toxumların çiçək
toxumları olduğunu söyləyir. Qız da anasından toxumları alıb istədiyi
yerə səpir. Şair bu səhnəni belə təsvir edir:
Bu çox gözəl, bu nasıl? – der, saçardı həpsindən,
O imdi bir kələbək... hoplayır sevincindən (2, 46).
Bu gözəl səhnəni oxuduqca ruhumuzu sevinc sarır, romantik
duyğulara qərq oluruq. Lakin birdən bir təzadlı vəziyyət gözlənilmədən bizi sarsıdır. Bu effektə şair təzadla nail olur. Diqqət edək:
Bu vəqədən azacıq bir zaman keçib getdi...
Gülümsəməkdə ikən şəms, o növrərusi bahar,
Təbəssüm etməyə üz tutdu büsbütün əzhar,
Sarıb da bağçayı həp rəngə, nura qərq etdi.
Fəqət o nazlı mələk nerdə?!
- İmdi yapayalnız,
Dərin bir uyquya dalmış məzar içində o qız! (2, 46)
Şairin yaratdığı təzad bir də onda özünü biruzə verir ki, cansız
toxumları torpağa səpən canlı çiçək olan qızcığaz kəpənək kimi az
ömür sürür, torpağa gömülərək əbədi yuxuya gedir, onun səpdiyi to13
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xumlar isə torpağa düşən kimi cana gəlir, çiçəklənərək göz oxşayır.
Bu da həyatın bir təzadıdır.
Hüseyn Cavidin hissələri belə təzad təşkil edən qüvvətli şeirlərindən biri də “Novruz bayramı”dır. Bu şeir ilk misralarından ənənəvi bahariyyələri xatırladır:
İştə novruz! Yetişdi fəsli-bahar.
Gəldi işrət zamanı, qardaşlar!
Nə gözəl bayram... Ah, nə xoş fürsət!
Sayılır əhli-zövqə bir nemət!...
Böylə şad gün düşərmi bir də ələ?
Keçirin beş gün ömrü ləzzət ilə (2, 53).
Lakin şeirin növbəti misraları bizi yavaş-yavaş kədər əhval-ruhiyyəsinə kökləyir. Cavid xalqımızın novruz adətlərindən birini yadımıza salır. Yaslı olan ailələr isə “əza tutmalı” – “qara bayram etməlidir” söyləyir. Bayram edən adamlara, müsəlmanlara Allah rəsulunun
“İnsanlar bir-birinə qardaşdır” hədisini xatırladan şair bayram zövqsəfasını yaşayan ellərdən kənarda müsəlman qanının tökülməsini
belə ifadə edir:
Bütün İranda, cümlə Balkanda,
Çırpınır qardaşın qızıl qanda!

14

Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair

İştə bir qətlgaha dönmüş yer!
Məhv olan yüz deyil ki! Yüz mindir (2, 53).
Ailələrin əzilib, məhv olmasını, iffətin, namusun əldən getdiyini, qəmli xəbərlərin dolaşdığını göstərən şair sonrakı misralarla təzadı daha da şiddətləndirir:
Sevinin! Zurna, toy çalın, sevinin,
Nə gözəl bayram! Of, gülün, sevinin! – deyir (2, 54).
Bu şeirdən damarlar hərəkətə gəlir. Təzadın yaratdığı ruhu sarsıntıdan insan ruhu riqqətə gəlir. Maraqlıdır ki, əgər şeirin ilk və son
bəndi ardıcıl gəlsə idi, o, klassik bahariyyələrdən heç nə ilə seçilməzdi. Bu bəndlər arasında verilən misralardakı faciələrin təsviri isə təzadın müəllifin fikir və həyəcanlarını çatdırmaq üçün necə əhəmiyyətli poetik vasitə, üslubi fiqur olduğunu bir daha nümayış etdirir.
Yazıçı Elçin və Vilayət Quliyevin qələmə aldıqları “Özümüz
və sözümüz” adlı sözlükdə təzad haqqında oxuyuruq: “Təzad müəyyən fikri, hissi, duyğunu oxucuya daha görümlü şəkildə, kəskin və
aydın cizgilərlə çatdırmaq üçün klassik və müasir Azərbaycan poeziyasının istifadə etdiyi poetik üsuldur. Təzadlar həm əks xarakterli,
bir-birini istisna edən həyat lövhələrinin, situasiyaların və s. təsviri
yolu ilə, həm də əks mənalı söz və ifadələrdən istifadə üsulu ilə yaradıla bilər” (6, 90).
15
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Hüseyn Cavidin lirik irsini nəzərdən keçirdikdə söyləyə bilərik
ki, onun poeziyasında təzadın hər iki təzahür şəklinə rast gəlmək
olur. Lakin bir-birini inkar edən həyat hadisələrini verməklə yaradılan situativ təzadlar Cavid irsinin özünəməxsus cəhəti kimi meydana
çıxır, onun poetik dühasını ortaya qoymaq üçün münbit şərait yarada
bilir.
ƏDƏBİYYAT
1. Mirəhmədov Əziz. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti, Bakı,
Maarif, 1978, 200 səh.
2. Cavid Hüseyn. Əsərləri 4 cilddə, I cild, Bakı, Yazıçı, 1982, 321 səh.
3. Cavid Hüseyn. Əsərləri 4 cilddə, III cild, Bakı, Yazıçı, 1984, 377 səh.
4. Ərəb və fars sözləri lüğəti (Azərbaycan klassik ədəbiyyatını
oxumaq üçün), Bakı, Yazıçı, 1985, 1036 səh.
5. Nəsimi İmadəddin. Mən bu cahana sığmazam... Seçilmiş əsərləri,
Bakı, Gənclik, 1991, 384 səh.
6. Elçin, Quliyev Vilayət. Özümüz və sözümüz, Bakı, Azərnəşr,
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Hər kəs yaxşı bilir ki, insan dünyaya göz açdığı ilk gündən
ehtiyac ilə qarşılaşır. İnsanın körpə ikən bütün ehtiyaclarını valideynləri ödəyir, bunun nəticəsidir ki, hər bir kəs ana-ata qarşısında özünü
borclu hiss edir. İnsan müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra öz ehtiyaclarını özü ödəməli olur. Özünə yatacaq, qışda soyuqdan, yayda
günəşdən qorunacaq məskən, rahat yuva arayır, yemək-içmək ehtiyacını qarşılamalı olur. İnsanın yemək, geyim, sığınacaq kimi ən sadə
gündəlik tələbatları onu maddi aləmdən asılı edir. Maddi cəhətdən
asılı olan insan isə heç zaman mənəvi cəhətdən tam azad ola bilməz.
Əsrlər boyu insanın əlyetməz arzusu olaraq qalan hər cür azadlıqlara sahibolma cəhdləri milli ədəbiyyatımızda da ümumşərq fəlsəfəsinin bir parçası kimi öz ifadəsini tapmışdır. Möhtəşəm düha sahibi, yaradıcılığında orta əsr Şərq fəlsəfəsi ilə müasir Qərb fəlsəfi düşüncə tərzini sintez etməyə müvəffəq olan, böyük şair və dramaturq
Hüseyn Cavidin ədəbi irsində də hürriyyət – maddi və mənəvi aləmdən tam uzaqlaşaraq mütləq müstəqilliyi qazanmaq çabası qırmızı
17

Əzizağa Nəcəfzadə, Aynur Nəcəfova

xətlə keçir. Hələ yaradıcılığının ilk illərində qələmə aldığı əsərlərində
Cavid elə bir aləm arzu edir ki, orada bərabərlik, mütləq müstəqillik
olsun. Fəlsəfi düşüncələrinin sonunda şairin son qərarı belə olur ki,
insan yaşadığı bu aləmdə heç zaman tam müstəqillik əldə edə bilməz.
O, “Hübuti-adəm” adlı şeirində belə bir qənaətə gəlir ki, bu aləm yalnız cənnətdə mümkün ola bilər. Dini rəvayətlərdən belə bir xəyali
aləmin mövcudluğunu öyrənən şair cənnətdəki insanın azadlığını təsvir edərkən yazır:
Xəzansız bir baharıstani-cavid,
Ki solmaz orda əsla bərgi-ümmid.
... Deyilmiş süs geyim onlara adət;
Fəqət geydikləri bir tül ki, iffət. (1, 23)
Göründüyü kimi, bu aləmdə insanın maddi rahatlığı üçün lazım
olan hər şey var. Xəzansız əbədi bağ, ümid yarpaqlarının heç zaman
solmadığı bir mühitdir bura. Lakin bu aləmdə insandan tələb olunan
yalnız bir vacib əməl var, o da iffət sahibi olması, bu mühiti onun
üçün yaradandan razılıq duyması, xaliqini rəbbi kimi tanımasıdır.
Yəni bu aləmdə də mənəvi müstəqillik nisbidir.
Dini ədəbiyyatdan da bəlli olduğu kimi, insanın tam müstəqil
olmaması, yaradanın özünü ondan rəbbi kimi tanıma tələbi və hər
birimizə xas olan Həvva nənəmizdən yadigar qalan qadağanı pozmaq
həvəsi insanın bu azadlığını da əlindən alır. Yəni insan tam müstəqil
18
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ola bilməz. Çünki o, Allah deyil. Nisbi də olsa, əlində olan mənəvi
azadlığının qədrini bilməyən şəxsin maddi asılılıq çərçivəsinə girməsi isə labüddür. Məhz buna görə də şair yazır:
Əmin ol ki, nerdə nəfs olmuşsa hakim;
Həqiqi eşqi məhv etmiş məzalim,
Kimin ülviysə ruhu, söz onundur,
Əsiri-nəfs olan daim zəbundur. (1, 25)
Şair demək istəyir ki, nəfsinin qulu olan adam azadlığın nə
olduğunu anlaya bilməz. Çünki o artıq quldur. Elə islam əqidəsinə
görə də, yalnız nəfsin əsarətindən qurtulan, ona hakim çıxmağı bacaran insan əsl hürriyyətin nə olduğunu anlaya bilər.
Cavid yaradıcılığı boyu yaşadığı real aləmdə, güclülərin zəifləri əzdiyi, haqlarını tapdaladığı mühitdə insanın müstəqil olması
üçün çarpışmalı olduğunu tələb kimi irəli sürmüş, azadlığı bəşər
övladının əsas hədəfi kimi görmüşdür. O, əksər romantiklərdən, elə
böyük müasiri Məhəmməd Hadidən fərqli olaraq, sabaha ümidlə yanaşır, aşağıdakı misralardan da görünür ki, o, gələcəyə nikbin baxır:
Cavid “Otuz yaşında” adlı şeirində yazır:
Bu gün sıxıntılı zənn etdiyin sürəkli həyat,
Həyati ailə bilsən yarın nasıl sevilər?
Çoluq-çocuq sənə ithaf edər də xoş nəğamat,
O dəm gözündə cahan pərdə-pərdə cilvələnər. (1, 33)
19
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Göründüyü kimi, şair çəkdiyi sıxıntıdan insanların ümidsizliyə
qapılmasını istəmir. Özünün, heç olmasa, övladlarının hürriyyəti
üçün çarpışmasını insanlıq borcu kimi irəli sürür. O, gender bərabərliyi məsələsini dram yaradıcılığından öncə lirikasında qaldırır. Qadınların azadlığını cəmiyyət bütün üzvlərinin bərabərhüquqa sahib
olması, ədalətin təntənəsi kimi qəbul edir. O, “Qadın” adlı şeirində
zərif cinsin öz hüququ uğrunda mübarizə aparmalı olduğunu göstərir:
Bax, bax insan nə qədər aldanıyor?
Xayır, əsla məni sən dinləmə, dur!
“Ağla, həp ağla” dedim, çox yanılış.
Ağlamaqdan nə çıxar sanki? Çalış!
Oluyor iştə hüququn pamal,
Çalış, öyrən, ara, bul, haqqını al! (1, 40)
Şair Şərq qadınını özünəxas zülmə tabe olan mental təbiətindən
əl çəkməyə çağırır, mübarizə yoluna qədəm qoyub yollar aramağı
məsləhət görür. Ağlamağın zəiflik əlaməti olduğunu bəyan edir. İnsan iradəsinin zülmə sinə gərməklə möhkəmlənə biləcəyini deyir.
Azadlıq tələbini fərdlər səviyyəsindən milli məsələyə çevirməyi
bacaran şair bir milli ideoloq kimi də çıxış etməyi bacarır. “Hali-əsəfiştimalımı təsvirdə bir ahi-məzlumanə” adlı şeirində şair Vətəni ənənəvi olaraq anaya bənzədir. Ananın öz övladları ilə fərəh duyduğu
kimi, Vətənin də yalnız vətəndaşları ilə ucalmasını şeirin dili ilə oxu20
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cusuna çatdırır. Atasız qalan övladların birləşərək malı, mülki, iffəti əldən gedən analarının namusu uğrunda mübarizəyə qalxışdığı kimi Vətən övladlarını da birlik olub əldən getməkdə olan el-obalarına sahib
çıxmağa çağırır. Bu yolda əcnəbilərdən mədəd ummağın ağılsızlıq
olduğunu peyğəmbərcəsinə söyləyən şair vətənin rifahının elə onu
vətəndaşlarının bu yoldakı qeyrət və çabasından asılı olduğunu deyir:
Biz, həqiqətən, zavallı yavrularız,
Bu vətən bir sevimli validədir.
Əbəs əğyardan vəfa umarız,
Babamız yox ki?! Böylə haldədir.
Bizə göz tikmiş ol vəfa kanı,
Madərin yavrusilədir şanı. (1, 51)
Qeyd edək ki, bəzi məqamlarda şairin vətəndaşlıq mövqeyi
mübariz satiriklərimiz ilə üst-üstə düşür. Məsələn, şairin haqqında
danışdığımız şeirindəki beytlərdən birində oxuyuruq:
İmdi qeyrət edərsə millətimiz,
Yenə övdət edər səadətimiz. (1, 52)
Ənənənin modernist üslubda davamçısı olan şair bu şeirdə
klassik ədəbiyyatımızda daşlaşmış bədii ifadələrindən faydalanmaqla
əski ədəbiyyatın ümidsizlik zəncirini sanki inkar edərək yazır:
21
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Vardır ümid sübhi-iqbalə,
Şəbi-hicranə yoxmu dümbalə?! (1,52)
Cavid bir türkçü kimi türk ellərinin əsir edilməsinə göz yuma
bilmir, maddi və mənəvi sərvətləri əlindən alınan türklərin mənəvi
cəhətdən də əsarətə alınması təhlükəsini görür, dünyaya vaxtı ilə
meydan oxuyan bir milləti oyatmaq ümidi ilə “Türk əsirləri”şeirində
kinayəli şəkildə deyir:
Ey türk eli! Ey milyonlar ölkəsi!
Saqın, duyma nədir bu hal, bu dəhşət;
Titrətməsin səni bu qardaş səsi,
Korluq, sağırlıq o da bir səadət!.. (1,64)
Cavid də bir qəzəlində müasiri Abbas Səhhət kimi hər bir fərdə
vətəndaşlıq borcunu belə anladır:
Olubdu qəlbimə hakim mənim məlali-vətən,
Başımda şur ilə məskən salıb xəyali-vətən.
Vətən məhəbbətini əmr edibdi peyğəmbər,
Xoş ol kəsə ona həmdəm olub vüsali-vətən... (1,66)
Nümunə gətirdiyimiz son misralar bir marş kimi səslənir, zəmanə gənclərində vətənpərvər duyğular oyatmaq qayəsi daşıyır.
22

Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair

Şairin lirik əsərlərindən misal gətirdiyimiz şeir parçalarından
da göründüyü kimi, Hüseyn Cavid həm fərdi, həm də ümumi müstəqillik – hürriyyət üçün mübarizənin əsas şərt olduğunu göstərir.
Mütləq hürriyyət üçün insanın öz nəfsindən başlayaraq onun mənəvi
azadlığına maneə ola biləcək hər bir qüvvəyə qarşı mübarizə
aparmağı vacib sayır. Cavid “Hərb və fəlakət” şeirində bu azadlıq
eşqinin, hürriyyət çabasının milli ideala çevrilməli olduğunu belə
ifadə edir:
İdeal arxasınca qoş, çırpın!
İdealsız nicat ümidi məhal...
İttihad! İştə ən böyük ideal!
Səni qurtarsa, qurtarar bilirik,
Çünki birlikdədir fəqət dirlik!.. (1,73)
Hüseyn Cavidin şeirdə xalq ədəbiyyatından bəhrəlnərək işlətdiyi son misra şairin hürriyyət aşiqi olmaqdan savayı, həmçinin bir
ideoloq kimi də milli birlik tərəfdaşı olduğunu ortaya qoyur.
ƏDƏBİYYAT
1. Cavid Hüseyn. Əsərləri, 4 cilddə, I cild, Bakı: Yazıçı, 1982, 321 s.
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Kəssə hər kim dökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur yer yüzünü.
(Hüseyn Cavid)

Dahilər daim öz zəmanəsi ilə ayaqlaşa bilən, onu qabaqlayan
və çox vaxt zamanın fövqündə dura bilən əməl və zəka sahibləridir.
Hər bir dahi öz xalqının iftixarı olmaqla bərabər, eyni zamanda bəşərin unikal şəxsiyyəti olur. XX əsrdə Azərbaycan xalqının payına düşən belə fenomenal mütəfəkkirlərdən biri də Hüseyn Caviddir.
Hüseyn Cavidi zamanının digər romantik şairlərindən fərqləndirən, onun əsərlərinə ölüməzlik qazandıran ən ümdə cəhət, onu dinindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, oxucularına sevdirənən əsas keyfiyyət düşüncələrindəki bəşərilik və əbədilikdir, yəni
fəlsəfi düşüncələrinin hər zaman aktual olması və hər yerdə qəbul
edilməsidir. Deməli, ədibin əsərlərindəki akustik gözəllik yaradıcılığın estetik özülü olsa da, bədii təfəkkürün məhsulu olan lirik düşün24
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cə, epik süjetin ifadə etdiyi məna, səhnə əsərlərindəki dramatiklik –
məzmun mündəricəsi onu daha çox bəşəri edir.
Bəs məna üfüqündə bu əbədiliyi, bəşəriliyi qazandıran fəlsəfi
kateqoriyalar hansıdır? Sözsüz ki, sevgi, hörmət, ədalət, sülhsevərlik
və sairədir.
Cavid öz böyük sələflərinin – Nizami, Füzuli, Namiq Kamal,
Tofiq Fikrət və başqa onlarla belə dünya ictimai fikir tarixində iz qoyan düha sahiblərinin ardıcılı olaraq sülhü təbliğ edən sənətkarlardandır. Sülhə çağırış onun ilk dram əsərlərindən yaradıcılığının son
günlərinədək tünd xətt kimi izlənir. Ədibin “Ana” dramının sonunda
oğlunun qatili ilə rastlaşdıqda Səlma ananın canini sərbəst buraxması, ona çıxış yolunu göstərib: “Get, namərd qonaq, get!” – deyərək
vicdanının mühakiməsinə tapşırması, Qanpoladın son nəfəsində:
“Burax, haqsız yerə tökmə qan!”, – deyərək yenə də sülhə çağırması,
əslində, dramaturqun mövqeyidir.
Hüseyn Cavidin əsərlərindəki sülhə səsləniş ən kiçik çərçivədən – ailədən başlanıb ən böyük makro mühitə – bütöv cahana qədər
şaxələnən istiqamətdir. Zülmə, istismara qarşı dura bilmək, əzmkarlıq şairin idealıdır. Cəlal Abdullayev və Alqış Həsənoğlunun
“Hüseyn Cavid” monoqrafiyasında bu məsələyə belə münasibət bildirilir: “Bəşər tarixində baş vermiş faciələr şairi yaradıcılığının ilk
dövrlərindən başlayaraq son əsərlərinə qədər daim düşündürmüşdür.
H.Cavid əzənlə əzilənlər arasındakı barışmaz ziddiyyətləri erkən yaş-
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larında duymuş, ədalətsizliyi, istismarı, zorakılığı, bir sözlə, insanın
həyatını zəhərləyən hər şeyi pisləmiş, tənqid etmişdir”(1, 3).
Buna baxmayaraq, biz Hüseyn Cavidin əsərlərində döyüş səhnələri ilə də qarşılaşırıq. Onun “Səyavuş”, “Topal Teymur”, “İblis”
kimi pyeslərində müharibə süjetin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Lakin
bu səhnələr də ədalətə çağırış üçün bir vasitə, sülhün təbliği üçün bir
zəmindir.
İncəsənətin həyat həqiqətlərinin bəşər övladı tərəfindən mənimsəmə vasitəsi olduğunu yaxşı dərk edən Hüseyn Cavid sinkretik
sənət növü olan teatrın imkanlarından bəhrələnməklə öz ecazkar yaradıcılıq potensialından insanlara müsbət hisslər aşılamaq üçün istifadə edirdi. XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan teatrında möhtəşəm
müharibə səhnələrini, döyüş elementlərini canlandırmağın çətinliyi
ilə qarşılaşan müəllif, onun doğurduğu faciələri ustalıqla obrazların
dialoqunda verməyə müvəffəq olur. Məsələn, Cavid “Topal Teymur”
əsərində Şair ismi ilə təqdim etdiyi obrazın dilindən mənasız qardaş
qırğınına, ümumən savaşa olan münasibətini belə ifadə edir: “Qardaş
qardaş qanı içiyor. İştə siyasət və rəyasət bəlası!” (2, 357).
Həmin əsərdə bəşərin əşrəfi sayılan insanla vəhşi heyvanların
müqayisəsi də ibrətamizdir: “Əvət, qaplan yırtıcıların ən vəhşisidir,
fəqət qaplanları parçalayacaq daha böyük vəhşilər var ki, o da insanlardır” (2, 356).
Bir sərkərdənin, zəfər çalan hökmdarın öz qəddar əməlləri ilə
öyünməsini bir növ tipin öz dili ilə özünü tənqid etməsi kimi görmək
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də olar. Məsələn, Teymurun: “...əsgərlərimdən üç bin kişi öldürdülər.
Kəllələrdən qüllələr yapdırdım” – söyləməsi, zülmə vəhşiliklə qarşılıq göstərməsi əslində müəllifin izləyicilərə mesajıdır, məqsəd dinləyənlərin müharibənin törətdiyi faciələri dərk etməsidir. Bu, ədibin bir
rəqəm arxasında neçə insanın, neçə ailənin faciəsinin durduğunu
duymağa çağırışıdır.
Əsərin sonuna yaxın yenə də şairin mövqeyi üzə çıxır. Kin və
ədavət, sülh və məhəbbətə qarşı qoyulur: “Məhəbbət! Məhəbbət...
Əvət, bütün bəşəriyyəti xilas edəcək yalnız məhəbbətdir. Məhəbbətlə
çırpınan bir çoban qəlbi, kin və ədavətlə püskürən bir sultan qafasından daha şərəflidir” (2; 365).
Cavidin digər əsərində də, məsələn, “Səyavuş”da şair müharibə
etikasını baş qəhrəmanın dili ilə verir. Minlərin savaşını, yüzlərin
ölümünü lüzumsuz sayır, Homerin “İliada”sında olduğu kimi cəngavər savaşını üstün bilir. Səyavuş deyir:
Bunca xalqı əzib bitirmək neçin?
Hər tərəfdən çəlik qollar seçilsin.
Çarpışsın yigitlər həp birər-birər,
Kim üstün gələrsə, ondadır hünər. (3; 195)
Nə yazıq ki, insanın pis xisləti, heyvani həvəsi, qənimət əldə
etmək ehtirası bu etik müharibə üsuluna qarşı çıxır, faciəli nəticələrə
səbəb olur. İranı da, Turanı da viran qoyur, dincliyi təlaş əvəz edir,
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nəfs qulu olan “insan” adlandırdığımız varlıqlar öz həmcinslərinin taleləri ilə qəddar oyun oynayır. Altayın dilindən eşidirik:
Bir yandan Turanın qaçaq elləri,
Bir yandan İranın azğın əskəri.
Qanımızı içib-içib doydular,
Qız-gəlini soyub çılpaq qoydular. (3; 199)
Cavid dramlarında “ədalət” əsərin fabulasının mərkəzində duran əsas kriteriyadır. Cavidin obrazları ədaləti haqqın qələbəsi üçün
bir meyar sayır. Zalımın zülmünə qarşı cəza, adilin hikmətinə qarşılıq olan mükafat – budur Hüseyn Cavid idealı. Əks təqdirdə bəşəri
nizam pozular, haqq-ədalət mizanı əyilər. Necə ki, Səyavuş deyir:
Zalım bağışlansa, daha çoq azar,
Məzlum için qazar ən dərin məzar. (3; 295)
Göründüyü kimi, şair əsərlərində öz qənaətini oxucuya sırımır,
situasiyanı yaradaraq ona özünün müəyyən qənaətə gəlməsi üçün şərait yaradır. Oxucunu, dinləyicini həqiqətə doğru istiqamətləndirir.
Bədii ədəbiyatın əsas vəzifəsi olan tərbiyələndirmə məramından faydalanır. Cavid irsini tədqiq edən Şəmil Sadiq “Hüseyn Cavid yaradıcılığında qəhrəman konsepsiyası” adlı monoqrafiyasında bu məsələ
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ilə bağlı haqlı olaraq yazır: “H.Cavid düşünən və düşündürən sənətkardır” (4, 342).
Bəşər tarixində elə bir mərhələ yoxdur ki, faciəli hadisələr ondan xali olsun. Bu faciələri bir ibrət dərsi kimi öyrənib təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün bədii ədəbiyyatın imkanlarından faydalanan
müəlliflərdən biri də məhz Hüseyn Caviddir. Onun “İblis” faciəsi bir
nəfərin, bir xalqın deyil, bütün bəşərin faciəsidir. Müharibə, insanların hərisliyi, nəfsinə hakim ola bilməməsi bu əsərdə də əsas tənqid
hədəflərindəndir. Bu əsərdə hər bir insan kimi Arifin İblisi öz içində
yox, kənarda axtarması faciələrin əsas səbəbi olaraq göstərilir. Bəşərin müharibə, kin, ədavət mərəzindən sağalması üçün ilk öncə fərdlərin öz içindəki iblisi boğmalı olduğunu göstərməsi “İblis” faciəsinin
bizə verdiyi əsas dərsdir.
Əsərdə İblisin dilindən verilən parça da bu həqiqəti ifadə edir:
Siz nə qədər məndən uzaqlaşsanız,
Yerə yox, əflakə uçub qaçsanız,
Qarşılaşıb birləşiriz daima,
Ayrı deyil, çünki biriz daima. (5; 310)
İnsan özü-özündən qaça bilməz. İblis də, mələk də insanın öz
içindədir. Fərdlər özünə hakim olmağı bacararsa, bütün bəşəriyyətdə
sülh hökm sürər, ədalət qələbə çalar. Budur Cavidin ədalət çağırışı.
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Cavidin ən böyük arzusu insanlığı yumruq kimi bir, əqidə,
amal, mənəviyyat baxımından bütöv toplum şəklində görmək idi.
Dinlərin, təriqətlərin, dövlətlərin, sərhədlərin, partiyaların parçaladığı
cəmiyyət üzvləri arasında barışığa çağırırdı ədib. “İblis” faciəsində
İblisin dili ilə insanlığın ən zəif nöqtələri belə göstərilir:
Həp din ilə, məzhəblə, siyasətlə cahanda
Həp fırtına qopmuşsa, əvət, mən varam orda.
Hər yerdə ki, vardır əzəmət, qəhr ilə dəhşət,
Hakimdir o yerlərdə bu qarşındakı xilqət. (5; 322)
Ədib “Hərb və fəlakət” adlı lirik əsərində də insanları mənalı
həyat sürməyə, xoş məramla yaşamağa, birliyə çağırır. Tərəqqinin
yalnız ittihadda olduğunu göstərir:
İdeal arxasınca qoş, çarpın!
İdealsız nicat ümidi məhal...
İttihad! İştə ən böyük ideal!
Səni qurtarsa, qurtarar birlik,
Çünki birlikdədir fəqət dirlik! (6; 71)
Cavidə görə, insanların faciələrinin səbəbi necə böyük nemətlərə sahib olduğunu bilməməsində, yaradılışın zirvəsi olsa da, bəzən
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özünü ən aşağı pillələrə endirməsindədir. “İblis” əsərindəki bir şərqidə belə deyilir:
Hər şey sənindir, ey qafil insan!
Gülgün şəfəqlər, rəngli çiçəklər.
Hər şey sənindir, ey cahil insan!
Parlaq günəşlər, dilbər mələklər.
Yalnız sənin, yalnız sənin hər dürlü nemət;
Gənclik, gözəllik, eşqü ülfət, hər səadət. (5; 289)
Deyilənlərdən o nəticəyə gələ bilərik ki, Cavid digər tərəqqipərvər ziyalılar və mütərəqqi fikirli ədiblər kimi daim müharibələrə
qarşı durmuş, müharibənin özündə də ədalətin hakim olmasını tələb
etmiş, insanları birliyə, sülhə, sevgiyə çağırmışdır. Onun bu həyat
idealını təbliğ etmək üçün səhnə əsərlərinə müraciət etməsi isə ədibin
öz milləti və ümumən bəşəriyyət qarşısında insanlıq borcunu layiqincə yerinə yetirdiyini əyani göstərir. Cavidin idealları bu gün də bizi
sülhə səsləyir, sabaha inamla baxmağa çağırır.
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Gələcəyin zabitlərinin hərbi-vətənpərvərlik əhval-ruhiyyəsində
tərbiyə olunmasında müəllimlərin, xüsusən də ədəbiyyat fənnini tədris edən müəllimlərin üzərinə böyük vəzifə düşür. Hərbi liseylərdə
sinfə girən hər bir müəllim anlamalıdır ki, sabahın zabitinə, şəxsi heyətlə işləyəcək, əmrlər verəcək, ən çətin anlarda belə düzgün qərarlar
qəbul etməli olan şəxslərə dərs keçir. Hər bir nəfər kursantın idarəçi,
natiq, xarizmatik şəxsiyyət, rasional düşünməyi bacaran, kütləyə təsir
göstərə biləcək, onu inandırmağa qadir olan, insanları öz arxasınca
apara biləcək birisi kimi yetişməsi mümkün deyil. Amma bu cür
şəxslərin sayının artırılması hər bir dərs üçün əsas məqsəd kimi irəli
sürülməlidir.
12 il C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə “Azərbaycan dili” və
“Ədəbiyyat” fənlərini tədris edən müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bu illər ərzindəki təcrübəm deməyə əsas verir ki, hərbi
lisey qapalı tipli məktəblər qrupuna aid olduğundan və burada üç il
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ərzində aparılan tədrisin 9, 10, 11-ci siniflərin proqramını əhatə
etdiyindən yeniyetməlik dövrünü yaşayan, 14-17 yaş arasında olan
oğlan uşaqlarına hər bir mövzunu tədris edərkən müəllim hər dərsə
fərqli yanaşmalıdır. Bu da müəllim qarşısında daim axtarışda olmaq
vəzifəsini qoyur. Müəllimin mövzunu bilməsi hələ onu tədris etməsi
üçün kifayət etmir. Müasir dərsə verilən tələblərin də başqa olması
informasiya

texnologiyalarından,

kursantların

fərdi

xüsusiy-

yətlərindən bəhrələnməni şərtləndirir.
Liseyin 1-ci və 3-cü kurslarında ədəbiyyat fənnindən tədris olunan mövzulardan bir neçəsi H.Cavidin həyatı və ölməz irsi ilə bağlıdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin müəllifi, otuz
illik şanlı yaradıcılıq yolu keçmiş sənətkar, böyük şair Hüseyn Cavidin həyatı, yaradıcılığı və xüsusilə də 9 və 11-ci siniflərdə tədris olunan dram əsərləri özəlliyi ilə seçilir. Mövzunun və yazıçı şəxsiyyətinin özü, dövrün mürəkkəbliyi müəllimə motivasiya, kursantların
diqqəti ilə manipulyasiya etmək imkanı verir. Müəllim öyrənənlərin
gizli tərəflərini aşkara çıxarmaq fürsəti əldə edə, araşdırıcılıq, mübahisə etmək, mühakimə yürütmək, aktyorluq, bədii qiraət, rəsm çəkmək bacarığından istifadə edərək qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola
bilər.
Məlumdur ki, şagirdlər Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı
haqqında daha geniş məlumatı orta ümumtəhsil müəssisələrinin 9 və
11-ci siniflərdə alır. Hər iki sinifdə dramaturqun mənzum faciə janrında olan bir dram əsəri tədris olunur. 9-cu sinif “Ədəbiyyat” dərsli33
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yinə H.Cavidin “Ana”, 11-ci sinif dərsliyinə isə “İblis” faciələri daxil
edilmişdir. 9-cu sinif dərsliyi həm yazıçı haqqında məlumatın, həm
də əsərlərindən parçaların birlikdə verildiyi vahid kitab olduğundan
sinifdə əsərin rollar üzrə oxunmasını təşkil etmək mümkündür. Bu
dərsliyin bir müsbət cəhəti də əsərə çəkilmiş illüstrasiyaların olmasıdır. Bu rəsm yalnız əsərin bir səhnəsini – Qanpoladın ölüm səhnəsini
canlandırırsa, rəssamlıq bacarığı olan kursantlar öz səriştəsi ilə başqa
səhnələri də çəkib təəssüratlarını ifadə edə bilərlər.
Kursantların əsərin məzmununu mənimsəməsinə kömək edən
vasitələr sırasında “Ana” dramının ixtisarla verilmiş mətninin sonuna
əlavə edilən “Əsərin məzmunu ilə bağlı sual və tapşırıqlar” və “Əsərin təhlilinə hazırlaşın” hissələridir ki, bu da kursantlarala işin təşkilində müəllimə yardımçı olur, öyrənənlərin sərbəst mühakimə yürütməsi üçün münbit şərait yaradır. Onu da qeyd edək ki, dərslikdə
“Ana” mənzum dramının müəllifin qızı Turan Cavid tərəfindən
2004-cü ildə dəqiqləşdirilmiş variantı verilmişdir.
Bu əsərin oxusu ilə yanaşı şagirdlərin əsərin müəyyən hissələrini səhnələşdirməsi də yaddaşlarda qalmasına, əsərin əzbərlənməsinə
daha böyük imkanlar verir. Lakin hərbi liseydə kursantlarla əsərin
səhnələşdirilməsində qarşılaşdığımız yeganə problem qadın obrazlarının – Səlma ana və ya İsmətin canlandırılması zamanı yaşanır. Belə
ki, oğlan uşaqları oğlan kollektivində onların rolunu ifa etməkdən
boyun qaçırır, əsərin isə ən təsirli məqamı məhz Qanpoladın qatilini
öz evində gizlədən Səlma ana ilə qatil Muradın son səhnədəki dialo34
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qu və Səlma ananın son monoloqudur. Lakin müəllim bu şəraitdən də
çıxış yolu tapa bilər. Məsələn, özü Səlma ananın son monoloqunu ifa
edə, bununla da gözəl bədii qiraət nümunəsi göstərə bilər, yaxud
hərbçi təhsili alan gələcəyin zabitlərinin marağını nəzərə alıb kursantlara əsərin ilk pərdəsindəki döyüş səhnəsini pontamimlə canlandırmağı tapşıra bilər.
Məlumdur ki, yeni nəsil uşaqları informasiya texnologiyalarına
daha böyük həvəs göstərir. Bəzən də dərsə aid məlumatları məhz
internetdə etdikləri axtarışlar nəticəsində assosiativ yaddaşlarında qoruyurlar. Hərbi liseyin kitabxanasında da kursantların asudə vaxtında
internet resurslardan istifadəsi üçün yaradılan şəraiti nəzərə alıb
müəllim bu üstün cəhətdən də bəhrələnə bilər.
9-cu sinif dərsliyində şairin həyatı ilə bağlı məlumat çox azdır,
şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı oçerkin sonuna əlavə olunan
“Tapşırıqlar” bölümündə isə “H.Cavid haqqında əlavə məlumat toplayıb ədəbiyyat dəftərinə yazın”, – verilir. Dərs həftəsi boyunca
tədris ocağını tərk etməyən, sabahkı dərsə hazırlıq üçün cəmi 2 saat
vaxtı olan kursant üçün isə az bir zaman içində bu tapşırığı yerinə
yetirmək müəyyən çətinlik törədə bilər. Buna görə də müəllim özü
əlavə materiallara müraciət etməli olur. Yəni 1-ci kursda təhsil alan
hər bir kursant eyni zamanda, məsələn, asudə vaxt ərzində kitabxanaya müraciət etsə, onların təmin olunması fiziki cəhətdən mümkün olmaz. Əldə etdiyi əlavə audio-vizual materialları kursantlara
dərsdənkənar vaxtda xüsusi zaman ayırmadan çatdırmaq üçün
35
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müəllim kütləvi təsir vasitələrinə müraciət etməli olur. Bu da liseyin
bütün taqımlarına paylanılan aylıq mətbuat orqanı “Naxçıvanskinin
səsi” qəzeti, hər şənbə lisey ərazisində yayımlanan “Kursant səhəri”
radiosu və əlbəttə ki kinoteatr imkanları da olan lisey klubu ola bilər.
Məsələn, müəllim hərbi liseyin gün rejiminə müvafiq olaraq
yaradılmış əlverişli iş şəraitindən istifadə edib tədris materialındakı
boşluğu H.Cavidin həyat faciəsini əks etdirən “Cavid ömrü” filmini
liseyin rəhbərliyi ilə razılaşmış şəkildə həftə sonu bütün 1-ci kursları
– 9-cu sinif şagirdlərini liseyin klubuna toplayıb nümayiş etdirməklə
doldura bilər. Bu tədbir nəticəsində kursantlar 2 saat ərzində şairin
özü, dövrü, mühiti, əsərləri, ailəsi haqqında ətraflı məlumat əldə
etmiş olar. Bu da 11-ci sinifdə tədris olunacaq mövzular üçün də
baza olar.
Bizim parktikamızda kursantların AMEA-nın Hüseyn Cavidin
Ev Muzeyinə ekskursiyasının təşkil edilməsi də var. Bunun müsbət
cəhətləri olduqca böyükdür. Ən əsası ona görə ki, şagirdlər öyrəndiklərini canlı şəkildə izləmiş olur, tarixlə birbaşa təmasa girir. Lakin
hərbi liseylər qeyd etdiyimiz kimi xüsusi rejimlə işlədiyindən biz hər
bir kursantın bu ekskursiyalarda iştirakını təmin edə bilmirdik. Son
dövrlərdə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində muzeyin virtual muzey layihəsinin də hazırlanması bizim işimizi asanlaşdırır. Sinifdə
proyektor vasitəsi ilə nümayiş olunan material muzeyə qiyabi səyahət effekti yaradır, kursantların ətraflı məlumatlanmasına şərait yaratmış olur.
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11-ci sinifdə H.Cavidin “İblis” əsəri tədris olunur. Bu əsərdəki
hadisələr I Dünya Müharibəsi illərində baş verən tarixi şəraiti canlandırdığından kursantların tarix dərsində də öyrəndikləri bilikləri möhkəmləndirməsinə, müharibənin fəlsəfəsini anlamasına zəmin yaratmış olur. Müharibə, bu şəraitdə mülki əhalinin sıxıntıları, onu doğuran səbəblər əsərin ümumi mündəricəsindən hasil olduğundan kursantların əsərin qısa məzmununu 11-ci sinif “Ədəbiyyat müntəxabatı”ndan oxuması vacib şərtlərdən biridir.
Amma lazımi effekti əlbəttə ki, İblis obrazının canlandırılması
verir. Müəllim həm İblisin son pərdədəki sözlərini kursantlar arasında bölməklə əzbərlədə, həm də Mələk, Arif, İblis obrazlarını kursantlar arasında bölüb səhnələşdirə bilər. Bu, şagirdlərin insanlığın öhdəsinə düşən vəzifələri anlamasına, əsl insan olmaq üçün hansı mənfi
keyfiyyətlərdən uzaqlaşmalı olduğunu başa düşməsinə şərait yaratmış olar.
Beləliklə, Hüseyn Cavid kimi bəşəri mövzulara müraciət edən
ədiblərin yaradıcılığının orta ümumtəhsil məktəblərində, xüsusilə də
hərbi liseylərdə tədrisinin böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də müəllim bu mövzulara müraciət edərkən həssaslıqla yanaşmalı, pedaqoji
təcrübədən faydalanaraq tədrisi səmərəliləşdirmək məqsədi ilə axtarışlar edib, ən sərfəli üsul və metodlardan bəhrələnməlidir.
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Musiqi və poeziya – bu iki yaradıcılıq nümunəsi minilliklər
boyu insanın yaradıcı təfəkkürünün ortaya qoyduğu, şəxsiyyətin daxili məninin ifadəsi olaraq ən unikal növü kimi heyrət doğurmuş və
əkiz qardaş kimi hər zaman bərabər addımlamışdır. Musiqi və şeir
ilahidən gələn ilhamın maddi təcəssümüdür. Bu mənada şairin şeirlərinə bəstələnən musiqi, musiqiyə yazılan şeir iki qohum incəsənət
nümunəsinin kamil xəlitəsi kimi ya effektli olur, ya da heç bir təsir
göstərmir. Çünki bu qarışıq sənət təcəssümündə ilkin məqsəd – akustik harmoniya vasitəsi ilə əldə olunan emosional təsirdir. Yalnız bu
təsir vasitəsilə şair və bəstəkar cütlüyü musiqinin açdığı yoldan yararlanaraq sözün doğurduğu məna yükünü təfəkkür süzgəci mənzilinə çatdıra bilir. Dinləyici bir mahnı, ariya və ya kantata nümunəsində
ifaçının – müğənni, xanəndə və ya tenor, bəstəkar və şair sənətinin
birgə möcüzəsini həzm edir, ruhu üçün mənəvi qida alır. Bu mənada
şair və bəstəkar kimi onların sənətkarlıq nümunəsinin ünvanlandığı
şəxsə çatdıran ifaçının da rolu əvəzedilməzdir.
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Bu yazımızda biz böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu
Hüseyn Cavidin əsərlərinə yazılmış musiqi və onun ifaçıları haqqında
danışmaq, üç fərqli cəhətdən vahid hədəfə doğru istiqamətlənmənin
doğurduğu unikal effekti nümayiş etdirməyə cəhd edəcəyik.
Məlumdur ki, Hüseyn Cavid XX əsr Azərbaycan romantizminin ən parlaq simasıdır. Romantik sənətkarların yaradıcılığı isə musiqiçilər üçün əvəzedilməz ilham mənbəyidir. Onun çoxsaylı şeirlərinə
musiqi bəstələnmiş, dram əsərlərinin musiqi tərtibatı verilmişdir. Bu
sahədə müəyyən tədqiqatlar da var.
Lakin onu qeyd etmək vacibdir ki, Hüseyn Cavid lirikası özü
yüksək harmoniyası ilə başdan-başa bir musiqidir. Mahnı elə onun
şeirlərinin mayasıdır. Onu oxuyan bəstəkarı musiqi bəstələməyə sanki vadar edir. Heç əbəs deyil ki, Cavid əksər əsərlərinin adında da
“səs”, “fəryad”, “türkü” kimi sözlərdən istifadə edir. Sözlərini elə
məhz şərqi kimi təqdim edir. Məsələn, o, bəzi əsərlərini, əsərlərindəki parçaları belə adlanır: “Səlmanın səsi”, “Məyus bir qəlbin fəryadı”, “Bir qızın son fəryadı, yaxud zindan guşəsində bir səs”, “Çoban
türküsü” və s. Bu siyahını uzatmaq da olar.
Cavid dram əsərlərini yazarkən onun səhnədə necə canlandırılacağını da göz önünə gətirir. Bəzən musiqini səsləndirəcək şəxslərə
tövsiyələrini elə remarkalarında verir. Məsələn, “Şeyx Sənan” əsərində məşhur kor ərəbin mahnısının ifaçılarına belə istiqamət verir: “...
Bu sırada iki kor ərəb görünərək, birinci suzişli və tutqun ahəngdə ud
çalır, ikinci də yaralı səslə hicaz məqamında olaraq aşağıdakı əbyatı
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oxur” (2; 32). Verilən mətndən aydın olur ki, dramaturq qəzəlin hansı alətdə ifa olunan musiqi üzərində söylənilməli və həmin musiqinin
hansı ahəngdə səslənməli olunacağını yaxşı təsəvvür edir, ifaçıya
musiqi seçimində şeirin ahənginə uyğun tonikanı seçmək üçün Şərq
musiqi ladlarına müvafiq olaraq “Hicaz məqamını” məsləhət görür.
Əbəs deyil ki, Cavidin bu əsərində beş beytdən ibarət olan “Nə eşq
olaydı, nə aşiq, nə nazlı afət olaydı” misrası ilə başlanan mətn incəsənət nümayəndələri arasında məhz “Kor ərəbin mahnısı” adı ilə tanınır, halbuki şair bu mətn parçasına ad verməyib. Yəni bu şeir şair tərəfindən artıq musiqi mətni kimi yaradılıb.
H.Cavidin digər dram əsərinin remarkasında da rol ifaçısına
musiqi seçimi üçün məsləhət ilə qarşılaşırıq. “Maral” pyesində Bayram adlı obrazın əhvali-ruhiyyəsini ifadə etmək üçün onun öz sözlərini məhz marş tempində ifa edə-edə səhnəyə daxil olmasını belə təqdim edir: “... Bu sırada Bayram əsgərvari qollarını sallayaraq, ayaqlarını yerə vura-vura qalın və mühib bir səslə:
“Mən bir türkəm, dinim, cinsim uludur;
Sinəm, özüm atəş ilə doludur.
Doludur, doludur,
Dur! Dur” Dur!” – deyə sol tərəfdəki qapıdan içəri girir,
başıaşağı olaraq odanın o biri başına qədər addımlar” (1; 268).
Göründüyü kimi, bu mətndə də dramaturq sözlərə əlavə ediləcək musiqinin hansı ahəngdə ola biləcəyini aydın təsəvvür edir.
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“Ayaqlarını yerə vura-vura”, – yazmaqla bu tempin marş ölçüsü
olduğunu bildirir, obrazın dilindən isə: “Dur! Dur! Dur!” səs təkrarını verməsi də bir daha buna işarədir.
Verilən nümunələr Hüseyn Cavidin klassik Şərq musiqi elminə
yaxşı bələd olduğunu söyləməyimizə imkan verir. Məhz bu fərziyyədən çıxış edərək onu da cəsarətlə söyləyə bilərik ki, Cavid şeirlərini,
dram əsərləri, xüsusən də mənzum pyeslərini yazarkən onların musiqili gələcəyini də yaxşı təsəvvür etmişdir.
Qısaca Hüseyn Cavidin səhnə əsərlərinin musiqi tərtibatına nəzər yetirsək, görərik ki, SSRİ Xalq Artisti Fikrət Əmirovun “Şeyx
Sənan”, Azərbaycanın Xalq artisti Cahangir Cahangirovun “Xəyyam”, Əməkdar İncəsənət xadimi, bəstəkar Aydın Əzimovun “İblis”
tamaşalarına bəstələdikləri musiqi Hüseyn Cavid əsərlərinin poetikası ilə həmahənglik təşkil etdiyindən dinləyicilər tərəfindən yüksək səviyyədə qəbul edilmişdir. Musiqi ilə mətnin məna yükü bir-birinə uymuş, söz sənətinin təsirini daha da effektiv etmişdir.
Yuxarıda adları çəkilənlərdən savayı, bu gün H.Cavidin sözlərinə musiqi bəstələyən məşhur sənətkarlar sırasında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Eldar Mansurovun, Azərbaycanın Əməkdar
artisti Tünzalə Ağayevanın da imzasının olduğunu görürük. Musiqisi
dillər əzbəri olan F.Əmirovun “Kor ərəbin mahnısı” (“Şeyx Sənan”
əsərindən), Eldar Mansurovu “Niyə getdin” romansı (“Xəyyam” dramından), Tünzalə Ağayevanın “Gülbahar” (“Qız məktəbində” şeiri)
mahnısı isə H.Cavid poeziyasının hələ uzun illər bundan sonra da
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Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığı üçün zəngin ilham mənbəyi
olacağını əminliklə söyləməyə imkan verir.
Bu gün biz Cavid şeiriyyəti nümunələrindən əksəriyyətinin
musiqi həyatını yaşadığını bilirik. Onlara əbədi həyat bəxş edən şəxslər sırasında ifaçıları sadalamasaq, olmaz. AMEA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən və böyük şairin irsinin təbliği istiqamətində böyük
işlər görən Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin direktoru, filologiya üzrə
elmlər doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülbəniz Babaxanlının
2012-ci ildə tərtib etdiyi “Sözləri Hüseyn Cavidindir” adlı musiqi
albomunu dinləməklə ifaçılar haqqında kifayət qədər məlumat əldə
etmək olar. Albomda iyirmi mahnı yer alıb. Onların ifaçıları bu sənətin Azərbaycanda ən tanınmış simalarıdır. Onlardan Şövkət Ələkbərova şairin “Nə sehr var səndə?”, Zeynəb Xanlarova “Xəyala döndü”,
İlhamə Quliyeva “Bizim dağlar”, Elmira Rəhimova “Mənim tanrım”,
Məmmədəli Sail (Əliyev) “Kor ərəbin mahnısı”, Akif İslamzadə
“Gənc aşiqin mahnısı”, “Sənsən”, Xuraman Qasımova “Könlüm”,
Alim Qasımov “Sevgi mahnısı” kimi poeziya nümunələrinin fərqli
təqdiminə nail olmuş, Cavidin əsərlərini səsləndirməklə bu sənət
incilərinə əbədilik qazandırmışlar (Bax: 3).
Ümumiyyətlə, Cavid şeiriyyəti ahəngin axıcılığı ilə fərqlənir. Bu
cəhət onun xalq üslubunda yazılan şeirlərində daha güclüdür. Misal
üçün onun məşhur “Azər” poemasındakı bir hissəyə nəzər yetirək:
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Mən yetişdim atəşlə su
Öpüşdüyü bir ölkədən.
İzləyirkən sevgi yolu
Acı duydum hər kölgədən.
Bir yoxsulam, hər diləyim
Diz çökdürür zənginləri.
Bir arifəm, bilmədiyim,
Aşar, durar ənginləri.
Mən mülayim bir dənizəm,
Atəşlidir dalğalarım.
Sülhə qoşan bir acizəm,
Əskik olmaz qovğalarım.... (1; 147)
Göründüyü kimi, bu parça gəraylı üslubunda yazılıb. Əsərin
misralarındakı daxili bölgünün 4+4 olması, bəndlərdəki qafiyə sisteminin a,b,a,b // c,d,c,d // e,f,e,f və s. olması, misralar arasında məzmunca təzadlı anlayışların işlədilməsi onun musiqiyə uyması üçün
zəngin baza verir.
Deyilənlərə yekun olaraq onu söyləyə bilərik ki, Hüseyn Cavidin nəzm əsərləri öz poetik xüsusiyyətləri, ahəngdar səslənişi, məzmuna uyğun seçilən ölçüləri ilə özü bir musiqidir. Məhz bu xüsusiyyətləri onların mahnı tempinə düşməsi üçün münbit zəmin yaratmış-

43

Əzizağa Nəcəfzadə, Aynur Nəcəfova

dır. İstedadlı bəstəkarların bu akustik zənginlikdən faydalanaraq yaratdığı möhtəşəm musiqi və professional xanəndə və vokalçıların
milli və bəşəri ənənəyə söykənən ifası sayəsində isə həmin əsərlər
yeni və əbədi həyat qazanmışdır.
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Təhsilin növlərindən asılı olmayaraq, istər orta, istərsə də ali
məktəbdə hər bir fənnin tədrisi zamanı qarşıya qoyulan əsas məqsəd
tərbiyədir. Belə ki, müəllimin də, tədris ocağının da əsas amalı ilk
növbədə cəmiyyətə yararlı, layiqli vətəndaş yetişdirməkdir. Vətəndaşın yetişdirilməsi isə həm auditoriya – sinif daxilində, həm də ondan
kənarda baş verən çətin və məsuliyyət tələb edən prosesdir. Burada
tək fənni tədris edən müəllimin deyil, eyni zamanda ətraf mühitin və
yaradılan məhsuldar şəraitin, həmçinin tədris, təlim və tərbiyə prosesində tərəf kimi çıxış edən tələbələrin də mühüm rolu var. Bunların
hər biri zəncirin halqaları olaraq əvəzolunmaz faktor kimi prosesdə
iştirak edir.
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Ərəblərin gözəl bir atalar sözü var: “Məhsuldar tarlada otarılan
qoyunun əti ilə, çöldə, düzdə, susuz səhrada gəzən qoyunun ətinin
dadı bir olmaz”. Bənzətmə nə qədər kobud olsa da, mühitin, şəraitin
təlim və tərbiyə prosesində rolu danılmazdır.
Məktəbəqədər, orta və ali məktəb təhsilində tərbiyənin mühüm
qollarından biri də estetik tərbiyədir. Belə ki, insanda estetik hisslər
tədricən inkişaf edir, bu tərbiyə mərhələli, amma müntəzəm, əlaqəli
və ardıcıl aparılır. Estetik tərbiyə ilk növbədə gözəlliyin dərki və ondan alınan zövqün ötürülməsi ilə bağlıdır.
Estetik tərbiyə həm auditoriya daxilində, sinif otağında, həm də
tədris müəssisəsindən kənar aparıla bilər. Əlbəttə, tədris müəssisəsindən kənarda təşkil olunan tədbirlərdə estetik tərbiyə ilə auditoriya daxilində aparılan tərbiyə prosesinin təsir imkanları eyni deyil. Müəssisədən kənarda, məsələn sərgi zalında, teatrda, muzeydə təşkil olunan
bu prosesdə tərəf kimi çıxış edən şagird, tələbə öncədən psixoloji cəhətdən buna hazır olur, əyani vəsaitlərin bol olduğu mühitə düşür,
onu dərk etməyə çalışır, yeniliyin özü bir növ prosesə stimullaşdırıcı
təsir göstərir.
Tədris müəssisəsində – məktəbdə, universitetdə tədris olunan
fənlər yetişməkdə olan nəslin, gələcək mütəxəssisin ətraf aləmi, onun
ahəngdar mənzərəsini daha yaxşı dərk etməsinə yönəlir. Humanitar
fənlərin tədrisində öyrənənlər insani münasibətləri, qanunun aliliyinin qorunmasının vacibliyini, humanizmi, müsbət ideallar uğrunda
aparılan mübarizənin estetikasını dərk edir, müsbət xarakter kimi for46
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malaşdırılır. Bu mənada estetik təsirin, tərbiyənin böyük əhəmiyyəti
var. Əgər əvvəllər müəllimlər bu prosesdə şagirdlərin, tələbələrin
mütaliəsinə böyük yer ayırmanın tərəfində idilərsə, indi mütaliə ilə
yanaşı informasiya vasitələrinin bolluğunu nəzərə alıb, digər vasitələrə də önəm verirlər.
Məlumdur ki, estetik tərbiyə təlim materialından alınan zövqə
söykəndiyi üçün həm musiqi, həm rəsm əsəri, həm gözəl şeir, həm də
səhnə parçası ilə əldə oluna bilir. Bu baxımdan formalaşmaqda olan
şəxsiyyətə kompleks təsir etmənin əsas vasitələrindən ən mühümlərindən biri də məhz muzeydir. Muzeylərdən hər birinin, istər tarix,
istər incəsənət, istərsə də tətbiqi sənət sahələrinə aid olan muzeylərin
ekspozisiyası onun tamaşaçısı olan şəxsə füsunkar təsir göstərib,
onda mühüm təəssürat oyadır. Lakin tarixi şəxslərin, xüsusən də şairlərin ev, yaxud xatirə muzeylərinə edilən ekskursiyalar xüsusi təsir
gücünə malikdir. Belə ki, bu tip muzeylərdə real həyat tarixçəsi, füsunkar şeir mətni, şairin mənəvi aləminə, onun ailə üzvlərinin həyatına, əsərlərinə çəkilən illüstrasiyalar, portretlər, qədim əntiq əşyalar,
əksər hallarda musiqi müşayiəti estetik zövqün tərbiyəsində mühüm
rol oynayır.
Muzeylərdə təşkil olunan ekskursiyaların ayrılmaz və mühüm
tərkib hissəsi isə ekspozisiyaları izah edən müşayiət mətnidir. Mətn
nüfuzedici, təsirli, ibrətamiz və real hadisələrlə bağlı olması vacib
atributdur. Mətn dinləyicidə mühüm hisslər oyatmalıdır. O, qəhrəmanın həyatından ibrət almalı, onu bir ideal kimi qəbul etməlidir. Məsə47

Əzizağa Nəcəfzadə, Aynur Nəcəfova

lən, mübarizlik, zəhmətkeşlik, ailəcanlılıq kimi mühüm insani keyfiyyətlər onun üçün həyat idealına çevrilməlidir. Bu mənada muzeylərdə müşayiət mətnində bu məqamlar nəzərə alınmalıdır.
Estetik tərbiyənin davamı və ardıcıl mərhələli olması bu gün ali
məktəblərimizdə aparılan tədris prosesinin də mühüm tərkib hissəsidir. Son illər ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
müasir tələblərə uyğun kadr hazırlığının təmin edilməsi və tələbəmüəllim, müəllim-rəhbərlik münasibətində fərqli sistemin, yeni mühitin yaradılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Bakıda fəaliyyət göstərən 11 ali təhsil müəssisəsində “SABAH” qrupları layihəsi tətbiq olunmuşdur.
Bu layihə adından da göründüyü kimi (“SABAH” – Savadlı,
Bacarıqlı və Hazırlıqlı) ilk öncə ali məktəblərdə məhsuldar və peşəkar mütəxəssis yetişdirmək məqsədi daşıyır.
2015-2016-cı tədris ilində Bakı Slavyan Universitetində
“SABAH” qrupları fəaliyyətə başlamışdır. Bu qrup 1-ci kursu müsbət göstəricilər əldə etməklə uğurla başa vurmuş universitetin Pedaqoji fakültəsinin “Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə
təhsil alan tələbələrindən təşkil olunmuşdur. Qrupda 17 tələbə var və
onlara Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş fənləri müsabiqə
əsasında seçilən ixtisaslı mütəxəssislər tədris edir. 2-ci kursun təhsil
proqramında tədris olunan fənlərdən biri də “Ədəbiyyatdan praktikum”dur. Bu fənnin sillabusunda bədii yaradıcılığın sirləri, bu prosesin özü və onun həyatla əlaqəsinin tədrisi nəzərdə tutulub. Həmin
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fənn elmi təmayülləri ilə ədəbiyyatşünaslığın nəzəri əsaslarına söykənir. Fənni tədris edən müəllim yaradıcılıq prosesini bu bazaya söykənərək tədris edir. Fənnin tədrisi üçün bir semestr – yarım il ərzində
45 akademik saat dərs yükü nəzərdə tutulub. Bu isə nəzəriyyənin mənimsənilməsinə kifayət edir. Lakin məlum həqiqətdir ki, heç bir nəzəriyyə praktika olmadan, nümunə göstərmədən, təcrübədə təsdiqini
tapmadan mənimsənilə bilmir. Bunu nəzərə alaraq biz 2015-2016-cı
ilin 2-ci semestrində bu fənni tədris edən müəllim olaraq tələbələrin
ötən semestrdə “Azərbaycan ədəbiyyatı” fənnindən mühazirə dinlədiklərini nəzərə alıb “Ədəbiyyatdan praktikum” fənninin tədrisi üçün
nümunə bazası olaraq milli ədəbiyyatımızı seçdik. Lakin əsərlərdən
nümunələr gətirməklə tam istədiyimiz nəticəni əldə edə bilməyəcəyimizi nəzərə alıb tələbələrin asudə vaxtının mənalı təşkilini planlaşdırdıq. Fakültə dekanlığının razılığı ilə hər həftə şənbə günləri
Bakıda fəaliyyət göstərən muzeylərə ekskursiya təşkil etdik.
Ədəbiyyatımız haqqında bilikləri yeniləmək və ümumiyyətlə milli
bədii təfəkkürümüzün inkişaf dinamikasını tələbələrə anlatmaq üçün
ilk ekskursiyamızı Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinə təşkil etdik. Lakin yaradıcılıq prosesinin dərki
üçün yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ilk növbədə yaradıcı şəxsin –
şairin, yazıçının, dramaturqun həyat yolu, yaşadığı, fəaliyyət
göstərdiyi mühitlə tanışlığın vacib olduğunu nəzərə alıb növbəti
ekskursiyaları Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ədiblərimizin ev və
ya xatirə muzeylərinə təşkil etməyi planlaşdırdıq.
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İlk belə ekskursiyamız AMEA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinə oldu. 27 fevral 2016-cı ildə muzeyə
gəldik. Muzey ilə tanışlıq binanın tarixini anlatmaqla başladı.
Hüseyn Cavidin bu binada yaşayıb, müəllim kimi çalışması faktının
özü tələbələrdə artıq müsbət təəssürat yaratdı.
Muzeyin ilk giriş otağı “Cavidin əbədiyyəti” adlanır. Səhnə
şəklində tərtib olunmuş, üzərində ədibin “Dünya qoca bir səhnə demək” misrası olan ekspozisiyada müəllifin əsərlərinin adları, afişaları, əsərlərindəki rolları ifa etmiş məşhur aktyorların şəkilləri tələbələrdə Hüseyn Cavidin adlarını bildikləri əsərlərinin hamısının bir arada – kompleks şəkildə dərk etməyə, onun necə hərtərəfli dramaturq
olduğunu anlamağa kömək etdi. “Dünya qoca bir səhnə demək” aforizminin özü belə filosof şairin cahana, həyata bir səhnə əsəri kimi
yanaşdığını bildirir. Yəni bu həyatda hər kəs öz rolunu ifa edir, onun
öz ssenari müəllifi, öz rejissoru var.
Bu salonda ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük sənətkar
və onun ailəsinə hörmət və qayğısını ifadə edən fotoşəkillər nümayiş
edilir. Cavidin nəşinin Vətənə gətirilməsi, dəfni, Ev Muzeylərinin
yaradılması sahəsində Ulu öndərin xidmətləri bir liderin öz xalqının
böyük oğluna hörmətinin, rəhbərin sənətkara rəğbət və ehtiramının
ən gözəl nümunəsidir.
Ədibin əsərlərinin müxtəlif illərdəki nəşri xalqımızın bir əsrdə
üç dəfə əlifba dəyişməsini əyani görməyə yardımçı oldu. Muzeyin
birinci əsas otağı “Cavidin ömrü” adlanır. Qeyd edək ki, şair bu otaq50
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da ailəsi ilə yaşamışdır. Həmin otaqdakı eksponatlar, məişət əşyaları
böyük şairi xatırlatdıqdan bu zala girən tələbələr sanki “Cavid dünyasına” daxil olmuş kimi olurlar. Burada hər şey Hüseyn Cavidi yada
salır: şairin əlyazmaları, onun müxtəlif illərdə çəkdirdiyi fotoşəkillər,
istifadə etdiyi kitablar şairin ruhunu duymağa yardımçı olur. Elə bil
əsərlərindən tanımağa çalışdığın müəllifi bir anda dərk edirsən. Onu
ata, ziyalı, müəllim, ictimai xadim olaraq görürsən.
Növbəti otaq vahimə doğurur. Otağın astanasında ilk qarşılaşdığın obyekt Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, Əməkdar
incəsənət xadimi Oktay Sadıqzadənin çəkdiyi “Qara yazı” tablosu
olur. Repressiya qurbanı olan şair və yazıçılarımızın həbsxana paltarında şəkillərinin çəkildiyi tablo tələbələrə repressiyanın acısını, dövrün xofunu, Cavidlər də daxil olmaqla əqidəsi uğrunda məhkum olunanların ailələrinin yaşadıqları müsibətləri hiss etməyə kömək edir.
Otaq belə də adlanır – “Cavidin faciəsi”. Bu faciənin şairin
əsərlərində olduğu kimi, müsbət idealla reallığın qarşıdurmasından
ibarət olması, şairin fiziki cəhətdən məğlub olsa da, mənən qalib çıxması təsəlli verir. Rəssam Vaqif Ucatayın müəllifi olduğu “Zordan
üstün” tablosu da bunu deməyə imkan verir.
Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” mənzum faciəsindən verilən bir
parça da onların ölüm üzərində mənəvi qələbəsini ifadə edir:
“İşgəncədən qurtuldular,
Qeyb oldular, qeyb oldular.
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Yüksəldilər, yüksəldilər,
Cənnətdə rahat buldular.”
“Cavidin şöhrəti” otağı şair və ailəsinin Azərbaycanda və dünyada qazandığı hörmət və sevginin bariz ifadəsidir. Yaradıcılıq prosesini dərk etmək üçün mühüm bir vasitədir. Otaqda olan eksponatlar
bu yaradıcı ailənin üzvlərinin, xüsusilə də, Hüseyn və Ərtoğrul Cavidin sənət yolunu, estetikasını, gözəllik və eybəcərliyin dərkini anlamağa imkan verir. Buradakı nərdtaxta, divardakı şəkillərdən biri sənətkarın təkcə xəyal aləmində deyil, eyni zamanda xalq arasında
yaşadığını, yaradıcı ovqata yüklənmək üçün bədii materialı məhz
həyatdan aldığını da göstərir.
Ekskursiyamız bitdikdə tələbələr muzeyin çıxışında olan eksponatları gördü. Bunlar şairin ailə üzvləri ilə birlikdə əbədi rahatlıq
tapdığı qəbirüstü türbəsi, Bakı şəhərində ucalan möhtəşəm heykəlinin maketləri, Cavidin adını daşıyan planetin fəzada təsviri verilən
şəkli oldu. Bu da əsl sənətkarın heç zaman unudulmadığını, əbədi həyat qazandığının bariz göstəricisidir.
Tələbələr həmin gün öz təəssüratlarını esse şəklində yazıb
müəllimə təqdim etdilər. Esselər həm ekskursiyadan alınan təəssüratın təhlilinə, həm də gələcək ekskursiyalarda daha çox önəm verməli
olduğumuz məqamların aşkarlanmasına yardımçı oldu.
Tələbələrin təəssüratı müxtəlif idi. Esselərdən bir neçəsinə diqqət edək. Məsələn, Sevlan Qasımov yazır: “Biz muzeyə daxil oldu52
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ğumuz an tarix bizi öz ağuşuna aldı. Sanki ayrı bir dünyaya düşdük.
Acılı-şirinli xatirələr bizi qarşıladı. “Son yay” adlı tablo diqqətimi
daha çox çəkdi. Niyə son? Çünki sürgün məhz bu yaydan sonra başladı. Sonra Cavidlər üçün bir daha yaz gəlmədi. Əbədi qış oldu”
(Sevlan Qasımov, 1-2).
Yaxud başqa bir esseyə baxaq. Seyidə Qədimova yazır: “Cavidlər ailəsinin acı, lakin maraqlı tarixçəsi var. Şairin ev muzeyi bizə
tariximizin bu səhifəsini bir daha vərəqləməyə kömək etdi.
Qürurverici an o oldu ki, bu dahi insanın adı təkcə yerdə deyil,
göydə, planetlərin arasında da əbədiləşib” (Seyidə Qədimova, 3).
Ekskursiya göstərdi ki, tələbələr təkcə şairin əsərləri, mühiti
haqqında məlumat əldə etməklə kifayətlənmir, yazıçını real insan
kimi dərk edir, sənətkar və onun ailəsi haqqında, onların şəxsiyyəti
barədə də ətraflı təəssürat əldə etməyə çalışır. Məsələn, Fatimə Əlifxanlı yazır: “Şairin, onun ailə üzvlərinin məişət əşyaları diqqətimi
cəlb elədi. Əntiq mebellər, nümayiş olunan ev əşyaları, geyimlər
zövqlü idi. Şairin əsərlərindəki remarkaların bu zövqdən qaynaqlandığını anladım” (Fatimə Əlifxanlı, 2).
Təhlilə cəlb etdiyimiz bütün esselər onu deməyə imkan verir ki,
tələbələr muzeyə ekskursiyaya gəlməklə sanki zaman içində keçmişə
səyahət etdiklərini duyublar. Məsələn, Rəhimli Şəhla esseni “Keçmişdən bu günə gələn otaqlar” adlandırıb. O yazır: “Muzeydə müxtəlif
əlyazmalar nümayiş olunur. Bunlardan bəziləri Hüseyn Cavidin və
Ərtoğrolun ailə üzvlərinə yazdığı məktublardır. Mənə ən təsir edən
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Ərtoğrol Cavidin göndərdiyi məktublar oldu. Əsas o idi ki, Ərtoğrul
özünü yox, anasını və bacısını düşünürdü” (Şəhla Rəhimli, 1).
Aforizmlərin gənc nəslin tərbiyəsində rolundan çox danışılıb.
Bunlar sanki bir kod kimi təfəkkürü kökləmək gücünə malikdir.
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində də ustalıqla seçilib, yerləşdirilən
əsərlərdən çıxarışlar belə nüfuzedici təsirə malikdir. Tələbə Zəhra
Süleymanzadə essesində yazır: “Mənim diqqətimi ən çox çəkən qapı
ilə üzbəüz asılmış yazı oldu: “Bəni öldürsələr də, bən yaşarım, Tərk
edib xəlqi xaliqə qoşarım”. Sanki hər şeyi qabaqcadan duyub şair
qəlbi. Əbədi yaşayacağını bilib” (Süleymanzadə Zəhra, 2).
Esselərdən verdiyimiz çıxarışlar da sübut edir ki, ədəbiyyat və
sənətşünaslıqla bağlı dərslərin tədrisi zamanı yaradıcı şəxslərin ev
muzeylərinə təşkil olunan ekskursiyalar böyük effekt verir. Bunu
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin www.huseyncavid.az saytının ana
səhifəsinin sonunda yer alan 2016-cı il ərzində “Muzeyi ziyarət
edənlərin statistikası”da da görmək olar. Bu statistik göstəricidə ilk
altı ay ərzində hər ayda tələbə və məktəblilərin sayı digər iki
obyektlə ilə müqayisə ediləcək dərəcədə çoxdur. Təkcə fevral ayı
ərzində muzeyi ziyarət edən tələbə və məktəblilərin sayı 138
nəfərdir.
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